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Kontinuerlig stad  
– av betydelse utifrån ett 
socialt perspektiv
Ann Legeby är ordförande i Förenin-
gen För Samhällsplanering, forskare 
vid KTH Arkitekturskolan samt Swe-
co Architects i Göteborg

En förutsättning för att vi ska kunna dela staden  
och dess resurser i högre utsträckning, är att 
staden görs tillgänglig. Så skriver Föreningen För 
Samhällsplanering ordförande Ann Legeby i en  
jubileumstext om att varenda insats i varenda 
kommun, sam hälle och stad formar förutsättning-
arna för framti den.

Vi står idag inför många utmaningar och frågan är om  
det inte är ”nu det gäller”. Kunskap om klimatutmaningar, om 
vad social polarisering leder till och vad ojämlika livsvillkor 
innebär för vårt samhälle saknas inte. Majoriteten av forskare 
inom klimatfältet är rörande överens om att det är bråttom med 
fundamentala förändringar. Forskare som studerat segregation, 
kriminalitet och utanförskap har envetet hävdat att utvecklingen 
eskalerar i oönskad riktning. Så, varför görs så lite som leder i 
en mer hållbar riktning? Varför tas dagligen beslut som 
reproducerar och förstärker segregationsmönster och ökar 
ojämlikheterna?

Kanske är det ökade insikter som behövs generellt. 
Insikter som gör att vi tar tag i situationen och agerar. Det 
finns anledning till att känna oro. Ökad polarisering, att fler 
människor har markant sämre livschanser än andra, är ett hot 
mot såväl välfärden och i förlängningen demokratin. Problemen 
med klimatförändringar ser inte ut att ha minskat i den takt 
som behövs och dess konsekvenser blir allt mer allvarliga. Ser 
man till målformuleringar och intentioner är det inte mycket 
som saknas. Svagheten är snarare att det i så liten utsträckning 
omvandlas i praktiken. Hos de som arbetar med, och påverkar 
den byggda miljön, behövs ökad kunskap om hur stadsform i 
sig kan gestaltas för att skapa mer jämlika livsvillkor, vilka 
rumsliga egenskaper som kan leda till minskad segregation 
och hur stadsformen kan stödja fungerande ekosystem. Det vi 
investerar i den byggda miljön är inte direkt småpotatis och 
den byggda miljön är dessutom en väldigt trög materia som vi 
får dras med i många decennier. Det innebär att felbeslut kan 
bli dyrköpta. Under senare tid har det duggat tätt med 

lösningar för ”nya städer”, ”nya stadsdelar” och ”nya grannskap” 
som snabbt ska kunna resultera i en stor mängd nya bostäder. 
Tyvärr ter sig många av dessa koncept som allt annat än 
hållbara; snarare är de varianter på de urbana modeller som en 
gång skapat stora delar av det svenska stadslandskap vi lever 
med och i idag och som vi betraktar som icke hållbart. Ett 
stadslandskap som genererat och reproducerat segregation 
och ojämlika livsvillkor och som inte förmått minska resursan-
vändningen. Här gäller det att vi är vaksamma. 

Så låt oss se till stadsbyggnadspraktiken och 
utforska vilka möjligheter vi har där. Hur kan vi använda den 
kunskap som finns om hur samhällen och städer fungerar och 
vilka förutsättningar de ger oss för att leva och verka? Här tas 
avstamp i idéerna som innebär att man går ifrån planerandet 
av mer eller mindre självständiga enklaver och istället föreslår 
en stadsutveckling som länkar ihop sådana enheter och 
bebyggelsefragment; att utveckla en kontinuerlig stad. Inte 
minst är detta viktigt utifrån ett segregationsperspektiv, för 
möjligheterna att nå mer jämlika livsvillkor men också för att 
hushålla med resurser. Ekosystemen behöver kunna fungera 
integrerat med urbana strukturer och ges tillräckligt utrymme i 
våra städer och samhällen. Ser vi specifikt till segregationen är 
den idag ett växande problem i Sverige och vi behöver vidga 
diskussionen till att omfatta mer än bara boendesegregation; vi 
kan också tala om segregation av aktiviteter eller segregation 
av funktioner, alltså ett perspektiv utifrån hur vi använder 
staden och vilka sociala processer våra vardagliga praktiker 
kan ge upphov till. Vilka vi delar det offentliga rummet med, 
vilka vi ser och vad vi kan se andra göra i vår vardag. Det får 

konsekvenser på samhällelig nivå och det får betydelse för vilket 
samhälle som formas. De flesta kommer förmodligen förbli 
främlingar inför varandra, troligen kommer de inte prata med 
varandra, men poängen är att staden erbjuder en uppsättning 
nyckelarenor där olika sociala processer blir möjliga. Det kan 
handla om att kunna ta del av resurser och möjligheter, bli 
varse saker, utveckla relationer till olika platser eller att få 
tillgång till information. Men det handlar lika mycket om att de 
som samtidigt finns på en plats deltar i en ständigt pågående 
förhandling om sociala strukturer; här testas och projiceras 
beteenden likväl som identiteter. Vi påverkas av, och påverkar 
andra, genom hur vi agerar. Relationer kan upprätthållas och 
latent ligger en möjlighet att utveckla (eller upprätthålla) svaga 
band genom att man vid upprepade tillfällen just delar rum till 
följd av våra vardagliga rutiner. Att sådana sekundära relatio-
ner fungerar är viktigt för samhället som helhet. 

En förutsättning för att vi ska kunna dela staden och 
dela dess resurser i högre utsträckning, är att staden – med 
alla resurser som finns där – görs tillgänglig. Vidare är det 
viktigt vad vi lyfter fram genom stadsbyggandet; vad möts vi 
av? Vad uppmanar eller föreslår staden oss att göra? I vilken 
grad är samhället eller kulturen närvarande? Beroende på 
strukturen och hur vi väljer att lokalisera funktioner i staden så 
blir de tillgängliga och synliga i olika grad; är det konsumtion, 
kultur eller rekreation som vi har lätt att få till oss? Det är 
relevant att undersöka vad stadsformen förmår främja för typ 
av verksamheter. Det får konsekvenser också för vilken typ av 
stadsliv som generaras i en viss byggd miljö, såväl intensitet 
som blandning kan påverkas 
och detta kan möjliggöra ett 
samspel som förmår luckra 
upp segregationsmönster.

Vill vi sträva efter 
ökad social hållbarhet i 
stadsbyggandet finns mycket 
att göra i det svenska 
stadslandskapet. De struktu-
rer som idag verkar hämman-
de på tillgängligheten eller 
försvårar utbyte inom eller 
mellan stadsdelar är följaktli-
gen något att rikta uppmärk-
samheten mot. Det är då inte 
så enkelt som att säga att 
vissa typer av stadsmiljöer, såsom exempelvis miljonprogram-
mets bebyggelse, villamattorna, eller grannskapsenheterna har 
stadsstrukturer som reproducerar segregation eller lättare 
leder till att ojämlika livsvillkor skapas. Studier av olika 
bebyggelsemiljöer har istället visat att den kategoriseringen av 
stadstyper behöver nyanseras ytterligare för att komma åt vad 
den byggda formen får för sociala implikationer. Inte minst är 
det viktigt att förstå kontextens inverkan på hur ett visst 
område fungerar. Det har exempelvis visat sig att en viss 
stadstyp, exempelvis stadsdelar vilka planerats utifrån samma 
urbana modell (exempelvis grannskapsenhet, miljonprogram 
eller hus-i-park), presterar väldigt olika; å ena sidan finns de 
som hämmar utbyte mellan stadsdelar och som isolerar 
resurser (både mänskliga och materiella), och å andra sidan de 
som understödjer och förenklar utbyte mellan stadsdelar. Här 

kan man utöver de sociala aspekterna även väga in i vilken 
utsträckning grannskap eller stadsdelar möjliggör för ekologiska  
system att fungera kontinuerligt vilket inte behöver vara en 
motsättning till de sociala systemen. 

Hur åstadkommer vi då ett stadslandskap som kan 
motverka segregation? Det är självklart många parametrar som 
spelar in, men här vill jag lyfta fram fyra exempel som är tydligt 
kopplade till stadsform. Det första handlar om att stödja att 
centraliteten som helhet når ut i stadens olika delar. Myten om 
att staden fungerar som koncentriska enheter med en central 
kärna och omgivande periferi behöver då punkteras. Centralitet 
skapas genom rumsliga relationer och relationerna formas 
genom hur vi strukturerar vårt gatunät och vår bebyggelse. 
Det andra som ökar chanserna till utbyte mellan stadens olika 
delar är att den lokala logiken i högre utsträckning behöver 
matcha logiken på stadsnivå. Alltså att en lokal huvudgata 
också har betydelse i ett större sammanhang. Det har länge 
varit populärt att skapa mindre enheter i staden som i ett 
hierarkiskt system sen länkas ihop till en större helhet genom 
trädliknande strukturer. Då frikopplas i princip systemen i de 
mindre enheterna från staden som helhet. Trafikplaneringsideal 
har präglat och drivit en sådan utveckling under flera decennier 
men även bebyggelseplaneringen har anammat och övertagit 
dessa idéer. En sådan urban modell främjar inte utvecklandet 
av en mer kontinuerlig stad. Istället behöver trädstrukturer i 
högre utsträckning ersättas med nätstrukturer. Fortfarande syns 
denna typ av trädstrukturslogik i många stadsutvecklingsförslag 
(även på översiktlig och på regional nivå) vilka alltså inte är 

gynnsamma ur ett socialt 
perspektiv. Det tredje handlar 
om gränssnittet mellan 
stadsdelar på mycket lokal 
nivå. Gränssnittet är helt 
avgörande för om kontinuitet 
ska kunna skapas på en mer 
övergripande nivå. Det är 
betydelsefullt att utforma 
gränssnittet med omsorg, ett 
par gång- och cykelstråk kan 
vara ett steg på vägen men 
det finns mycket större 
potential än så i detta 
intressanta ”stadsbryn”; 
gränssnittet kan ofta bli mer 

intressant än de respektive sidorna som länkas ihop. Något 
förenklat kan detta beskrivas som att stadsdelar ”tar armkrok” 
med varandra. Den fjärde aspekten handlar om täthet och 
markanvändning som påverkar vilket utbyte som kan uppstå 
(exempelvis i fråga om intensitet och blandning) samt så har 
det betydelse för vilket socialt upptagningsområde en plats 
kan få. Starka målpunkter med god kommunikations kan 
generera ett stort upptagningsområde. Markanvändningen är 
också tydligt kopplat till fastighetsindelning och ägande. 
Viktigt att se är emellertid att både täthet och innehåll i hög 
grad är beroende av just stadsformen och de egenskaper som 
stadsformen och läget i staden ger upphov till. 

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att betona 
att byggandet av en kontinuerlig stad kan ses som en strategi 
eller ett medel för att uppnå en stad som inte lika enkelt blir 

”det är hög tid att se 
kraften i den byggda 

miljön för att möjliggöra 
ett mer hållbart 

samhälle.”
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segregerad eller resulterar stora skillnader i livsvillkor i olika 
delar av staden. En kontinuerlig stad möjliggör högre tillgäng-
lighet till kollektiva resurser inklusive andra människor i 
staden vilket har betydelse för vilka livsvillkor som kan 
skapas. Detta har i sin tur har en effekt och en inverkan på 
segregation och demokrati. 

Så menar vi allvar med att segregation ska motverkas 
och att livschanser ska utjämnas så är det självklart många fält 
som behöver samverka men det är hög tid att se kraften i den 
byggda miljön för att möjliggöra ett mer hållbart samhälle. Kan 
vi lyckas med konststycket att göra insatser koordinerat – 
både vad gäller verksamheter och byggd miljö – är chanserna 
att lyckas större, alltså att stadsbyggandet samordnas med 
insatser inom exempelvis utbildning, vård, kollektivtrafik, 
arbetsmarknad, kultur och polisiärt arbete. I synnerhet i de 
stadsdelar som idag är missgynnade är samordnade insatser 
helt avgörande för att åstadkomma en förändring. Stadsbyg-
gandet påverkar framför allt förutsättningar som är trögast att 
förändra medan exempelvis förändringar inom skola och 
ungdomsverksamhet är exempel på insatser som får snabb 
effekt. Då stadsutvecklingen handlar om omfattande kapitalin-
vesteringar innebär det att stadsbyggandet blir till en resurs-
fördelare av stora mått. Och vi bör påminna oss om att allt vi 
gör räknas in. Inte bara de experimentella pilotprojekten. 
Varenda insats i varenda kommun, samhälle och stad adderar 
upp till något större och formar förutsättningarna för hur 
framtida samhällen kan komma att se ut. 

Ann Legeby

Läsa mer? Se forskningsprojekt kopplade till 
Kommissionen för Socialt Hållbart Stock-
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Abshirini), Decode (Legeby, Miranda Carran-
za, Koch) samt avhandlingsarbete: Patterns 
of Co-presence (Legeby). 
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