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“Vi är varandras öde. I mötet med någon annan lägger vi en 
del av våra liv i deras händer och förväntar oss att de ska 
visa omsorg om det ”
/ K. E. Løgstrup, filosof
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Syfte	och	metod

Bakgrund
Som en personlig förundersökning till mitt slutliga examens-
arbete valde jag att studera metoder för medborgardeltagande 
i fysisk planering. Det resulterade i en skrift där jag överskådligt 
presenterar 70 olika metoder för sådant medborgardeltagande. 
Denna metodsamling finns i dokumentationssyfte med som en 
bilaga till mitt arbete för att visa på den process som ledde fram 
till det verkliga examensarbetet. 

Vad som slog mig när jag gick igenom det bakomliggande 
materialet var att författare till olika texter kring medborgar-
deltagande ibland ger en underton och känsla av att medborg-
arnas systematiska deltagande är den rätta vägen för att fånga 
upp människors förväntningar när det gäller fysisk planering. 
Är det verkligen så? Finns det belägg för en sådan känsla? 
Diskussionerna kring medborgardeltagande är lätta att följa 
eftersom de handlar om olika typer av metoder och processer. 
Diskussionen är dock spretigare när den handlar om stads-
planering i förhållande till människans medvetna och omed-
vetna förväntningar på den fysiska planeringen och medborgar-
deltagandets roll i denna relation. 

Jag talade 2008 med professor Anders Törnqvist om mitt 
blivande examensarbete. Han påpekade då att medborgare är 
kortsiktiga och kanske inte alltid ser vad som är bäst för 
människor eller kommande generationer. Ett sådant synsätt if-
rågasätter medborgardeltagande som enda ”rätta” vägen för att 
fånga upp människors förväntningar i den fysiska planeringen. 

Medborgardeltagande i planeringen kan ses som ett av många 
sätt att fokusera på hur vi bäst kan tillgodose människors behov 
och rättigheter.  

Vi kan exempelvis se hur professor Jan Gehls mer sociala motiv 
för stadsplanering påstås vara ett sätt att föregripa mänskliga 
förväntningar i den fysiska planeringen. I hans bok ”Städer för 
människor” presenteras metoder och modeller för att bygga 
städer som kanske till lika stor utsträckning kan se till medborg-
arnas behov som olika metoder för medborgardeltagande.  

Ett annat exempel är när Malmö kommun nyligen utsåg 
vinnaren i en tävling om ett nytt torg utanför Malmö konsthall. 

Det vinnande förslaget, ”Öppen scen”, kom att handla om hur 
flexibiliteten och generaliteten i torgets utformning kan skapa 
en plats anpassad för alla stadens invånare och deras ständigt 
förändrade krav och förväntningar. Detta är ytterligare ett 
exempel på stadsplanering som strävar efter att tillgodose 
människors behov och förväntningar i staden på ett annat sätt 
än vad metoder för medborgardeltagande kan göra. 

Min grundläggande fråga borde kanske inte vara vilka metoder 
för medborgardeltagande som vi kan använda oss av och hur 
dessa kan implementeras. Intressantare är kanske att titta på 
syftet. Vi kan se på målet för svensk planering. Jag har valt att 
mycket förenklat beskriva detta som ”Stadsplanering med fokus 
på människan”. För att gå djupare in i frågeställningen kan vi 
titta på portalparagrafen i Plan- och bygglagen (2010:900). 

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Denna paragraf  anger tonen för svensk stadsplanering. Det är 
vad vi har att förhålla oss till idag. Det är en lag som är 
öppen för tolkningar. Vi kan se tillbaka i tiden och betrakta 
stora planerare som Camillo Sitte och Ebenizer Howard för att 
hitta några av de tankar som man då trodde kunde lösa dessa 
frågeställningar. Det är lätt att se hur man tänkte år 1900. Men 
hur ser det ut idag? Vem är dagens Ebenizer Howard? Det går 
inte att göra ett utsnitt av dagens idéer på samma sätt som kring 
de idéer som vi vet påverkade den historiska planeringen.  Jag 
har ändå valt att göra ett utsnitt ur tiden kring de här frågorna. 
Vi kan fråga oss om idéerna i denna skrift finns kvar i fram-
tiden? Kommer de att påverka stadsbyggandet? Det är svårt 
att veta. Men vad vi kan göra är att ta reda på vad några av de 
som verksamt jobbar med de här frågorna säger, vad några av 
dagens böcker avslöjar och något av det som sker i planerings-
världen. Det är bara nedslag och det är nedslag i en föränderlig 
nutid – några nedslag att diskutera kring. 

Inledning
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Syfte
Jag har valt att studera fyra olika samtida sätt att fånga upp 
mänskliga förväntningar i staden. Jag studerar varje angrepps-
sätt genom att utföra litteraturstudier, studera ett exempel och 
intervjua en person.

Syftet är att föra en diskussion. De fyra angreppssätten är inte 
en definition av ”Stadsplanering med fokus på människan” 
utan fyra nedslag i en diskussion kring hur man kan föregripa 
mänskliga förväntningar inom ämnet fysisk planering. Jag an-
vänder mig av en illustrativ metod som utgår från fyra aspekter 
och söker mig vidare utifrån dessa för att försöka finna ökad 
kunskap och konsensus. Slutligen vill jag jämföra mina iaktta-
gelser för att finna röda trådar eller idéer som skiljer 
sig från varandra. 

Strukturen
Strukturen är inspirerad av skriften “I blandstaden”, framta-
gen av länsstyrelsen i Skåne under ledning av Elin Henriksson 
(2008). Skriften diskuterar, likt denna text, det svårdefinierade 
begreppet “blandstad” (För definition av begreppet se skriften).

Min uppsats behandlar fyra olika sociala utgångspunkter för 
stadsbyggnad utifrån deras möjlighet att fånga upp mänskliga 
förväntningar i fysisk planering:

1. Generella sociala behov -  Att förhålla sig till
människans sociala beteende.
2. Anpassningsförmåga - Stadens flexibilitet
och dess adaptiva förmåga att anpassa sig till människan.
3. Koordination, deltagande och dialog - Att bredda 
delaktigheten i planeringsprocessen.
4. Generativ stadsbyggnad - Stadsplanering som ett 
sätt att generera ökad “livskvalitet”.

Dessa utgångspunkter är tänkta att illustrera möjliga ingångar 
i att fånga upp människors förväntningar kring fysisk planering 
och att visa att det kan finnas mer än ett sätt. Jag hävdar inte att 
det finns fyra optimala utgångspunkter. Syftet är snarare att il-
lustrera att det finns olika utgångspunkter. De har jag funnit då 
jag studerat samtida planeringslitteratur och media och försökt 

sammanfatta mina egna erfarenheter av planeringsvärlden – 
vilket bland annat inkluderar planeringsstudier och arbete i 
USA, Sverige, Tyskland och Frankrike, planeringskontakter 
samt 26 år i en arkitektfamilj. För mer information kring val av 
ämne läs sidan 90. 

Problem	och	möjligheter
Problem: Avgränsningen av ämne måste vara tydlig. Diskus-
sionen följer därför strikt ramen för de fyra utgångspunkterna. 

Möjligheter: Genom att titta på flera synsätt kan man ge en 
mer nyanserad bild än genom en uppsats som endast belyser ett 
synsätt (exempelvis medborgardeltagande). Jag har möjlighet till 
intressanta intervjuer/diskussioner med för synsätten 
intressanta människor.

Avgränsning
Ämnet är avgränsat till fyra utgångspunkter (se ovan). Varje 
utgångspunkt studeras genom:

 En litteraturstudie kring utgångspunkten. 
 En bok presenteras särskilt. Citat och tankeväckare   
 från annan litteratur presenteras.

 Ett beskrivet exempel som kan appliceras 
 på utgångspunkten.

 En intervju med en person som kan ämnet.

Analysmetod
En litteraturstudie där jag fokuserar särskilt på fyra böcker. 
Intervjuer med fyra personer. Beskrivning av fyra existerande 
eller planerade projekt. Sammanfattning som jämför de fyra 
olika synsätten.

Inledning
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Intervjumetod
Hur gick de fyra större intervjuerna till? (Owe Swanson, 
Victoria Walldin, Torbjörn Einarsson och Alexander Ståhle)

Inledningsvis frågade jag intervjupersonerna hur de ville bli 
intervjuade. Via e-mail, över telefon eller genom ett fysiskt 
möte. Swanson, Walldin och Einarsson träffade jag vid 
ett fysiskt möte. Ståhle talade jag med i telefon då jag inte 
hade ekonomiska möjligheter att resa till Stockholm för 
ett fysiskt möte.

Frågorna var specifikt utformade i första hand för att passa 
kapitlet och i andra hand utifrån intervjupersonens erfaren-
heter. För att ställa bra frågor läste jag på om ämnet och per-
sonen. Inför intervjuerna strävade jag efter att inte leda diskus-
sionen för mycket utan att försöka fokusera på att diskussionen 
och den intervjuade personens åsikter och kunskap kunde leda 
ämnet vidare. Följden blev att jag försökte låta intervjuper-
sonerna tala till punkt och välkomna deras egna reflexioner. 
Jag undvek att ställa ledande frågor eller ja- och nejfrågor. Jag 
fokuserade i stället  på utredande frågor som bottnade i ämnet 
eller personens erfarenhet. Viktigt var också att försöka skapa 
en bra diskussionsmiljö och konfirmera att jag uppfattat svaren 
korrekt. Det är svårt för mig att säga om jag lyckats. Men detta 
var min ambition. 

Intervjuerna spelades in för att försäkra mig om att personerna 
citerats korrekt. Intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant och 
redigerades. Utskriften skickades tillbaka till intervjupersonerna 
så att de fick möjlighet att återkomma med invändningar.

Förväntat	resultat
Jag förväntade mig att hitta fördelar och nackdelar med alla 
mina utgångspunkter utifrån mina utförda intervjuer, beskrivna 
exempel och litteraturstudier. Jag förväntade mig också att hitta 
punkter där mina rön var något som berör och liknade var-
andra eller skiljer sig från varandra. Viktigt var också att i den 
löpande texten presentera den kunskap som kommit fram. 

Frågeställningar
• Resulterar arbetet i frågeställningar för vidare studier eller för 
vidare diskussion?  

• Skiljer idéerna som kommer fram utifrån de olika utgångs-
punkterna sig från varandra? Har de beröringspunkter?  

• Vad är utgångspunkternas styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot mot dem?  

• När är idéerna som kommer fram utifrån utgångspunkterna 
applicerbara? Vilka lärdomar finns att hitta i materialet?  

• Går materialet att presentera på ett pedagogiskt sätt? 
Kan och vill läsaren ta till sig innehållet? Kan materialet ge 
läsaren kunskap? 

Begreppsutredning
Materialet talar om människor i allmänhet, det vill säga med-
borgare, invånare, människor, boende etc. Det kan dock vara 
viktigt att utreda skillnaden mellan medborgare 
och invånare. 

Medborgare skiljer sig från invånare då medborgaren har 
rätt- och skyldigheter.

Migrationsverket skriver:
“Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det 
formella förhållandet mellan en individ och en stat när det 
gäller rättigheter och skyldigheter.”

Wikipedia skriver:
“Som medborgare avses i modernt språk en person som har 
fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat.”

I min uppsats betyder medborgare: 
En person som i detta fall kan vara en invånare i en stad och 
som har olika rättigheter och skyldigheter i en stat. Det uteslut-
er inte medborgare som ännu ej blivit myndiga.

Inledning
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 Viktoria Walldin
 Belyses i kapitlet: 
 3. Koordination, deltagande och dialog

Min intention var att hitta någon som är intresserad av delta-
gande i planeringsprocessen och synligörandet av berörda i 
planerings-processen. Någon som arbetar med samarbetet och 
dialogen mellan olika grupper i samband med stadsplanering. 

Viktoria Walldin arbetar med arkitekter och planerare som 
socialantropolog. Därmed representerar hon en annan ingång 
till planeringsvärlden. Hon visar intresse för debatten där hon 
hävdar sig på ett tydligt sätt. Walldins syn och erfarenhet av 
interdisciplinärt deltagande i planeringsprocessen är intressant 
som ingång till ämnet. Walldin jobbar på White arkitekter i 
Stockholm där hon medverkar i interdiciplinära processer. 

 Owe Swanson
 Belyses i kapitlet: 4. Generativ stadsbyggnad

Jag sökte till mitt fjärde kapitel en person som var insatt i 
diskussionen kring begrepp som kunskapsstaden, upplevelses-
taden, blandstaden, kreativ klass, gentrifiering etc. Någon som 
dagligen arbetar med stadsbyggnad med målet att generera 
ökad livskvalitet och fler möjligheter för invånarna.

Owe Swanson har lång och bred erfarenhet av generativa 
processer. Hans övertygelse är att det alltid lönar sig mer att 
dela med sig av sin kunskap och erfarenhet än att hålla inne 
med de bästa idéerna. Han har bland annat jobbat med riks-
planering, regionala utredningar, stadsförnyelseprojekt 
och översiktlig planering. Hans främsta kompetens ligger i att 
organisera och med visioner leda generativa processer där 
många intressenter är involverade. Swanson jobbar på White 
arkitekter i Stockholm.

Kritik	och	val	av	litteratur,	exempel	och	intervjuer

Nedan följer beskrivningar av de motiv till val av intervjuer, 
exempel och böcker som finns i texten. Syftet är att visa på de 
motiv som gör böcker, exempel och intervjuer intressanta 
för arbetet.

Motiv	till	val	av	intervjuerna
 Alexander Ståhle
 Belyses i kapitlet: 1. Generella sociala behov 

För att hitta en person som på ett bra sätt representerar kapitlet 
var det viktigt att hitta någon som dagligen arbetar med att 
förhålla sig till människans livsmönster och som analyserar 
mänskliga aktiviteter i staden utifrån människan som en social 
varelse. Någon som är insatt i social forskning och arbetar med 
stadsplanering i förhållande till människans beteende. 

Alexander Ståhle, delägare i Spacescape, arbetar dagligen med 
stadsanalyser. Dessutom är han insatt i social forskning. Ståhle 
värdesätter kunskapen kring att förstå, analysera och förklara 
staden och dess kvalitéer. Det har han tydliggjort exempelvis 
under de föredrag jag sett honom hålla och i de debatter Space-
scape och Ståhle medverkar i (exempelvis i Slussenprojektet i 
Sthlm). Spacescape har bred erfarenhet av att jobba med 
sociala värden i städer och deltar ofta i debatten. Spacescape 
ligger i Stockholm, men deras arbete sträcker sig över 
hela Sverige. 

 Torbjörn Einarsson
 Belyses i kapitlet: 2. Anpassningsförmåga

Inför min intervju kring ämnet anpassningsförmåga sökte jag 
någon som ser stadsplanering som en föränderlig process där 
ingenting är bestämt. En person som ifrågasätter funktioner i 
staden och strävar efter att anpassa delar av staden inför män-
niskors nya livssituationer.

Einarsson har lång erfarenhet av stadsplanering och har bland 
annat arbetat med att komplettera äldre bebyggelse med det 
som saknas för att utveckla staden till en modern och livskraftig 
stad. Einarsson har på ett tydligt sätt varit delaktig i stads-
planeringsdebatten i Sverige. Han arbetar på arken.se arkitekter 
i Stockholm och är arkitekt.

Inledning
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Motiv	till	val	av	exemplen	
 Stadslivsanalys av New York
 Belyses i kapitlet: 1. Generella sociala behov

Jag ville ge ett exempel på hur mänskligt beteende kan analy-
seras i staden?

Författaren, arkitekten och professorn Jan Gehl hävdar att han 
verkar för mänskliga värden. Att mera ingående studera Gehls 
synsätt och ett verkställt projekt blir därför en intressant ingång 
i ämnet “med fokus på människan”. Gehl verkar internationellt 
och har fått stor internationell uppmärksamhet för sitt arbete 
med att se till människans sociala behov i stadsplaneringen. 
Hans böcker är exempelvis översatta till flera språk. 

 Hunnebergsgatan i Linköping
 Belyses i kapitlet: 2. Anpassningsförmåga

Min intention vara att visa ett exempel på hur en plats anpassat 
sig inför en modernare livssituation. 

Hunnebergsgatan i Linköping är ett konkret exempel på två 
kvarter i en svensk stad som utvecklats från trånga lägenheter 
med mulltoaletter från 1700-talet till en modern 2000-talsmiljö 
med levande innerstadsgårdar. Anpassningen har skett utan att 
radera struktur och samband som utvecklats på platsen under 
lång tid. Gårdarna fick Östgötacorrespondentens Palmearpris 
1986 och har renoverats i egen regi av de två arkitekterna Bo 
och Lavender Sundberg.

 Participatory Chinatown
 Belyses i kapitlet: 
 3. Koordination, deltagande och dialog

Ett exempel som på ett bra sätt representerar kapitlet bör visa 
hur en metod kan sträva efter att föra samman olika människor 
i en gemensam process. Ett plus är om exemplet även visar på 
komplexiteten att göra detta på grund av våra olikheter 
som människor. 

“Participatory Chinatown” är ett exempel på att deltagande i 
stadsplaneprocessen kan ske med olika metoder. Det som är 

intressant är inte om metoderna som används är bra eller dåli-
ga. I stället visar exemplet på att motiv till deltagande för skilda 
grupper kan vara så olika att helt nya metoder kan behövas för 
att integrera alla grupper i processen.
 
Projektet har blivit uppmärksammat i amerikansk media och 
är ett samarbete mellan Bostons stadsplaneringsorgan, Boston 
Chinatowns intresseorganisation och Emerson College i Boston. 

 Novartis Campus
 Belyses i kapitlet: 4. Generativ stadsbyggnad

Ett exempel som visar på att det gemensamma i staden kan 
generera ett värde kan på ett bra sätt illustrera kapitlet.

Novartis Campus är ett försök att bygga en ”stad” för att skapa 
sociala och marknadsekonomiska värden. Det är ett intressant 
exempel på ett globalt medicinskt företag som använder sig 
av begreppet “den gemensamma staden”. Vad säger det om 
förhållandet mellan människans habitat och ekonomiskt värde? 
Flertalet internationellt erkända arkitektbyråer arbetar med 
projektet vilket gett projektet stor uppmärksamhet i inter- 
nationell arkitekturmedia.

 Renew Newcastle (Alternativt exempel)
 Belyses i kapitlet: 4. Generativ stadsbyggnad

Exemplet Novartis Campus är ett intressant exempel för att visa 
hur det gemensamma som staden kan generera också ger ett 
ekonomiskt värde. Men projektet är kanske inte det mest intres-
santa generativa stadsbyggnadsprojektet. Som motvikt har jag 
därför valt Renew Newcastle som ett alternativt exempel. 

Renew Newcastle är ett projekt där Marcus Westbury vill visa 
att människors engagemang och initiativkraft i en stadsprocess 
kan stödjas med små medel. Det är intressant att initiativet är 
utvecklat av en festivalarrangör som anser att planerarna glömt 
vissa aspekter i staden. Än mer intressant är att stadsplanerarna 
gett projektet möjlighet att växa, det hade lika gärna varit 
kunnat bli motarbetat.

Inledning
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Inledning

Motiv	till	val	av	böckerna 

 The Language Of  Space
 Belyses i kapitlet: 1. Generella sociala behov

Att hitta en bok som belyser människors sociala beteende i 
förhållande till stadsplanering, var en förutsättning då jag sökte 
efter en bok. 

Jag har valt att se på sociala värden i staden genom att studera 
boken “The language of  space”. Det finns flera intressanta 
författare som belyser sociala värden i staden. De är exempelvis 
Jan Gehl, Christopher Alexander och William H. Whyte. För-
fattaren Bryan Lawson förklarar i “The language of  space” sina 
idéer på ett bra, överskådligt, begripligt och konkret sätt. Boken 
hänvisar och analyserar andra författares idéer och belyser ett 
brett spektrum av planering med fokus på människans sociala 
beteende. Bryan Lawson arbetar vid Sheffield University i Eng-
land och är ordförande för fakultetsnämnden för arkitektur. 

 Cities, Design & Evolution
 Belyses i kapitlet: 2. Anpassningsförmåga

Min intention var att hitta en bok som belyser stadens 
föränderliga karaktär och sätt att anpassa sig till 
människans livssituation. 

Boken beskriver detaljerat förhållandet mellan det som planer-
are har kontroll över och den stadsutveckling som ligger utanför 
planerarens påverkan. Boken beskriver väl städers förmåga 
att naturligt förändras över tiden. Stephen Marshall är lärare 
vid Bartlett School of  Planning i London och har nitton års 
erfarenhet av stadsplanering. Även om begreppet evolution 
ibland varit kontroversiellt i planeringssammanhang, beskriver 
Marshall sina idéer om den föränderliga staden väl. 

 Architecture, Participation and Society
 Belyses i kapitlet: 
 3. Koordination, deltagande och dialog

En bok som bra representerar kapitlet bör belysa deltagande i 
planering på ett brett och överskådligt sätt. 

Paul Jenkins, professor vid Arkitektskolan i Edinburgh, och 
Leslie Forsyth, ytterst ansvarig för skolan, har tillsammans lett 
arbetet med att undersöka och analysera hur modernt socialt 
deltagande i stadsplanering sett ut. Detta arbete presenterar de 
i sin skrift. Boken är bred och belyser såväl exempel från Stor-
britannien som internationella exempel.  

 The Rise Of  The Creative Class
 Belyses i kapitlet: 4. Generativ stadsbyggnad

Att belysa teorier kring hur livskvalité i staden kan genereras 
var viktigt då jag sökte efter en bok. 

Boken är en av de mera betydelsefulla moderna böckerna om 
generativa processer i stadsplaneringen, skriven av Richard 
Florida, professor vid Carnegie Mellon University. Förfat-
taren refererar ofta till betydelsen av Jane Jacobs idéer som en 
inspirationskälla. Oavsett vissa kontroversiella delar, så hävdar 
författaren att livskvalitet är en viktig del av diskussionen om 
mänsklighet i stadsplaneringen. Det är ett av argumenten för att 
ta med den här boken.

Kritik
Både Walldin och Swanson jobbar på White arkitekter, 
vilket man skulle kunna tycka gör företaget överrepresenterat i 
arbetet. Arkitektkontoret är dock mycket stort med drygt 
500 anställda

Hunnebergsgatan 25 och 27 är renoverad av min släkt, vilket 
gör exemplet personligt. Det ger mig även en bättre förståelse 
för platsen och insyn i arbetsprocessen bakom bygget.

Jag har på skilda sätt arbetat på samma arbetsplatser som 
Walldin, Swanson, Ståhle och Gehl. Denna relation ger mig en 
förstålelse för personerna och deras arbete.

Alla val är intressanta då de väl respresenterar ämnet 
för uppsatsen.
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“Design är människor”
/ Jane Jacobs, stadsplaneringskritiker
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1
Generella	Sociala	Behov

Att förhålla sig till människans livsmönster 
Här görs ett nedslag i stadsplanering utifrån discipliner som 

analyserar människan som en social varelse.  

Ämnesord: Social forskning, Psykologi, Stadsbyggnad som 
ram för det sociala livet, Anpassat efter mänskliga sinnen, 

Stadsplanering i förhållande till människans beteende och liv, 
Sociala frågor, Kulturella värden, Stadsanalyser, Användning av 

de offentliga rummen.
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1. Generella sociala behov: Ingång/tankeväckare

Mänsklig	skala
Relaterar omgivningens skala till människans verklighet och en 

mänsklig skala? frågar Serge Chermayeff  och Christoffer 
Alexander i boken “Community & Privacy”. En marsvarelse 
hade kanske uppfattat att jorden beboddes av bilar, tåg och 
flygplan. Till och med människan själv har glömt sin var-
daglighet och fokuserar på det spännande och extrema. 

Invånare i en stad kan förefalla ointresserade av genomsnittliga 
dimensioner trots att de är mänskliga. Kanske har den vanliga 
människan på gatan tappat en del av sitt ursprungliga sociala 
sammanhang och känslan för närvaron i nuet. I stället väcks 
hon av det superkolossala som bemannade fordon till månen 
eller det chockerande i att mord begåtts runt hörnet. Detta 
väcker hennes intresse mer än diskussionen om att skapa 

mänskliga proportioner i hennes egen närmiljö.

Källa: Serge Chermayeff  och Christoffer Alexander skriver i “Community & Privacy, Towads 
a New Architecture of  Humanism” (Pelican books 1966, sid 69-80)
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“Arkitektur bör vara för människor, inte för kollegorna och 
exklusiva arkitekturmagasin.”
/Ralph Erskinne
svt öppet arkiv: http://svtplay.se/v/1393132

“Ralph Erskines bostadsområde Tapperström”

“Det är inte säkert att det händer, men det är i alla fall förberett 
för att hända”
/Ralph Erskinne om att planera för möten.
Dokumentär: Erskine (1999) Hans-Åke Lerin, Anna Magnusson och Göran Willis.

Kunskapskanalen (2010-04-20)

“Människor är olika. Därför är det inte rättvist att ge alla män-
niskor likadana lägenheter i hus som ser likadana ut.” Det säger 
arkitekten Roland Castro när han talar om problemområden i 
Paris. Han säger att människor vill kunna säga att: “Där borta 
bor jag, i det huset, i den lägenheten. Det har jag valt och det 
gör mig unik.”

Källa: Roland Castro, Arkitekt, Paris, (oktober 2009) Personligt möte

“Rum, små eller väldigt stora, är alltid upplevda av personer. 
Du gör inte arkitektur för molnen eller fåglarna. Du gör det för 
mänskligt liv”

/Anne Lacaton, arkitekt, Paris
Conditions No4 2010 sid 4-11, “Anne Lacatons extraordinary reality” Lisbet Harboe

“Arkitektur är i sig själv inte en del av det sociala livet. Det ger 
bara ramarna för det sociala livet”
/Anne Lacaton, arkitekt, Paris
Conditions No4 2010 sid 4-11, “Anne Lacatons extraordinary reality” Lisbet Harboe

“Att pendla exempelvis trettio minuter med buss är i sig inget 
problem. Tidningar kan läsas, böcker studeras och arbete tittas 
igenom. Men detta kräver sittplats, armbågsrum, behaglig luft, 
relativ punktlighet och en relativt ren miljö.”

Källa: Barbara Ward, The Home Of  Man, Penguin books 1976, sid 143-148

1. Generella sociala behov: Ingång/tankeväckare

Sagt	om	generella	sociala	behov
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	 	 The	Language	Of	Space
  En bok av: Bryan Lawson, 2001

Den fysiska miljön som människan 
konstruerar är i lika hög grad ett socialt 
fenomen som ett fysiskt. Det vill Bryan 
Lawson visa i “The Language Of  
Space”. Lawson beskriver hur rummet 
likt ett språk kan kommunicera männi-
skor emellan. Författaren anser att arki-
tekter måste kunna förstå och tyda den 
sociala mening som rum i vår omgiv-
ning dagligen förmedlar till oss. 
 
Arkitekter kan hävda att de ritar och bygger för allas bästa, 
skriver Lawson. Men forskning visar att arkitekter använder 
sitt eget värdesystem. Detta visar sig ofta handla om form-
mässiga attribut och synpunkter på vad som är rätt och fel stil. 
Ett exempel på att arkitekter inte sätter sitt arbete i relation till 
människor är arkitekturmagasin som sällan visar fotografier på 
arkitektur med människor. Det kan ibland verka som att 
arkitekter studerar arkitektur, men glömmer bort att göra 
verkliga observationer av hur arkitektur verkligen relaterar till 
människan på sikt.

Lawson vill inte se arkitektur som en abstraktion, utan som ett 
uttryck för oss själva. Han menar att fysiska uttryck inte går 
att uttrycka på andra sätt än i det fysiska rummet. På så sätt 
uttrycker rummet inte bara vår relation till arkitektur utan även 
våra relationer. Det är våra relationer till varandra och hur 
rummet tillhandahåller dessa relationer som är intressanta när 
vi utformar nya rum. Exempel på detta är när rummet skapar 
privata och offentliga ytor.

Rum	som	speglar	vårt	beteende
Lawsons diskussion handlar om att platser runt omkring oss har 
förutbestämt vad vi kan göra och uppleva där. Kan det vara 
därför vi ofta kräver mycket från vår omgivning? Exempelvis 

kan vi förvänta oss att känna oss trygga och slippa förorenad 
luft. Vi förväntar oss att en plats kan bidra till upplevelser som 
gör den intressant och spännande, men inte i så hög omfattning 
att den blir förvirrande eller stressig. På samma sätt förväntar vi 
oss lugn och struktur på en plats, men inte i så hög omfattning 
att platsen blir tråkig. 

Territoriet
Territoriet i vårt utrymme är huvudsakligen till för fysisk 
komfort och psykiskt välmående, menar Lawson. Territorier 
definierar han som platser där någon eller några ser platsen 
som sin alldeles egna. Det vill säga något som ger identitet, 
trygghet eller stimulans. Om allt för många människor delar 
samma territorium kan sociala problem uppstå. Lawson frågar 
sig därför om vissa sociala problem i innerstadsmiljöer kan bero 
på människors brist på eget territorium utanför hemmet.

Arkitekter	upptagna	
av	sitt	eget	perspektiv
Vi måste få en ny syn på vad arkitekters arbete är, skriver 
Lawson. Uppgiften är inte att vara “arkitektartister”, utan att 
vara representanter för de människor som arkitekten bygger för. 

1. Generella sociala behov
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Lawson menar att branschen ofta är omedveten, eller till och 
med naiv, när det gäller hur människor lever och kommer 
att leva. 

Arkitekten lär sig bygga genom formella studier av böcker, 
föreläsningar, typologier och teorier. Verklig kunskap om hur 
människor fungerar hittar de inte i första hand i “klassrum-
met”. Kunskap bygger på praktik och erfarenhet. Det handlar 
om mänsklig förmåga att upptäcka situationer och kunna 
reagera på dem. 

Lawson menar att arkitekter idag ofta ser rum och platser som 
abstrakta koncept och inte som beteendemässiga fenomen. 
Han skriver att arkitekter ofta förutsätter att mänskligt be-
teende enkelt kommer att följa deras förväntningar och att de 
ofta saknar erfarenhet av att observera och utvärdera sociala 
fenomen. Därför är arkitekter dåligt utrustade för att visa hur 
mänskligt beteende tar sig uttryck i vardagen. Ofta förlitar vi 
oss på typologier, typexempel eller statiska illustrationer från 
arkitekturmagasin utan bilder på människor. Samtidigt påpekar 
Lawson att arkitekter som yrkesgrupp är socialt medvetna och 
bryr sig om hur vi kan skapa bra platser för människor. Men 
arkitekter måste lära sig att kommunicera och vara en del av 
den värld som finns utanför yrkeskåren. Ett talande exempel 
är då Lawson ifrågasätter varför det typiska arkitekturpriset 

bedöms av arkitekter i en tävlingsjury som sällan tar reda på om 
användarna blivit nöjda med resultatet.

Funktion
Enligt Lawson utformar vi ofta sammanhang utifrån miljöns 
initiala funktion. Vad vi inte förstår är att funktionen förändras 
över tiden, och att den kombineras med andra funktioner eller 
byts ut mot en ny funktion. Ofta är det delar som byts ut, inte 
hela strukturen. Det betyder att när byggnader och platser 
förändras är det ofta andra personer som är involverade än 
arkitekten, eventuellt med ett helt annat perspektiv.

Det finns en förmåga att glömma bort betydelsen av mänskligt 
beteende som inte har ett direkt och konkret syfte. Exempel-
vis är det lätt att planera för ett kök där syftet är att laga mat, 
medan planer för avkoppling är svårare att beskriva. De är inte 
lika mätbara eftersom avkopplingen inte är lika tydlig. Det är 
dessutom något där utövandet varierar mellan olika personer. 

Lawson betonar att när vi i utformningen söker meningsfulla 
idéer för att skapa arkitektur är det ofta lätt att fokusera på 
sociala beteenden med tydliga syften, ibland till överdrift. Han 
skriver att det kan resultera i att vi exempelvis gör utrymmen 
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Illustrationen visar hur Lawson i boken söker balans.
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för undervisning, inte för lärande, eller att vi bygger sjukhus 
fokuserade på behandlingsmetoder, inte på tillfrisknande.

Ett exempel på sådan planering ger Lawson i hur stadsplan-
erare i våra städer förhåller oss till barn. Lawson förklarar att 
barn lär sig förstå världen genom att leka. Det är ett sätt för 
barn att lära sig samhällets gränser och förstå omgivningen 
så att de kan utvecklas till vuxna individer. Leken är inte ett 
beteende med klart syfte och kan därför inte planeras på ett 
sådant sätt. Trots det behandlas leken som ett enda klart syfte 
när vi utformar lekplatser, ger barnen tid för lek i skolan och 
säger saker som ”Ska du inte gå ut och leka lite?” Detta tycker 
Lawson är ett sätt att institutionalisera leken och förpassa den 
till vissa platser. Det är mer bekvämt för vuxna människor än 
för barn. Enligt Lawson är lek inte en separat handling. Barn 
leker alltid eftersom det är så de tar in kunskap om världen. 
Han hänvisar till Jane Jacobs, som påstår att barn som leker på 
gator kan lära sig mer än de som leker på lekplatser. Barnen 
lär sig om socialt liv när vuxna på gatan ser efter dem och 
barnen befinner sig i en situation som inte avgränsar dem 
från vuxenlivet.

Platsen	som	ett	instrument
Författaren skriver att en plats kan liknas vid ett instrument som 
kan användas på olika sätt. Det är inte i första hand arkitekten 

som skapar rummet, utan människan som med sina aktiv-
iteter ger platsen mening. Viktigt är, enligt Lawson, att förstå 
motivet till varje beteende för att vinna insikt om hur en plats 
kan komma att användas. Motivet är något som hör ihop med 
bland annat personlighet, kultur, situation och tidpunkt.

Boken ger tre exempel på sätt att mäta hur en plats kan komma 
att användas.

1. Semantiska olikheter
Människor i allmänhet har svårt att uttrycka sig i ord om hur de 
upplever en plats, menar Lawson. Han ser det därför som stads-
planerarens uppgift att kommunicera så att han/hon kan sätta 
ord på medborgarnas tankar. Semantiska olikheter ser Lawson 
som ett exempel på hur man kan ta reda på människors tankar 
kring en plats. Metoden går ut på att människor får se två olika 
bipolära adjektiv. Sedan får de bedöma om de tenderar att hålla 
med ett av de två adjektiven.

2. Kevin Lynch metod
Kevin Lynch (avliden 1984) ville fokusera på analyser av den 
kollektiva perceptionen av staden. Hans metod går bland annat 
ut på att finna stråk, gränser, noder, distrikt och landmärken.

3. Space Syntax
Space syntax är en metod som går ut på att mäta relationerna 

Doft och lukten
Utryck för status i samhället.
Definiera regler för beteende.

Utrycka sig på olika sätt.
Kontrollera avstånd till andra människor.

Ge vägledning till platser där man kan sitta.
Demonstrera dominans eller underlägsenhet. 

Föra människor tillsammans eller särskilja dem.

Exempel	på	hur	en	plats	kan	kommunicera

Lawson ger i boken exempel på hur en plats kan kommunicera. Detta är några av dem.
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mellan platser/stråk för att ta reda på hur platser och rum 
binds samman och kartlägga rörelserna mellan dem. Lawson 
anser att sådana analyser är viktiga för att se hur troligt det 
är att människor kommer i kontakt med varandra i urbana 
miljöer. Han menar att de rumsliga relationerna kan visa hur vi 
kan bygga vidare på vad som redan finns i stället för att bygga 
nya delar som ligger i konflikt med äldre delar. Lawson menar 
att arbetssättet bör användas tillsammans med kompletterande 
metoder som även kan förklara hur människor upplever 
en plats.

Sammanfattning	och	kritik
Boken har ett fokus på byggnadsarkitektur, men idéerna är 
intressanta även ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Lawson tar 
ett steg tillbaka och ifrågasätter arkitektens arbetssätt och 
förhållningssätt till yrket. Lawson vill att vi i större utsträckning 
förstår mänskligt beteende och ser till psykologiska, sociala och 
kulturella värden när vi planerar platser för människor.

Många av Lawsons idéer känns igen från andra inflytelserika 
böcker i ämnet. Lawson hänvisar till framstående författare som 
Christopher Alexanders, Edward Hall, Bill Hillier, Kevin Lynch 
och Jane Jacobs. Boken samlar därför på ett användbart sätt 
idéer från många framstående och erfarna personer.

Boken visar både mycket detaljerade studier som exempelvis 
placeringen av stolar i förhållande till varandra såväl som en 
bredare diskussion om vikten att få insikt i mänskligt beteende. 
Jag har valt att fokusera på några av de bredare diskussionerna 
i boken.
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Gehl Architects har utmärkt sig genom 
stadslivsanalyser. Arkitektkontoret 
fokuserar på att stödja stadslivet genom 
fokus på gångtrafikanter, cyklister samt 
förbättringar i stadens offentliga rum. 
Hösten 2007 utförde företaget sin 
analys i New York City.

Metoden
Gehl Architects har utfört stadslivsanalyser i städer som 
London, Sydney, Stockholm, Karlskrona, Dublin, Riga, 
Wellington osv. Metoden undersöker exempelvis när och hur 
människor använder platser i staden, vilka aktiviteter som sker 
och varför människor beter sig på olika sätt på olika platser. 
Studierna utförs som enkla fältstudier, men är ändå mycket 
omfattande. Gehls metod studerar alla tänkbara aspekter på 
mänskligt liv i staden. Fältarbetarna räknar människor och 
kartlägger vad människor gör. 

Storleken på New York City gör det opraktiskt att undersöka 
hela staden, varför man valt att göra stickprov på olika platser. 
Viktiga center för stadsliv och aktiviteter valdes ut för dessa 
stickprov. Gehl architects analyser av dessa platser ger en mång-
fald av ögonblicksbilder av stadens potential och utmaningar. 
Informationen från fältstudierna är användbar för fakta-
baserade slutsatser och argument. Om det exempelvis framgår 
att det är dubbelt så många gångtrafikanter än bilar på en väg 
kan det beskriva både potential och utmaningar längs gatan.

I tidskriften Monocle (nr 35 juli/augusti 2010) intervjuar Hugo 
Macdonald Jan Gehl om hans metod. När Macdonald frågar 
vad processen innehåller svarar Gehl att den börjar med en 
föreläsning. Där förklarar han vad han åstadkommit på andra 
platser och vad som kan vara möjligt i staden. Detta kan enligt 
Gehl leda till att ansvariga i staden ringer och frågar efter en 
offert eller ett förslag. Kontoret samarbetar med stadsbygg-
nadsinstansen och använder sig av stadens studenter för fält-
arbetet. Därefter analyserar man hur människor använder eller 

	 	 Stadslivsanalys	av	New	York
  Insyn i arkitekten Jan Gehls arbete i New York, USA

inte använder offentliga platser samt vad som kan göras för att 
förbättra situationen. Slutligen redovisar företaget slutsatsen 
från analysen för stadens fullmäktige. Gehl hävdar i intervjun 
att han hittills alltid hittat personer med auktoritet och en 
målinriktad vision och som har arbetat för att planerna ska 
omsättas i verkligheten. I New York var denna person 
borgmästare Michael Bloomberg.

New	Yorks	överbefolkade	trottoarer
Gehl architects presenterar sin analys av New Yorks stadsliv i 
skriften ”World Class Streets, Remaking New York City’s Public 
Realm”. Utmärkande för NYC är enligt skriften de otroligt 
stora volymerna av gångtrafikanter på huvudgatorna. De 
överträffar de gångflöden som Gehl Architects funnit i städer 
som London, Sydney och Köpenhamn. De stora strömmarna 
av gångtrafikanter finns inte bara på Manhattan. Vissa gator i 
förorterna Queens och Bronx har fler gångtrafikanter än cen-
trala gator i större europeiska städer. Exempelvis är volymerna 
70 procent större på Flushing Main Street i Queens än vad 
arkitektkontoret funnit på Regent Street i centrala London.  

I vissa fall är strömmen av gångtrafikanter på en enskild gata, 
enligt rapporten, dubbelt så stort som det övriga trafikflödet. 
Ändå har biltrafiken prioriterats. Som exempel kan nämnas att 
det ofta finns fler platser att parkera bilar på än möjligheter för 
människor att sätta sig ner för att vila. På många stora gator 
i NYC har gångtrafikanterna pressats samman. Att gå längs 
dessa gator beskriver företaget som en kamp för att komma från 
en plats till en annan. Detta anser de leder till sämre handel. 
Det blir svårt att stanna för att handla eller titta i skyltfönster. 
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Säkerhetsproblem uppstår när folk måste gå ut på gatan och 
när gatumiljöerna blir otillgängliga för barn, äldre och rull-
stolsbundna. Rapporten visar att barn och äldre över 65 år är 
dåligt representerade längs dessa fullpackade gator. Dessutom 
påpekar analysen att trängseln längs trottoarerna leder till att 
människor väljer att ta sig fram på helt andra sätt. 

En intressant aspekt av rapporten är hur ofta de offentliga 
rummen i NYC tenderar att vara ointegrerade delar av staden. 
Många byggnader och fasader vänder sig bort från de gemen-
samma platserna. De offentliga rummen erbjuder sällan några 
kvaliteter på vägen mellan två målpunkter. Att röra sig i staden 
blir därför ett mycket medvetet val. Promenaden förminskas 
från att ge fotgängaren skilda intryck och möjligheter, till att 
bara bli en transportsträcka mellan två platser.

Byer	for	mennesker
De analyser som Gehl Architects gör är enkla. Att mäta hur 
många människor som går från en plats till en annan är 
exempelvis relativt enkelt. Detta gör analyserna lätta att ta till 
sig. Företaget ger dessa enkla analyser ett djupare värde genom 
att sätta dem i förhållande till tidigare erfarenheter och studier. 
Denna värdegrund finns presenterad i flera av Jan Gehls 
böcker, senast sammanfattad i hans bok “Byer for mennesker”.

I boken skriver Gehl att marknadskrafter och arkitektoniska 
trender förskjutit fokus från stadens sammanhang och 

gemensamma platser till enskilda byggnader där utvecklingen 
tenderar att bli isolerande, avvisande och introvert. Gemensamt 
för nästan alla städer i världen är att de fotgängare som 
cirkulerar i stadsrummet ofta blir sämre behandlade – genom 
att vistas i trånga utrymmen med hinder, buller, föroreningar, 
olycksrisker och klart sämre förhållanden än vad bilar har. Han 
menar att detta inte bara gjort gångtrafik till en nedvärderad 
transportform. Det har även har satt stadsrummets sociala och 
kulturella funktion under hårt tryck. Det avvecklar stadens 
funktion som mötesplats och utbytesarena. Gehl påpekar att 
fler vägar uppmuntrar till ökad biltrafik, bättre villkor för cyklar 
inbjuder fler att cykla. Men förbättrade villkor för fotgängare 
förändrar också villkoren för stadslivet. Diskussionen hand-
lar då inte bara om trafik, utan också om levnadsvillkor och 
mänskliga möjligheter i staden, skriver Gehl. Att gå till fots är 
utgångspunkten för allt vi gör, hävdar han.

Gehl betonar i boken att ingenting är mer intressant än andra 
människor. Människor samlas där något sker och söker sig 
spontant till platser där andra människor finns. Valet mellan en 
öde eller livlig gata faller ofta på den livliga. Den känns 
tryggare och intressantare. Gehl jämför platser i staden som 
samlar människor med fester i en lägenhet. Om det kommer 
många gäster kan man använda flera rum och våningar, men 
med bara ett fåtal gäster är det bättre att samlas i ett mindre 
rum. På samma sätt kan en stad med färre människor samlas 
i få rum av passande storlek och undvika att ge känslan av ett 
dött stadsliv. Att locka människor till stadsrummen kan förutom 

Kompakt stadsstruktur och rimlig täthet
Direkta och logiska stråk

Anspråkslösa rumsdimensioner
Tydlig stadsrumshierarki där viktigaste rummet är tydligt

Acceptabla gångavstånd (Gäller även vertikalt, dvs. inte för höga hus)
Hög stadsrumskvalitet

Värdegrund	för	Gehl	architects:	Nyckelfaktorer	för	ett	fungerande	stadsliv

Gehl visar i boken på några nyckelfaktoret för ett fungerande stadsliv. Dessa är några av dem.
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att ge mänskliga värden även ge ett högre ekonomiskt värde. 
Ett intressant exempel är Årummet i danska Århus. Området 
gjordes bilfritt och utvecklades för att locka till sig fotgängare att 
uppehålla sig på platsen. Människornas närvaro fördubblade 
värdet på husen kring Årummet.

Centralt handlar levnadsvillkoren i städer om människors 
behov av livsglädje, om respekten för människors värdighet 
samt om staden som mötesplats. Inom dessa områden anser 
Gehl att skillnaden mellan önskemål och drömmar inte skiljer 
sig nämnvärt i olika delar av världen. Metoderna för arbetet 
är också påfallande lika, eftersom det handlar om människor 
som har samma grundläggande utgångspunkter: de rör sig till 
fots, de har samma sinnesapparat och rörelsemöjligheter samt 
grundläggande mänskliga beteenden. Likheterna är väsentligt 
större än skillnaderna, skriver Gehl. Han hävdar att planlägg-
ning i mycket större grad måste utgå från människan. Det är 
billigt, enkelt, hälsosamt och hållbart att bygga för människor. 
Sammanfattande citerar Jan Gehl Ralph Erskinne:  

”För att bli en bra arkitekt måste man se till människor, för 
arkitektur är brukarkonst och handlar om ramarna för 
människors liv”

Gehls	rekommendationer
Gehls slutledning är att ge rekommendationer. De verktyg som 
enligt honom kan ge en stad större mänskliga värden samman-
fattas i följande nio punkter.

1. Samla stadens funktioner för att säkra korta avstånd och en 
kritisk massa av människor och händelser.

2. Integrera olika funktioner i staden för att säkra allsidighet, 
upplevelserikedom, social hållbarhet och trygghet i de 
enklare områdena.

3. Inbjud gång- och cykeltrafikanter att uppehålla sig 
i stadsrummen.

4. Öppna fasader och byggnader bidrar till att hus och stad 
samverkar och övergången mellan dem fungerar.

5. Stärk motivationen för människor att tillbringa tid i stads-
rummet. Det lockar fler människor till stadslivet.

6. Principer för trafikplanering som inte ger bilen fullständigt 
företräde och som inte fullständigt separerar bilar från 
fotgäng-are. Ibland behövs gator på fotgängarnas villkor där 
bilar är tillåtna. Vid andra tillfällen behövs områden där 
gatorna är gågator.

7. Att se och höra andra människor är den vanligaste kontakt-
formen i stadens offentliga rum och början till mer omfattande 
möten. Gehl anser det viktigt att uppmuntra detta på offentliga 
platser genom att:
 • Inte bygga strukturer som fungerar som murar.
 • Skapa små avstånd mellan människor på offentliga   
    platser.
 • Inbjuda till låg hastighet på offentliga platser.
 • Bygga offentliga rum i ett plan.
 • Orientera människor mot varandras ansikten istället  
    för rygg mot rygg.
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8. Illustrationerna nedan är gjorda utifrån Gehls tankar om 
kvalitetskriterier för stadslivet (Mer information i Gehls egna 
illustrationer i boken “Byer for mennesker”, sidan 249)

9. Bygg attraktiva fasader för att koppla hus till gatan. På en 
aktiv fasad sitter dörrarna tätt och leder till mindre enheter. 
Den aktiva husfasaden har en stor variation av funktioner, få 
eller inga passiva enheter, karaktärsfyllda fasader med detaljer 
och bra materialval eller vertikala utformningar av fasaderna.

Sammanfattning	och	kritik

Gehls ideal kring mänskliga värden i stadsplanering, något som 
uttrycks i flera av hans böcker, styr i hög grad Gehl architects 
arbete med stadslivsanalyser. Den starka kopplingen till dessa 
idéer kan visa sig i form av att analyser från så olika orter som 
Karlskrona, Stockholm, London, Kävlinge och New York alla 
tycks trycka på samma lösningar. Gehls metoder skulle kunna 

S

Sammanställning av Gehls kvalitetskriterier för stadslivet. Illustrationen är gjord efter illustration i boken “Byer for Mennesker” sidan 249

liknas vid ett ställningstagande att hävda fotgängaren, stadsliv, 
offentliga rum, en mänsklig skala och en motreaktion mot 
marknadskrafter och närbesläktade arkitektoniska trender. 
Enligt Gehl har detta förskjutit fokus från stadens gemensamma 
platser till enskilda byggnader där processen blivit allt mer 
avvisande, isolerande och intolerant.

Genom att göra människor i staden till mätbara värden kan en 
analys av detta slag få stark genomslagskraft. Det kan exempel-
vis vara mer slagkraftigt att hävda att volymen av fotgängare 
på Flushing Mainstreet i Queens är 70 procent högre än på 
Regent Street i centrala London, än att bara ifrågasätta om en 
gata som Flushing Mainstreet i Queens borde prioritera fotgän-
gare på samma sätt som Regent Street i London.
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Skydd mot trafik och olyckor Skydd mot kriminalitet och våld Skydd mot obehagliga sinnesupplevelser

Möjlighet att gå Möjligheter att göra uppehåll och stå stilla Möjligheter att sitta

Möjligheter att se Möjligheter att tala och höra Möjlighet till uttryck och aktiviteter

Skala Möjligheter att bruka positiva 
aspekter av klimatet

Estetiska kvalitéer och sinnesintryck
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Även en bra idé kan skapa dåliga 
miljöer. Därför är förutseende en vik-
tig del av stadsplaneringen. Alexander 
Ståhle arbetar med att sammanfoga 
sociala analyser och planidéer för att 
förutse hur framtida platser kan komma 
att användas.

“Vi på Spacescape vill veta hur saker och ting fungerar. Det 
enda som är intressant för oss är det som vi vet fungerar. Det 
finns inget som är självklart bara för att en arkitekt ritat det. 
Det kan verka bra, men vi kan inte veta det förrän det testats i 
verkligheten och noggrant analyserats. Vi vill veta om det finns 
studier om det vi jobbar med. Exempelvis kan det handla om 
aspekter som trygghet eller att bygga för handel.”

“Vår verksamhet är kunskapsorienterad och funktionsinriktad, 
vi är sekundärt intresserade av estetik. Då är det viktigt för oss 
att se neutralt och oaffekterat på det som verkligen fungerar. Vi 
jobbar också med något som vi kallar för sociotopkartering, där 
vi med hjälp av intervjuer, enkäter och oberservationer karterar 
hur specifika platser i det offentliga rummet används.”

Ni jobbar med Urban morfologi. Vad innebär det?

“Morfologi är när man tittar på stadens struktur, täthet, gatu-
struktur mm. Exempelvis har jag analyserat samband mellan 
stadens täthet och grönområden. Vi vill veta hur människor 
upplever tillgången till grönområden. Då kan man se att det är 
viktigare vilken struktur grönområdet har, än hur tät stadsmiljö 
den ligger i. Vi jobbar gärna med att slå sönder myter och 
fördomar kring hur man tror att en miljö fungerar. Ett exempel 
är myten att förtätning alltid är dåligt för grönområden, eller 
att en miljö faktiskt kan fungera på ett väldigt tätt och intensivt 
sätt om man knyter ihop gatunätet på ett mer integrerat sätt. Av 
den anledningen kan det till och med vara effektivare än 
att förtäta.”

Du menar att det inte finns generella regler?

“Det är viktigare att veta hur man gör. Om syftet är att skapa 
en myllrande och attraktiv mötesplats, handlar det mer om hur 
man kopplar ihop gatorna, än om och hur man bygger 
höga hus.”

Vad är det som driver er att jobba utifrån de här 
metoderna?

“Vi kan ta ombyggnaden av Slussen här i Stockholm som 
exempel. Där är vi engagerade och har hela tiden sagt att det är 
livet på platsen som är det väsentliga. Det gör en plats attrak-
tiv och framgångsrik, snarare än att enskilda stadsbildsfrågor 
får påverka hela slutresultatet. Det intressanta är hur platsen 
kommer att användas i framtiden. Det är uppenbart att Slussen 
idag är en plats med extremt lågutnyttjade och underutveck-
lade stadsrum. Det ser vi i alla våra analyser. (Var människor 
vistas, vad människor gör på platsen, hur många människor 
som passerar området.) När vi gjort så kallade rumsanalyser 
har vi sett en väldig dysfunktionalitet: Strukturen på platsen är 
labyrintisk, vistelseytorna är dåligt lokaliserade, ligger långt från 
vattnet och har generellt dålig utsikt. Dessutom ligger vistelse-
ytorna på platser där det ofta går lite folk. Delar i projektet kan 
vi medverka till att rätta till eftersom andra yrkesgrupper som 
studerar sociala frågor kan sakna planeringsverktyg för att förstå 
hur en plats kan tänkas fungera eller för att analysera plan- eller 
arkitektförslag. De kan vara duktiga på att berätta hur det ser 
ut, men har inte verktygen för att berätta om framtidens  plan-
förslag. Det är det som driver oss. Att sätta sig in i hur någon-

	 	 Alexander	Ståhle
  Landskapsarkitekt på Spacescape
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”Vi	kan	inte	fullt	lita	på	den	dialog	som	vi	för	idag,	då	vi	har	
beställare	som	ännu	inte	finns.	Det	finns	människor	som	ännu	

inte	är	födda	och	som	vi	därför	inte	kan	fråga.”

ting kommer att fungera tycker vi är ett grundläggande ansvar 
hos en beställare, byggare eller planerare.”

Är det viktigt att ha ett ideal för att förstå hur dessa 
nya platser ska fungera?

“Nej. Då kan man tala om skillnaden mellan prediktiv och ge-
nerativ kunskap som min kollega Lars Marcus brukar påpeka. 
Generativ kunskap är bra för att skapa visioner och för att ge-
nerera idéer, men idéerna är inte mycket värda om de inte kan 
testas och utvärderas. Det kan bli ett problem om man genere-
rar en massa fantastiska idéer som inte går att förverkliga. Som 
till exempel modernismens idéer om framtidens boende som 
inte alls blev så bra som man tänkte. Visa av sakerna som var 
fantastiska ideal var helt enkelt dysfunktionella i verkligheten. 
Prediktiv kunskap, som vi jobbar med, måste också få en plats i 
planprocessen. Med den kan man utvärdera och analysera det 
som tas fram av arkitekterna och i vissa fall be arkitekterna 
att ompröva sina hypoteser om vad de tror att deras planer 
kan generera.”

Vad är det som fattas i dagens stadsplanering för att 
bygga fungerande städer och bättre platser att vara 
på?

“Det är en jättestor fråga! Många skulle säga att det behövs 
bättre dialog för lokala invånare. Vårt grundproblem är ofta att 
de människor som kommer att bo i våra miljöer om tjugo eller 

kanske femtio år inte är samma människor som bor där idag. 
Det är en av planeringens grundproblem. Vi kan inte fullt lita 
på den dialog som vi för idag, då vi har beställare som ännu 
inte finns. Det finns människor som ännu inte är födda och som 
vi därför inte kan fråga.”

“Jag anser att det som framför allt fattas är kunskap och 
engagemang i sociala värden och processer som kan omsättas 
i stadsbyggnad.”

“Det är lätt att man analyserar en miljö eller frågar människor 
för att sedan göra en plan som inte alls kopplar till analysen. 
Det är viktigt att ha reell kunskap om hur man koppar analys 
till design i de sociala frågorna. Miljöfrågorna är vi duktigare 
på och ekonomifrågorna kommer ofta av sig själv. De sociala 
frågorna är däremot fortfarande outtalade och diffusa. Ett 
exempel är begrepp som “barnperspektiv” eller “trygghet” De 
kan både kännas som flummiga och flytande som begrepp. De 
sociala frågorna måste bli mer seriöst behandlade än så i plan-
processen, minst lika seriöst som trafikfrågorna.”
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“De vackraste platserna var inte de där festivaler 
var planerade i förväg utan de där det fanns en 
plats för dem att breda ut sig”
/ Henri Lefebvre, filosof och sociolog
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2 

Anpassningsförmåga

Här är ett nedslag i arkitekters och planerares arbete med att 
anpassa städer över längre tidsperioder. Syftet är att studera hur 

vi bygger in flexibilitet. Hur klarar staden och arkitekturen av 
att anpassa sig till en ständig föränderlighet? 

Ämnesord: Flexibilitet, Evolution, Renovering, Uppgrade-
ring, Hållbarhet, Mångsidighet, Föränderlig, Generalitet, En 

användbar grundstruktur, Adaption, Acklimatisering, Integra-
tion, Utvecklingsscenarier hålls öppna, Följa människans liv, 
Möjlighet att förändra volymer och funktioner, Möjlighet att 

förändra inom funktionen, Elasticitet 

Stadens flexibilitet och förmåga att anpassa sig till människan
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2. Anpassningsförmåga: Ingång/tankeväckare

Tio	idéer	om	adaptiv	stadsbyggnad
(Från boken City Building, se källa nedan.)

Rationella ramverk
Ett rationellt ramverk skapar korridorer för rörelse genom området och gör det lättare att 
förstå hur en framtida utveckling av området kan ske.

Stycka av tomter
Byggnader har en tendens att byggas mitt på tomten. Det gör det svårt att komplettera med 
ny bebyggelse. Författarna förespråkar därför avstyckning av stora tomter.

Flera adresser till stora anläggningar
Stora komplex behöver inte skylta med en stor parkeringsplats. Inte heller behöver ett stort 
komplex ha en enda adress. Det är möjligt att skapa bättre anpassningsförmåga genom att 
ge olika delar i komplexet egna adresser. Bland annat genom offentligt tillgängliga gator. 
Det ger varje del en egen identitet, något som är betydligt mer flexibelt än en enda 
stor anläggning.

Flexibla kvarterstorlekar
Kvarter kan göras små, samtidigt som möjlighet skapas till olika storlekar på framtida 
byggnader. Små kvarter gör området mer tillgängligt för fotgängare. I stora kvarter kan 
fotgängare ges möjlighet att korsa kvarteret.

Flexibla byggnader
Flexibilitet kan byggas in från början och underlätta anpassningen till en framtida 
föränd-rad användning. Alltför anpassningsbara byggnader kan samtidigt bli dyra eller 
för generella.

Flexibla offentliga rum
Offentliga rum kan ha generella delar, vars flexibilitet består i att den generella delen kan 
innehålla många olika funktioner. De platser som planeras att bebyggas i framtiden kan ges 
tillfälliga offentliga värden, exempelvis rekreation.

Planerade etapper vid utbyggnad av stora områden
Utbyggnad av ett nytt område kan med fördel planeras så att byggarbetet undviker att störa 
existerande bebyggelse.

Bygg vidare på existerande strukturer
Ett nytt område kan anpassa sig till omgivningens mest attraktiva eller ekonomiska delar. 
Det nya området kan då snabbare attrahera inflyttning och lättare knyta an och därmed 
snabbare bli en integrerad del av staden.

Planera plats för kompletterande verksamheter utan att påverka området
Vissa delar av nyplanerade områden byggs först när området har en tillräcklig befolkning. 
För att undvika tomma tomter och en känsla av att bo på en byggarbetsplats kan dessa 
områden placeras i utkanterna av området. Service som kompletteras till ett existerande 
område bör däremot placeras där de ger störst effekt.

Lyssna och kommunicera för att skapa bilden av blandstaden
Dialog och kommunikation i ett tidigt skede kan bidra till att skapa en stad med blandade 
funktioner och större flexibilitet inför en oförutsägbar framtid.

Källa: ”City Building, Nine Planning Priciples For The Twenty-First Century” av John Lund Kriken, Philip Enquist och Richard 

Rapaport (sid 168-174)
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Sagt	om	Anpassningsförmåga
“När livet utvecklas behöver våra städer och vår arkitektur 
också utvecklas. Städer är inte förorenade eller överbefolkade 
för att de måste vara det. De är vad de är eftersom det var så vi 
skapade dem. När något inte längre passar, har vi som arki-
tekter förmågan och ansvaret att se till att staden inte tvingar 
oss att adaptera till föråldrade rester från det förflutna, utan 
verkligen passar vårt livsmönster idag”

/Bjerke Ingels
Yes is More, BIG A/S, 2009, sid 14-15 

Att bygga vägar och planera för mobilitet är inte ett mål i sig, 
menar den engelske ekonomen Barbara Ward. Det som spelar 
roll är tillgängligheten, inte vilka medel vi använder. Exempel-
vis blir infrastruktur mer tillgänglig om alla som jobbar i ett 
område inte slutar arbetet vid samma tidpunkt.

Källa: Barbara Ward, The Home Of  Man, Penguin books 1976, sid 143-148

“Varför skulle vi ta bort något som har kvaliteter, bara för att 
det inte är helt perfekt, eller för att vi anser att situationen 
är dålig? Om du i stället ser positivt på det som finns skapas 
många fler möjligheter. Det finns mycket potential som vi kan 
använda på ett positivt sätt i ett projekt”

/Anne Lacaton
Conditions no 4 2010 sid 4-11, “Anne Lacatons extraordinary reality” Lisbet Harboe

“Ibland föreställer vi oss vad som kommer att ske i framtidens 
byggnader. Det som händer förvånar oss ofta i sin mångsidig-
het. Verkligheten kan vara väldigt olik det vi ursprungligen 
tänkte, men det behöver inte vara ett problem.”

/Anne Lacaton
Conditions no 4 2010 sid 4-11, “Anne Lacatons extraordinary reality” Lisbet Harboe

“De nya organismer som motsvarar nya funktionella krav, 
vilka mycket väl kan ha permanent karaktär, måste få uppstå 
och utvecklas.”

/Le Corbusier
Den nya staden, Raben & Sjögren, Sthlm, 1964

“... att hela tiden bygga in robusthet som gör förändringar i 
staden möjliga. För levande städer är ständigt föränderliga 
liksom människors anspråk.”

/ Boverket
(red) Viveca Berntsson, Den måttfulla staden, Boverket, stadsmiljöförvaltningen, 1996, ss 54

2. Anpassningsförmåga: Ingång/tankeväckare
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	 	 Cities	Design	&	Evolution
  En bok av Stephen Marshall, 2009

Stephen Marshall framhåller att arki-
tekter och planerare bör inse att städers 
utveckling är omöjlig att förutse. Det 
kan vara meningslöst att försöka defini-
era i detalj en oförutsägbar framtid 
med på förhand gjorda planer.

Små	delar	formar	en	större	helhet.

I ett beskrivande exempel drar Marshall en parallell mellan 
städers framväxt och hur korallrev växer. Ibland fungerar 
de som en helhet, men över tid agerar dock enskilda delar 
självständigt. (I staden skulle de enskilda delarna exempelvis 
representeras av människorna eller av byggnader.) Det är de 
enskilda delarna som, tillsammans och oförutsägbart, genererar 
dess form. 

Eftersom städer växer på detta sätt är det en omöjlighet att som 
stadsplanerare definiera en stad på samma sätt som en bygg-
nad. Marshall framhåller att staden inte är en formbar ”bygg-
nad”, utan något kollektivt och mycket mer oförutsägbart. Om 
vi har en förenklad uppfattning om hur staden kommer att 
utvecklas blir våra lösningar missanpassade. Hans bestämda 
åsikt är att en stad skall anpassas till hur människan utvecklas, 
inte tvärtom.

Marshall förespråkar regler och förordningar i stället för 
planritningar. Han menar att de kan skapa det system som 
automatiskt genererar den överblickbara ordningen i staden, 
på samma sätt som en detaljerad plan efterstävar. Exempelvis 
kan samma mål uppnås med stöd av en stadsplan som defini-
erar var störande industrier i en stad skall placeras som med ett 
regelverk där industrier förbjuds på platser nära bostäder. Efter-
som det finns många vägar mot samma mål anser Marshall att 
det är bättre att vara öppen för fler positiva utvecklingsscenari-
er, istället för att bara visa på en enda förutbestämd form.

Eftersom städer är en av de mest långlivade fysiska produk-
terna är de också en av de mest oförutsägbara. Marshall menar 
att planer berättar hur någon önskar att framtiden skall se ut, 

2. Anpassningsförmåga

exempelvis om tjugo år. Det betyder att planer berättar vad 
som är bäst för oss i framtiden – inte nödvändigtvis vad som 
fungerar bäst idag. Därmed vill han inte skjuta förbättringar på 
framtiden. Det är skillnad på långsiktigt och visionärt. Marshall 
menar att visionären integrerar livet idag och därmed har bety-
dligt större närvaro i det mänskligt verkliga. Han förespråkar en 
utspridd planering över flera tidsperioder och i mindre skala. 

Konkretisering	av	Marshalls	tankar

I de åtta första kapitlen definierar Marshall sina begrepp. Han 
kritiserar exempelvis modernismens idéer, att staden kan ses 
som en maskin, och den traditionella synen på stadsplaneraren 
som en skapande konstnär (Jämför begreppet stadsbyggnads-
konst). Marshall konkretiserar sina idéer i fem punkter. Dessa 
bygger på tidigare resonemang i boken och kan sammanfattas 
enligt följande:

1. Gör varje steg praktiskt och genomförbart nu.
Ingen skall behöva offra en väl fungerande plats för en planerad 
vision i framtiden. Varje steg i planen skall vara livskraftig, inte 
bara en teoretisk vision om livskraft i framtiden. Målet för Mar-
shall är att ge människor ett bra liv, inte förhoppningar om att 
det blir bättre längre fram. Marshall vill se utvecklingsprogram 
som ser till att nya bostäder, infrastruktur och planering integre-
ras i den befintliga omgivningen. Författaren vill att nya inslag 
i stadsbilden ska fungera med en gång. Exempelvis skall en väg 
som behövs i framtiden inte behöva bli ett sår i stadsbilden bara 
för att man väntar med att öppna den för trafik. 
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2. Utveckla i små steg
Ju större ett projekt är, desto viktigare blir det att använda 
beprövade metoder. Marshall menar att ett större område lätt 
kan bli monotont, men de enskilda byggnaderna kan ändå 
vara individuella och till och med experimentella. Framför allt 
vill han undvika plötsliga förändringar och extrema uttryck. 
Marshall vill inte att avvikelserna blir större än att omgivningen 
klarar av att integrera förnyelsen.

3. Undvik att kväva oväntade nya företeelser
Även om han motsätter sig storskaliga nymodigheter före-
språkar han att nya företeelser tas tillvara. Marshall menar 
att människor skulle upptäcka nya metoder om de bara tilläts 
göra det. Exempelvis kan det vara svårt att få lov att anlägga en 
trädgård på hustaket, alternativt sätta upp solceller och vindtur-
biner, till följd av olika regelverk. Att tillåta människor att börja 
i liten skala och fortsätta stegvis om det visar sig att utvecklingen 
fungerar, kan vara ett sätt att hitta en väg framåt. Marshall är 
uppmärksam när det gäller att ta till vara nya uttryck och före-
teelser, istället för att se dem som besvärliga. Även om uttrycken 
ibland är mindre viktiga och till och med går emot en uttalad 
norm, kan en del av dem visa sig vara oumbärliga i framtiden. 
Marshall ser ingen konflikt mellan den förflutna historien, den 
existerande livskraften och den potentiella framtiden.

4. Framtvinga inte det omöjliga
Om något inte fungerar blir det än mer uppenbart om man 
försöker framtvinga en funktion. Istället fokuserar Marshall på 
människors naturliga liv i staden och anser att förordningar och 
planer skall utformas efter dessa mänskliga motiv.

5. Delegera
Marshall tror på lokal planering. Staden som helhet finns till 
för att tjäna delarna, det vill säga människorna. Han skriver att 
planeraren omöjligt kan veta vad som är bäst för alla. Marshall 
menar att det är de individuella besluten som bäst uttrycker vad 
som fungerar för människor. Dessutom anser han att staden 
genom att uppmuntra nyskapande idéer kan få en positiv 
helhetskaraktär som speglar individuella mänskliga val. Det 
kan betyda att hus och städer byggs etappvis i förhållande till 
mänskliga initiativ. Det är troligt att det sker i många steg och 
under en längre tid. Marshall delegerar besluten och menar att 
varje individs del sammantaget bildar ett system med ett tydligt 
stadsmönster.

Underordna inte människan formen. Refererar till Marshalls ideér.

Människans behov
och preferenser 

SK
A

PA
R

Regler och
kodverk SKAPAR

Lokal form

SK
A

PA
R

Global form

Variation kan uppstå med små medel. Refererar till Marshalls ideér.
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Stephen Marshall, citat från sid 277

Sammanfattning	och	kritik
Marshalls idéer bygger enligt honom vidare på tänkare som 
Jane Jacobs och Christoffer Alexander. Idéerna är delvis oprö-
vade. Marshalls tankar om hur individen enligt honom formar 
stadens helhet är intressant för diskussionen om hur man 
bygger städer med fokus på medborgarna. Marshall tror detta 
är möjligt genom att omgående använda sig av fungerande 
förordningar istället för framtida planer. 

En läsare som ytligt studerar Marshalls idéer skulle kunna 
tycka att hans idéer är utopiska. Marshall säger exempelvis att 
invånaren i en optimal stad kan plantera ett träd på gatan om 
han vill. Detta träd skall då kunna inordna sig i ett system som 
naturligt integrerar trädet i staden. Vid närmare studier av 
Marshalls idéer är det uppenbart att hans tankar inte fokuserar 
på sådana detaljer i stadsplaneringen, utan att han snarare 
använder dem för att beskriva en önskan och riktning för en 
konkret, holistisk och genomförbar stadsplanering. Exemplet 
med trädet betyder inte att alla invånare skall göra vad de vill 
och plantera ekar och tallar på stadens gator, utan att det kan 
finnas en poäng i att låta invånarna ta del i stadsplaneringen på 
ett sätt som vi planerare ser och att vi erkänner deras önskemål 
snarare än att vi tvingar dem att följa och intressera sig för alla 
våra önskemål.

Marshall talar om evolution, men det är svårt att veta vad 
han egentligen menar eftersom han anser att allt i staden är 
evolution, kanske kan tankarna vara intressant för en 
vidare diskussion.

“	Om	det	inte	är	sönder,	Laga	det	inte!
Om	det	inte	passar,	Anpassa	det!
Om	det	är	nytt,	Prova	i	liten	skala!

Om	det	är	litet,	Låt	människorna	göra	det!
Om	det	fungerar,	Använd	det!	”

2. Anpassningsförmåga
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2. Anpassningsförmåga

	 	 Renovering	längs	Hunnebergsgatan
  Insyn i arkitekten Bo Sundbergs arbete i Linköping, Sverige

Om en plats i staden inte längre är 
anpassad till de krav vi ställer idag står 
vi inför flera val. Vi kan välja att trotsa 
alla värderingar som platsen är byggd 
kring och riva det befintliga. Vi kan 
välja att bygga något helt nytt. Alter-
nativet är att anpassa platsen, rusta 
upp den och få det som fungerar att 
fungera bättre. På så vis skapas helt nya 
kvaliteter samtidigt som man behåller 
och utvecklar det som redan finns. Det 
är vad arkitekterna Bo och Lavender 
Sundberg gjorde när de 1975 i egen 
regi renoverade två 1700-talsgårdar 
med tio lägenheter i Linköping.

Gårdarnas	och	gatans	historia

Hunnebergsgatan var en värld för sig, alla kände varandra. 
Gårdarna benämndes med ägarens eller någon tidigare ägares 
namn, berättar konstnären Waldemar Bernhard (1890-1965) i 
skriften ”Hunnebergsgatan, gamla gårdar och kända original 
från sekelskiftet”. Bernhard talar om sin uppväxt vid gatan och 
berättar vidare att gatan hade en sluten karaktär. Den var ovan-
ligt lång och saknade tvärgator. Han talar också om medeltida 
hygieniska förhållanden, om fattigdom och om sociala problem.

Vid 1800-talets slut bodde på Hunnebergsgatan en rad orosele-
ment. Förhållandena hade blivit miserabla, vilket gav gatan 
dåligt rykte. Förfallet fortskred fram till 1975 då arkitekterna Bo 
och Lavender Sundberg beslöt sig för att rusta upp två av gård-
arna: Hunnebergsgatan 25 och 27. ”Jag kommer ihåg gårdarna 
som en samling mycket förfallna och delvis öde hus, en plats 
där man kunde hyra en billig och totalt nergången lägenhet. 
Det var en plats där hantverkare kunde förvara sin utrustning i 
de förfallna husen och jobba på gården. Förr fanns det många 
sådana ödegårdar i Linköping” berättar en linköpingsbo som 
vuxit upp i området.

Arkitekten Bo Sundberg säger att han kan förstå att kommunen 
i detta läge hade bestämt sig för att gården måste rivas. Han 
berättar om de förhållanden som rådde före renoveringen. Han 
hittade råttor i källaren, en laddad revolver bakom en trappa 
och åtskilliga brev på vinden från polisen. Fåglar flög in och 
ut genom fönstren och det regnade in genom taken. Under en 
period fanns det 29 lägenheter på gårdarna, jämfört med de tio 
familjer som bor här idag. Det fanns bara en hyresgäst kvar när 
bygget började. Det var en plåtslagerifirma som höll till i bot-
tenvåningen i ett av husen.

Renoveringsprocessen
I ett föredrag om renoveringen av fastigheten berättar Bo Sund-
berg i ett brev från 2003 om processen bakom renoveringarna.

Ex
em

pl
et



34

Arkitekterna upptäckte Hunnebergsgatan i samband med att 
kontoret, Sundberg Arkitekter, ritade Servicehuset Aspen längre 
ned längs gatan. Två gamla gathus, nr 1 & 2, kunde då bevaras. 
Kontoret bidrog under 1970-talet även till ombyggnaden av 
ytterligare några gårdar längs Hunnebergsgatan – nummer 5,7 
och 9 . Tanken på att renovera de gamla gårdsmiljöerna vid 
Hunnebergsgatan 25 och 27 så att fastigheterna både kunde in-
hysa kontor och bostäder tog form 1975. Projektet fick stöd från 
inflytelserika personer, men motarbetades av stadsarkitekten. 
Det bordlades två gånger i Byggnadsnämnden. Bygget startade 
mellan jul och nyår 1975.
”Det var ett slags moment 22 vid den här tiden. Tillstånd från 
den ena myndigheten förutsatte tillstånd från den andra.” 
säger Bo Sundberg. 

Projektet höll på att stjälpas när stadsarkitekten i Linköping 
krävde 25 parkeringsplatser på de två små gårdarna. Efter 
förhandlingar med ledande kommunalråd skapades en lösning: 
ett servitut för åtta parkeringsplatser på en nerlagd skolgård. 
Projektet har fungerat som en förebild för flera andra bevarade 
fastigheter längs gatan. Därför utgör gatan idag en sammanhål-
len innerstadsmiljö i centrala Linköping.

Arkitektkontoret och två lägenheter var det första som bygg-
des på entreprenad. Resultatet blev bra, men kostnaderna sköt 
i höjden. För att möjliggöra det fortsatta projektet och för att 
styra kostnaderna krävdes färre mellanhänder. Arkitekterna 
beslöt sig för att bygga i egen regi och Bo Sundberg blev både 
byggmästare och byggherre. Hela bygget tog drygt fem år att 

genomföra och det enda Sundberg idag ångrar är att fjär-
rvärme aldrig installerades. 

Bo Sundberg sammanfattar den viktigaste erfarenheten:

”Ett hus kan aldrig bli så förfallet att det inte går att bevara. 
Förutom utedass och några bodar som revs för att ge plats åt 
viktigare funktioner, var det bara ett hus, svårt angripet av hus-
svamp som dömdes ut”.

När ombyggnaden var klar utsåg bostadsförmedlingen lämpliga 
hyresgäster. Nästan alla bor kvar och har kunnat byta till större 
lägenheter när familjerna utökats med fler barn.

Boställe	istället	för	bostad
När jag talar med Bo Sundberg lyfter han fram de sociala 
aspekterna kring renoveringen av gårdarna. Under tre år 
arbetade han som arkitekt hos Ralph Erskine. Dessa år inspir-
erade honom. De sociala aspekterna var lika viktiga som de 
estetiska för att skapa två fungerande gårdar, menar han.

I en pärm där Bo Sundberg dokumenterat det tidiga arbetet 
med gårdarna 1975-77 finns en text som beskriver hans sociala 
idéer vid den här tidpunkten.
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“Boställe istället för bostad
Tankar vid ritbordet 1970

Under arbetets gång och inför det färdigbyggda Bostället kan 
man fråga de boende och sig själv.

1. Tillfredställer det alla våra rimliga vardagliga behov, -  
 och några orimliga?

2. Kan det som nyskapande konst ge nya och 
 oväntade glädjeämne?

3. Kan det inspirera de boende att själva delta i ut  
 formningen av området. Kan de själva förändra det   
 efter inflyttningen?

4. Bildar det en meningsfull del av och förskönar det   
 samhället eller landsbygden i vilket det står?

5. Bildar det ett steg i vägen mot ett bättre mänskligt   
 samhälle på vilket vi kan tro?

6. Uppmuntrar det gruppkontakter – kan det också ge   
 avskildhet åt individen?

7. Är det ekonomiskt? Uppfyller det de önskade målen   
 med ett minimum av medel?

8. Är den tekniska lösningen den bästa möjliga?

9. Är den tillfredställande att arbeta med för dem 
 som bygger?

10. Kommer ”Bostället” att mogna och åldras med behag?

11. Ger det glädje, - är det vackert och charmfullt?”

Bo Sundberg menar senare i texten att om vi i huvudsak kan 
svara ”ja” till alla dessa frågor är uppgiften löst. Han skriver att 
det är ett kollektivt ansvar, där alla måste medverka till att 
slutomdömet blir 11 ”ja” på elva frågor. Med intelligens, kun-
skap, mognad, entusiasm och arbetsglädje blir det svårt nog, 
utan detta blir det nästan omöjligt.

Kontoret	på	en	arbetsplats
Bo Sundberg berättar:
”Vi tyckte att det var roligt att under några år ha kontoret på 
en byggarbetsplats. Jag kunde lätt gå ut och tala med bygg-
jobbarna. Mina medarbetare som hjälpte mig hade samma 
möjligheter att påverka resultatet. Byggarbetarna kom in på 
kontoret ibland och frågade hur de skulle handskas med prob-
lem som dök upp efterhand.”

Gårdarnas rumsbildning Karaktären ut mot gatan. Husen till vänster tillhör gårdarna. Juli 2010
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Bo Sundberg berättar att hantverkarna kom med förslag och 
idéer på hur utförandet och detaljkonstruktion kunde 
göras bättre. 

”Det fanns en verkstad och maskinsåg på gården under bygget 
där hantverkarna kunde tillverka allt möjligt praktiskt. De var 
väldigt påhittiga och då jag fanns nära till hands kunde vi alltid 
diskutera lösningarna.”

Gårdarna	efter	renoveringen
Lägenheterna är individuellt utformade med ingångar mot de 
gemensamma gårdarna. Hyresgästerna i de tio lägenheterna 
delar på bastu, snickarbod och gästrum. Potatiskällaren under 
gården har blivit festlokal. I det 224 kvadratmeter stora kon-
toret där Sundberg arkitekter en gång låg ligger idag (2010) en 
reklambyrå. Det finns även ett litet krukmakeri på den östra 
gården. Det finns alltid människor på gården eftersom det finns 
såväl bostäder som arbetsplatser. Närheten till arbetsplatserna 
kan ses som en tillgång för vuxna och barn som växer upp 
på gården. 

Det är hyresgästernas ansvar att gården sköts. En informell 
gårdsgemenskap har vuxit fram tack vare torklinor mellan 
husen, en gemensam köks- och örtaträdgård mm. Tillsammans 
har de boende utvecklat traditioner med höst- och vårstädning, 
gårdsfester mm. 

Gårdarna kräver mycket omsorg. Det gamla byggnadssättet 
nödvändiggör mindre återkommande renoveringsjobb. Exem-
pelvis måste sotare med jämna mellanrum sota gårdens många 
och väl använda skorstenar och träpartier på taken måste med 
jämna mellanrum tjäras om.

Bo Sundberg berättar att han även försökt att rädda fler äldre 
hus utmed Hunnebergsgatan. Flera bekanta började ta hand 
om hus på gatan. Karl Erik Nyberg från Linköpings stadsbygg-
nadskontor tog hand om ett gult putsat hus på andra sidan 
gatan, en gammal vän tog över ett förfallen fastighet på andra 
sidan gatan. Bo Sundberg hjälpte till att rita planer. En rektor 
tog hand om ett gammalt tullhus mittemot gården, även där 
hjälpte Sundberg till.

Intressant är att de två gårdarna har en exploatering som kan 
jämföras med bebyggelstyper med betydligt fler våningar. 
Anledningen är att husen ligger tätt och att hushållningen med 
mark är maximal.

Västra gården. Huset på bilden i mitten är Sundbergs arkitekters gamla kontor. Juli 2010
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Sammanfattning
Bo och Lavender Sundberg satsade eget kapital på att rusta 
upp 1700-talsgårdarna. Det var inte ett projekt som de tjän-
ade stora pengar på. Det möjliggjordes av dåtida förmånliga 
statliga lån. Projektet och övriga renoveringar har haft inverkan 
på hela gatans utveckling och gett karaktär till Linköping som 
stad. Dessa hus förekommer ofta i illustrationer av Linköpings 
innerstad. Marken tillhör fortfarande kommunen och värdet 
stiger ständigt. Frågan är om det är ekonomiskt möjligt att 
behålla fastigheterna i det skick som de är i idag och fortsätta 
att utveckla dem. Fastigheternas skick idag beror till stor del 
på personligt engagemang från de boende. Vad händer om 
fastigheterna blir mer exklusiva? Vi kan fråga oss om ett ökat 
ekonomiskt värde på sådana här fastigheter är något som 
gynnar platsen?

Tvättlina på den östra gården juli 2010Köksträdgård och örtagård på östra gården juli 2010
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Torbjörn Einarsson har erfarenhet av 
att finna de punkter i en stad där kom-
pletteringar kan göra mest nytta. Han 
talar om vikten av att bryta en kultur av 
uppdelade funktioner i stadsbyggnaden 
och i stället hitta en ny samtida stads-
planering som utgår från den klassiska 
staden.

Begreppet flexibilitet är intressant. “När man diskuterar är en 
väldigt bra komponent i ens tänkande begreppet stadstyper. 
Man kan då undersöka om olika stadstyper har prestanda för 
att vara bra stad. För en stad bör prestera”.

Vad bör staden prestera?

“Det är som när man ska välja kylskåp, man kollar prestanda. 
Ett sätt att jobba är att hitta vilka olika stadstyper som verkar 
vara flexibla, som klarar sig över åren eller under århundraden. 
Då är den klassiska staden som kom före funktionalismen 
intressant, eftersom den har visat sig vara tålig. Den har ett rikt 
innehåll och utgör en balansering mellan allt vad vi kan tänka 
oss att ha i en stad. 

Renodlar vi några av önskemålen på vad vi vill ha i staden får 
vi det som funktionalismen drev. Med speciella områden för 
att bo i och andra för att jobba i eller för att köra långsamt i 
och för att köra fort i. Alla funktioner skulle ha sina delar av 
stadsytan, vilket resulterade i att man fick dela upp staden. Det 
kan skapa bekymmer.

Omvänt kan man säga att klassisk stad erbjuder en otrolig repe-
toar av varianter som man kan botanisera bland och där man 
kan välja vad man tycker är intressant. Att lära av historien och 
vidareutveckla den enormt ansamlade erfarenhet som finns i 

staden är ett exempel på vad flexibilitet kan innebära. I motsats 
till modernismens sätt att riva och bygga ny stad för den nya 
människan. Detta har visat sig vettlöst.

Jag brukar säga att modernismen dök upp som en härmeffekt i 
de framsteg som kom inom fysiken, kemin och medicinen. Man 
hittade nya material och nya ämnen. Det som hände var att 
man bröt ner allt i de minsta komponenterna. Man var på jakt 
efter atomer. Denna fascination och den nya värld som uppstod 
när man upptäckte att man kunde sönderdela och kombinera 
ihop de olika delarna och få helt nya fenomen, plast, elektricitet 
osv. var stor. Det underverk som det innebar att reorganisera 
och skapa nya saker var så stort att andra grenar började 
härma fenomenet. Arkitekturen började gå i dess fortspår och 
arkitekterna började klä sig i vita rockar med räknestickan i 
bröstfickan. De var skaparna av den nya världen och det var 
mycket lockande. Arkitekterna ritade funkishus och modern-
ismens anda spred sig till konstnärer som Kandinsky och Mon-
drian. Det blev fantastiska nydaningar som är kul att titta på. 
Men när det kom in i musiken var det definitivt inte någon som 
lyssnade på det och när det kom in i samhällsplaneringen blev 
det katastrof. Det var då arkitekter som Le Corbusier försökte 
komma fram till vad en stad består av, vad dess atomer är. 
Svaret var att atomerna är bo, arbeta, röra sig osv.

Utifrån dessa atomer ville man göra den nya staden för den nya 
människan. Åtminstone hos de röda och de bruna ideologierna 

	 	 Torbjörn	Einarsson
  Arkitekt, Arken SE arkitekter
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så ingick tanken på den nya människan. Det hade vi även i 
Sverige när modernismen bröt fram. Man skulle förbättra män-
niskostammen genom rasaspekter. Det tror jag inte att man ska 
fördöma utan man bör i stället inse att det gick åt skogen och 
att det gav väldigt otrevliga sidoresultat. Det var ett villospår. 
Inom stadsplaneringen ser man stora renodlade bostads-
områden med villor för sig, hyreshus för sig och handelsetabler-
ingar för sig. Det gav segregering och otroligt mycket resande. 
Dessutom var den tidiga modernismen väldigt aggressiv i den 
meningen att den ville riva den klassiska staden. När 
Le Corbusier ritade sina stadsplaner ritade han dem över äldre 
stadskärnor som han hade suddat ut. I sitt språkbruk talade han 
om att döda korridorgatan. Le Corbusier är förlåten, men det 
är få som tagit till sig hur vettvillig effekten av hans idéer kom 
att vara. Man är orättvis om man säger att de modernistiska 
arkitekterna och stadsplanerarna hade elaka avsikter. Men 
nu vet vi resultatet och kan dra slutsatserna: att den klassiska 
staden är otroligt stryktålig, att den är charmig, att den lockar 
många, att den står sig över århundraden, att den byter 
innehåll osv.”

Du talar om problem med funktionsuppdelning, det 
som sker när vi bygger funktioner som kök och vard-
agsrum, men glömmer bort det mer odefinierbara 
som att ta det lugnt i sitt hem.

“Just det. För modernismen har erövrat vårt språk. Den införde 
ett nyspråk. Man talade om funktioner sova, äta, gå och arbeta. 

Sedan gjorde man ett bindestreck och skrev ytbeteckning.
Bostads – Område, Gång – Bana och För – Bana. Allting fick 
ett bindestreck, både funktionerna och rörelserna. Det tänker 
folk inte på. Man säger bostadsområde, men Shakespeare skulle 
inte ha förstått vad vi menar, han skulle se en stadsdel. Vi kan 
idag hamna i mycket konstiga situationer när vi ska planera ”ett 
levande bostadsområde” Vad är det? Bostadsområden är per 
definition inte levande eftersom de är gjorda bara för att bo i. 
Detta i motsats till det stadsliv som mer naturligt utspelar sig 
i den klassiska staden. Om man tittar på politiska program så 
eftersträvar de ofta en levande stad och livaktighet, men man 
har kvar ett språkbruk som beskriver något dött. Därför kan 
det lätt bildas motstånd som beror på språket. Vi kan föreslå 
att vi ska ha Mat – Plats på Gång – Bana. Det låter konstigt 
och motsägelsefullt. Men om jag säger trottoarkafé så låter det 
betydligt trevligare.

Den här nojan att dela upp allting är paradoxal och förvånans-
värt kontraproduktiv. Om du har bekymmer med människor 
som inte riktigt kommer överens på en gång- och cykelväg så 
tror du som planerare att du ordnar fred mellan dem genom 
att måla en mittlinje och rita cyklar på den ena sidan och 
fotgängare på den andra. Sedan inträffar det något intressant: 
det snöar, eller så kommer det barn gående som inte är vuxna 
nog att veta skillnaden eller så kommer det en förvirrad äldre 
människa. Från början var det en trång trottoar där folk stöter 
i varandra och säger förlåt, men så blir det inte för den linje-
uppdelade ytan. Då svär cyklisterna över dem som går på fel 

”Man	säger	bostadsområde	men	Shakespeare	skulle	inte	
ha	förstått	vad	vi	menade,	han	skulle	upptäcka	en	stadsdel.”

In
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ju
n2. Anpassningsförmåga
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”Om	det	från	början	var	en	trång	trottoar	där	du	stöter	i	folk	
och	säger	förlåt,	så	blir	det	inte	så	för	den	linjeuppdelade	

ytan.	Då	kan	en	cyklist	svära	över	dig	när	du	går	
på	fel	sida	av	sträcket.”

In
te
rv
ju
n2. Anpassningsförmåga

sida av strecket. De beter sig på ett sätt som de aldrig skulle ha 
gjort i ett revir. Att ytor delas upp gör att vi avhumaniseras som 
interaktiva sociala varelser.

Det samma kan gälla när vi inför bilfria vägar. Det är bättre att 
tillåta bilister som kryper fram i 30 km/h eller kör på de gåen-
des villkor. Då får vi en stad som fungerar bättre.”

Hur förhåller man sig till allt som redan är byggt? 
Det finns ju en befintlig modernism som man måste 
förhålla sig till.

“Ja, väldigt mycket behöver ju kompletteras och omdanas. Man 
kan förändra med addition istället för att riva och börja om från 
början - något som var ett av modernismens misstag.”

Har du jobbat med det?

“Vi har förändrat med addition och sönderdelning i mindre 
enheter. Om man har 55 likadana lameller kan man exempel-
vis koppla ihop dem två och två till nya gårdsbildningar för att 
sedan komplettera gårdarna. Man gör då en sociologisk ned-
brytning med grupperingar som har att göra med sakers sätt att 
fungera. Vi är ju inte massmänniskor som det var populärt att 
tro på 1930-talet.”

Vad är vi istället för massmänniskor?

“Vi är flockdjur, flockvarelser. Vi gillar att befinna oss i grupper, 
som ser olika ut för olika människor. Vi bygger upp olika struk-
turer. Det kan vara familjen eller större grupper. Den klassiska 
staden har det i sig. Den har kvarter som är rymliga i storlek. 
Där kan vi fråga oss vilken storlek som har någorlunda pass-
form för homo sapiens? Där människor kan gruppera sig och ta 
ansvar för sin omgivning. Där vi kan skapa en 
sociologisk passform.”

Vad menar du med sociologisk passform?

“Om man ska ha en stad bör kvarteret ha en indelning som gör 
att man någorlunda känner ansvar för sin omgivning när man 
flyttar in. Då blir man mer delaktig och tar mer ansvar för sitt 
kvarter. Enligt forskningen tar folk mer ansvar i bebyggelse som 
tillhör revir än vad de gör i ett punkthusområde där det inte 
finns ett tydligt territorium. Där är risken större att man känner 
det lönlöst att agera. Man har inget tryck på sig att gå till 
handling. Ett sådant tryck kan den klassiska staden erbjuda. 

Den klassiska staden hade olika typer av byggnader där det 
rådde olika ordning. Om det var bra eller om det bara var 
ett uttryck för ett klassamhälle vet jag inte. Men i den klas-
siska staden fanns olika tätheter: gårdshus, stora lägenheter, 
små lägenheter, vindsvåningar osv. Förr ansågs det vara dåligt 
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”	Underlag	=	Massan	+	Flödet	+	Attraktiviteten	”

In
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n2. Anpassningsförmåga

att bo på vinden, något som nu anses vara bäst. För att skapa 
fler vindsvåningar behövde man inte riva. Det gick i stället att 
bygga om. De har blivit en del av innerstadens palett.”

Då är kanske strukturen på huset viktig? Att husets 
struktur gör det möjligt att bygga om och förändra?

“Ja, och att det finns både små och stora enheter så att man kan 
flytta in på en plats och göra en boendekarriär.”

Den klassiska staden som du talar om kanske är 
svårare att förverkliga eftersom det krävs ett större 
samarbete i en stad där vi blandar funktioner än om 
bara en person med ansvar för en funktion bygger 
allt?

“Det är ett problem, men vi har också en plikt att göra detta. 
Det kanske är lättare att bilda bostadsrättsföreningar om det 
bara är boende vi är ute efter, men om man planerar långsiktigt 
måste man kanske också försöka få till verksamheter i botten-
våningarna. Det är svårt att argumentera för. Många tror inte 
att det går. I Hammarby sjöstad tvingades exempelvis byggarna 
att ha lokaler i bottenvåningarna.”

Är det så man ska göra? Tvinga folk att bygga bättre?

“Nja. Man kan också följa den tyska modellen där man gör en 
plan där det finns en blandning. De som inte vill vara med hän-

visar man till andra tomter där de själva kan bygga. I Freiburg 
har man inte bara vänt sig till byggherrar, utan även till familjer 
eller grupper av familjer.

Underlaget är också en viktig faktor för vad man kan plan-
era för. Underlag är inte bara massan, invånare som bor i ett 
område. Underlaget är också flödet av människor, hur många 
människor som passerar och hur lätt är det är för förbi-
passerande att agera i ett område. Även attraktiviteten i ett om-
råde bör på olika sätt beaktas. Men när folk talar om huruvida 
det finns underlag eller inte för enskilda inslag är de ofta bara 
fokuserade på hur många som bor på en plats (massan).

Det var genom att bara se på massan som underlag som man 
byggde upp Stockholms stadsdelar på 1940- och 50-talet. Då 
skapades tunnelbanepunkterna. De dåtida stadsplanerarna 
insåg inte att man bara tänkte på den massa som tunnelbanan 
genererade. Därutöver började alla att handla med bil. Folk 
handlade kanske på väg till jobbet på bensinmacken som låg i 
vägkorsningen i närheten. På så sätt växte platsen och på så sätt 
växte stormarknaden som konkurrerade ut stadsdelscentret.

Flexibilitet i staden kan vara bra, men det finns också en annan 
typ av flexibilitet. Många byggare propagerar för begreppet 
Flexibla stadsplaner. Det är ord som man ska vara vaksam för.”
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”	Om	flexibilitet	bara	betyder	kommunalrådet	och	
några	starka	aktörer	som	får	göra	vad	de	vill.	

Då	är	ordet	missbrukat”
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Varför ska man vara det?

“Det är nästan motsatsen till demokratiskt inflytande. I det 
demokratiska inflytandet har man planeringsperioder – med 
översiktsplaner, fördjupad översiktsplan osv – där man ger folk 
en chans att titta på saker i en större miljö, sätta vissa policys 
och göra vissa avvägningar. 

Efter en sådan process kan folk säga att resultatet inte stämmer. 
Ibland är det så. Men oftast anser folk att det inte stämmer bara 
för att det dyker upp en person som inte tycker att det var en 
bra plan. De vill göra saker utifrån sitt eget huvud. Därefter kan 
det hända att en byggare pratar med kommunalrådet och säger 
att planen inte duger och att stadsarkitekten är besvärlig. Då 
tenderar en del kommunalråd att justera planen. Därför måste 
man vara flexibel. 

Men vad händer då med alla de människor som engagerat sig 
för att ta fram den fördjupade översiktsplanen eller den gamla 
detaljplanen och som varit på massor av kvällsmöten? Deras 
engagemang försvinner plötsligt! Detta är ingen argumentation 
för att man inte ska kunna ändra sig. Flexibilitet är bra om man 
menar flexibilitet i dess rätta bemärkelse, men inte om det bara 
betyder att kommunalrådet och några starka aktörer får göra 
vad de vill. Så som det blivit ibland är det inte flexibilitet! Mer 
än för just planens skull. Då är ordet missbrukat. 

Flexibilitet bör finnas i en översiktsplan genom att den är så 
genomtänkt att det finns en repertoar av plansorter. Den som 
vill bygga på ett sätt kan bygga på några platser, den som vill 
bygga på ett annat sätt kan bygga på några andra platser. I så 
fall har man en mix av sorter som kan befrukta varandra. Det 
är en fungerande och genomtänkt plan där de olika enheterna 
placeras så att man bygger upp betingelser för busslinjer eller 
en skola.”

Du talar mycket om en traditionsbunden stad?

“Det intressanta är inte om det är traditionsbundet eller nybu-
ret. Kvaliteten i en stad ligger i skalan. En skala för homo sapi-
ens. Vad är vi för varelser? Hur vill vi påverka? Hur ska barnen 
känna att de också är delaktiga? Jag gillar bilden av barn som är 
med när föräldrarna bygger ut. Det är en väldigt vacker bild av 
hur en väldigt liten varelse kan bli varse hur man kan påverka 
sitt liv. Det är en väldigt nyttig erfarenhet att veta att man kan 
påverka sitt liv, att inte vara skriven i sten.”
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“När vi hör den andra personens känslor och behov blir vi 
medvetna om vår gemensamma mänsklighet.”
/ Marshall Rosenberg, psykolog
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3 
Koordination,	Deltagande	&	Dialog

Bredare delaktighet i planeringsprocessen 
Här är ett nedslag i breddat deltagande i planeringsprocessen. 
Det handlar både om design- och byggfas samt om fasen efter 
utförande. Arbetsmetoden betonar koordination och dialog 

mellan samtliga parter: klienterna, brukarna och allmänheten.

Ämnesord: Medborgardeltagande, Delaktighet i planerings-
processen, Samarbete, Interdisciplinära processer, Bemyn-

digande av invånarna, Gemensamt initiativtagande, Synlig-
görande av berörda i planeringsprocessen
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3. Koordination, Deltagande & Dialog: Ingång/tankeväckare

INFORM
ATION

DELTAGANDE

BEM
YNDIG

ANDE

Berätta endast det du vill till 
allmänheten. Ex: Press 

release eller reklam.

Berätta det som 
berörda vill veta och

behöver. Exempelvis en
utställning eller 

beskrivande folder

Tillhandahålla viss 
information på våra 
villkor. Exempelvis 

genom svarsenkäter.

. .

Lösa problem tillsammans med
invånarna

Tillåta invånare
att ta en del 
beslut själva.

Delegera begränsat
beslutfattande till 

invånarna inom vissa
frågor

Låt invånare
tillhandahålla någon 

service själv.

Låt invånare bestämma
stora delar själva.

Minimal
Kommunikation

Begränsad
Kommunikation

Kommunikation 
av hög kvalité

Begränsad
Konsultation

KONSULTATIO
N

Kundservice

Kundservice orienterat

Genuin
konsultation

Effektiv
rådgivning

Medverkande

Begränsat
decentraliserat
beslutsfattande

Delegerad 
kontroll

Självständig 
kontroll

WHEEL OF PARTICIPATION

Davidssons’	Wheel	of	Participation

Scott Davidssons “Wheel Of  Paricipation” bland annat publicerad i British Journal april 1998

I hjulet här nedan beskriver Scott Davidsson olika former av 
deltagande i planeringsprocesser. Den är en vidareutveckling av 
Sherry Arnsteins “Ladder of  citizen participation” från 1960.

De styrande väljer 
vad de vill berätta.

Genuint lyssna och 
förstå invånarna före 

åtgärder vidtas.

Bjud in förslag från 
invånarna.

Överlämna 
kontroll
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Professor Arne Johan Vetlesen talar om att slutbrukarna ofta 
blir abstrakta när planerare uppfattar dem på avstånd.

“När individer som är berörda av vårt handlande får bli mer 
eller mindre abstrakta, förlorar vi ofta moraliska spärrar. Vi 
visar större moraliskt engagemang inför objekt som befinner sig 
rakt framför oss, här och nu. I krissituationer är det välkänt att 
det är svårare att döda en person som står rakt framför dig.”

/ Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi vid Oslo universitet
“There is never a right time for dissent”, Anders Melsom, 
Conditions no4 2010 sid 85-90

“Vi kan inte tro att vi vet allt från början. Det viktiga är att 
börja och att göra arbetet tillsammans med invånarna. Då kan 
det ge feedback och information för bättre lösningar.”

/Jamie Lerner
www.ted.com (videoklipp) “Signs of  the city, Feb 2008

“Jag tror att det finns en ny stormakt i världen och det är den 
globala allmänna opinionen. Informationen har förändrats. 
Idag tydliggörs sanningen snabbare. Det som varit dolt kommer 
för eller senare fram i dagsljuset.”

/ Hazel Henderson
Bigpicture.tv 2010,” How should we measure society’s progress?” 
(Videoklipp) http://www.bigpicture.tv/?id=3264

“För att förankra deliberativa* former av deltagande behöver 
man ta hänsyn till hur de demokratiska strukturerna fungerar. 
Annars finns en risk att allmänhetens deltagande blir ett sorts 
bihang till befintliga institutioner och processer, snarare än att 
bidra till utvecklingen av lyhörda offentliga processer av det slag 
som allmänheten uppskattar”

/ Public Value and Participation: A Literature Review for the 
Scottish Government
(Elektronisk) www.scotland.gov.uk/Publications/2008/03/17090301/0
Scottish Government Social Reasearch, 2008

Sagt	om	koordination,	deltagande	och	dialog

3. Koordination, Deltagande & Dialog: Ingång/tankeväckare

* Deliberativ demokrati är en demokratiskola som pekar på samtalets och kommunikationens roll för att utveckla och förstärka demokratin. Källa: Wikipedia



48

 

 
 

	 	 Architecture,	Participation	and	Society
  En bok av: Paul Jenkins och Leslie Forsyth et al, 2010 

Hur kan socialt deltagande inkorpore-
ras i planeringen? Jag har valt att 
presentera generella idéer från en en-
gelsk bok med internationellt perspek-
tiv. Tankarna som framförs går att app-
licera på såväl stadsplanering 
som arkitektur.

Att	tänka	på	före	metodval

Författarna belyser viktiga frågeställningar före ett val av 
metoder för deltagande i ett projekt. För det första anser de att 
det inte alltid finns vare sig efterfrågan eller tillgång som gör 
ett bredare deltagande genomförbart. De anser samtidigt att 
frågan inte borde vara hurvida efterfrågan och tillgång finns. 
Viktigare är snarare i vilken grad, och på vilket sätt, en metod 
som fokuserar på deltagande kan gynna människor.

Innan metoder för deltagande fastställs bör den underliggande 
makten och dess värderingar definieras, skriver Jenkins och 
Forsyth et al. 

Även om kunskap om olika metoder är viktigt för författarna 
är det betydligt viktigare att förstå skälen till att välja delta-
gandet, att förstå värderingssystemet samt att kunna se vilka 
institutioner och personer som dominerar. Det synsättet gör det 
möjlighet att ta ställning till vad som skall accepteras eller inte, 
och i vilken utsträckning. Boken jämför en deltagande process 
med ett forum där vi som planerare kan bestämma agendan för 
deltagandet, vilket språk det skall ske på samt vem som 
definierar språket.

Samtidigt är det lika viktigt att planeraren skapar sig en upp-
fattning om och ett förhållningssätt till de åsikter som framförs 
genom att bli medveten om sina egna värderingar.

3. Koordination, Deltagande & Dialog

Texten frågar efter hur man får resultatet från en deltagande 
process att blir långsiktigt hållbart. Åsikter som kommer fram 
kan vara kortsiktiga eller förändras över tiden. 

En annan intressant fråga är om en form skall förhålla sig till 
sina initiala användare eller i vilken grad den ska representera 
vidare sociala behov. Metoder som direkt brukarmedverkan, 
social forskning eller en smal marknadsundersökning kan i 
det här sammanhanget ge mycket olika sätt att förhålla sig till 
berörda människor. Ett sätt att till viss del förhålla sig till osäker-
heten är enligt Jenkins och Forsyth et al. att bygga in flexibilitet.

Deltagandet bör enligt författarna inte startas med oklara eller 
orealistiska mål. Jenkins och Forsyth et al. menar att det kan 
leda till konstiga situationer och kritiska reaktioner när 
implementeringen misslyckas.

Boken framhåller medborgaren som någon som skulle kunna 
ha makt att definiera ledarnas uppgifter. Experten borde enligt 
boken kunna uppmuntras att se värde i former av kunskap 
som ligger utanför deras egna professionella kompetenser. 
Avstånd mellan experter, klienter och brukare behöver då inte 
bli så stort.

B
ok
en
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Författarnas	definition	
av	deltagande

I boken utvecklar författarna en metod för att definiera del-
tagande i olika arkitekt- och planeringsprojekt. För att beskriva 
deras idé har jag valt att förklara den i tre steg.

Steg 1 
Generellt definieras tre typer av deltagare i ett projekt.
1. Klienten
2. Brukarna
3. En berörd allmänhet
Klient och brukare sägs normalt alltid delta, medan den 
berörda allmänhetens medverkan breddar deltagarnas skara.

Steg 2 
På samma sätt delar författarna in formen av deltagandet i tre 
nivåer.
1. Tillhandahållande av information
2. Tillhandahållande av konsultation
3. Förhandlingar eller delade beslut
Konsultation och beslutsfattande sker i dialogform där 
båda sidor har rätt att påverka. Information däremot sprids 
i en riktning.

Steg 3 
Slutligen skiljer författarna på deltagande under olika skeden.
1. Under skiss- och designprocessen
2. Under byggnation av projektet
3. Efter färdigt projekt

Med hjälp av dessa tre steg har Jenkins och Forsyth et al utveck-
lat en tredimensionell förklaring till olika former av deltagande i 
arkitektur med 27 olika specifika inriktningar.

Deltagande	som	
instrument	eller	rättighet?

Författarna diskuterar i boken två synsätt på deltagande i 
planeringen. Det första synsättet ser deltagande som en fun-
damental rättighet för alla vid planering av arkitektur och 
omgivning. Rättigheten blir då viktigare än resultatet. 

Det andra synsättet ser deltagande som ett användbart 
instrument för att skapa en bättre process (Exempelvis genom 
en marknadsundersökning). 

Författarna gör jämförelser mellan USA och Europa. Delta-
gande har historiskt sett i Europa främst setts som en rättighet. 
I USA har deltagande sedan 1960-talet oftare setts som en 
stimulans för att få fram bättre design. Detta synsätt har varit 

Klient Brukare Allmänhet
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Steg 2 & 3 

Informera
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Besluta

Informera
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27 inriktningar för deltagande
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Författarnas 3D box för deltagande. Jag har valt att visa den i tre steg.

3. Koordination, Deltagande & Dialog
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det vanliga på de flesta ställen i världen, Europa har hittills varit 
ett undantag. Det globala synsättet har handlat om ett mycket 
mer generellt deltagande. Det betyder att deltagande ses som 
ett instrument för att slippa kritik eller som ett verktyg för större 
ekonomisk vinning.

Slutsatsen blir att det sätt som deltagande planering bedrivs på 
och tolkas påverkas av det politiska, ekonomiska och 
geografiska läget.

Sammanfattning	och	kritik

Boken har fokus på byggnadsarkitektur med ett engelskt och in-
ternationellt perspektiv. Många av tankarna kan appliceras även 
inom stadsplanering. Främst kan de tillskrivas beskrivningar av 
koncept för socialt deltagande, vilket inte bara gäller arkitektur. 
Boken ger historiska perspektiv.

Delar i boken som inte är belysta är framförallt fallstudier av 
projekt, organisationer, institutioner och datorprogram samt 
bokens exempel på litteratur. Boken slutar med en analys av 
forskningsarbetet bakom boken samt rekommendationer inför 
utmaningar i Storbritannien.

B
ok
en

3. Koordination, Deltagande & Dialog
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Alla invånare är inte intresserade av 
stadsplanering. Samrådsmöten fångar 
ofta upp vissa kategorier, exempelvis 
engagerade eller äldre personer som 
har tid att komma på möten. Det är 
därför intressant att läsa om en grupp 
i Boston som utvecklat ett komplet-
terande arbetssätt. Gruppen använder 
ett datorspel som man hoppas kan 
utgöra ett komplement i processer för 
deltagande. Metoden skulle kunna ge 
grupper i samhället som i vanliga fall är 
svåra att få med i processen, unga eller 
människor som arbetar långa dagar, en 
bättre plattform för deltagande.

	 	 Participatory	Chinatown	och	Hub2
  Insyn i professor Eric Gordons arbete i Boston, USA

Spelet kallas Participatory Chinatown och består av ett dataspel 
där spelaren rör sig i en tredimensionell värld. Det är utvecklat 
med syfte att skapa en medborgardiskussion kring stadsplanen 
för Bostons Chinatown. Planen planeras parallellt. Syftet är 
även att samla synpunkter från deltagarna och involveera dem i 
arbetet med den framtida planen. 

Spelaren tar rollen som en av femton virtuella invånare i Boston 
Chinatown. Karaktärer har tagits fram utifrån verkliga männi-
skor i stadsdelen. Uppgiften är att utifrån din roll hitta ett jobb, 
bostad eller en plats att umgås på. Språkkunskaper, inkomst 
och andra faktorer kan då spela roll för dina förutsättningar 
att lyckas. I en andra fas får spelaren kommentera föreslagna 
förändringar i stadsdelen. Det går att spela spelet ensam över 
Internet eller spela det tillsammans med flera personer på en 
bestämd plats. Tanken är att spelet ska fungera som ett kom-
pletterande verktyg. Deltagarna ska kunna arrangera ett möte 
(exempelvis ett samrådsmöte) för att diskutera den framtida ut-
vecklingen för en plats. De kan samtidigt se miljön de diskuterar 
genom att tillsammans, utifrån var sin dator, varandra omkring 
i spelets virtuella miljö.

Spelet har skapats på initiativ av tre intressanta grupper:

Asian Community Development
En 21 år gammal organisation som arbetar med frågor kring 
den asiatiska befolkningen i Boston. Gruppen har fokus på att 
bevara och förnya Boston’s Chinatown.

Emerson College
College grundat 1880 i Boston där viktiga utbildingar är inrik-
tade på kommunikation, marknadsföring, journalistik, publicer-
ing, visuella media etc.

Metropolitan Area Planning Council i Boston.
Är Bostons regionala planeringsorgan.
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Participatory	Chinatown

“Participatory Chinatown strävar efter att ge områdets invånare 
en egen upplevelse och en djupare förståelse för hur miljön 
kan se ut i framtiden”, berättar projektchefen Eric Gordon för 
mig i en intervju (2010-05-01). Han är professor på program-
met “New Media” på Emerson College. Gordon menar att 
människor ofta får frågor som de inte fullt förstår när det gäller 
stadsplanering. Han förklarar att Participatory Chinatown 
försöker ge människor “en upplevelse av platsen”. Spelaren får 
en förstahandsupplevelse i det virtuella rummet.

Deliberativ	demokrati
Gordon berättar att Participatory Chinatown är en utveckling 
av ett tidigare projekt, kallat Hub2. I artikeln “Augmented 
deliberation: Merging physical and virtual interaction to engage 
communities in urban planning” förklarar Gordon tillsammans 
med Edith Manosevitch från Emerek Yazreel Högskola i Israel 
idén bakom Hub2.

I artikeln skriver Gordon och Manosevitch om deliberativa kon-
versationer. Där ges en bred definition på deliberation: 

“En politisk process då en grupp människor varsamt undersöker ett problem 
och kommer fram till en välgrundad lösning efter en tids inkluderande och 
respektfulla överväganden av olika synsätt.” 

I texten belyses den deliberativa diskussionen som “Demokra-
tins själ” som under utopiska omständigheter skapar optimala 
gemensamma lösningar. Författarna erkänner att deliberativa 
samtal är svåra att integrera i vardagen.

Ytterligare synpunkter som förs fram i texten:

• För att ett samtal ska fungera anser Gordon och Mansevitch 
att deltagarna skall få möjlighet till en rationell analys av fråge-
ställningen. Det är viktigt för den gemensamma förståelsen.

• Det är lika viktigt med gemensamma upptäckter som att lösa 
problem, därför måste det finnas ett öppet samtal.

• Normer för hur kommunikationen skall ske måste formuleras 
så att alla får samma möjlighet att tala och så att alla som talar 
gör det på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Deliberativa diskussioner kan vara speciellt svåra när de gäller 
stadsplanering, hävdar författarna. Om man skall skapa en en 
analys och en förståelse för icke existerande platser måste del-
tagarna kunna visualisera dessa platser. Att översätta abstrakta 
planer för fysiska platser till tydliga rekommendationer kan vara 
ytterligare en svårighet. Kanske planerare och arkitekter ibland 
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tar för lätt på detta eftersom det är deras språk? Det tycker 
åtminstone författarna. För att en konstruktiv diskussion med 
gemensamma lösningar skall kunna föras måste deltagarna inte 
bara förstå och visualisera idéerna för sig själva. De måste 
även kunna förstå varandras tankar och definiera dem i en 
meningsfull dialog.

Artikeln beskriver hur man kan integrera deliberativa samtal 
med en digital bas. Digitala nätverk kan överbygga barriärer 
som skala och tillgänglighet, hävdar författarna. Sociala nätverk 
gör det lätt för deltagarna att samarbeta,att dela information 
och att fatta kollektiva beslut. Däremot skapar de ingen rättvisa, 
kritiserar författarna, eftersom de vanligtvis inte är deliberativa. 

Augmented	deliberation
I artikeln introducerar författarna konceptet “augmented delib-
eration” (utökad deliberation). Detta definieras följande:

“En process då en grupp människor delibererar i en miljö ansikte mot 
ansikte men samtidigt verkar i en virtuell miljö.”

Det är både en multimediaprocess och en gruppkommunika-
tion. Processen balanserar de goda sidorna hos digital teknik 
med etablerade kvaliteter vid gruppdiskussioner. Artikeln be-
tonar att metoden som används värderar erfarenhet högt. 
Erfarenheten ger information som inte bara betonar problemet, 

utan också ger djupare förståelse. Om erfarenheten är 
gemensam kan den i grupprocessen även skapa grund för 
en viss identitet.

Hub2
Begreppet Augmented deliberation har lett fram till projektet 
Hub2, vilket i sin tur lett fram till Participation Chinatown. 
Medan Hub2 använde sig av ett redan existerande spel (Sec-
ond Life) använde Participation Chinatown en betydligt mer 
avancerad spelplattform. 

Hub2 avsåg att bidra till planereringen av en park i Boston. 
Allmänheten var inbjuden till en fysisk och virtuell plats där en 
moderator och en virtuell designer ledde processen. Vid åtta 
tillfällen fick de inbjudna ta plats vid datorer i en datorsal. Del-
tagarna fick då vandra runt i parken i en virtuell 3d-värld. 
Bland annat kunde de flytta saker, föreslå ändringar i ut-
formningen, testa rumsliga konfigurationer och röra sig i 
parken med hjälp av rollspel. Professionella 3d-animerare fanns 
på plats under workshopen. De skapade snabbt enkla modeller 
av deltagarnas synpunkter. Vissa saker placerades direkt in i 
den virtuella världen, exempelvis en parkbänk. Andra önskemål 
som kom in i den virtuella parken skapade livliga diskussioner 
i det verkliga rummet. Synpunkterna blev synliga även i den 
virtuella världen med hjälp av flaggor som deltagarna själva 
kunde placera ut. De kunde sedan gå fram till flaggorna för att 
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läsa kommentaren och rösta på om den gillades eller ogillades. 
Flaggor där många var positiva blev gröna medan flaggor där 
majoriteten ogillat ändringsförslaget blev röda. Vid sidan av 
sådana workshopmöten kunde deltagarna komma till spontana 
“drop-in”-möten. Där kunde man som deltagare ensam gå runt 
i den virtuella världen för att därefter framföra sina förslag i en 
online-dialog. Avslutningsvis intervjuades en rad deltagare för 
att se hur metoden upplevdes och användes. Hur deltagarnas 
idéer användes var dock inte viktigast, utan att projektledarna 
försökt hitta en annan metod för deltagande i planeringen.

Spelform	som	metod
I min intervju med Gordon frågar jag om det är viktigt att 
motivera människor till medborgardeltagande.  “Ja”, svarar 
han. “Människor behöver någon form av belöning eller motiva-
tion för att vilja delta. Men det räcker inte. Processen behöver 
kännas mindre avskräckande. Spelformen ger deltagarna en 
personlig upplevelse och gör det lättare att diskutera. Processen 
blir både roligare och mer tillgänglig. Det har varit positivt för 
deltagarna i projektet att se att Participatory Chinatown attra-
herat olika åldersgrupper”

Gordon hoppas att liknande metoder kan komma att användas 
i framtida planering. En anledning kan vara att “Neighborhood 
meeting” i Massachusetts har en median runt 60 år. Medianen 
på Participatory Chinatown var 30 år.
Samtidigt säger Gordon att den stora kostnaden för ett projekt 
av det här slaget fortfarande är den största barriären för mer 
utbredd implementering.
“Vi jobbar på att få ner kostnaderna. Om de kan bli lägre tror 
jag processer i spelform och konceptet bakom, som vi kallar 
Augmented deliberation, absolut kan få en betydelse i 
offentliga planeringsprocesser.”

Sammanfattning	och	kritik
Exemplet Participatory Chinatown och Hub2 är experiment. 
De ska därför ses som en process under utveckling, inte en 
definitiv metod. Det som framför allt är intressant är att öka 
förståelsen för att samråd i en planprocess innebär en gen-
eralisering av människor som i många fall kan utesluta vissa 
personer och grupper från ett system. Att hitta olika vägar för 
deltagande för olika personer och grupper är därför en intres-
sant infallsvinkel. Medborgardeltagande i textens exempel, 
skulle kunna kritiseras därför att den upplevs som uteslutande 
för personer utan tillgång till dator eller med dålig datorvana. 
Samtidigt kan man i alla metoder för deltagande hitta brister. 
Ett vanligt exempel är att samråd inte alltid lockar en ung 
publik. En variation av metoder ökar möjligheterna för olika 
människor med skilda bakgrunder att delta.

Kanske får inte dessa metoder genomslag som en process för 
medborgardeltagande. Däremot är det betydelsefullt att man 
väcker frågan om alternativa metoder.

Exemplet betonar vikten av att skapa en gemensam diskussion 
där deltagarna förstår varandra, men även förstår de problem 
som diskuteras. Man kan fråga sig om grundläggande begrepp 
som inkluderande, respektfulla och empatiska dialoger måste 
beskrivas som deliberativ demokrati. Uttrycket är myntat av 
Jörgen Habermas. Det diskuteras ofta i vetenskapliga samman-
hang och kan vara både viktigt och intressant. Nackdelen är att 
diskussionen riskerar att begränsas till den akademiska världen. 
Tankar om mänsklighet i stadsplanesammanhang behöver ett 
gemensamt språk. Mänsklighet är något som appliceras i ett 
konkret sammanhang. En medborgardialog kan dra stor nytta 
av att använda ett språk som bygger broar mellan i grunden vitt 
skilda världar. På så vis skapas förutsättningarna för en diskus-
sion mellan alla involverade parter.
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I en tid där vi blir allt mer specialise-
rade blir mötet mellan olika grupper 
viktigt. Det säger Viktoria Walldin, 
som intresserat sig för interdisciplinärt 
deltagande i planeringen. Målet är en 
process där alla berörda parter i ett 
projekt möts för att samarbeta mot ett 
gemensamt mål.

“Jag menar att vi först ska samla ihop byggherrarna, arkitek-
terna, landskapsarkitekterna, kommunen, tjänstemän, politiker 
osv. Alla som jobbar med en plats bör arbeta tillsammans 
med brukare.”

“Jag anser inte att alla metoder för deltagande är intressanta. 
Exempelvis kan jättestora medborgardialoger bli otroligt ytliga 
och skapa förväntningar som är svåra att uppfylla. Vi får inte 
ignorera resultatet av ett sådant insamlat material bara för att 
det innebär mer arbete än vi har förväntat oss. Arbetar vi på 
det sättet måste vi också ha en plan för hur man hanterar ett 
stort material. Dessutom behövs medvetenhet om att brukarnas 
svar kanske inte alltid handlar om den fysiska strukturen. Fram-
förallt måste man definiera vem som tar ansvar för vad.”

Kanske handlar det inte om metoderna för delta-
gande utan om anledningen till ett bredare delta-
gande?

“Ja, det är alltid den första frågan man ska ställa sig. Är vi ute 
efter kvantitet eller vill vi gå in på djupet och verkligen skapa 
förståelse för platsen? I så fall måste vi utveckla metoder för 
det. Det är den metodutvecklingen som jag jobbar med. Jag 
försöker i alla mina projekt göra gåtursanalyser* i området med 
samtliga berörda grupper. Det är ett sätt att börja projektet 
direkt på platsen.”

“En arkitektgrupp kan sitta frånskild från andra berörda i 
projektet. De kan exempelvis jobba i månader för att sedan bli 

stoppade när berörda grupper möts. Är det inte bättre även ur 
kostnadssynpunkt att alla är med från början då?”

“Det går att titta på en plats, utföra djupintervjuer hos män-
niskor i hushållen, ta reda på boendeidentitet och betalnings-
förmåga. Dessutom kan vi göra enskilda intervjuer i en större 
målgrupp för att ta reda på en slags målgruppspotential.”

Varför behöver man detta?

“Ett exempel är Hammarby sjöstad som har riktat sig till och 
är byggt för pensionärer. Nu bor där småbarnsfamiljer. Det är 
inte byggt för småbarnsfamiljer, därför har man exempelvis fått 
bygga till dagis i baracker i efterhand. En social analys av viljan 
av och intresset för att bo i Hammarby sjöstad kanske inte hade 
visat att det garanterat skulle komma att flytta in småbarns-
familjer, men jag tror att man åtminstone hade kunnat bolla 
med idén att det kanske inte bara var pensionärer som skulle 
flytta dit.”

“Ett annat exempel är när man bygger radhus i Tensta för att 
skapa en blandad miljö. I och med nya upplåtelseformer tror 
arkitekter och planerare att svenskarna flyttar dit och att områ-
det då blir integrerat. Man ska ta sitt pick och pack och flytta till 
Tensta, till ett radhus där. Det är helt orimligt! Eller tror planer-
arna att Tenstabor vill göra en boendekarriär? Här fastnar man 
i orimliga resonemang. Då kan det vara bra att ta ett större 
grepp och se vad det finns för uppfattningar om platsen. Hur 
rimligt är det att man som Brommabo packar ihop sina grejer 
och flyttar till Tensta? Hur rimligt är det att invånaren i Tensta 

	 	 Viktoria	Walldin
  Socialantropolog på White Arkitekter

*Gåtursanalys: Berörda grupper promenerar samtidigt genom planområdet för att diskutera planerna
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vill göra en bostadskarriär? Om det är så, är det exakt de hus 
som man vanligtvis bygger i Bromma som även ska byggas i 
Tensta, eller ser det annorlunda ut? Fungerar det att bygga rad-
hus på 98-100 kvadratmeter med två små sovrum? Familjerna i 
Tensta har ofta många barn och behöver större lägenheter. Det 
finns mycket att fundera över. Allt behöver inte vara konkreta 
sanningar. Poängen är att vädra frågorna interdisciplinärt och 
slippa göra fel. För det krävs en bra analys.”

Finns det en risk att bygga utifrån hur man själv vill 
att det ska se ut?

“Alla vill ju platsens bästa, så klart! Men vi har lite olika 
perspektiv på vad det är. Då kan det vara bra att börja tillsam-
mans med att ta reda på vad vi anser platsens bästa är. Det kan 
handla om att hitta en kommunikation där alla förstår 
varandras åsikter.”

“Varje plats är unik, det handlar väldigt lite om byggnaderna 
och mer om människorna som bor där. Jag tror inte på det 
tvärvetenskapliga eller det multidisciplinära. Jag tror på det 
interdisciplinärt. Det betyder att man arbetar med 
platsen gemensamt.”

Det kanske handlar om att lita på varandra?

“Ja, och att lita på att alla vill platsens bästa. För oftast är det 
så, men vi går så långt i våra sidoprojekt att när vi väl ska mötas 

är det för sent, det vill säga vi har redan tänkt för mycket. Det 
är verkligen dags att jobba med metodutveckling för insamling 
utav kunskap kring brukarna av våra bostäder och städer.”

Är det inte svårt att lyssna på människor? Vad de 
tycker nu är kanske inte vad de tycker sen?

“Det handlar om att vara medveten om framtiden eftersom 
byggprojekt tar sin tid. Exempelvis kan det vara viktigt att in-
tervjua även de äldre i ett område om det finns mycket pensio-
närer samtidigt som man tittar lite längre fram och ger rekom-
mendationer inför framtiden.”

Du jobbar med antropologiska kulturanalyser, vad är 
det för metoder eller tillvägagångssätt som driver dig 
då och hur kan perceptionen på omgivningen skilja 
sig från en arkitekts eller stadsplanerares?

“Man kan säga att arkitekten eller landskapsarkitektens 
planering ofta handlar mycket om “en känsla”. Detta är en 
känsla som bygger på en tyst kunskap som arkitekten förvärvat 
genom erfarenhet. En känsla som arkitekten ibland är ovan att 
verbalisera. Jag har märkt att det underlag jag tar fram, oftast 
bäst stämmer överens med arkitektens känsla. Det är svårare att 
gå till en kommun eller byggherre och säga att “jag känner att 
detta är rätt”. Om det finns ett underlag för förståelsen av en 
känsla är det otroligt bra. Jag tror att arkitekter har ett humant 
synsätt, människan är mycket mer i fokus än kanske hos 

”Vi	går	så	långt	i	våra	sidoprojekt	att	när	vi	väl	ska	mötas	är	
det	för	sent,	det	vill	säga	vi	har	redan	tänkt	för	mycket.”
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”Det	finns	människor	som	inte	känner	sig	hemma	
på	så	många	platser,	just	för	att	det	är	väldigt	

mycket	antingen	eller.”

byggherren som måste tänka på ekonomi. I och med att arki-
tekterna ofta bara varit med i slutet av projektet har de inte fått 
vara med och utforma viktiga idéer och mål. Arkitekten behövs 
tidigare i processerna. Det är viktigt!”

Var får du din drivkraft ifrån?

“När jag blir sur.”

Vad inspireras du av?

“Jag tycker det är intressant med platser som förändrats fort 
på kort tid. Ta till exempel områden i exempelvis London 
eller New York som har gått ifrån att vara socialt utsatta till att 
fungera väldigt bra. Det har handlat om människor och det 
tycker jag är jättefängslande. Det finns en poäng i att stanna 
upp och tänka på att det handlar om människor.”

“Jag kan undra om man kan skapa sociala förändringar med 
hjälp av en fysisk struktur? Eller måste det ske av sig själv? Vad 
är det som då som ska ske och hur lång tid tar det? Det är det 
första som driver mig.”

“Det andra som inspirerar mig är att det inte finns bra mellan-
platser. Sverige är väldigt antingen eller. Det är både homogent 
och väldigt segregerat. Det finns människor som inte känner sig 
hemma på så många platser, just för att det är väldigt mycket 
antingen eller. Det är otroligt homogent!”

“Dessutom funderar jag på hur man planerar och driver sam-
hällsfrågor som segregation. Det är segt, det är trögt, samtidigt 
som det är viktigt.”

Är det detta du vill jobba med? Känner du att du har 
hittat rätt?

“Det jag gör nu, ja ja ja, jag har ett drömjobb. Jag funderar så 
mycket på det här jobbet, på människors bästa.”
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“Huvudfunktion i staden är att konvertera makt till form, initiativ 
till kultur, döda ting till levande symboler för konst och biologisk 
reproduktion till social kreativitet.”
/ Lewis Mumford, sociolog och filosof



59

4
Generativ	stadsbyggnad

Stadsplanering som ett sätt att generera 
processer som ökar livskvalitéten 

Ett nedslag i generativa processer innebär att titta närmare 
på när stadsplanering utvecklar valmöjligheter och bättre 

livskvalitet för invånarna.

Ämnesord: Kreativ stad, Kunskapsstad, Upplevelsestad, 
Blandstad, Diversetet, Stadsliv, Livskvalitet, Utbyte, Gentri-
fiering, Samexistens, initiativtagande, Generera möjligheter, 

Stadsbyggnad som katalysator för livskvalitet
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4. Generativ stadsbyggnad: Ingång/tankeväckare

1. Stadsområdet och så många som möjligt av dess 
delar måste tillhandahålla mer än en grundläggande 
funktion, med fördelar för fler än två. Dessa ska 
bidra till att människor går ut vid olika tidpunkter 
och upprätthåller sig på platsen av olika anledningar. 
Samtidigt ska alla kunna använda många av 
funktionerna gemensamt.

Ett väl fungerande område erbjuder invånarna service, men 
också olika typer av primära funktioner som bostäder och kon-
tor. Funktionerna ger även ett bärkraftigt underlag för service.

2. Kvarter ska vara korta och möjligheten att 
svänga många.

För långa kvarter avskiljer parallella gator från varandra. Ju 
längre en gata blir utan möjlighet att välja alternativ väg, desto 
mindre viktiga blir andra gator för dem som bor i området. Ju 
fler anknytningar det finns till en gata, desto lättare blir det för 
service att få underlag för etablering. Vidare, ju mer integrerade 
gator, desto större chans finns det för service och stadsliv att 
etablera sig på en plats där det gynnar flest människor.

3. Ett område ska tillhandahålla byggnader av olika 
slag, med olika byggnadsår och med varierat ekono-
miskt värde.

Servicen för de nyare byggnaderna är ofta beroende av bil-
ligare äldre byggnader. Verksamheter med nya oprövade idéer 
kanske inte har råd att ta risken att utvecklas i en dyrare nyare 
byggnad. En plats med endast nya byggnader förlorar därför 
sin diversetet och kan i värsta fall endast blir en attraktion och 
förlora värde eller ett levande stadsliv.

4. Det måste finnas tillräckligt många människor för 
att platsens syfte skall fungera.

En stad behöver vara tillräckligt tät och blandad för att erbjuda 
invånaren ett bra stadsliv. Tätheten ska sättas i förhållande till 
platsens stadsliv. Det betyder att det är viktigt att förstå vilket 
stadsliv en tät stad kan ge upphov till före det att förändringar 
implementeras.

Jacobs, Jane (1964) The death and life of  great American Cities, London, Eng-
land: Pelican Books, ss 153-251

Jane	Jacobs	fyra	villkor	för	att	utveckla	variation



61

“Städer är platser där människor möts för att utbyta idéer, 
för handel, för att koppla av eller för att bara vara. Offentliga 
sfärer, gator, torg och parker, är stadens scenrum och 
katalysator för dess aktiviteter”

/Richard Rogers
Gehl, Jan (2010) Byer for mennesker, Jan Gehl og bogværket, ss 7

”Staden är lösningen, inte problemet.”

”Sättet som människor lever på i städer är nyckeln till den 
långsiktiga förvaltningen av marken, luften, vatten och energi-
användningen. Men också hälsa, säkerhet och positiv 
social interaktion.

/John Lund Kriken med Philip Enquist och Richard Rapaport
(2010) City Building – Nine planning principles for the twenty-first centrury, 
Princeton architectural press, ss 239

“Den mindre mängd pengar som en enda familj kan tjäna 
multipliceras med tusen i en stad och gör kollektiva resurser 
möjliga. En stad är därför mer än summan av dess invånare. 
Den har makt att generera ett överskott av resurser, vilket är ett 
av skälen till att människor föredrar att bo i städer.”

/Gordon Cullen
(1961) The Concise Townscape, The Architectural Press, ss 7

Arkitekten och politikern Ilmar Reepalu talar om vikten att se 
våra offentliga rum som något gemensamt. Han säger att det är 
demokratins signum, att det som vi gemensamt äger och 
behandlar, så som torg och bänkar, kan lyckas vara väldigt 
mycket bättre, än det som en enskild grupp eller individ 
kan åstadkomma.

Källa: Illmar Reepalu, Sveriges Arkitekters Lunchseminarium i Almedalen 2010

Sagt	om	generativ	stadsbyggnad

4. Generativ stadsbyggnad: Ingång/tankeväckare
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	 	 The	Rise	Of	The	Creative	Class
  En bok av Richard Florida, 2002

Richard Florida vill se en stad där in-
vånarna uppmuntras att kreativt bidra 
till stadens kulturella och ekonomiska 
värden. I “The Rise Of  The Creative 
Class” framhåller författaren värdet 
av att lyfta fram människor med ini-
tiativförmåga som kan skapa mening i 
staden. I boken kallas dessa människor 
för den kreativa klassen. Tillsammans 
utgör de en av grundförutsättningarna, 
enligt Florida, för förnyelse och tillväxt. 
Han anser att denna grupp har förmå-
gan, viljan och drivkraften att skapa 
nya värden i samhället och staden.

4. Generativ stadsbyggnad

Människan	och	hennes	
initiativ	skapar	staden

Florida fördjupar sig i vad mänskliga aktiviteter betyder för 
en stad. Han menar att offentliga personer kan mobilisera 
de kreativa resurser som utvecklar kulturella och ekonomiska 
värden. Kreativitet ser Florida som förmågan att skapa nya 
meningsfulla sammanhang som är lätta att anpassa och an-
vända, både teknologiskt, ekonomiskt och konstnärligt. Florida 
framhåller att stadsplanerare kan stödja och sprida kreativa 
människors idéer för att öka livskvaliteten i en stad.

Städer i USA byggs ofta med fokus på framgångsrika par i 
35-årsåldern. Det är människor med högre inkomster, stabila 
familjer som lockas av bra skolor, barnvänliga parker mm. Det 
kan exkludera exempelvis pensionärer eller ensamstående. 
Florida skriver att staden innehåller många fler grupper. 
Familjekonstellationer ser inte ut som de gjort i 
tidigare generationer.

Hans uppmaning är att bygga för alla, inte bara för en tänkt 
“norm”. Exempelvis framhäver han betydelsen av att ta hänsyn 
till kreativa grupper, exempelvis yngre invånare som kan ge-
nerera framtida möjligheter i staden.

Invånarens	drivkraft
och	initiativförmåga

Florida beskriver hur dagens människor lever sina liv. Han tittar 
exempelvis på hur de förhåller sig till arbete och fritid. Han 
noterar vad stadens invånare sätter värde på. Läsaren kan 
uppfatta Floridas diskussion om kreativitet som ett uttryck för 
det mänskliga hos alla människor. Kreativitet är i den menin-
gen endast ett uttryck för mänsklig livskraft. Samtidigt försöker 
Richard Florida att definiera vilka yrkesgrupper som tillhör den 
kreativa klassen. Han försöker i sina analysmetoder gradera vad 
som är mer eller mindre kreativt.

Enligt min mening är Floridas idéer endast intressanta om 
vi kan se kreativitet som ett uttryck för något mänskligt ge-
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mensamt. Det handlar då om alla människors drivkraft och 
initiativförmåga att påverka sin livssituation.

Andra uttryck för människans drivkraft skulle kunna vara när 
Florida talar om att vi oftare byter arbete eftersom han anser 
att vi strävar efter utmaningar i livet. Arbetsmarknaden kan 
då bidra till att vi skapar en meritokrati, där vi måste lära oss 
ny kunskap för att fortsätta vara attraktiva. Företag tvingas 
förhålla sig annorlunda till anställda som inte är lika lojala som 
förr. En del företag skapas då i projektform där producenter 
säljer sin affärsidé till investerare. Därefter anställs “talanger” 
och slutligen lägger man ner företaget när projektet är färdigt. 
Florida menar att eftersom vi byter jobb oftare blir platsen 
viktigare. Platsen kommer att utgöra de nätverk där människor 
hittar arbete. Staden måste gynna nätverken för att möjliggöra 
att jobben skapas. Företag etablerar sig där kompetenta män-
niskor finns. Samtidigt som människor söker sig till platser där 
de snabbt kan få nya vänner, bekanta och skapar sina 
egna identiteter.

Florida ser framtidens stad som en upplevelsestad där livsstil, 
individualitet och självförverkligande spelar en viktig roll. Det 
är en stad där tidsuppfattningen är suddig eftersom människans 
drivkraft inte är något som kan slås av eller på. Han tror att 
jobb och fritid smälter samman. Fritiden blir lika mycket tid för 
rekreation som reflektion kring kreativa lösningar på arbets-
situationen eller självförverkligande.

Stad	för	framtidens	invånare

Florida menar att kulturen och ekonomin följer de kreativa 
människorna. Han beskriver vad dessa människor söker. Enligt 
Florida är det en plats där kulturen är lika flexibel som in-
vånarnas arbetstider, en plats där vi varje dag, när som helst, 
söker multidimensionella upplevelser och scener. ”Gör din egen 
upplevelse” blir Floridas slagord. Det som en gång startade i 
ett garage, billiga tillgängliga lokaler, blir tillgängligt för alla. 
Staden måste även erbjuda det som människan för tillfället inte 
värdesätter. Eftersom hon byter arbetsplats, intressen, vän-
skapsrelationer, familjekonstellationer, inkomst och smak måste 
staden vara “bred” för att invånaren skall välja att stanna.

Florida listar några exempel på vad den kreativa 
staden betyder.

• Det är en stad som odlar och belönar kreativitet – alltid och 
för alla. 

• Den investerar i kreativa ekosystem för konst, kultur, nattliv, 
musikscener, restauranger, innovatörer, entreprenörer mm. 

• Den tillhandahåller billiga lokaler i livliga stadskvarter, 
meningsfullhet, utbildning, äkthet samt offentliga och 
halvprivata platser.
 

Vi prioriterar inte
Ekonomisk	och	fysisk	trygghet

Vi prioriterar
Självförverkligande

Välmående
Livskvalité

Florida menar att dagens människa prioriterar andra saker än tidigare.

Belöna	kreativitet

Se	alla

Konst	och	kultur

Nattliv,	restauranger	och	musikscener

Resturanger

Innovatörer	och	entreprenörer
Billiga	lokaler

MENINGSFULLHET	OCH	ÄKTHET

Utbildning

Offentliga	platser

Designers

Livliga	stadskvarter

Halvprivata	platser

TOLERANS

Människor	med	olika	bakgrund

Misslyckad	och	lyckad

INTE	EN	KOPIA
INTE	EN	HYPEVidareutveckling

ImprovisationTar	bort	socialt	och	fysiskt	förfall

Avlägsnar	intolerans	och	fattigdom

FÖR	SAMMAN

GENERERAR	MÖJLIGHETER

Nyckelord för Floridas kreativa stad hämtade från boken.
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• Det är en stad för tolerans och för människor från olika bak-
grunder som stödjer det som för samman och 
skapar möjligheter.

• Den låter människor misslyckas om och om igen – tills 
de lyckas.

• Det är en stad som inte är en kopia eller “hype”, utan bygger 
vidare på det redan existerande där alla har rätt att skapa och 
delta. Barn, unga, pensionärer m fl. 

• Improvisation och ”Gör det själv” är bättre än att inte göra 
något alls. Richard Florida hävdar att detta är en stad som av-
lägsnar det som dödar kreativitet: Medelmåttlighet, intolerans, 
fattigdom, dåliga skolor samt socialt och fysiskt förfall.

Han tillägger att kreativitet och kulturskapande genererar 
ekonomisk tillväxt och högre livskvalitet, men han tror inte på 
särkilt kreativa personer eller genier. Framtidens stad formas 
enligt Florida av alla. När människan inser sin egen potential 
och sina egna resurser ökar även möjligheterna för staden att 
utvecklas.

Sammanfattning	och	kritik

I tidskriften Monocles specialutgåva ”Edition devoted to build-
ing better cities, neighbourhoods and residences” (jul/aug2008 
s.64-65) skriver Florida en artikel som tydliggör bokens idéer.

Bland annat påpekar han att staden skapas av den energi som 
invånarna ger tillbaka till staden efter det att den har välkomnat 
dem, skapat livsutrymme och tillåtit sina invånare att tänka och 
skapa utanför ramarna. Det kräver tolerans och öppenhet för 
diversitet/mångfald. Florida vill attrahera kreativa, “företa-
gande och framåttänkande personer” från olika perioder i livet, 
med skilda klasstillhörigheter och livsstilar. Det är kulturkrock-
arna mellan olika grupper som skapar staden, inte pengarna 
skriver han och citerar Jane Jacobs: 

”När platser blir tråkiga lämnar även rika människor dem” 

Att hålla kvar de talanger som skapar staden kräver enligt 
Florida att varaktiga emotionella värden knyts till platsen. Han 
skriver att dagens ”globala nomader” kan välja vilken plats de 
vill. De är trötta på tillrättalagda, universella, lätt överskådliga 
världar där bilar, hus och trender ser ut på samma sätt i varje 
stad. I stället söker stadsmänniskan en äkta plats, gärna en unik 
sådan. En sådan plats behöver varken vara bra eller dålig. Rich-

Kultur
+

Kreativitet

Florida förespråkar en stad som ger både livskvalité och ekonomisk vinning

=
Livskvalité

+
Ekonomi

Tre	nyckelord	för	
den	kreativa	staden

TOLLERANS
ÖPPENHET
DIVERSITET
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ard Florida beskriver den här platsen som ett sammanhang där 
livet händer, på gott och ont, och avslutar artikeln med att även 
olyckorna kan ge inspiration till nya lösningar.

Florida definierar vem i staden som driver processerna och får 
staden att utvecklas. Förutom denna drivande kreativa klass ta-
lar Richard Florida även om “serviceklassen” och “arbetarklas-
sen”. Han betonar att människor ofta tillhör flera klasser under 
ett liv samt att klasserna flyter in i varandra. Läsaren kan fråga 
sig om Floridas klassdefinitioner egentligen handlar mer om att 
dela upp människors aktiviteter i staden.

Många har kritiserat Floridas idéer. Det finns såväl grundlös 
kritik som intressanta invändningar. Bland annat kritiseras hans 
resonemang för att vara elitistiskt. Det kanske kan tolkas som 
att Florida ser vissa människor som mer värdefulla för staden 
än andra. Florida talar även om många andra grupper i boken, 
men hans ståndpunkt kan ändå anses ha ett fokus på det han 
kallar för den kreativa klassen.

En intressant kontrast till Floridas analys får man genom 
att läsa en publikation från Institutet för framtidsforskning i 
Köpenhamn med titlen ”Creative Man, the future consumer, 
employee and citizen” (2006) Skriften framhåller, bland annat, 
vad den kallar för en kreativ logik. I viss utsträckning skulle 

denna logik kunna passa in på Floridas beskrivning av kreativa 
människor. Till skillnad från Florida, som syftar att i första 
hand förstärka och framhäva kreativitet, framhäver denna skrift 
att vi i framtiden behöver ta hänsyn till många nya grupper och 
synsätt. I många fall kommer dessa att överlappa varandra och 
förefalla diffusa. Publikationen talar om en indelning i tre olika 
synsätt som påverka människor: industriell logik, drömsamhäl-
lets logik samt den kreativa logiken. Det kan vara intressant 
att göra den här jämförelsen även om förklaringen av dessa 
definitioner inte kan ges plats i denna uppsats, utan återfinns på 
institutets nätsida.

INDUSTRIELL	LOGIK
Organisation:	 	 Hierarki
Motivation:	 	 Materiella	behov,	komfort	och	säkerhet
Idealet:	 	 	 Miljonären
Produkt	kvalité:	 	 Bra	pris	och	enkelt	att	använda

DRÖMSAMHÄLLETS	LOGIK
Organisation:	 	 Företagsvärderingar
Motivation:	 	 Sociala	behov,	drömmar	och	värderingar
Idealet:	 	 	 Historieberättaren
Produkt	kvalité:	 	 Bra	historia	och	varumärke

KREATIV	LOGIK
Organisation:	 	 Nätverk
Motivation:	 	 Bra	kreativ	arbetsmiljö
Idealet:	 	 	 Innovatören
Produkt	kvalité:	 	 Personligt	med	valmöjligheter

Utdrag ur Institutet för framtidsforskning i Köpenhamns skrift ”Creative Man, the future consumer, employee and citizen” (2006) sid 35
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	 	 Novartis	Campus
  Insyn i arkitekten Vittorio Magnago Lampugnani arbete i Basel, Schweiz

Vilket ekonomiskt värde utvecklas i 
staden när den byggs för kunskapsut-
byte mellan människor? Läkemedels-
jätten Novartis nya globala centrum 
för forskning och utveckling i Basel är 
intressant att titta närmare på. Arki-
tekten Vittorio Magnago Lampugnani 
har skapat en kreativ miljö i form av en 
ny urban stadsmiljö i syftet att bidra till 
kreativa möten och det 
ekonomiska värdet.

En	plats	för	möten

På ett gammalt fabriksområde i Basel planerar och bygger 
Novartis sedan 2006 sitt centrum för forskning och utveckling 
som skall rymma 6 000 anställda. Man bygger en rutnätsplan 
för ett tjugotal hus och fem parker. Syftet med området är att 
samla företagets kompetenser inom forskning och utveckling 
på en och samma plats. Tanken är att stimulera anställda till 
större interaktion och skapa den kreativa miljö som företaget är 
beroende av för att generera innovativa idéer i hård konkurrens 
med andra läkemedelsjättar på den globala marknaden. Här 
används en levande stadsmiljö för att skapa bättre konkurrens-
medel och rekrytera toppförmågor inom den 
medicinska forskningen.

Området är inhägnat, men ambitionen är att bygga en mer 
öppen miljö än vad som är vanligt inom läkemedelsindustrin. 
Konventionella byggnader inom den medicinska forskningen 
är ofta stora och liknar institutioner omgivna av säkerhets-
föreskrifter och sekretess för att skydda forskningen. 

På bottenplanet i Novartis Campus byggnader finns restau-
ranger, kaféer, kurslokaler, fitnesscenter mm som ska fungera 
som informella mötesplatser till skillnad från byggnadernas 
inre miljöer. Tanken är att människor från olika avdelningar 
ska kunna mötas på en gemensam yta. Även områdets parker, 
torg och arkader är tänkta som mötesplatser. Inne i byggnad-
erna har arkitekterna försökt skapa platser där företagets olika 
discipliner, som annars inte skulle mötas, kan stråla samman. 
Genom dessa möten hoppas Novartis att nya idéer ska förökas. 
Arkitekten själv, det vill säga Lampugnai, beskriver campuset 
som en “kommunikationsmaskin” som han hoppas ska “åldras 
stilfullt” (Mailkontakt 2010-06-22) 

Idag är Novartis Campus både privat och inhägnat. Lampug-
nais stadsplan knyter ändå an till den stadstruktur som finns 
utanför. Det gör att området i framtiden kan öppnas upp och 
fungera som en del av Basels offentliga miljöer. Jag frågar 
Lampugnai om han tror att området skulle bli mer kreativt om 
det vore mer offentligt.

“Att göra gatorna och torgen fullständigt offentliga skulle 
förbättra restaurangerna och kaféerna, men jag ser inte det 
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som nödvändigt. Min dröm vore att ett universitet inom “Life 
sciences” lokaliseras i närheten. Då skulle studenter och lärare 
få kontakt med Novartis forskare och göra miljön ännu 
mer kreativ.”

Owe Swanson nämner Novartis i min intervju på sidan 73.

“Jag brukar ta Novartis som ett exempel på att man upptäckt 
att en stad har ett ekonomiskt värde. Man kan diskutera om 
det ska vara inhägnat, men då kan man säga att Novartis snart 
kommer att inse att effekten kan bli ännu större om de öppnar 
upp området”

Mikael Bergqvist skriver i tidskriften Arkitektur 04-2010 att 
Novartis Campus är unik i sin långsiktighet. Planen kommer 
att vara fullt genomförd först år 2030. Bergqvist betonar att 
Novartis haft mod att undvika ”en symbolbyggnad där ledning-
en placerats högst upp”. I stället har man åtagit sig att leda en 
process som pågår under ett par decennier. 

För att få en bättre bild av arbetet med Novartis ringer jag upp 
landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson (Intervju 2010-06-24). 
Hur ser han på planeringen av ett område som 
Novartis Campus? 

“Det är speciellt att jobba för en kund som Novartis. Man har 
engagerat en armé av berömda arkitekter som var och en får 

rita ett hus eller i mitt fall en trädgård”, berättar Thorbjörn 
Andersson. “Den här veckan har vi byggt en 1:1 MockUp-
modell på min trädgård i full skala. Att jobba så detaljerat är 
en kvalitet som är svår att föreställa sig på någon annan plats i 
världen idag.”

Hur förhåller man sig till att området är ett inhägnat campus? 
Ett normalt campus utan en lika hög ambition kanske kan se 
ut som Astra-Zeneca i Södertälje eller Pharmacia i Uppsala. I 
det senare fallet har man har ett staket runt området. Innanför 
inhänganden är det inte organiserat som Novartis Campus i 
Basel, det vill säga likt en stad. 

Det stadsplanemönster man använt sig av på Novartis Campus 
bidrar till att området associerar till staden Basel. Det är vanligt 
att läkemedelsindustrin “spärrar in sig”, säger Thorbjörn 
Andersson. Eftersom företagen bedriver djurförsök har de alltid 
en hotbild från djurrättsaktivister.

“Det är många som säger att medicinska företag tjänar pengar 
på människors sjukdomar. Men jag har fått en bra bild av No-
vartis. Det är inte Greenpeace, men inte heller BP. En intressant 
aspekt är att företaget satsar på stadsplanering av kvalitet för de 
anställda, istället för högre utdelning till aktieägare.”

Rein

Novartis Campus med omgivning. Nya kvarter knyts ihop med äldre struktur.

Frankrike
Schw
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En	artificiell	stad? 
Novartis Campus kan ses som en artificiell värld, en så kallad 
intentional community. Thorbjörn Andersson drar en parallell 
till hur IBM i Texas byggt upp ett område, en så kallad Edge 
City kring företaget och engagerat duktiga arkitekter och land-
skapsarkitekter. På området blir besökaren och den anställde 
omhändertagen. Det finns daghem, men ingen bor där. Det är 
nästan så att man får nypa sig i armen och fråga vad som är 
skillnaden jämfört med en riktig stad. 

Vilken är skillnaden? Thorbjörn Andersson drar en parallell:

“Det är som när huvudrollsfiguren i filmen Matrix måste välja 
om han vill se verkligheten eller stanna kvar i den artificiella 
världen. Ett annat exempel är när Jim Carrey lämnar sin 
artificiella värld i filmen Truman Show. Huvudrollsinnehavaren 
är omedveten om att han lever instängd i en minutiöst kon-
struerad värld, där allting är perfekt. En dag får han insikt om 
att världen han lever i är konstgjord. Alla berättar för honom 
hur fantastiskt denna artificiella värld är. Men trots att allting 
blir jobbigare när han går ut i den verkliga världen är det en 
ideologiskt stor skillnad. På utsidan finns en autenticitet och en 
verklighet som är värd mer.”

I alla tider har det funnits särskilda världar där allt innanför 
murarna ansetts som lite bättre. De kommer alltid att finnas 
och världen blir aldrig rättvis, säger Thorbjörn Andersson. Den 
förbjudna staden i Peking är ett gammalt exempel. Det kan 
vara viktigt att uppmärksamma när dessa tendenser dyker upp.

Thorbjörn Andersson förespråkar inte intentional communities. 
Han hävdar å andra sidan att om Novartis byggt området som 
ett vanligt läkemedelscampus hade det troligtvis bestått av en 
stor parkeringsplats, en stor grönyta och en kolossal byggnad. 
Vidare, om det kan anses vara ett misstag att i stället bygga en 
artificiell stad, så är det, i det här fallet, företagets misstag.

Vi bygger för människor inte maskiner. Det säger Novartis VD 
Daniel Vasella i artikeln “Many Hands, One Vision” av Nicolai 
Ouroussoff  i The New York Times 2009-12-27. Novartis är 
inte först med att använda arkitektur i socialt syfte. Redan 
Henry Ford byggde fabriker som ledde till att arbetarna fick 
bättre hälsa och arbetade snabbare. Han hade även planer på 
att bygga en stad i Muscle Shoals, Alabama. I någon mån är 
Novartis ett komplex som kan liknas vid Muscle Shoals. Men 
den är uppdaterad för en ekonomisk verklighet på 2000-talet, 
skriver Ouroussoff. Han kritiserar området för att vara isolerat. 
“Här finns inga hemlösa på gatorna, inga barn, inga föräldrar 
med barnvagnar, inga utomstående av något slag.”
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Sammanfattning	och	kritik
Anledningen till att jag belyser Novartis Campus är att det är 
intressant att se att ett företag ser ett ekonomiskt värde i en 
stadsplanering som skapar möjlighet till möten, mångfald och 
attraktiva miljöer. 

Vanliga forskningsmiljöer inom exempelvis läkemedelsindustrin 
är ofta mer instängda. Novartis kan därför ses som ett steg mot 
en mer tolerant och öppen planering. Samtidigt kan området i 
jämförelse med den öppna staden som omger Novartis Campus 
upplevas som både instängt och artificiellt.

Ex
em

pl
et4. Generativ stadsbyggnad



70

	 	 Renew	Newcastle
  Insyn i kulturarrangören Marcus Westburys arbete i Newcastle, Australien

Marcus Westbury är kulturarrangör, 
författare och mediaproducent i Aust-
ralien. Idag är han engagerad i stads-
planefrågor utifrån Renew Newcastle, 
en ideell förening. Inte för att han är 
utbildad stadsplanerare, utan på grund 
av personliga observervationer i 
hemstaden som inte stödjer stadens 
egna initiativ.

Bakgrund
År 2007 producerade Marcus Westbury den första säsongen 
av programserien ”Not Quite Art”, ett program i tre delar för 
det australiensiska tv-bolaget ABC. I serien framhåller han 
att planerare och politiker ibland blundar för den kreativitet 
som finns i våra städer. Han anser att vi distanserar oss från ett 
kreativt samarbete genom att bygga nya konsthallar och andra 
större arenor. I stället vill han uppmuntra former där invånarna 
och konstnärerna själva får större möjlighet att bygga vidare på 
det som redan finns. Westbury tror att vi behöver insikt i skälen 
till att människor börjar göra saker tillsammans. Han talar om 
“skaparlust”. Att vara tillåtande och att bygga vidare på det 
som redan finns bidrar till att invånare i staden bli delaktiga i en 
gemensam kultur och i en offentlig dialog. En kultur som byggs 
utifrån alla människor blir mindre förutsägbar. Exempelvis kan 
synsättet förhindra en mindre levande uppdelning av kulturen i 
byggnader som museum och institutioner., hävdar han.

År 2008 tog Westbury initiativ till att förnya stadskärnan i 
Newcastle i Australien. Med stöd från myndigheter, universitet 
och näringsliv har han skapat ”Renew Newcastle”. Det är en 
ideell förening som arbetar för att hitta kortsiktig användning 
för byggnader som står tomma eller väntar på att rustas upp. 
Föreningen stödjer artister, kulturella projekt och samhälleliga 
nätverk som vill ta hand om byggnaderna fram till dess att de 
får ett större kommersiellt värde. Planeringsorganet i staden har 
på lång sikt andra planer för områdena, men har under längre 
tid låtit områdena stå övergivna.

Intervju	med	Westbury
Jag skrev till Marcus Westbury för att ta reda på mer om hans 
syn och idéerna bakom projektet.

Hur startade projektet?

“Projektet började 2008, som ett svar på problemet med många 
tomma byggnader i min hemstad i Newcastle, New South 
Wales, Australien. Det fanns över 150 tomma byggnader och 
problemen blev långsamt värre. Renew Newcastle växte utifrån 
insikten om att medan staden långsamt tömdes, fanns det 
många intressanta och kreativa människor som ville använda 
lokalerna. De skulle använda husen om en ‘mekanism’ av något 
slag kunde etableras som gjorde lokalerna tillgängliga.”

Hur skulle du beskriva projektet för en arkitekt eller 
stadsplanerare?

“Ibland använder jag analogier från datorvärlden. Då säger 
jag att arkitekter och stadsplanerare är hårdvarumänniskor. De 
tenderar att arbeta med städer och samhällen som om de vore 
fixerade fysiska delar. Renew Newcastle är ett mjukvaruprojekt. 
Vi arbetar med de regler som bestämmer vad människor kan 
och inte kan göra. Vi studerar hur de kan göra det och vilka 
resurser de behöver för att göra något. På så vis frigör vi hand-
lingsförmåga och energi bland invånarna för “att 
förnya området.”
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”Jag	anser	att	planering	ofta	misslyckas	med	att	
förstå	hur	städer	fungerar	på	gatunivå.	Det	gäller	
särkillt	aktörer	med	en	begränsad	budget.”

“Praktiskt sett är projektet Renew Newcastle en ideell fören-
ing som ‘lånar’ byggnader. Vi licensierar enligt australiensisk 
lag byggnaderna från ägarna under tiden som de står tomma. 
Husen blir tillgängliga för artister, kreativa företag eller nätverk 
i samhället, som vill använda och ta hand om dem. Lokalerna 
erbjuds trettio dagar i taget, eller fram till dess att ägaren får ett 
bättre erbjudande. Vi har tagit över trettio lokaler och startat 
mer än 55 projekt de senaste arton månaderna. Genom att 
göra det, har vi gett liv till en död och central del 
av Newcastle.”

Vilket är den viktigaste drivkraften 
bakom projektet?

“Det är stor skillnad mellan ‘Handlingsförmåga och Initiativ’ 
jämfört med begreppet ‘Utveckling och Kapital’. Australien-
siska planerare och beslutsfattare tycks tro att det viktigaste för 
att revitalisera ett område är att attrahera utveckling och kapi-
tal. Newcastle har många nybyggda byggnader, men många av 
dem är delvis tomma i gatuplanet eftersom det saknas initiativ 
och handlingskraft.”

“I vårt projekt börjar vi istället med att engagera initiativ och 
handlingskraft. Vi arbetar delvis med kreativa människor som 
har begränsade tillgångar och inte skulle ha råd att hyra lokal-
erna. Det ser vi som en drivkraft i stadsförnyelsen. Den är billig, 
effektiv och har alla möjliga fördelar för samhället, något som 
många projekt i världen tycks sakna.

Ger ett projekt som detta större ekonomiskt värde 
än om pengarna används till att ge invånarna en ny 
sportarena eller ett nytt kulturellt center?

“Det tror jag. Vårt projekt är billigt. Vi har spenderat 100 000 
australiensiska dollar (cirka 650 000 kronor) sedan starten. Det 
har redan skapat rubriker i den lokala pressen som kallar den 
ekonomiska förändringen för ett ‘mirakel’. Den centrala gal-
lerian som tidigare hade mer än tjugo tomma affärer är nu full 
med hyresgäster, människor och aktiviteter igen. Alla våra cirka 
femtio initiativ har gett arbetsmiljöer, människor och tillfört 
staden handel.”

“Som kontrast har de styrande i staden spenderat stora belopp 
på planeringen av kulturella projekt. Några kanske kan förverk-
ligas, men många kommer aldrig att genomföras. Staden har 
spenderat miljonbelopp enbart på planeringen och avser att 
använda tiotals miljoner om projekten genomförs. Trots invest-
eringsbeloppets storlek, tiotals miljoner kan man inte vänta sig 
att insatserna nödvändigtvis leder till en ekonomisk förbättring 
i staden.”

Vad gör städer spännande? Är det något som fattas i 
sättet vi planerar och bygger städer idag?

“Invånarna är de som gör städer intressanta: människors ex-
periment, utforskning och innovationer. Problemet med städer 
idag är att vi bygger och planerar dem på ett sätt som gör det 
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svårt att skapa och forma om dem. Det vill säga, om du inte har 
ett riktigt stort kapital. Jag anser att planering ofta misslyckas 
med att förstå hur städer fungerar på gatunivå. Det gäller sär-
skilt aktörer med en begränsad budget. Det är dessa initiativ på 
gatunivå som gör en stad unik och ger den karaktär. Inte dyra 
sportarenor eller masterplanens megabudget.”

Sammanfattning	och	kritik
Westburys erfarenhet sträcker sig från att arrangera musik eller 
dataspelsfestivaler till att producera TV. Det är intressant hur 
någon med denna bakgrund engagerat sig i stadsplanering och 
att staden tillåtit honom att göra det. Westbury saknar stads-
planerarens erfarenhet, men har istället en förståelse för stadens 
kultur och stadsliv. Han har en direkt koppling till de män-
niskor som skapar liv i staden. På så sätt är han ett mycket bra 
exempel på prioriteringar som kan glömmas bort av styrande i 
en stad. Projektet har visat sig så framgångsrikt att andra städer 
följt efter modellen. Exempelvis Renew Adelaide.
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Owe Swanson är en erfaren och 
engagerad stadsbyggare på White 
Arkitekter i Stockholm. Han talar om 
blandstad och om ett öppet och tolerant 
stadsliv. Jag träffar honom för att tala 
om generativa stadsbyggnadsprocesser.

“Det finns inga givna metoder för stadsbyggnad. Jag tror att 
det är bra att det inte finns en mall, då får du engagera dig och 
ställa frågan ‘Hur ska jag göra nu?’ Då blir du skärpt och då 
blir du bra. Dessutom är det värdefullt att kunna vara sårbar så 
att man inte klampar in och säger något i stil med: ‘Det här är 
White och vi vet hur man gör.’ Istället ska vi släppa in andra 
i processen.”

När man tittar på definitioner av generativa process-
er i stadsbyggnad, kan man tala om kunskapsstaden, 
gentrifiering, upplevelsesstaden eller den kreativa 
staden alternativt den kreativa klassen. Hur är det 
applicerbart i ditt arbete?

“De är definitioner som går in i varandra. Kunskapsstaden 
är inte en stad som skiljer sig från upplevelsestaden. En bra 
kunskapsstad måste innehålla kultur, upplevelser och händelser. 
Om en upplevelsestad inte har ett reellt innehåll blir det bara 
Disneyland. Det här med kreativ klass är något jag har haft 
problem med. Det går bra att tala om kreativa människor, men 
man talar om kreativ klass då kan det väcka motstånd.”

Blir det här synsättet elitistiskt ur ett politiskt pers-
pektiv?

“Ja, när man kombinerar det elitistiska med ordet klass kan det 
bli stora politiska debatter som kan omkullkasta hela projekt. 
Ett ganska mänskligt och kommunikativt begrepp idag, det är 
blandstad. Begreppet innehåller alla ingredienser som de andra 
begreppen innehåller. Men syftar inte bara på en kreativ elit 
eller kunskapsstadens akademiker. Det handlar om att blanda i 
alla avseende. Kunskapsstaden handlar också om det: Att skapa 
nya och oväntade möten.”

Hur har du jobbat med Kunskapsstaden?

“Vi har nyligen haft en workshop där vi diskuterade detta. När 
man exempelvis kommer in i den gamla kärnan i Uppsala, är 
det tydligt att det både är stad och kunskapsstad. Universitetens 
byggnader, nationerna och andra delar i staden som på olika 
sätt har med kunskap och utbildning att göra, visar det. Men 
när staden och kunskapsutövandet har vuxit i Uppsala har de 
nya delarna inte blivit lika integrerade. Nu ligger stora forsk-
ningsinstitutioner, likt jättelika fabriker, utanför staden. När 
man står utanför biomedicinskt center i Uppsala, en kolossal 
anläggning, så kan man reflektera över att det nog finns väldigt 
många intressanta människor där inne men jag ser bara 
deras bilar!”

“När vi arbetat med den jättelika byggnaden Nya Karolinska 
i Stockholm. Har vi sagt att det ska vara ett sjukhus i staden. 
Planen skall ha gatuadresser med tydliga bestämmelser i en de-
taljplan som kräver butiker och restauranger i bottenvåningen. 
På så sätt öppnar man upp mot staden. Det gör att sjukhuset 
inte blir lika inåtvänt, dolt bakom en entré med slutna miljöer 
innuti. Om en människa utan remiss eller ärende upplever 
sjukhuset som ett förbjudet område, då är området inte längre 
stad. I staden finnas alltid en yta eller sfär där man kan relat-
era. Det är det som är stad. Det måste vi klara av att göra i en 
växande stad. För att undvika funktionsuppdelning och hålla 
kommunikationen och mötesplatserna öppna.”

“Vi får inte glömma bort vad meningen med kunskapsstaden 
ursprungligen var. Syftet var att skapa en miljö där idéerna är 
det västentliga. En plats där saker kan hända och tankar 
kan mötas. “

	 	 Owe	Swanson
  Arkitekt på White Arkitekter
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Då är det mötet mellan människor som är viktigt för 
dig?

“Det är i mellanrummen mellan olika forskningsdiscipliner 
och olika kunskapsområden som det kan hända något nytt, 
exempelvis en matematiker som träffar en biolog. Därför kan 
mötesplatser som är neutrala i förhållande till institutionerna 
öka värdet i en miljö om de har tillräcklig dragkraft så männi-
skor går dit och möts där.”

Finns det några bra förebilder för den här typen av 
stadsbyggande? 

“Det finns inte många exempel där man skapar en helt ny stad. 
Det finns däremot många fina bostadsprojekt och fina om-
råden, men få om ens någon bra förebild på hur man 
bygger stad.”

Vad är det som fattas?

“Det som fattas är att hitta formerna för genomförandet. Ett 
bostadsområde kan byggaren eller förvaltaren genomföra på 
egen hand. Ett köpcenter är också möjligt att bygga själv. Men 
om vi ska bygga stad måste vi göra det tillsammans. Vi har 
inte riktigt hittat formerna för det samarbetet ännu. Utveck-
ling drivs av ekonomi. När insikten ökar om att det finns en 
betalningsvilja för begreppet stad, kanske engagemanget för att 
bygga stad ökar. Det finns stenhårda analyser på vad människor 
är villiga att betala för olika saker. Exempelvis vet vi att betaln-

ingsviljan ökar för en lägenhet nära ett grönområde eller med 
sjöutsikt. Däremot har vi ännu inte kunnat visa det ekonomiska 
värdet av en stadsmiljö. Jag tror den insikten kommer mer och 
mer. En enkel analys kan man göra genom att se vad en bostad-
srätt kostar i innerstaden.” 

“Något annat som fattas är att alla vi som har jobbat med stads-
byggande har blivit skolade i att jobba med varje sak för sig. Det 
är svårt att bygga stad om man bara se till sig själv. Människor 
som arbetar tillsammans kan inte bara engagera sig i sitt projekt 
eller sin budget. Vi måste se värdet av att samarbeta. Där är där 
det många gånger stupar. Staden behöver bli en “winn winn 
situation” för många. Visionsarbetet handlar om det och är ett 
bra sätt att kommunicera med de krafter som hävdar att allt är 
bra som det är. Det är ett sätt att förklara varför vi gör vad vi 
gör. Många intressen går ofta emot varandra exempelvis natur 
eller kulturvärden, bevarings eller rivningsaspekt. Istället kan 
man närma sig en lösning utifrån en mer kooperativ synvinkel. 
Vi kan då välja att se en situation bestående av stad, natur och 
kultur och konstatera att vi är överens om att staden ska växa. 
Hur kan vi då bygga en växande stad där vi har kvar de värden 
vi vill värna om, men kanske i en annan form? Man måste 
bejaka förändringar i ett växande. Så har det alltid varit. Det 
som varit urskog utanför staden blir en park inne i staden. De 
besluten fattades inte för att någon ville förstöra 
parken eller naturen.”

”Människor	som	arbetar	tillsammans	kan	inte	bara	
se	till	sitt	eget	projekt	eller	sin	egen	ekonomi.	Vi	

måste	se	värdet	av	att	samarbeta.	”
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”En	person	på	gatukontoret	kanske	bygger	gator	men	
är	omedveten	om	att	dessa	kanske	håller	samman	

med	en	katedral,	då	missar	man	poängen.”

Hur upplever du möjligheten att kommunicera mel-
lan motstridiga krafter?

“Det är svårt och då är visionsarbetet viktigt. Om man vill driva 
stadsbyggande på det sätt jag gör så handlar 60-70% av arbetet 
om kommunikation. Samarbetet är en insiktsprocess som hand-
lar om att få människor att förstå vad vi håller på med. Det är 
inte bara den enskilda människan i staden som ska förstå, utan 
även andra, exempelvis kommunen. En person på gatukontoret 
kanske bygger gator men är omedveten om att dessa kanske 
hänger samman med en katedral och då missar man poängen!”

Finns det risk människor tvingas underordna sig en 
vision? Istället för att medverka i den.

“En vision är inte en vision om den inte omfattar de människor 
som berörs. En vision skapas av många människor, även om 
inte alla kan vara med och dra upp riktlinjerna för den. Det 
är inget bra visionsarbete om du och jag sitter här och gör en 
vision och sen går vi ut och säger: ‘Här är visionen!’ Det är 
viktigt ta med berörda parter från första början i form av tidiga 
allmänna möten där man berättar om visionsarbetet på ett öp-
pet sätt. Annars blir det något som bara är skrivet på pappret. 
En verklig vision är ett riktmärke, en gemensam värdegrund 
som vi och alla människor kan återvända till när vi börjar 
undra varför vi håller på med det vi gör.”

Är det viktigt att ha ideal, eller innebär det en risk?

“Jag tror det är jätte viktigt. Men idealet får inte ha en form 
som definierar exakt hur det ska se ut. Ideal passar bättre för 
sociala frågor: Så här vill vi att en stad fungerar eller att män-
niskor i en stad ska känna och må. Jag vill att människor ska 
känna att det är nära mellan olika platser, att de ska känna sig 
trygga. Det ska finnas ett stadsliv som förekommer även kvälls-
tid. Jag tycker inte om miljöer som är för enspårigt utformade 
eller monotona.” 

“Stad är inte stadsmässigt, jag gillar inte ordet stadsmässigt. 
Mässigt vad är det? Antingen är det en stad eller så är det inte 
det. Det finns mycket som är stadsmässigt och som har miss-
lyckats. Jag vill inte att det ska ut som en stad med gator och 
hus när det egentligen bara handlar om bostadshus i en 
annan form.”

Om man jobbar mot en framtid och har starkt fokus 
på ett mål framåt i tiden kan det vara lätt att 
glömma det som finns här och nu.  Är det viktigt att 
visionen inte bara ger en bild av att det kommer att 
bli bättre senare?

“Ja, det blir väldigt konkret i exempelvis förortsplaneringen. 
Att kommunicera vad som kan hända på sikt får inte innebära 
att man glömmer att tömma papperskorgarna idag. Ett annat 
exempel är vårt pågående projekt i Jönköping. Det kommer ta 
väldigt lång tid att bygga runt hela Munksjön. Men vi satsar 
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redan idag tio miljoner kronor för att se till att det finns 
möjlighet att gå runt sjön och att vissa punkter runt sjön 
betyder något. Områden som idag är ‘icke-platser’, relativt 
okända i Jönköping, kommer att bli begrepp i människors med-
vetande. Det blir uppenbart när vi exempelvis talar med ung-
domarna i förorten Husby. De bryr sig inte om vad som händer 
i Husby om 20 år. De är 18år gamla och har helt andra planer 
för i sina liv. Slutligen brukar jag säga att man inte bara kan ha 
en vision, man måste också ha en aktion och den börjar nu.”

“Stad blir inte stad när arkitekten stiger upp från sitt ritbord 
och säger ‘Här är min ritning, bygg staden!’ En intressant stad 
tillkommer genom en successiv utveckling av den befintliga 
staden. Det finns få framgångsrika projekt när det gäller nya 
städer utanför de befintliga. Holländarna har försökt i Almere 
och är duktiga på det. Jag hävdar att om ett stadsliv ska vara 
möjligt är det viktigt att vi har tydliga kopplingar till den stad 
som redan finns. Annars kan vi fråga. Hur börjar man bygga en 
stad och när blir det egentligen en stad? Handlar det om att det 
finns tillräckligt många människor på gatorna för att man skall 
kunna kalla det för stad? Därför brukar jag påpeka att om man 
ska bygga ut en stad får man inte glömma att vidga stadskärnan 
samtidigt som man bygger ut staden i kanterna.” 

“Jag är uppvuxen i en svensk småstad. Det präglar min syn 
på staden. Eftersom man levde i staden och på stadens gator 
likaväl som i bostaden. Min far sa ibland att nu går jag ut på 
stan. Sedan var han borta i tre timmar. När han kom hem hade 
han suttit en stund hos tobakshandlaren, hos skomakaren och 
vandrat runt och talade med folk. Jag tror mycket på en sådan 
tolerans och generositet i den offentliga miljön. Det är eviga 
värden och kan inte ersätta med ett sms.”

”Jag	brukar	säga	man	inte	bara	kan	ha	en	vision,	man	
måste	också	ha	en	aktion	och	den	börjar	nu.”
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“Ingenting är farligare för arkitekturen än att handskas med 
separata problem. Om vi delar upp livet i separata problem 
förstör vi möjligheterna för god byggnadskonst.”
/Alvar Aalto, arkitekt
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* 
Sammanfattning	och	slutsats

Stadsplanering med fokus på människan
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Jämförande	analys	av	böckerna

Likheter
Alla böckerna talar om att ge invånaren makt att 
utveckla sin stad. 

I The Language Of  Space skriver författaren Bryan 
Lawson att det är människors aktiviteter som skapar staden. 
Vilka möjligheter rummet ger dem avgör enligt honom hur 
levande staden blir. Man kan således tolka Lawsons syn som att 
rummet på många sätt kan styra våra val och möjligheter.

I boken The Rise Of  The Creative Class av författaren 
Richard Florida, hävdar Florida enkelt sin egen ståndpunkt: att 
människor bör få större inflytande. Han säger att staden bör 
vara anpassad till vår livsstil idag. Enligt honom handlar priori-
teringarna då om ett fokus på välmående, livskvalitet 
och självförverkligande.

I boken Cities, Design & Evolution av Stephen Marshall 
skriver författaren att staden skall anpassas till hur människan 
utvecklas, inte tvärtom. För att lyckas med detta vill han bland 
annat: se till att nya ingripanden fungerar direkt på platsen och 
utveckla staden lokalt i små steg.

Planerarens ansvar när det gäller att ge makt till stadens 
invånare dras till sin spets i boken Architecture, participa-
tion and society. Författarna redogör för olika metoder för 
hur både invånare och andra berörda grupper kan tillåtas ta 
del i stadsplaneringen. Boken talar om att deltagande både kan 
skapa ett samarbete och resultera i en bättre slutprodukt eller 
ses som en självklar rättighet.

.

Slutkapitel - Analys

Olikheter
Alla böckerna talar om att ge makt till invånare att 
utveckla sin stad på olika sätt.

Det som skiljer böckerna är att Lawsons The Language Of  
Space i högre grad betonar arkitekters ansvar att ha kunskap 
om sociala värden i staden framför att ge invånarna direkt makt 
över sin situation.

I The Rise Of  The Creative Class tycks Richard Florida se 
det som makthavarnas ansvar att utveckla staden på invånar-
nas villkor. Florida vill att planeraren skall skapa en stad som 
tillhandahåller invånarna förmågan att skapa nya menings-
fulla sammanhang som är lätta att anpassa och använda, både 
teknologiskt, ekonomiskt och konstnärligt. Invånarens makt 
består då i att stadsplaneraren ska kunna stödja och sprida 
invånarnas initiativ. 

Cities, Design & Evolution av Stephen Marshall föreslår en 
mer konkret metod. Han anser att vissa sätt att bygga stad haft 
stora nackdelar, exempelvis delar av modernismen. Han hävdar 
att invånarna kan bli friare i sitt agerande i staden genom effek-
tivt användande av regler och förordningar. Han förklarar detta 
på flera sätt – bland annat kan regler förhindra att privata delar 
inkräktar på en kollektiv helhet.

Till skillnad från de andra böckerna rör Architecture, parti-
cipation and society inte i lika hög grad vid upplevelsen av 
att vara invånare i staden, utan ger endast argument och kun-
skap om den process och dialog som det innebär att bygga den.
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Likheter
Exemplen visar den bredd och komplexitet som finns 
i ett begrepp som mänskligt. Det som binder dem 
samman är att de alla fokuserar på människan och 
det mänskliga – inte andra faktorer som exempelvis 
estetik och teknik.

I exemplet Stadslivsanalys av New York hävdar Gehl 
architects att de verkar för mänskliga värden. Dessa värden har 
Jan Gehl och företaget manifesterat i flera böcker.

Hunnebergsgatan i Linköping är ett exempel där män-
skliga värden fått ett lokalt uttryck. Genom att den specifika 
platsen vid upprustning fick behålla kopplingar till befintliga 
samband och en kollektiv förankring fick platsen en mänsklig 
identitet som haft betydelse för andra projekt i staden. Den 
kollektiva förankringen kan bland annat ses genom de boendes 
engagemang för de gemensamma gårdarna.

I exemplet med Participatory Chinatown och Hub2 
handlar de mänskliga värdena om att ge utrymme för det mer 
individuella hos människor. En stadsplaneprocess kan annars 
lätt köra över det individuella eftersom det är en kollektiv delta-
garprocess. Dessa individuella värden kan också ge stöd i den 
kollektiva processen och skapa utrymme för information som 
annars inte blivit hörd. Vilket i det här sammanhanget ses som 
ett stöd i den kollektiva deltagarprocessen.

Hur mänskligt och äkta Novartis Campus är kan diskuteras, 
men Novartis tydliggör att människans habitat (städer) har 
ett stort värde, så stort att ett globalt företag i Novartis storlek 
strävar efter att kopiera staden när läkemedelsjätten bygger sitt 
högkvarter för forskning och utveckling.

Renew Newcastle visar att det ti slutänden är människorna 
själva som utvecklar staden – i detta fall genom ett 
kollektivt stadsförnyelseprojekt.

Slutkapitel - Analys

Jämförande	analys	av	exemplen

Olikheter
Det som skiljer Stadslivsanalys av New York från övriga 
exempel i uppsatsen är ett tydligt ideal. Kontorets ideologi står 
bakom alla stadsbyggnadsprojekt som Gehl Architects bedriver. 
Ideologin finns sammanfattad i flera böcker. Den starka värde-
grunden och sättet att söka hjälp hos inflytelserika personer på 
platserna där analyserna utförs kan ses som att metoden 
är politisk

Det som skiljer Hunnebergsgatan från andra projekt är inte 
bara att det är ett mindre privat projekt i en svensk mellanstad 
utan även att platsens kontinuitet ger ett mänskligt samman-
hang i en större del av staden än bara området. Platsen rymmer 
delar som testats och utvärderats av människor i minst 300 år, 
sammanlänkade med helt nya delar.

Participatory Chinatown och Hub2 är projektet som an-
vänder den virtuella världen för att skapa en diskussion om det 
mänskliga i den verkliga.

Novartis Campus skiljer sig genom att visa att mänskliga 
habitat (städer) inte går att skapa i en artificiell miljö eftersom 
det då bara delvis kan definieras som stad.

Renew Newcastle utmärker sig framför allt när det gäller 
sättet att utveckla staden genom incitament. Vidare har incita-
menten inte med husen och gatorna att göra, utan fokuserar på 
motiven till människors agerande.
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Jämförande	analys	av	intervjuerna

Likheter
Alla fyra intervjuer talar om vikten att försöka se 
människan i planeringen. 

Alexander Ståhle talar om vikten av kunskap och engage-
mang om sociala värden i staden och att klara av att koppla 
analyser av människans förhållande till en plats till en 
verklig plan.

Torbjörn Einarsson talar om vikten att staden och dess 
kvarter har en sociologisk passform som gör att man någorlun-
da känner ansvar för sin omgivning när man flyttar in. Skalan 
bör vara anpassad för människan och funktionerna får inte 
fungera på ett segregerande och konfliktskapande sätt genom 
att delas upp.

Viktoria Walldin talar om att vikten att lyssna på alla 
berörda parters tankar och viljor för att se till att dessa tillsam-
mans arbetar mot ett gemensamt mål. I motsatts till en process 
där enskilda människor, yrkesgrupper, företag etc. jobbar var 
för sig i var sin riktning. Det kan skapa stora konflikter och ta 
längre tid.

Owe Swansson talar om vikten att hitta former för genom-
förandet av stadsplanering. En form som effektivt ökar insik-
ten om att människor som arbetar tillsammans inte bara kan 
engagera sig i sitt projekt och sin budget. Utan ser värdet av 
att samarbeta.

.
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Olikheter
De delar där intervjuerna skiljer sig mest är då de 
talar om olika sätt att se på människan i planeringen. 
Nedan följer fyra exempel.

Alexander Ståhle menar att det är ett problem att de männi-
skor som bor i våra miljöer om tjugo eller kanske femtio år inte 
är samma människor som bor där idag. Det gör det omöjligt 
att föra en dialog om hur våra städer skall se ut, eftersom vi har 
beställare som inte ännu är födda. Detta gör att Ståhle före-
språkar sociala analyser på platser för att förutspå hur de skulle 
kunna fungera i framtiden.

Torbjörn Einarsson skiljer sig genom att tala mycket om 
modernismens baksidor. Han menar att modernismen har en 
förmåga att dela upp saker i städer på samma sätt som vi gör i 
andra vetenskaper. Detta hävdar Einarsson leder till en dysfunk-
tionella platser som saknar alla de funktioner som en komplex 
människa behöver.

Viktoria Walldin talar mer än de andra om vårt sätt att koor-
dinera våra tankar kring vad det är vi håller på med. Eftersom 
alla har olika perspektiv på vad platsens bästa innebär måste vi 
börja med att tillsammans ta reda på vad det innebär.

Owe Swansson är den enda som belyser att det är ekonomin 
som driver stadsbyggande framåt. Han betonar att det måste 
finnas en insikt om att det finns en betalningsvilja för 
kvalitativ stadsbyggnad.
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Återkommande	beröringspunkter

Två saker har ständigt gjort sig påmin-
da genom mitt arbete. För det första 
behovet av att samarbeta när vi byg-
ger staden. För det andra vikten av att 
kontinuerligt vidareutveckla den mång-
facetterade staden som redan finns.

1.	Stad	byggs	tillsammans
Vikten av verklighetsförankring, deltagande och samarbete har 
genomgående visat sig i arbetet.

Att bygga stad är ett samarbete med alla 
berörda människor. 

“Det är en stad som inte är en kopia eller “hype”, utan bygger 
vidare på det redan existerande där alla har rätt att skapa och 
delta. Barn, unga, pensionärer m fl.”
/The Rise Of  The Creative Class, citerat från sidan 64

“Jag tror inte på det tvärvetenskapliga eller det 
multidisciplinära. Jag tror på det interdisciplinärt. Det betyder 
att man arbetar med platsen gemensamt.”
/Viktoria Walldin, citerat från sidan 56

“ Det är ett problem, men vi har också en plikt att göra detta.”
/Torbjörn Einarsson, citerat från sidan 41

Staden är kollektiv och vi måste därför klara av 
att samarbeta.

“Alla vi som har jobbat med stadsbyggande har blivit skolade i 
att jobba med varje sak för sig. Det är svårt att bygga stad om 
man bara se till sig själv. Människor som arbetar tillsammans 
kan inte bara engagera sig i sitt projekt eller sin budget. Vi 
måste se värdet av att samarbeta.”
/Owe Swanson, citerat från sidan 74

“Det är lika viktigt med gemensamma upptäckter som att lösa 
problem, därför måste det finnas ett öppet samtal.”
/ Participatory Chinatown och Hub2, citerat från sidan 52

“ Vi går så långt i våra sidoprojekt att när vi väl ska mötas
är det för sent, det vill säga vi har redan tänkt för mycket.”
/Viktoria Walldin, citerat från sidan 56

Planeringen får inte gå så långt innan kommunikation 
med berörda sker att de berörda blir 
abstrakta främlingar. 

“Arkitekter måste lära sig att kommunicera och vara en del av 
den värld som finns utanför yrkeskåren.”
/The Language Of  Space, citerat från sidan 17

“När individer som är berörda av vårt handlande får bli mer 
eller mindre abstrakta, förlorar vi ofta moraliska spärrar. Vi 
visar större moraliskt engagemang inför objekt som befinner sig 
rakt framför oss, här och nu.”
/ Arne Johan Vetlesen, citerat från sidan 47

“Experten borde enligt boken kunna uppmuntras att se värde i 
former av kunskap som ligger utanför deras egna professionella 
kompetenser. Avstånd mellan experter, klienter och brukare 
behöver då inte bli så stort..”
/Architecture, Participation and Society, citerat från sidan 48

Vi måste lyssna på varandra.

“Normer för hur kommunikationen skall ske måste finnas så att 
alla får lika möjlighet att tala och så att alla som talar gör det på 
ett respektfullt och empatiskt sätt.”
/ Participatory Chinatown och Hub2, citerat från sidan 46

“Han skriver att planeraren omöjligt kan veta vad som är bäst 
för alla. Marshall menar att det är de individuella besluten som 
bäst uttrycker vad som fungerar för människor.”
/Cities Design & Evolution, citerat från sidan 31

“Jag tror att det finns en ny stormakt i världen och det är den 
globala allmänna opinionen. Informationen har förändrats. 
Idag tydliggörs sanningen snabbare. Det som varit dolt kommer 
för eller senare fram i dagsljuset.”
/ Hazel Henderson, citerat från sidan 47
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2.	Stad	måste	vidareutvecklas
Vikten av att anpassa och vidareutveckla staden där en blandn-
ing av möjligheter och funktioner skapar ett tolerant och öppet 
stadsliv är något som upsatsen visat på olika sätt.

Staden är inte oanvändbar, den kan vidareutvecklas.

“Varför skulle vi ta bort något som har kvaliteter, bara för att 
det inte är helt perfekt, eller för att vi anser att situationen 
är dålig? Om du i stället ser positivt på det som finns skapas 
många fler möjligheter. Det finns mycket potential som vi kan 
använda på ett positivt sätt i ett projekt”
/Anne Lacaton, citerat från sidan 29

“Anpassa platsen, rusta upp den och få det som fungerar att 
fungera bättre. På så vis skapas helt nya kvaliteter samtidigt som 
man behåller och utvecklar det som redan finns”
/Hunnebergsgatan, citerat från sidan 33

Ett tillvägagångssätt kan vara att se till att staden 
alltid fungerar bättre än igår genom att kontinuerligt 
ta hand om den, uppgradera den, förbättra den och 
förbereda den för nya applikationer där gamla slutat 
att fungera. En sådan stad är betydligt bättre anpas-
sad för ett modernt liv. 

“När något inte längre passar, har vi som arki- tekter förmågan 
och ansvaret att se till att staden inte tvingar oss att adaptera till 
föråldrade rester från det förflutna, utan verkligen passar vårt 
livsmönster idag”
/Bjerke Ingels, citerat från sidan 29

“Marshall framhåller att staden inte är en formbar ”bygg- 
nad”, utan något kollektivt och mycket mer oförutsägbart. Om 
vi har en förenklad uppfattning om hur staden kommer att 
utvecklas blir våra lösningar missanpassade. Hans bestämda 
åsikt är att en stad skall anpassas till hur människan utvecklas, 
inte tvärtom.”
/Cities Design & Evolution, citerat från sidan 30

“Stad blir inte stad när arkitekten stiger upp från sitt ritbord 

och säger ‘Här är min ritning, bygg staden!’ En intressant stad 
tillkommer genom en successiv utveckling av den befintliga 
staden..”
/Owe Swanson, citerat från sidan 76

Mindre delar kan vara lättare att 
kontinuerligt anpassa.

“Staden som helhet finns till för att tjäna delarna, 
det vill säga människorna.”
/Cities Design & Evolution, citerat från sidan 31

“Vad vi inte förstår är att funktionen förändras över tiden, och 
att den kombineras med andra funktioner eller byts ut mot en 
ny funktion. Ofta är det delar som byts ut, inte hela strukturen.”
/The language of  space, citerat från sidan 17

När staden utvecklas för många olika människor 
måste staden vara blandad. Stadens sociala och ekon-
omiska kapital bör spridas ut genom att vi bygger in 
mångsidighet i alla avseenden. 

“Staden måste även erbjuda det som människan för tillfället 
inte värdesätter. Eftersom hon byter arbetsplats, intressen, vän- 
skapsrelationer, familjekonstellationer, inkomst och smak måste 
staden vara “bred” för att invånaren skall välja att stanna.”
/The Rise Of  The Creative Class, citerat från sidan 63

“Människor är olika. Därför är det inte rättvist att ge alla män- 
niskor likadana lägenheter i hus som ser likadana ut.” Det säger 
arkitekten Roland Castro när han talar om problemområden i 
Paris. Han säger att människor vill kunna säga att: “Där borta 
bor jag, i det huset, i den lägenheten. Det har jag valt och det 
gör mig unik.”
/Roland Castro, citerat från sidan 15

“Ett distrikt måste innehålla så många funktioner som möjligt, 
många möjligheter att ta alternativa vägar, byggnader i olika 
stil och området måste vara tillräckligtt tät och blandat för att 
erbjuda invånaren en god chans till ett stadsliv.”
/Jane Jacobs, refererat från sidan 60
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Det är viktigt att se människors motiv till initiativ  i 
staden och bygga vidare staden utifrån dessa.

“Att vara tillåtande och att bygga vidare på det som redan finns 
bidrar till att invånare i staden bli delaktiga i en gemensam 
kultur och i en offentlig dialog. En kultur som byggs utifrån alla 
människor blir mindre förutsägbar. Exempelvis kan synsättet 
förhindra en mindre levande uppdelning av kulturen i byg-
gnader som museum och institutioner.”
/Marcus Westbury, citerat från sidan 70

“Han skriver att arkitekter ofta förutsätter att mänskligt be- 
teende enkelt kommer att följa deras förväntningar och att de 
ofta saknar erfarenhet av att observera och utvärdera sociala 
fenomen. Därför är arkitekter dåligt utrustade för att visa hur 
mänskligt beteende tar sig uttryck i vardagen.”
/The language of  space, citerat från sidan 17

“Staden skapas av den energi som invånarna ger tillbaka till 
staden efter det att den har välkomnat dem, skapat livsutrymme 
och tillåtit sina invånare att tänka och skapa utanför ramarna. 
Det kräver tolerans och öppenhet för diversitet/mångfald.”
/The Rise Of  The Creative Class, citerat från sidan 64
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Slutsats

Intro
Mina fyra utgångspunkter ser alla på stadsplanering utifrån 
en social vinkel. De är utsnitt av dagens stadsplanerings idéer 
som väcker många idéer. Kommer dessa tankar att finnas kvar 
i framtiden? Kommer de att påverka stadsbyggandet? Hur ser 
framtidens utsnitt ut? Vilka resultat dessa idéer gett kan vi bara 
se i framtiden. Här nedan följer några slutsatser kring de 
fyra delarna.

Generella	sociala	behov
I kapitlet om Generella Sociala behov synliggörs bland an-
nat vikten av att koppla design till kunskapen om mänskligt 
beteende. I viss mån kan valet av vilka mänskliga beteende som 
vi finner mer eller mindre viktiga vara en politisk fråga. Sättet 
som Gehl architects jobbar på kan vara ett exempel på detta. 
De drivs av en stark värdegrund och jobbar tillsammans med 
inflytelserika personer för att driva igenom sina idéer. I exem-
plet från New York är denna inflytelserika person borgmästaren 
i staden. Ståhle väljer dock att särskilja prediktiv och generativ 
kunskap. Han menar att generativ kunskap kan skapa visioner 
och framtida idéer, medan den prediktiva endast utvärderar och 
analyserar hur en framtid ser ut. Man kan tycka att preventiva 
metoder då kan te sig mindre politiska. 

Vare sig det är politiskt eller inte belyser de tre nedslagen vikten 
av att förstå hur saker och ting fungerar i praktiken. Utgång-
spunkten ser på planeringen som något analyserbart och kom-
mer in i en planeringsprocess tidigt. Både Ståhle och Lawson 
säger att ingenting är självklart bara för att en arkitekt har ritat 
det. Observationer för hur planering relaterar till människan på 
sikt är därför viktigt. 

Styrkor: Utgångspunkten försöker förstå människan i förhål-
lande till platsen.
Svagheter: Vi kan se och värdera mänskligt beteende på 
olika sätt.
Möjligheter: Nya insikter kan fås efter sociala analyser 
av planeringsförslag.
Hot: Sämre förslag kan motiveras utifrån en skev värdegrund.

Anpassningsförmåga
Utgångspunkten är att stadsplanering är något föränderligt och 
rörligt. Nedslagen visar på vikten av att förstå och integrera 
denna ständiga förändring i planeringen. Marshall visar på 
att en stad aldrig är färdigbyggd och därför inte formbar på 
samma sätt som en byggnad. Förändringar måste därför vara 
livskraftiga direkt och inte en teoretisk vision om livskraft i 
framtiden. Bo Sundberg visar vikten av att delar i staden ‘åldras 
med behag’. Intressant är att han betonar att för att utveckla en 
bra miljö måste den vara tillfredsställande att arbeta med för 
exempelvis byggarbetare eller arkitekter och inspirera boende 
att deltaga och förändra sin miljö efter inflyttning. 

Varför är utgångspunkten mänsklig? Visst ger ett anpassnings-
bart byggande en flexibilitet att kunna passa olika människor 
i olika tider. John Lund Kriken, Philip Enquist och Richard 
Rapaport belyser dock i sin bok “City building” att det allt för 
anpassningsbara kan bli för dyrt eller för generellt. En balans 
måste därför uppnås.

Utgångspunkten kan påverka alla delar i en planprocess och om 
vi väljer att se till Marshalls tankar handlar det om ett synsätt 
på vad städer är. De är föränderliga och fungerar här och nu. 
De fungerar genom att delarna och funktionerna verkar både 
individuellt och tillsammans i en helhet. Denna rörelse i staden 
väljer Marshall att kalla för evolution och om vi vill bygga 
vidare på stadens evolution har vi inget annat val än att anpassa 
delarna till den rörelse som redan står som grund för 
kommande delar.

Styrkor: Utgångspunkten kan i bästa fall se till att platser ger 
människor möjligheten att utvecklas och förändras.
Svagheter: Allt för anpassningsbara lösningar kan bli dyra 
eller för generella.
Möjligheter: Platser ses som möjligheter att passa människors 
liv och framtid.
Hot: Det måste finnas utrymme för motsatsen i stad också: det 
specifika och definierade.
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Koordination,	
deltagande	och	dialog
Utgångspunkten är att se på stadsplanering utifrån sättet att dri-
va processen. För oss som lever i ett demokratiskt samhälle kan 
målet med processen tyckas vara att skapa en inkluderande och 
demokratisk process. Detta är en stor diskussion som uppsatsen 
inte går närmare in på. Det finns många metoder att använda 
sig av. Scott Davidssons illustrativa hjul på sidan 46 kan ge en 
förståelse för hur många olika sätt det finns att se på delta-
gande. Bilagan ger exempel på sjuttio metoder. Eric Gordon 
och Edith Manosevitch visar på vikten att inse att människor är 
olika och att det därför inte finns en rätt metod. Paul Jenkis och 
Leslie Forsyth et al. visar på att synen på vad deltagande inbär 
kan vara olika, det kan såväl vara en rättighet som ett verktyg 
för att uppfylla brukares önskemål. I intervjun med Walldin me-
nar hon att deltagande inte bara innebär att lyssna på varandra 
utan att verkligen arbeta tillsammans.

Utgångspunkten rör de maktstrukturer och processer som finns 
i planeringen. Det är ofta högst politiskt. Vilka metoder som är 
bra eller dåliga eller på vilket sätt vi bör se på deltagande är inte 
något jag belyst i detta arbetet. Det kräver mer tid 
och utrymme.

Styrkor: Utgångspunkten kan i bästa fall skapa 
demokratiska processer
Svagheter: Utgångspunkten kan i sämsta fall skapa en 
skev maktstruktur
Möjligheter: Fler människor och grupper kan få möjlighet 
att påverka
Hot: Efterfrågan och tillgång på deltagandet måste finnas och 
metoderna måste visa resultat för att vara trovärdig.

Generativ	stadsbyggnad
Utgångspunkten ser på stadsplanering som ett sätt att generera 
livskvalité och valmöjligheter med och för invånarna. Kulturen 
och livet i staden spelar en stor roll i nedslagen. I dessa kan 
vi läsa att mänskliga möten spelar roll. Owe Swanson talar 
om att blanda i alla avseenden och att skapa nya oväntade 
möten. I exemplet Novartis Campus grundas hela idéen på att 
mötesplatser är så effektiva idégeneratorer att företaget väljer 
att lägga stora summor pengar på att skapa dessa platser. Vikten 
av att koppla planeringen till den existerande kulturen tas också 
upp. Westbury vill att nya planer bygger vidare på de platser 
för kulturutövande som redan finns istället för att anlägga nya 
‘arenor’. På samma sätt talar Florida om att staden skapas av 
den energi som invånarna ger tillbaka till staden efter att den 
har välkomnat dem. Fokus kan då läggas på att vidareutveckla 
människors liv och kulturer i staden genom stadsbyggnad 
snarare än att bygga kulturlösa nya delar. 

Varför är det mänskligt att bygga vidare på människors kultur 
och initiativskapande förmåga? Om staden byggs utifrån män-
niskors kultur och initiativ blir det en politisk fråga att svara 
på vem vi ska bygga för från fall till fall. Richard Florida har 
exempelvis fått mycket kritik när han definierat vilka människor 
som vi kan bygga utifrån. Vi kan välja att inte koppla stadsbyg-
gnaden till den kultur och det livsmönster som finns i staden. 
Men vi får i så fall  inte bli förvånade om stadslivet i nya delar 
har svårare att ta fäste. Vem och vilket stadsliv vi bygger vidare 
på förblir en politisk fråga som vi kan förhålla oss till.

Styrkor: Utgångspunkten kan i bästa fall skapa 
levande miljöer
Svagheter: Inblandade måste klara av att samarbeta, process-
er för genomförandet måste fungera
Möjligheter: Staden kan vidareutvecklas utifrån människors 
initiativ och önskemål.
Hot: Då utgångspunkten kan ta utgångspunkt i människors 
kultur och initiativ kan den i skeva beslutsprocesser bygga för 
endast en grupp och då te sig elitistiskt
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Utro:	Personliga	tankar
Vi tenderar att dela upp stadsplanering i fack. På samma sätt 
som vi talar om olika genrer i musik, exempelvis jazz, pop och 
rock, talar vi om modernism, ny urbanism och hållbar utveck-
ling. Det är som om vi skulle beskriva människors karaktärer 
genom att dela in dem i glada, ledsna och arga osv. Definitioner 
kan vara användbara. Men en människa är betydligt mer kom-
plex än så, likaså en stad eller delar av den. 

Ett syfte med mitt arbete var att lyfta några av de ‘fack’ som 
social och humanistisk stadsplanering kan handla om. Jag har 
träffat planerare som så strikt tror på medborgardeltagande 
som enda sättet att bygga för människor att de glömt bort det 
som kan komplettera detta. Likaså finns det planerare som 
strikt håller sig till andra idéer, exempelvis att allt i staden som 
har med bilism att göra bör nedvärderas. Eller de som bara ser 
till den ekonomiska aspekten.

Det är i den allt för intensiva fokuseringen på det specifika som 
vi glömmer helheten och människorna vi jobbar för. Kanske är 
det också så att det vi planerare egentligen gör också är det som 
vi inte skapar. Då är det är lika viktigt att veta vad vi inte gör 
som vad vi gör.

Det finns många sätt som är “rätt” sätt att planera stad på. Jag 
har visat fyra infallsvinklar och många exempel på vad man kan 
välja att se som någon form av god stadsbyggnad. Kanske inte 
den bästa kan någon säga, men det var aldrig mitt syfte. Efter-
som det finns så många sätt som är bra, kanske det största hotet 
är att bara välja ut ett sätt att följa. Det är genom att endast 
välja en metod eller en synvinkel som vi väljer att diskriminera 
alla andra metoder och synsätt. Det kan ses som extremt och 
obalanserat. Jag tror istället på de många metoderna. Det är 
som Steven Marshall säger när han frågar sig varför vi bara ska 
gå en väg när det finns flera vägar att nå ett mål. Bredden i mitt 
arbete har i viss mån försökt att visa på vikten att hålla ögonen 
öppna och våga se en svår begriplig värld istället för att tryggt 
förlita sig på avancerade plattityder över vilket “recept” som 
skapar den bästa staden eller den godaste maträtten. Detta kan 
vi exempelvis se då det i dagens planering är vanligt att skapa 
“recept” för vad hållbar stadsplanering innebär eller annordna 
seminarier för att en gång för alla komma på vad hållbarhet 

betyder. Dessa “recept” kan vara intressanta och användas som 
inspiration men får aldrig bli sanningar. Det har visat sig  i en 
del gemensamma beröringspunkter. Synpunkter som återkom-
mer igenom arbetet är exempelvis: Vårt behov av att se till mer 
än endast vårt eget arbetsområde, behovet av att samarbeta och 
behovet av att våga vidareutveckla den stad och den kultur som 
redan finns. Det innebär en strävan efter ett synsätt som är ink-
luderande snarare än ett som förlitar sig på endast en “rätt väg”

Ett	öppet	slut:	
Tankeväckare	för	vidare	diskussion
För vem har sagt att vi behöver vara överens i en stad? Är inte 
målet snarare att vi ska känna oss erkända och meningsfulla? Så 
att det som vi relaterar oss med och till, kan tillåtas vara synligt 
och manifesterat i staden?

Det kanske är självklart? Men den mest grundläggande målrik-
tning som alla fyra utgångspunkter har gemensamt kanske kan 
beskrivas som anledningen till varför vi väljer livet i staden: 

Kanske för att livet i staden ger oss bättre möjligheter att göra 
saker gemensamt och att dela med oss. Så att vi individuellt kan 
leva bättre liv. Att skapa tillfälle för oss alla att känna stolthet, 
glädje och tillhörighet då vi är med och skapar detta bättre liv. 
Eller för att staden ger oss tillfälle att vara och låta andra vara.

Viktigt är kanske att vi förstår hur vi står i relation till varan-
dra? Är det verkligen så att vi konkurrerar med varandra i 
staden? För vilken handlingskraft finns kvar i ett område där 
vi konkurrerat ut våra grannar? Hur ser stadens balans mellan 
det individuella och det gemensamma ut? Är det något som 
behöver tydliggöras för att skapa en bättre förståelse för hur 
samarbetet kan te sig?

Kan det vara så att vi planerare, så väl som andra yrkesgrupper, 
har ett behov av att känna oss behövda och uppskattade för vad 
vi gör? Att vi gärna vill ge våra medmänniskor det allra bästa? 
Vi gillar att ta ansvar. Det är som om vi slåss om vem som bryr 
sig om sina medmänniskor mest. Men att vara hänsynsfull är 
kanske inte något som alltid rimmar bra med konkurrens. Det 
handlar lika mycket om att vara modig nog att låta andra ge 
och vara behövda som att själv göra detta.

Personliga	reflextioner
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Metoden:
Fördelar med metoden:

• Strukturen och den grafiska pedagogiken tillåter läsaren att ta 
in allt material på samma gång. Materialet behöver inte läsas 
i ordning eller på ett visst sätt för att få en rättvisande bild. 
Risken att läsa materialet på ett sätt som ger en vinklad upp-
levelse av materialet är mindre med hjälp av en mer 
överblickbar struktur.

• Metoden är begriplig även för en bredare publik. Även en per-
son utan utbildning i fysisk planering kan ta in informationen. 
På så vis minskar risken att i interdisciplinära sammanhang 
misstolka informationen bara för att läsaren saknar kunskap om 
den inbördes kulturen inom fysisk planering som råder.

• En liknande metod har redan tidigare visat sig fungera bra för 
skriften ”I blandstaden” av länsstyrelsen i Skåne. Denna skrift 
syfte var bland annat att ge många olika yrkesgrupper en ökad 
kunskap kring begreppet ”blandstad” (för definition se skriften). 

• Metoden ger en flexibilitet att på många olika sätt kunna föra 
vidare diskussioner.

Mindre bra med metoden

• Metoden strävar inte bara efter att ge exakta definitioner och 
slagkraftiga bevis för olika teser. Vilket kan göra resonemang 
svårare. Detta gör dock arbetet lättare att använda som grund 
för vidare diskussioner, då den inbjuder läsaren att själv vid-
areutveckla tankarna.

• Metoden är inte traditionellt förutsägbar, vilket kan göra det 
svårare för personer som tolkar materialet efter “mallar” eller 
tidigare referenser svårare.

Fungerarade	min	metod?
Ja, detta fungerade
• Att kommunicera till en bredare publik.
• Att skapa en utgångspunkt för en vidare diskussion
• Att knyta samman och illustrera en mycket bred diskussion

• Att söka efter kunskap utifrån ett ämne
• Att presentera såväl erfarenhetsbaserad ”tyst” kunskap såväl 
som teoretisk kvantifierbar kunskap.
• Att tidsmässigt planera arbetet och jobba med studien utifrån 
en överskådlig struktur.
• Att skapa ett material som kan fungera som en överskådligt 
ingång/guide till ett ämne.

Nej, detta fungerade sämre
• Att på det mest effektiva sättet bevisa relevans
• Att på det mest precisa sättet definiera funnen information
• Att vända sig till en snävare akademisk krets

Vad	skulle	jag	gjort	på	
ett	annat	sätt?
Jag har valt en metod där jag som skribent är väldigt tillgänglig 
för kritik. Det som missgynnar mig som skribent är:

• Brist på en akademiskt mer övertygande retorisk strategi
• Större fokus på att förmedla kunskap än på att bevisa och ge 
innehållet legitimitet.
• Lättillgängligt, kommunikativt och överskådligt uttryck i mot-
sats till ett korrekt, bokstavligt och pricksäkert uttryck
• Grafik för att ge struktur och vägledning istället för som reto-
risk vägvisare
• Brist på distinkta ”sanningar” och istället öppna, inbjudande 
tankeväckande tankar

En metod skulle kunna upplevts som mer korrekt, om samma 
information strukturerats på ett annat sätt. Med en retorisk dis-
position som ställde pricksäkra retoriska frågor för att leda fram 
till slutsatsen/utgångspunkten. Mindre fokus på att förmedla 
innehållet och mer fokus på att bevisa innehållets legitimitet. 
En grafisk struktur där slutsatser och milstolpar retoriskt leder 
läsaren mot det förväntade målet. Fokus på bevisbar fakta, ex 
vetenskapliga studier och beprövade exempel istället för ett 
fokus som även tar hänsyn till kopplingen till den praktiska 
verkligheten.

Utifrån min personliga kunskap, erfarenhet och drivkraft har 
denna metod fungerat optimalt. Även om en annan struktur 
kan se bättre ut på pappret, finner jag att denna metod utifrån 
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mig som skribent fungerat bättre vid just denna specifika situ-
ation. Utifrån erfarenheten jag fått tack vare detta arbete, kan 
dock andra metoder vara mer optimala vid nästa tillfälle för 
liknande studier.

Vad	fick	jag	ut	av	min	process?
Personligen har min process varit otroligt givande. Processen 
har varit mycket lärorik och gett givande erfarenheter. Jag har 
lyckats skapa ett material som är lätt att gå tillbaka till för att 
reflektera över materialet. Jag fick också ett material som på ett 
lättillgängligt sätt ger inblickar i några nedslag av vad planering 
med fokusering på sociala frågor kan betyda idag.

Valde	jag	rätt?
Kanske. Personligen har det känts givande och inspirerande att 
jobba med mitt projekt. Människor jag talat med har sagt att 
de gillar upplägget och att det är lättillgängligt, ambitiöst och 
skickligt genomfört. De har även sagt att arbetet passar mer för 
den gruppen planerare som kommer från en praktiskt inriktad 
bana med starkt fokus på att arbeta med stadsplaneringsfrågor 
än för en grupp planerare med mycket vetenskapligt fokus. 
Kanske borde arbetet varit traditionellt vetenskapligt upplagt 
då det är skrivet på en akademisk skola. Alternativt kan ett 
arbete skrivet på en akademisk skola med fokus både inom och 
utanför skolan, bygga broar mellan två skilda världar. I så fall 
har jag valt rätt. 

Kunde jag ha valt andra utgångspunkter? Ja, visserligen var 
syftet att söka mig vidare utifrån utgångspunkterna men andra 
utgångspunkter hade kunnat resultera i att annan kunskap 
hittades. Utgångspunkternas syfte var dock inte att definiera 
något utan endast att illustrera möjliga ingångar i att föregripa 
människors förväntningar kring fysisk planering. Jag finner 
att de fyra utgångspunkterna illustrerar att det kan finnas mer 
än ett sätt att föregripa människors förväntningar kring fysisk 
planering.

Går det att utesluta att någon av utgångspunkterna inte är 
samtida? Utifrån mina studier, erfarenheter och diskussioner 
med andra planerare kunde jag inte göra det. Inte heller då jag 
tittade på 160 slumpvis valda nyheter från 8 olika kanaler för 

nyheter inom arkitektur och planering (Boverket, Göteborgs 
regionplanekontor, planetizen.com, Danskt arkitektur center, 
RIBA, UN-Habitat, tidningen planering i Malmö samt Arkitek-
ten). Jag fann då att alla mina utgångspunkter 
fanns representerade. 

Detta	kan	man	jobba	vidare	med
Att fortsätta att diskutera vad planering med fokus på männis-
kan kan innebära. Utan att placera diskussionen i fack så som 
exempelvis ny urbanism, social planering, medborgardelta-
gande, hållbar utveckling etc. utan i en inkluderande diskussion 
om hur vi kan samarbeta för att skapa mer humana städer. 
Vad får oss att se den gemensamma mänsklighet som staden är 
en manifestation av? Hur kan vi hitta en balans mellan olika 
faktorer i staden. Kanske kan denna balans vara intressant att 
vidare studera. Vad finns det exempelvis för värden, möjligheter 
och hinder i stadens utopier och stadens dystopier? Går det att 
hitta en balans och kan den skapa en mänskligare stad?

Möjligheterna att jobba vidare med en så intressant diskussion 
som planering med fokus på människan är många. Om man vill 
utveckla tankarna kan man göra en vetenskaplig sammanställn-
ing av vad betydelsefulla samtida nationella och internationella 
tänkare inom och i närliggande ämnen till stadsplanering tycker 
är viktigt för att skapa miljöer som tar hänsyn till människan.

Alternativt kan man utveckla en än mer kommunikativ diskus-
sion som genom olika typer av media inspirerar och provocerar 
till debatt om den mänskliga staden. Detta kan bygga än större 
broar mellan den vetenskapliga världen och den praktiska 
verkligheten. Det kan exempelvis ske genom att skapa en doku-
mentärfilm, en konstutställning, en tydligt populärvetenskaplig 
bok eller en användbar typologisamling.

I mindre skala är det även möjligt att jobba vidare med delar av 
arbetet. Att följa upp diskussioner, tankegångar i arbetet för att 
utföra nya studier. För mig är kanske inte frågan hur man kan 
jobba vidare med frågeställningar utan hur man kan begränsa 
dem. Det är inte upp till mig att svara på här. 

Viktigt för en fortsatt inkluderande diskussion kan vara att 
diskussionen kretsar kring ord så som vad, när, hur, varför och 
vem och inte ord så som den, det, därför, så, där, här, han, hon, 
dem och vi.
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Inspiration	och	provokation
Vilken kunskap har kommit fram 
igenom arbetet? Går det att visa på 
delar av den information som kommit 
fram så att det lätt går att gå tillbaka till 
den? Detta är min personliga “checklis-
ta” som andra också kan använda. Det 
är några av de idéer som kommit fram 
igenom arbetet. Idéer som både kan 
inspirera och kanske provocera.

• En mänsklig stad utvärderas av brukarna, inte av arkitekter, 
politiker och stadsplanerare.

För mer info läs om Bryan Lawsons idéer sidan: 16

• En mänsklig stad bygger på förslag som vetenskapligt analy-
serats i förväg för att förutspå framtida stadsliv.

För mer info läs om Alexander Ståhle och Bryan Lawsons idéer sidan: 16 & 24

• En mänsklig stad är byggd för både det vi kan förstå såväl som 
den oväntade framtiden samt personliga, subjektiva och svår-
motiverade funktioner (så som exempelvis avslappning, glädje 
eller estetik).

För mer info läs om Bryan Lawsons och Torbjörn Einarssons idéer sidan: 
16 & 38

• En mänsklig stad integrerar olika funktioner i staden för att 
säkra allsidighet, upplevelserikedom, social hållbarhet och tryg-
ghet i de enklare områdena.

För mer info läs om Jane Jacobs, Jan Gehls, Torbjörn Einarssons och Owe Swans-
sons idéer sidan: 20, 38, 60 & 73

• En mänsklig stad undviker att kväva nya företeelser, utan hit-
tar plats för de att utvecklas stegvis.

För mer info läs om Stephen Marshalls idéer sidan: 30

Brukare Arkitekter,	politiker	och	stadsplanerare

Vill	gillar	detta!

Vetenskapligt analyserat

När?

Var?

Hur?

Varför?

Vem?

Vad?

Planförslag

Utvärderas av brukarna

Byggt för det vi inte kan förstå eller beskriva 

Subjektiva
funktioner

Planförslag
Personliga
funktioner

FramtidenKänslor

Estetik Avslappning

Integrerar många olika funktioner

Kök	+	Vardagsrum	+	Matsal	=	?

Bensinstation	+	Kollektivtrafik	knutpunkt	+	Cykel	&	sport	affär	=	?

Kyrka	+	Moské	+	Synagoga	=	?

Industrti	+	Turist	attraktion	+	Handel	=	?

Bostadskvarter	+	Arbetsplatser	+	Produktion	=	?

Gata	+	Torg	+	Rekreation	=	?

Centrum	+	Förort	+	Natur	=	? Bostad	+	Affär	+	Mötesplats	=	?

Integrerar nya företeelser

“Not	in	my	backyard”

Egen	elproduktion

Gated	communities

Gränder	som	luktar	kiss

Grafitti	och	offentlig	konst

Skateboard	och	urban	sport

Hållbar	utveckling	och	grön	teknik

“Yes	in	my	backyard”

Urban	odling

Samtida	arkitektur
Guerilla	gardening Ny	urbanism

Postmodernism
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• En mänsklig stad stärker motivationen för människor att 
tillbringa tid i stadsrummet och lockar fler människor 
till stadslivet.

För mer info läs om Jan Gehls idéer sidan: 20

• En mänsklig stad bygger på planering där varje steg i planen 
skall vara livskraftig, inte bara en teoretisk vision om livskraft i 
framtiden. Det måste finnas visioner som omfattar de männi-
skor som berörs såväl som aktioner som startar direkt.

För mer info läs om Stephen Marshalls och Owe Swansons idéer sidan: 30 & 73

• En mänsklig stad vågar delegera beslut och inspirerar de 
boende att själva delta i utformningen av området på ett sätt så 
att de själva kan förändra den efter inflyttning.

För mer info läs om Richard Florida, Stephen Marshall, Bo Sundbergs och Torb-
jörn Einarssons idéer sidorna: 30, 33, 38 & 62

• En mänsklig stad låter människor deltaga i planeringen med 
klara och realistiska mål, Med en metod som tar hänsyn till 
anledningen till att välja deltagande, gällande värdesystem och 
förstår maktstrukturen inom vilken den verkar.

För mer info läs om Paul Jenkins och Leslie Forsyth et al. idéer på sidan: 48

• En mänsklig stad tillfredställer alla våra rimliga vardagliga 
behov och några orimliga.

För mer info läs om Jan Gehl och Bo Sundbergs idéer på sidan: 20 & 33

• En mänsklig stad ser till att varje ny del bildar ett steg i vägen 
mot ett bättre mänskligt samhälle på vilket vi kan tro. Och 
bildar en meningsfull och förskönande del av det samhälle eller 
landsbygd i vilket den står.

För mer info läs om Bo Sundbergs idéer på sidan: 33

Lockar människor till stadslivet

Möjlighet	att	se

Möjlighet	att	gå

Möjlighet	att	tala,	
höra	och	sitta

Estetiska	intryck

Skydd	mot	våld	och	mot	trafik.	Möjlighet	till	aktiviteter	och	till	att	stå	still.

Varje steg är livskraftigt nu

Bakgrund
Aktion

Vision

Skapa delaktighet

Planeraren

Delegera
Inspirera	
boende	att
ta	initiativ

Skapar mål för deltagande

Tillfredställer vardagliga behov

Nära	mataffär,	dagis,	jobbet,	service	osv.

Rent	och	hälsosamt

Socialt	stimulerande

Ekonomiskt	hållbart
Fysiskt	och	Psykiskt	tillfredställande

Skapar ett bättre samhälle

Gemenskap? Frihet?

Demokrati?Tolerans?

Solidaritet?
Hållbart?

Samhället
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• En mänsklig stad ser till att nya områden uppmuntrar till 
gruppkontakt såväl som avskildhet för individen.

För mer info läs om Bo Sundberg, Jan Gehl, Torbjörn Einarssons, Richard Florida 
och Christopher Alexanders idéer på sidan: 14, 20, 38 & 60

• En mänsklig stad är ekonomiskt bärkraftig och använder den 
bästa möjliga tekniska lösningarna.

För mer info läs om Bo Sundbergs idéer på sidan: 33

• En mänsklig stad är tillfredställande att arbeta med för alla 
som bygger eller skapar delar av den.

För mer info läs om Bo Sundbergs idéer på sidan: 33

• En mänsklig stad är en stad som skapas med hjälp av ett ge-
mensamt, pedagogiskt och empatiskt språk där alla inkluderas 
och förstår varandras åsikter.

För mer info läs om Erik Gordon, Edith Manosevitchs och Torbjörn Einarssons 
idéer på sidan: 38 & 51

• En mänsklig stad har korta kvarter där möjligheterna att 
svånga är många.

För mer info läs om Jane Jacobs idéer på sidan: 60

• En mänsklig stad tillhandahåller billiga lokaler i livliga stad-
skvarter, meningsfullhet, utbildning, äkthet samt offentliga och 
halvprivata platser.

För mer info läs om Richard Florida och Jane Jacobs idéer på sidan: 60 & 62

Möjlighet till gruppkontakt och avskildhet

Privata
rum

Offentliga
					rum

Halv	
privata
			rum

Halv	
offentliga
	rum

Privat
Interaktion

Personlig
Interaktion

Offentlig
Interaktion

$

Ekonomiskt och tekniskt bärkraftig

Tillfredställande att arbeta med

Med ett gemensamt språk där alla inkluderas

Korta kvarter, många möjligheterna att svånga

Möjligheter för livskvalitét

Livliga	stadskvarter	och	billiga	lokaler

Offentligt	och	Privat

Äkthet	och	meningsfullhet
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• En mänsklig stad låter människor misslyckas om och om igen 
tills de lyckas.

För mer info läs om Richard Floridas idéer på sidan: 62

• En mänsklig stad avlägsnar medelmåtta, intolerans, fattigdom, 
dåliga skolor samt socialt och fysiskt förfall.

För mer info läs om Richard Floridas idéer på sidan: 62

• En mänsklig stad är inte en kopia eller “hype” utan bygger 
vidare på det redan existerande där alla har rätt att skapa och 
delta. Barn, unga, pensionärer mf.  

För mer info läs om Stephen Marshalls, Torbjörn Einarssons & Richard Floridas 
idéer på sidan: 30, 38 & 62

• En mänsklig stad är en vidareutveckling som tar hänsyn till 
såväl utvecklingsmöjligheter och kapital som handlingsförmåga 
och initiativ i stor skala såväl som i projekt med mindre budget.

För mer info läs om Mark Westburys idéer på sidan: 70

• En mänsklig stad bevisar med korrekta argument för 
marknaden att mänskliga miljöer är ekonomiskt lönsamma.

För mer info läs om Owe Swansons idéer på sidan: 73

• En mänsklig stad bevisar värdet och lönsamheten av att sa-
marbeta och motiverar och inspirerar till kooperativa synvinklar 
på problemen.

För mer info läs om Owe Swanson och Viktoria Walldins idéer på sidan: 55 & 73

=

Låter människor misslyckas ofta

Ful
Fel

Dålig

Aha!

Bra!

Avlägsnar det destruktiva

Fattigdom

Fysiskt	förfall
Dåliga	skolor

Intolerans
Socialt	förfall

Medelmåtta

Bygger vidare på det redan existerande

Skapar nytt med stor och liten budget

KAPITAL	+	IDÉER	=	HANDLINGSKRAFT

INITIATIV	+	HANDLINGSFÖRMÅGA	=	HANDLINGSKRAFT

=$ $=$

Bevisar att mänskliga miljöer är lönsammare

=$=$$$$

Bevisar lönsamheten av att samarbeta
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This master thesis is a study of  human needs and human 
expectations relating to town planning. The question stated is: 
How can we anticipate human needs and expectations in future 
cities? 

The purpose is: Supporting understanding of  human needs and 
anticipating human expectations in the field of  town planning 
through a study of  different existing approaches. 

The study focuses on the following four themes within the field:

1 General Human Needs
How does the understanding of  basic human and social needs 
support insight into the process of  planning and building cities 
that take human needs successfully into account?

2 Adaptability
How do we adapt our cities and spatial planning to our evolv-
ing lifestyles? How do we adapt to the way people are changing 
the way they relate, both to each other and to the different parts 
of  a city? In short: How do we increase adaptability?

3 Participation, coordination and collaboration
How can we integrate the collaborative and democratic process 
into the city? How can we continue to strive to achieve a demo-
cratic, fair and human city?

4 Generating Life Quality
What does city planning look like when it generates a good or 
improved quality of  life?

These four perspectives regard city planning as a subject focus-
ing on the human nature. The study often takes the viewpoint 
of  the user, the human being and inhabitant.
Each of  the four chapters is studied through an academic text 
or book. This is followed by an interview with an experienced 
professional when it comes to the practical application of  the 
theme. Finally, for each of  the four approaches there is a study 
of  a project that can be applied to the subject and add to the 
understanding of  it.

Chapter	1.	
General	human	needs

The chapter shows the importance of  connecting design to the 
understanding of  human behaviour. The aspects of  behaviours 
we consider important, are in many ways determined by our 
political views. The methods used by Gehl Architects may be 
an example of  this. The office is driven by strong values and use 
key opinion makers to push their ideas. The influential person 
supporting their project in New York was the mayor of  the city. 
The architect Alexander Ståhle, on the other hand, chooses to 
distinguish between predictive and generative knowledge. He 
adds to the perspective, by arguing that generative knowledge 
can create visions and future ideas, while the predictive only 
evaluates and analyzes what the future will look like. One might 
then get the impression that predictive methods appear less 
political. 

This first chapter illustrates the importance of  understanding 
how things work in practice, whether the question is a politi-
cal one or not. This perspective also views urban planning as 
an analytical process that can enter into the process at an early 
stage. Both Alexander Ståhle and Bryan Lawson points out that 
nothing is obvious simply because an architect has designed it. 
Observations of  how planning relates to the human being in 
the long run, is therefore important.

Strengths: This is a perception of  planning that stresses the 
importance of  understanding the relationship between human 
behaviour and urban places. 

Weaknesses: Human behaviour is viewed and evaluated from 
very different standpoints. 

Opportunities: New insights can be obtained after social 
analysis of  urban places and future development proposals. 

Threats: A worse, or different proposal could be justified using 
other or weak values and ethics. 

Slutkapitel- Personliga reflextioner

English	summary



96

Chapter	2.	
Adaptability

The premise of  this chapter is to view urban design as continu-
ally changing and evolving. Importance is put on understanding 
and integrating this constant change into the urban planning 
process. Stephen Marshall makes the point that a city is never 
finished. It can therefore not be shaped like a building. Changes 
must be viable and direct, in order to be more than a theo-
retical vision of  vitality in the future. Architect Bo Sundberg 
exemplifies a city, or parts of  a city, that has the added value 
of  being able to ‘age gracefully’. Interestingly, he stresses that 
in order to develop a good result, both the work as well as the 
process is important. It needs to be satisfying to work with for 
both construction workers and architects and the process as well 
as the results can inspire residents to participate and be part of  
an ongoing process. 

In short a focus on adaptable urban planning can give flexibility 
to suit different people over a longer period of  time, but there 
is also criticism of  this view. John Lund, Jay, Philip Enquist and 
Richard Rapaport argues in their book “City building”, that 
a general or adaptable approach may result in a too expensive 
solution. A balance must be attained. 

Adaptability can affect all parts of  the planning process. If  we 
choose to look at Marshall’s thoughts, they define the vision of  
what cities are. They are changing and act here and now. The 
parts and functions operate both individually and together as a 
whole. Marshall chooses to call this evolution. He states that if  
we want to continue to build upon the city’s evolution, we have 
no choice but to adapt the components to the movement that 
already stands as the basis for future parts. 

Strengths: Adaptable urban planning can at its best support 
people in their development and change. 

Weaknesses: Solutions can be expensive or too general. 

Opportunities: Places can be viewed as opportunities able to 
suit people’s lives and futures. 

Threats: There is a need for opposites to co-exist in a city as 
well as the specific and defined.

Chapter	3.	
Coordination,	Participation	and	col-
laboration

The premise of  the third chapter is to look at urban planning 
based on the way we wish to organize the planning process. For 
those of  us who live in a democratic society, the objective of  the 
process may be to create an inclusive and democratic process. 
This is a much larger question than what could be done justice 
here. But there are many interesting methods that support fur-
ther understanding. Scott Davidsson illustrative wheel on page 
46 can provide an understanding of  how many ways there are 
to look upon participation. The Annex also provides examples 
of  seventy methods. Eric Gordon and Edith Manosevitch show 
the way in which people are different and therefore there is no 
right method. Paul Jenkis and Leslie Forsyth et al. shows that 
the idea of  participation can be very different. Participation 
could be a right to participate as well as a tool to better meet 
the users wishes. In the interview with Walldin, she believes that 
participation means not only to listen to each other, but also to 
actually work together. 

This third perspective looks at the power structures and pro-
cesses in urban planning. Which methods that are good or bad 
and the politics that follow such a discussion on participation, is 
not the focus. 

Strengths: Participation, coordination and collaboration can 
at its best create a more democratic processes in urban plan-
ning. 

Weaknesses: Participation, coordination and collaboration 
can at worst create a skewed power structure 

Opportunities: More people or different groups may be able 
to assert their influence. 

Threats: Demand and supply of  participation must be pro-
vided and the methods must show results to be credible.

Slutkapitel- Personliga reflextioner



97

Chapter	4.	
Generate	life	quality

The premise of  this last chapter is to look at urban design as 
a way to generate quality of  life, as well as choices for and to-
gether with the residents. The culture and life of  the city plays 
a major role in this final study. The chapter shows in what way 
human encounters can be important. Owe Swanson focuses 
on  supporting “unexpected” meetings as a method in urban 
planning This is one of  the main concepts of  the Novartis 
Campus. This new Scientific campus is based on the idea, that 
public spaces where people meet are efficient as generators of  
new ideas. They are thought to add so much value, that the 
company chooses to make substantial investments to create new 
meetings places, what is called, unexpected, meeting places. 
The importance of  linking planning to the existing culture 
is also addressed in this chapter. Westbury states the value of  
new plans that incorporate the already existing sites of  cultural 
practice instead of  building new ‘arenas’ for culture. This has 
some similarity to Richard Floridas approach. He claims that 
cities are created by the energy that people give back to the city 
after it has first welcomed them. This fourth perspective argues 
making room for human life and the existing cultures in a city 
through urban design, rather than building new parts disre-
garding culture and city life. 

City planning in this text is seen through the eyes of  human 
culture and human initiative and as a growing political ques-
tion. Who’s culture and initiative are we supporting? Richard 
Florida, for example, received much criticism when he defined 
who the people were that planners build for. 

We can choose not to link the city and its building to the culture 
and the life that already exists. But then it is argued, we cannot 
be surprised if  our new city developments do not easily estab-
lish the vitality and culture we may have planned for. Where 
and what city life we build, remains a political issue, but no 
matter what, we will have to work with the final results.

Strengths: This perception of  city planning can at best create 
vitality and aliveness 

Weaknesses: People involved should be able to cooperate and 
processes of  implementation must be working.

Opportunities: The city can continue to be developed based 
on people’s own initiative and wishes. 

Threats: Decisions based on human culture and initiatives 
may favour some people or groups more than others The pro-
cess of  decision need be able to ensure that all will be included
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