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Förord

Erik Wingquist 
DaniEl koch

Under vårterminen 2015 bildade arkitekturskolan en stadsbyggnadsgrupp 
bestående av Alexis Pontvik, Ann Legeby, Catharina Gabrielsson, Daniel Koch, 
Erik Wingquist och Meike Schalk. Huvudsyftet var att stärka och utveckla ämnet 
men också att skapa en tydligare koppling mellan forskning och undervisning och 
hitta fler samarbetsformer. I grunden låg också ett uppdrag från rektor att utveckla 
en profil i socialekologiskt samhällsbyggande inom arkitekturämnet. På hösten 
2015 ordnade vi ett seminarium och ett symposium som hette Disciplinarities/ 
Transdisciplinarities respektive Transversal Ecologies med en serie internationella 
gäster. Under våren 2016 arrangerades en seminarieserie i samarbete med ABF 
i ABF-huset i Stockholm med både svenska och internationella föreläsare och 
diskussionsdeltagare. Stadbyggnadsgruppens arbete har både skett genom ett 
informellt och spontant idéutbyte och genom en formell mötesstruktur och vi 
har haft en pågående diskussion om att samla forskning, studentarbeten och  
reflektioner om stadsbyggnad i en publikation. På ett organiskt sätt har denna 
diskussion skiftat i format och omfattning och uttryck.  

I ett av våra samtal började vi prata om KTHA, en publikation som initierades av 
Staffan Lundgren och gavs ut i två nummer (KTHA #1, 2010, och KTHA #2, 
2011). Där blandades material ifrån lärare studenter och forskare med ambi-
tionen att spegla den pågående verksamheten. Vi ser en poäng i att arbeta för 
samarbeten och skapa kontinuitet och därför blev det symboliskt intressant att 
väcka publikationsserien till liv och göra ett tredje nummer (KTHA#3). Vi har 
försökt arbeta inkluderande och spretigt för att visa upp en bredd och en öppen 
diskussion. Produktionen av katalogen sammanföll också med en utställning av 
studentarbeten ifrån årskurs 3 och SUPD-programmet. Delar av det utställda 
materialet är med i publikationen, liksom ett par ytterligare studentarbeten och 
bidrag från forskare och lärare utanför arbetsgruppen. 

Publikationen kompletterar utställningen och ger ett breddat perspektiv på en 
mängd frågor. Samtidigt gör vi inga anspråk på att vara kompletta eller heltäckande 
– vare sig för stadsbyggnadsfrågor i allmänhet, eller för hur Arkitekturskolan job-
bar med dessa. Vi hoppas däremot att en läsning av denna publikation kan väcka 
tankar och frågor att ta vidare in i framtiden.
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Den urbana normen

tExt: catharina gaBriElsson

Tilltron till marknadsekonomin som en förutsättning 
för individens frihet, demokratins förverkligande och 
samhällets välstånd vilar orubbligt som en religiös 
dogm över det så kallade post-politiska landskapet. 
Den fakta-resistenta grundhållning som karaktäriser-
ar nyliberalismens realpolitik kommer också till utt-
ryck i tron på ”staden” som lokus för mänsklighetens 
framtid. Påståendet att ”idag lever mer än hälften av 
jordens befolkning i städer”1 har tolkats i Stockholm 
som att ”staden ska växa” och medfört ett yrvaket 
och intensivt intresse för stadsbyggnadsfrågor. Den 
nationella diskursen om hållbara, smarta och inno-
vativa städer vittnar samtidigt om en ohelig allians 
mellan politiker, näringsliv och teknokrati, varmed 
kritiska röster ur ett samhällsvetenskapligt eller hu-
manistiskt perspektiv i bästa fall förpassas till kultur-
sidorna. Men den konkreta innebörden av ”staden” 
i denna diskurs är långt ifrån självklar. Retoriken om 
täthet och mångfald utgår från en disig sinnebild 
utan nyanser som – förvandlad till norm och popu-
listisk sanning – underminerar möjligheten att analy-
sera varje plats möjligheter och problem utifrån dess 
egna premisser. Med hänvisning till bostadsbristen 
och (mera förtäckt) Stockholms konkurrenskraft står 
vi nu inför en lika krass som våldsam exploatering 
av stadens ”goda lägen” som på kort tid hotar att 
ödelägga många av Stockholms unika kvaliteter, och 
inte bara innanför tullarna. Som arkitekturkritiker 
Elisabeth Andersson visat i en serie artiklar2 rör det 
sig om en närmast rättsosäker utveckling karaktäris-
erad av bakbundna tjänstemän, överkörda remissin-
stanser, och regelmässiga avsteg från bestämmelser. 
Hon beskriver det som en avprofessionalisering av 
stadsbyggandets aktörer. 

Utvecklingen av stadsbyggnadsämnet inom forsk-
ning och utbildning har därför kanske aldrig varit 
viktigare än nu. Vikten av att anlägga arkitektonis-
ka motbilder och framställa omsorgsfullt studerade 
alternativ är lika central som det kritiska uppdraget 
att analysera, kartlägga och spåra följderna av en 
näringslivsinriktad planerings- och bostadspolitik 
som verkar för ”minskat krångel”. Men detta en- 
tydiga fokus på ”staden” innebär inte bara en blind-
het inför verkliga förhållanden, utan en faktisk och 
metaforisk utplåning att andra platser. Det faktum 
att förhärskande strukturer genererar en tillväxt av 
världens mångmiljonstäder – främst i den så kallade 
globala södern – och samtidigt urholkar levnads-
betingelserna i hela territorier hör till en och samma 
problembild. Om föreställningen om staden ställs på 
ända av den verklighet Mike Davis beskriver i Planet 
of  Slums – “framtidens städer byggs inte av glas och 
stål […] utan av gammalt tegel, halm, återanvänd 
plast, cementblock och spillvirke […] merparten av 
det tjugoförsta århundradets urbana värld består 
inte av städer som lysande sträcker sig mot himlen: 
den hukar i fattigdom, omgiven av föroreningar, 
skräp och förfall”3 – så är krisen också kopplad till 
landsbygden, det vill säga till de platser som överges 
när människor tvingas söka sin utkomst i städerna. 
Och även om omständigheterna skiftar i olika delar 
av världen finns en generell tendens i hur den globala 
kapitalismen avsätter sig i termer av en ojämn geo-
grafisk fördelning och ojämlika rum,4 påtaglig även 
i Sverige. 

Denna blindhet för ”periferin” – oavsett om 
vi kallar den landsbygd, glesbygd, utkantsområde 
eller förort – är inte bara en fråga om rättvisa och 
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Den urbana normen kastar ljus på kända men för-
bisedda problem. Det råder ingen tvekan om att den 
existerar, att den är kopplad till ett centraliserings- 
och rationaliseringsparadigm, och att den upprätt- 
hålls med stöd i en ekonomisk logik som inte om- 
fattar några sociala konsekvenser eller mer långsiktigt 
hållbara lösningar. Givetvis har relationen mellan 
stad och land – manifesterad redan i detta binära  
begreppspar – varit kopplad till ojämna maktstruk-
turer och klass sedan åtminstone den merkantila  
statens uppkomst på 1500-talet. Givetvis är kate- 
gorierna land och stad grova förenklingar och 
otillräckliga beskrivningar av den mångfald bebyg-
gelse- och landskapsmönster som döljs bakom orden. 
De krafter som inneburit att stadens omgivningar 
reducerats till ett allt mera vidsträckt ”hinterland”, 
ett försörjnings- och upptagningsområde, har rötter 
långt bak i historien. Men genom bilder och språk fort-
plantas dessa strukturer i tankesätt och värderingar  
som reproducerar och förstärker skillnaderna. Här 
är inte platsen att gå in på detaljerna kring den koloni- 
ala praktik som förvandlat landsbygden till en av- 
stjälpningsplats, en leverantör av råvaror och i bästa 
fall upplevelser för den urbana medelklassen. Inte 
heller att diskutera vidden av en stadsutveckling som 
negligerar frågor om varifrån, till vilken kostnad och 
på vilket sätt, dess framtida invånare ska försörjas med 
mat, varor, vatten och energi. Men vi kan konstatera 
vikten av att arbeta mot grängen och syna förutsättnin-
garna för de sanningar och modeller som framläggs 
som självklara, otvetydiga och gemensamma. 

Genom att vända på relationen land/stad, 
centrum/periferi – och framför allt genom att se dem 
som relationella, avhängiga varandra och ömsesidigt 
upprätthållande – skapar vi en bättre utgångspunkt 
för att närma oss verkliga förhållanden och därför 
också kunna ingripa i dem. Med stöd i internationella 
exempel vet vi till exempel att platser med den mest 
intensiva exploatering också leder till en paradoxal 
uttunning, inte bara i termer av bostadsrätter som 
spekulationsobjekt – bostäder där ingen någonsin 
kommer att bo – utan också i bemärkelsen av en 
försvagad urbanitet med ett allt mer utarmat och 
likriktat innehåll. Sprickorna i de urbana maktstruk-
turernas geografi blir allt mer påtagliga, inte bara 
som rumsligt konstituerade utan även med tiden och 
hastigheten som komponent. Givet dessa omställning- 
ar får det långsamma, avbrutna, nedlagda och till-

jämlikhet, och därför ett demokratiskt problem, utan 
bidrar till en utarmning av verkligheten. Uttrycket 
”den urbana normen” är därför ett både välfunnet 
och korrekt epitet som sätter fingret på detta dilemma.  
Det har lanserats på bloggen Härifrån, framställd av 
ekonomerna Johanna Nilsson och Maria Lilieström, 
bägge med ett förflutet på Jordbruksverket. De 
beskriver bloggen som en kunskapsplattform som 
synliggör de maktstrukturer som framhåller staden 
på bekostnad av andra platser – ett arkiv för ett väx-
ande material av artiklar, rapporter, tv-program och 
radioinslag. Med stöd i bland annat genusforskning 
visar Nilsson och Liljeström hur den urbana normen 
upprätthålls genom myter och nedärvda sanningar 
som reproduceras politiskt och medialt, i storstads-
satsningar och forskningsanslag. Hur stadens för-
ment ”organiska” dragningskraft i praktiken handlar 
om en brist på valfrihet och svårigheter att överleva 
i mindre orter – inte sällan med staten som primär 
omdirigerings-, avvecklings- och avfolkningsaktör – 
framkommer i undersökningar av människors önsk-
ningar, livsval och flyttmönster. De skriver så här: 

“Det är ett generellt synsätt i vårt 

samhälle att täta miljöer, det vill 

säga urbana miljöer (som staden) be-

traktas som ’det normala’ och det som 

är självklart men också ’önskvärt’. 

Andra platser betraktas som det ’av-

vikande’. Staden kopplas samman med 

positiva värden som beskriver moderni-

tet, framgång och utveckling. […] An-

dra platser, så som landsbygden, kop-

plas ihop med helt andra värden. Detta 

försätter staden och stadsborna i en 

priviligierad position i förhållande 

till andra platser och deras invånare. 

Staden ifrågasätts inte utan tas för 

given och den får utgöra lösningen på 

alla våra problem. Det handlar, liksom 

för andra normer, om makt där normer 

skapar skeva maktstrukturer. Vilket i 

sin tur påverkar hur vi utformar vårt 

samhälle. […] När det gäller normer 

kopplade till kön, har vi kommit en bit 

på väg. När det däremot gäller plats 

finns det fortfarande en stor okunskap 

och en skrämmande aningslöshet.”5
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fälligt i träda en delvis annan innebörd, där förment 
”bakåtsträvande” platser och fenomen – fattat enligt 
ett linjärt utvecklingsparadigm – istället framstår som 
latenta resurser. Kartan håller redan på att ritas om. 
Med klimatförändringar, nya strömningar och hasti-
ga migrationer omvandlas relationen mellan stad och 
land; platser skrivs in i nya komplexa nätverk som 
går på tvärs mot rådande tankestrukturer. Därför har 
kampen mot den urbana normen och intresset för de 
förbisedda och uttunnade rummens mångfald ett på 
samma gång kritiskt och konstruktivt anslag. Att vända 
blicken mot allt det som inte ryms i ”staden” – som ut- 
plånas, utkonkurreras, trängs undan eller förnekas 
– är att söka alternativen till en allt mer monolitisk 
och enfaldig utveckling; alternativ som behöver 
analyseras och konkretiseras i och med arkitektur. 

catharina gaBriElsson är Lektor i Stadsbyggnad vid Arkitek-
turskolan, KTH 

notEr

1. Frasen är allmänt förekommande. För källor och statistik se 
Ricky Burdett och Deyan Sudjic (red.) The Endless City: the Urban 
Age Project by the London Scholl of  Economics and Deutsche Bank’s Alfred 
Herrhausen Society (London: Phaidon 2007)
2. Se artikelserien Staden och kapitalet, införd i Svenska Dagbladet 
hösten 2016 [http://www.svd.se/om/staden-och-kapitalet] 
3. Mike Davis, Planet of  Slums (London och New York: Verso 
2007) s. 19
4. David Harvey, Den globala kapitalismens rum: på väg mot en teori 
om ojämn geografisk utveckling (Tankekraft förlag, 2009), övers. Maria 
Åsard 
5. http://www.harifran.nu/harifran/

Gabrielsson: Den Urbana Normen
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Städer är centrala i länders utveckling, de rivaliserar 
om expansion, utveckling och att attrahera män- 
niskor, verksamheter och kapital i alla dess former. 
Parallellt med ekonomisk expansion sker extrema 
demografiska förändringar som pågår i olika delar 
av världen. Miljoner av människor flyttar in i städer 
i sökandet efter överlevnad och bättre liv. Många 
städers tillväxt har hamnat utanför myndigheters 
planering och kontroll. Informella städer växer lav-
inartat och stadslivet i stora delar av världen präglas 
av ojämlikhet och för många invånare oacceptabla 
levnadsvillkor. 

Stadens möjligheter och stora utmaningar står i 
samhällets fokus idag och framöver. Dessa stora och 
komplexa frågor måste bemötas av en demokratisk 
syn på samhället och dess fysiska utveckling måste 
präglas av professionell kompetens, klokhet och 
långsiktighet. I samtalet om stadens utveckling är 
många professioner inblandade; arkitektur, bygg- 
ande, infrastruktur och samhällsplanering befinner 
sig alltid i ett mycket komplext sammanhang - inte 
minst politiskt, socialt, ekonomiskt och juridiskt.

Hur skall staden utformas? Vilka parametrar bör 
styra formandet av offentliga rum och vilka typolo-
gier påverka bostadsutvecklingen? Hur kan stadens 
form bidra till en mer jämlik miljö för alla invånare? 

Båtresa på väg till 
ön Philae, Nilen.

Studio 10 
Global Connections

tExt: alExis pontvik

BilDEr: alExis pontvik (foto), a. Dakhoul, f. gaErDhammar, l. simonE, k. stoyanova, martin Eriksson 
maria EstEBan gómEz, john martin, gEorgina BEltran gracia lars EggE, laurEn Broshuis. anthony Dakhoul

Dessa frågor placerar arkitektkompetens och stads- 
byggnadsämnet i fokus, det är just denna kompetens 
som bör delta i samtalet och i utvecklingen av stadens 
gestaltade form. Den fysiska formen av städer har en 
avgörande inverkan för livskvalitén hos dess invånare.

Ett flertal skolor i Skandinavien betraktar stads-
byggnad som en integrerad del av arkitektens kun-
skap och utbildning - så också Arkitekturskolan på 
KTH. Arkitekturskolan på KTH möter målmed-
vetet dessa viktiga frågor i arkitektutbildningen. 
I grundutbildningen i årskurs 3 är fokus på stads-
byggnadsämnet, såväl i ett större antal kurser som 
övningsuppgifter. 

Det urbana ämnet återkommer i masterut- 
bildningen. I Studio 10 Global Connections är 
den första övningsuppgiften att rita ett hus i ett ex-
tremt klimat med klimatet som praktiskt taget enda 
designparametern. Fyra klimatzoner lottas ut bland 
studenterna tempererade-, tropiska-, torra och polara 
klimatzoner.

Själva uppgiften är bostaden, dess exakta och 
medvetna position i landskapet och dess förmåga 
att anpassa sig och skapa ett adekvat skydd genom 
arkitektoniska element och konstruktion i extrema 
klimat utan att förlita sig på avancerad teknik. Årets 
tre följande projekt fokuserar på urban formgivning.
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utvecklas i grupparbeten under vårens första projekt. 
Dessa bygger på ett begränsat antal parametrar, dels 
för att klara den komplexa uppgiften inom en given 
tidsram, men framförallt för att vässa de valda var-
iablerna i relation till få väsentliga funktions- och 
formgenererande frågor. Kompakta bebyggelseform-
er och relation till faktorer som gynnar både ekologisk 
och social hållbarhet, men också långsiktighet.  

Vårens sista projekt är en konkretion i form av 
stadsutbyggnad på den föregående övningens gr-
und. Nu tillkommer en plats med lokal topografi, 
kultur, klimatzon med mera som tillkommande 
parameter. Hälften av studenterna arbetar med en 
plats lokaliserad utanför Sverige. De konfronteras 
med uttolkning av väsensskilda lokala strukturer 
och andra främmande förutsättningar. Hittills har 
kursen genomförts i samband med studieresor och 
workshops i Istanbul, Rabat (två gånger) och Cai-
ro. Våren 2017 planeras en resa till Iran med fokus 
på Kashan, Esfahan, Yazd och Shiraz med work-
shop på Universitetet i Teheran. Studenternas möte 
med islamska stadsbildningar bidrar till att öppna 
perspektiv för andra än västerländska modeller. Up-
plevelserna i dessa urbana miljöer skiljer sig från 
västerländska och belyser hur starkt stadsformer och 
levnadssätt är knutna till varandra. 

Under höstterminens andra projekt arbetar stu-
denterna i Studio 10 med att undersöka informella 
bosättningar på fyra kontinenter: Europa (aktuella 
migrationsfrågor), Afrika, Asien och Latinameri-
ka. Omfattningen och expansionen av informella 
bosättningar är av en så betydande vikt att arkitek-
turstudenterna bör få en inblick i dessa fenomen un-
der utbildningen. Ett urval bosättningar undersöks 
närmare med fördjupade analyser. Vissa granskas 
på grund av sin storlek eller snabba växttakt andra 
undersöks för sitt utsatta läge katastrofbenägenhet, 
eller andra särskilda orsaker.

Undersökningarna bildar en kunskapsbas på 
vilken studenterna parvis utvecklar projekt som har 
till syfte att förbättra villkoren i slumområden som 
de valt ut att arbeta i. Experter som arbetar med 
dessa frågor på plats bjuds in som föreläsare och 
kritiker. Projekten varierar från low-tech infrastruk-
tur till katastrofförebyggande åtgärder, och vidare 
till kompletterande bostäder anpassade i relation 
till befintliga informella miljöer och mycket annat. 
Studenternas arbete ska inte projicera västerländska 
modeller; uppdraget är att genom studier av lokala 
sammanhang utveckla projekt. 

Vårterminen i Studio 10 tillägnas helt stadsbygg-
nadsämnet. Nya täta typologier av kvartersformer 

Efternamn: Korttitel

Fez Zenital vy över 
Medina.
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ORDER / CHAOS
StuDiO3 - COmpACt CitiES A. Dakhoul, F. Gaerdhammar, L. Simone, K. Stoyanova

Final crit - 01/04/2015

Single block 
3150m2
Floors: 8
FAR: 514% 
Units: 252
Inhabitants: 625

L block 
1800m2
Floors: 8
FAR: 293% 
Units: 144
Inhabitants: 360

Detached L block 
1620m2
Floors: 8
FAR: 264% 
Units: 129
Inhabitants: 322

U block 
2700m2
Floors: 8
FAR: 440% 
Units: 216
Inhabitants: 540

O block 
2910m2
Floors: 8
FAR: 475% 
Units: 232
Inhabitants: 580

H block 
3150m2
Floors: 8
FAR: 514% 
Units: 252
Inhabitants: 625

60m

75m

15m

DAtA DiStAnCES

mAximum HEigHt

We started our project with the Kasbah model, a block with four buildings, each one with its courtyard, We studied this block and we ended up creating a matrix of different shapes 
possibilities. Once we saw all the options that this model could offer, we picked the ones we found more interesting to work with, all of them creating different open spaces and levels 
of density.

Then, we started to play with it, creating diferent sort of grids, more repetitives, more chaotic, with different scales, experimenting also with diagonals. That’s when we were ablo to 
stablish some rules, once we had worked with it and know it more. First of all, we wanted to create a neighbourhood, conformed by four of this blocks, and then repeat it to create a 
grid and a plan. What this repetition offered was the possibility to play with the corners and the interaction of two neighbourhoods. We started creating a ring, focusing in the corners 
to create a main point of the city, consiting in a park, a square and an open market. On the other hand, the center of the neighbourhood would be the site for public buildings and green 
and public areas. However, this center changes in every neighbourhood, going from more open spaces to more dense and compact.

An other concern of us was the street, that’s why we tried to distinct three different typologies. The bigger one, (L) of 25m, it’s mean for the traffic and the fastest one. Then we have 
de medium one (M), of 10m, where the public transport, mostly the tram, is supposed to circulate. Finally, we created a small (S) pedestrian street of just 5m, that is not straight as the 
other two and was designed as an arabic bazaar, with less sun and quite narrow and tricky.

>different building typology 

>division of the block

>different orientation

>hirierchy of streets

>minimyze number of small streets

>grape system

>public squares

>visual connections

>network

there are x different types of buildings

same grid in every block

green network + visual connections

one public building related to each square

constrictions for the orientation of the building

control of pedestrian streets

continuous ground floor

> what rules the grid > layered axonometry 

310

block unit. 88350 m2 building grid. 300m2 street network

50 15

60

285

one square per unit

build structure
+

public space
+

green network
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CITY DEVELOPMENT PROJECTS

1. Kista Science City. The aim is to create a dynamic urban environment by strengthening the 
integration of residential and business areas.
2. Järva Kilstråk. A project highlighting the green wedges thus increasing accessibility and providing 
opportunities for everyday recreation and outdoor activities.
3. Rinkebyterrassen. New residential development built on top of the E18 to link Rinkeby to the Järva 
�eld. The project also includes a pedestrian and bicycle connection to Kista.
4. Rinkeby allé. A thorough redesign of Rinkeby allé and a bridge to connect Rinkeby and Stora Ursvik.
5. Stora Ursvik. Large scale development project within Sundbyberg. When fully developed, (2030) 
Stora Ursvik will include more than 6,000 residential units and 15,000 inhabitants. The goal is about 
450 residential units in townhouses, semi-detached villas and the remaining units in apartment buildings.

JÄRVAKILEN

From the surroundings of Stockholm, ten wedges of continuous green space lead into the city. The 
wedges are important ecological corridors and recreational areas. One of them is Järvakilen, ranging 
from Sigtuna to Norrtullsgatan through seven municipalities: Sigtuna, Upplands Vasby, Sollentuna, 
Järfälla, Stockholm, Sundbyberg and Solna. Järvakilen can be seen on the map as the space seperating 
Tensta and Rinkeby on its south side from Kista, Husby and Akalla on its north. The Kymlinge site is a 
part of Järvakilen and also characterized by a valley running in east-west direction. While Rinkeby and 
Tensta are all built on the ridge south of the valley and cut o� from Järvakilen by the dramatic height 
di�erence and the E18 motorway, Kista connects softly to the wedge through its low scale residential 
areas.

INFRASTRUCTURE

1. Planned extension of Tvärbanan through Stora Ursvik and Kista with Helenelund as �nal destination.
2. The blue line of the subway. Akalla-Kungsträdgården.
3. Kymlingelänken. Cross-connecting E18 and E4.
4. E4. Stockholms main artery to the north. 
5. E18. Connecting Stockholm to Enköping, Karlstad and Oslo.
6. Enköpingsvägen. Another cross-connection between E18 and E4.

KYMLINGE   
-Extending Kista to the south

THE EXPLODED BLOCK SYSTEM

The exploded block is an attempt to use the basic qualities of the perimeter block type and combine them with the advantages 
of a more open system to create a greater diversity in scale and possible movement patterns (1). A range of private and semi 
public spaces are created by reducing the size of the single block and questioning its position as the smallest independent 
element within the system (2).

BACKGROUND TO THE SITE

Kymlinge is situated just south of Kista 
in the north of Stockholm. The site was 
planned in the early 1970´s as a district 
for government agencies moving out 
from the inner city, but the project was 
cancelled and the agencies relocated to 
other locations outside of Stockholm. 
When the plans were drawn back, the 
design of the subway station had 
already begun. It was decided that the 
basic concrete structure was to be built 
to ensure that the station could be 
completed and taken into service if 
other other plans for Kymlinge were to 
be presented. The location and layout of 
the station is one of the key conditions 
of the proposal.

THE SURROUNDING CITY

The suburbs of Akalla, Husby, Kista, 
Tensta and Rinkeby were all built during 
the million programme. They were 
planned according to modernist tradition 
as peripheral satellites along a metro 
line, functionally seperated within, and 
seperated from each other by nature 
and large scale infrastructure. Today the 
ambition of the city is to connect the 
suburbs, creating a more continous 
cityscape and establishing local hubs 
outside of the inner city. One such 
intended hub is Kista. The City’s 
intentions for Kista and the planned 
extension of Tvärbanan is the second 
key condition for the proposal.

AIM OF THE PROPOSAL

The project aims to integrate the future 
Kymlinge to Kista as much as possible 
and thus build one seamless urban 
fabric on both sides of Kymlingelänken. 
The project includes the industrial area 
east of Kista Galleria, creating a new 
central axis connecting the south and 
north side of Kymlingelänken. The 
industrial part of Kista is undergoing 
rapid change with the transition from 
production facilities to knowledge 
intensive businesses. The current 
physical reshaping of Kista Science City 
provides an opportunity for a more 
thorough redesign of the area, adapting 
it for a future development of Kymlinge.

1

2

3

4 5

1
2

3
4

5

6

1. 2.

The area today With proposal The relation to the city

PROJECT FIGURES

Gross �oor area (GFA)
Population
FAR
Average number of �oors
Commercial/O�ce space

1.380.000 m2
25.000

1.85
4.9

400.000 m2

Based on 75% residential, 25% Commercial of total GFA

*

*

*

City development projects

Järvakilen

Infrastructure
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De stadsutvecklingsprojekt som genomförs av den 
andra hälften av studenterna i Stockholmregionen är 
anpassade till svenska förhållanden - vilket erbjuder 
en lärorik jämförelse. Stockholms expansion står in-
för nya stora utbyggnader. För studenterna är detta 
en spännande möjlighet att studera pågående stads-
byggnad i skolans direkta närhet. Studenterna kan se 
huvudstaden växa i de olika faser som stadens stora 
utbyggnadsprojekt befinner sig i. 

För att möta de utmaningar som nämnts ovan 
liksom andra frågor avgörande för framtidens stads-
byggande är ett närmande mellan teori och praktik 
önskvärd. Både forskning och utbildning bör försö-
ka närma sina respektive områden till de platser där 
byggande i staden äger rum - och etablera ömse-
sidigt lärande utbyten med pågående byggprojekt. 
Syftet är naturligtvis att överbrygga avstånd och 
skapa konstruktiva relationer mellan forskning, ut-
bildning och den verkliga utformningen av staden.

alExis pontvik är Arkitekt SAR/MSA AIS R.I.B.A. KA
Professor i Stadsbyggnad, Arkitekturskolan KTH 

LAUREN BROSHUIS  STUDIO 10 GLOBAL CONNECTIONSrabat urban plan 1:5000

N

förEgåEnDE uppslag

Övre vänstra: Compact Sustainable Cities Cairo Group 4 A. 
Dakhoul, F. Gaerdhammar, L. Simone, K. Stoyanova Cairo 
2015

Nedre vänstra: Compact Sustainable Cities Cairo Group 1. 
Martin Eriksson ,Maria Esteban Gómez, John Martin, 
Georgina Beltran Gracia VT 2015

Högra: Sustainable City Extensions, Kymlinge (Stockholm). 
Lars Egge, VT 2016

DEtta uppslag

Ovan: Sustainable City Extensions, Rabat. Lauren Broshuis.

Nästa sida, ovan: Studieresa, 2016.

Nästa sida, nedan: City Extensions Cairo. Anthony Dakhoul, 
VT 2016.
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MIDDLE GROUND
ISLAMIC CITY

F A N A‘A T

Cairo has lost its connection with historicism and the 
principles of the Islamic city, somewhere in between the 
freedom and ordered chaos of structural informality and the 
heavily planned, gated, American style settlements. These 
two extreme applications coexist in the greater Cairo 
landscape, yet no serious effort has been undertaken to 
create a middle ground.

I propose a re-connection with the geometry and organisation 
of the traditional Islamic city as well as the accommodation 
of both the formal and informal characteristics of the 
existing and growing cities around the proposed site. I 
propose a method of centralisation and mediation that will 
cater to the structural and pragmatic needs of the growing 
Cairo population and also establish a method that can 
potentially be duplicated and adapted to all contexts.

The word Fana’at in Arabic means courtyard, or literally, a 
framed, usable space. In essence this is the basis of my 
proposition; the use of the concept of framing spaces and 
functional courtyards, at the macro and micro scale, to 
provide various atmospheres, programs and spatial qualities. 
The use of adaptable and regular units at these scales, the 
connection of neighboring programs through circulation and 
the skeletalisation of single building units gives freedom 
for the city to expand and develop within a framework. 

C A I R O

Pontvik: Global Connections
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Under de senaste månaderna har det skrivits  
mycket i olika tidningar om feministisk stadsplanering. 
Svenska bostäders arbete med att göra om Husby 
centrum ansågs här som ett gott exempel. Vad är 
det som diskuteras i de här artiklarna?

Som exempel citeras Ann-Margarethe Livh (V), 
bostads- och demokratiborgarråd i StockholmDirekt 
från 3:de Oktober 2016: ”Det handlar om att tit-
ta på stadsbilden med jämställdhetsglasögon och 
att skapa det offentliga rummet så att det är tryggt 
och välkomnande både för män och kvinnor.” Och: 
”Idag tar män mer plats än kvinnor i det offentli-
ga rummet. Genom att fler grupper deltar i att till 
exempel utforma lokala centrum kan vi få platser 
med mer liv och rörelse där både kvinnor och män 
känner att de vill vistas.”

I den här texten vill jag prata mindre om  
offentliga platser och jämställdhet, men istället 
om projekt i vilka kvinnor har tagit initia-
tiv och i vilka feministisk stadsplanering syftar 
till strukturella förändringar. Jag kallar dem: 
feministiska kollektiva rekonstruktioner (Petrescu, 
2007). Jag kommer referera till historiska exempel 
från sent 18- och tidigt 19-hundratalet och ett eget 
forskningsprojekt tillsammans med två kollegor 
från KTH, Karin Bradley och Ulrika Gunnarsson- 
Östling, och arkitekten Jenny Andreasso på 
Uppsala kommun. Vårt projekt är en omskrivning 
av Stockholms Vision 2030 från ett feministiskt 
perspektiv (Stockholm stad, 2007). Samtliga 
exempel utgår från hushållet som den plats varifrån 
förändring kan ske i form av omorganiseringar, 
eller vad som kan kallas kollektiva rekonstruktioner 
av det vardagliga livet. Dessa rekonstruktioner 

Feministisk 
stadsplanering:

baseras på olika kroppars upplevelser istället för 
en stadsplanering som anses som objektiv och genus- 
neutral.

*

Jag vill börja med att introducera arkitekten Dolores 
Hayden’s berömda bok: The Grand Domestic Revolu-
tion: A History of  Feminist Design for American Homes, 
Neighbourhoods, and Cities (1981). I sin bok, presenterar 
Hayden feministisk stadsplanering mellan1834-1926 
som har förändrat USA. Hon visar exempel från 
skalan av grannskap och bostäder, till arbetsplatser 
och även stadsplanering. Förändringarna har drivits 
kollektivt genom ideella organisationer, kooperativ, 
egna företag och kvinnliga nätverk, oftast utan 
arkitekter och planerare. De omfattar rekonstruk-
tioner av vardagslivet i form av kvinnors kooperativa 
bostäder, offentliga kök, kollektiva tvätthus och  
tvättrum, dagis, men även olika tjänster och företag 
som tillagade och levererade färdiglagat mat, till exem- 
pel, men också services av myndigheter och staten.

Hayden visar feministiska organisationer av 
kvinnor som var kapabla att samordna sig kollek-
tivt. Detta ledde till att kvinnors livsomständigheter 
kunde göras synliga i samhället och att deras krav 
på bättre villkor och framförallt bättre ekonomiska 
villkor framträdde. Ett krav som formulerades på 
den tiden, till exempel, var att även hushållsarbete 
borde anses som ’skilled labour’ och avlönas, vilket 
stöttades av många suffragetter men också flera  
andra reformer, män och kvinnor.

The Grand Domestic Revolution handlar alltså om in-
novativ samhällsplanering och strategier utvecklade 

tExt: mEikE schalk

illustrationEr: jEnny anDrEasson, mEikE schalk, karin BraDlEy och ulrika gunnarson-östling
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Kollektiva  
rekonstruktioner

av kvinnor kring slutet av 18-talet i USA för att 
nå ekonomiskt oberoende och social jämställd- 
het. Deras mål var att socialisiera hushållsarbete 
och barnpassning och att revolutionera det ameri-
kanska hemmet genom att öppna det emot staden  
och arbetetsdelning, och därmed att skapa de första 
formerna av ’community services’ vi har blivit så 
vana med i den svenska modellen av välfärdsstaten. 
Hayden visar hur dessa feministiska stadsbyggares 
politik ledde till designen av fysiska rum som jag 
nämnde: hemmafruars kooperativ, kökslösa bostäder, 
dagis, offentliga kök och kollektiva matrum.

*

I sin kända artikel som publicerades ett år tidigare: 
”What would a nonsexist city be like?” (1980), hade 
Hayden kartlagt olika internationella kollektiva  
exempel från 1900-talet, från Alva Myrdals idéer 
om kollektivhus (1931) till alternativa bostadsprojekt 
från 60- och 70-talet. Inspiration för en “icke-sexistisk 
stad” hämtar hon också från experimentella utopiska 
socialistiska samhällsbyggnads-modellstäder i slutet 
av 1800-talet i Amerika som var försök att utvid-
ga den konventionella definitionen av hushåll och 
familj.

Men, för Hayden, går feministisk stadsplanering 
bortom förändringar i det fysiska rummet; den in- 
kluderar tänkandet om arbetsförhållanden och 
ekonomiska strukturer. Till exempel hävdar hon 
att feministisk stadsplanering bara kan fungera om 
också män deltar i detta, till exempel i form av om-
händertagandet av barn, äldre och hushållet på lika 
sätt som kvinnor gör det. Genom sitt arbete ifråga- 

satte de tidiga feministerna relationerna mellan 
män, kvinnor och barn i det industrialiserade sam-
hället. 

Vidare påstår Hayden att utan en grundläg- 
gande strukturförändring i samhället kan feministisk 
stadsplanering inte lyckas; istället för korta projekt 
behövs det långsiktig planering. Till exempel, tycker 
hon, att den svenska modellen av ‘servicehus’ eller 
‘kollektivhus’, som Alva Myrdal tillsammans med 
arkitekterna Sven Markelius och Sven Ivar Lind tog 
fram, inte fungerade långsiktigt eftersom man fok-
userade för mycket på enskilda hus och service bara 
för de som bodde där, istället för att se kollektiv- 
hus som en modell som kunde gynna hela områden 
med sina utbud av samhällsservice och olika  
resurser. Man kunde ha tagit hand om bland annat 
matlagning, barnpassning och äldreomsorg, liksom 
kollektiva utrymmen som lekplatser, tvättrum, med 
mera, gemensamt. De experimentella kooperativa 
husen kunde alltså få en nyckelfunktion i ett grann-
skap och genom strategisk planering kunde hela  
områden utvecklas.

*

I ett eget projekt, tillsammans med mina forskarkol-
legor, har vi tittat på framtidsvisionen av Stockholm 
med feministiska glasögon (Bradley, Gunnarsson- 
Östling & Schalk, 2017). Den officiella versionen, 
från 2007, heter: Vision Stockholm 2030 – a guide to 
the future och utvecklades av Stockholm Stad i samtal 
med representanter för industrin, näringslivet, skolor 
och universitet, samt andra myndigheter. Samtli-
ga organisationer under Stockholm Stad har upp- 
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Stockholm 2030
Another Guide to the Future
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Stockholm 2030
Another Guide to the Future
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När det gäller rättvisa, finns det insatser för att 
förbättra "lokal demokrati och jämlikhet mellan 
medborgarna". Det finns ingen reflektion över  
ansvar i förhållande till livet för andra regioner 
och folk, kommande generationer eller den icke- 
mänskliga världen. Målgruppen för visionen är 
proffs, stadens anställda, näringslivet och "andra 
offentliga aktörer" (s. 2). Medborgare och det civila 
samhället tycks ha liten eller ingen roll för att för- 
verkliga visionen.

Hur skulle en framtidsvision för en stad som 
Stockholm från ett feministiskt perspektiv 
kunna se ut? 
Vi hävdar att ett sådant perspektiv skulle innebära 
det följande:

Det behövs 1) att arbeta för större rättvisa inom 
staden när det gäller tillgång till goda livsmiljöer, 
rättvis resursanvändning och inflytande på besluts-
fattandet; 2) att belysa resursflöden och beroende- 
förhållanden mellan olika regioner och redogöra 
för de sociala och miljömässiga kostnaderna för  
produktion, konsumtion och transport; 3) att erkänna 
stödstrukturer som obetalt arbete där kvinnor ofta  
är inblandade; 4) att bekräfta icke-kommersiella 
ekonomiska relationer och former av utbyte, åter-
igen en sektor där kvinnor och marginaliserade 
grupper är mycket närvarande, och att se betydelsen 
av gemensamma utrymmen för icke-kommersiella 
former av utbyte och organisering; 5) att med 
hjälp av lokal kunskap lyfta ut olika perspektiv från  
alla grupper i samhället, hushåll och vardagliga 
”mikropraktiker”.

Baserat på detta har vi formulerat ett antal mål 
för Stockholms stad (se tabell 1, sista sidan i artikeln): 

I den officiella Vision 2030, finns inga detaljera- 
de mål, utan i stället används allmänna ord som 
"en topp tillväxtregion" och "en stad i världsklass". 
Lite sägs om ansvar av olika samhällsaktörer, och  
ingenting om det civila samhället. Men för att under- 
lätta en öppen offentlig diskussion, är det viktigt 
att precisera mål, strategier och roller, inte bara för 
institutioner utan även för det civila samhället. Vi 
var mest intresserade av hur, på lokal nivå, livet kan 
förändras och samtidigt påverka och bereda marken 
för institutionella och makropolitiska förändring-
ar. Vårt syfte var inte att formulera en ny singulär  
vision, utan snarare att visa hur vi kan föreställa oss 

draget att arbeta för att genomföra den visionen.  
Sedan regeringsskiftet 2014 finns en nyare vision (a 
city for all) än så länge bara på nätet, skriven med ett 
helt annat språk, vilken inte är antagen än. Det är 
alltså fortfarande den tidigare versionen som gäller.

I Vision Stockholm 2030 – a guide to the future är  
visionen att nå ett ”world-class Stockholm”. Det 
finns formulerade mål som ”hållbar tillväxt och ut-
veckling”. Stockholm ska bli en magnet för forskare, 
innovatörer och entreprenörer. Stockholm ska bli: 
”the green capital of  the world”. Ett av tre teman 
är Innovation och Tillväxt. I broschyren genomförs  
korta intervjuer med barn som berättar hur det 
är att leva i Stockholm i 2030. Stockholm har ett 
”world-class business climate” för stora och mindre 
företag, låg skatt, och den bästa IT infrastruk-
turen i världen. Stockholm beskrivs som Europas 
”top-growth-region”. Vi lär oss i Vision 2030 att 
"konkurrens mellan städer och regioner ökar, vilket 
gör marknadsföring och profilering allt viktigare"  
(s. 15). I denna diskurs om städer i den globala 
konkurrensen, är det högutbildade och entrepre- 
nörer som önskas som invånare - inte vaktmästare, 
reparatörer eller tillverkare. Rollen för planering i 
den tänkta framtiden blir därmed att se till att sta-
den lockar "rätt" människor och företag. 

Visionen avslutas med en karta som pekar ut  
betydelsefulla projekt och utökad infrastruktur. Dessa 
inkluderar två stora köpcentra, tre nya större vägar, 
en utökad flygplats, internationellt profilerade kon-
ferens- och hotellanläggningar, nya spårvägar och 
nya bostäder som expanderar den kompakta staden 
utåt.

När det gäller miljöfrågor, innehåller visionen  
ett kort stycke om att "innovationer har löst många 
miljöproblem, och staden är på god väg att nå  
sitt mål att vara fossilbränslefritt 2050" (s. 9).  
Stockholmarna har minskat sin energiförbruk- 
ning, kör miljöbilar, cyklar eller använder kollek- 
tivtrafik och byggföretag använder miljövänliga 
metoder och material. Visionen kan uppfattas som 
grundad i en tro på att tekniska lösningar kommer 
att lösa miljöproblem och att fortsatt ekonomisk 
tillväxt går hand i hand med positiv miljöutveck-
ling. Grönområden nämns kortfattat som områden 
för rekreation, särskilt för besökare; deras roll i eko-
systemet, som livsmiljöer eller som produktiv mark 
nämns inte.

Figur 1 (föregående 
uppslag):  
Stockholm 
2030. Another 
Guide to the 
Future (2017) 
av K. Bradley, 
U. Gunnars-
son-Östling, 
M. Schalk, 
formgivning av J. 
Andreasson

Schalk: Feministisk Stadspanering
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energi; därmed fördelas "arbete" och "fritid" annor- 
lunda. I den framtiden har mängden arbetstid i  
ormella lönejobb minskat, medan former av socialt 
och reproduktivt arbete, eller icke-kapitalistiska 
ekonomiska relationer, har blivit mer erkända och 
välorganiserade. På detta sätt har det sociala och 
reproduktiva arbete (där kvinnor har ofta en större 
roll) blivit uppgraderat, vilket banar väg för ett mer 
jämställt samhälle. 

I den officiella visionen presenteras kortfattat 
Stockholms grönområden och vattendrag som 
platser för rekreation, särskilt för besökare. I den  
officiella kartan över planerad utveckling, handlar  
inget av de 22 projekten om att utveckla stadens  
gröna eller blåa utrymmen. Den alternativa  
visionen ser grönskan och vattenvägarna också 
som platser för livsmedelsproduktion och som hem 
för växter och djur, som alla spelar viktiga roller i  
ekosystemet.

Många av de icke-kommersiella utbyten som vi 
har kartlagt frodas redan idag, även om de sällan 
erkänns i officiella dokument. Dessa inkluderar  
omsorg för äldre och barn, politisk och social or- 
ganisering, byteshandel och delning av varor och 
resurser och andra former av stödsystem utanför 
den formella ekonomin. I den alternativa framtids-
visionen har "hemmet" öppnats: vissa blir levande 
arbetskollektiv, medan andra delar utrymmen för att 
umgås, organiserar eller producerar.

*

Reaktionerna vi har fått i möten med olika organisa- 
tioner som Stockholm Stad, Jordens Vänner, Alter-
nativ Stad och Kvinnors Byggforum, har varierat 
från att den alternativa visionen ansågs som alltför 
utopiska (enligt en representant från Stockholm  
Stad), till att det inte var radikal nog och kunde  
ha gått ännu längre (enligt företrädare av Kvinnors 
Byggforum). Men en gemensam reflektion var  
att den här typen av övning – att diskutera en bild  
av en normativ framtid - kan hjälpa oss att se bortom  
nuvarande struktuer och faktiskt tänka och planera 
 för ett annat samhälle. Alla de fyra grupperna uttryckte 
att alternativa visioner som den som presenterades 
är användbara som bas för diskussioner om värder- 
ingar och önskade förändringar. Vår alternativa  
vision är naturligtvis förenklad - utvecklad av en liten 

och utveckla ganska annorlunda visioner, beroende 
på vems perspektiv, normer, värderingar och mål 
som lyfts fram. 

Hur skiljer sig vår alternativa vision utifrån 
ett feministiskt perspektiv från den officiella? 
Den officiella visionen syftar till "Stockholm i 
världsklass" och bygger på tanken att städerna 
konkurrera på en global arena för investeringar, 
invånare och besökare. Vår vision är formulerad i 
termer som "mot ett rättvist Stockholm”. Vi bet-
onar jämställdhet i vid bemärkelse, som inkluder-
ar olika sociala grupper och genus. Feministiska 
strategier har inspirerat oss att lyfta fram befintliga 
och möjliga vardagliga levnadssätt. Vår alternativa  
vision är främst riktad mot det civila samhället och 
hushållet. Istället för att fokusera på hur man kan 
locka rätt företag och personer - företagare, fors- 
kare och innovatörer – är vår utgångspunkt hur 
man kan uppnå god livskvalitet från ett vardagligt 
perspektiv.

I den officiella visionen är Stockholm tänkt att vara 
fossilbränslefritt 2050. Tekniska lösningar - energi- 
effektiva byggnader - uppfattas som tillräckligt för  
att åstadkomma denna förändring. Visionen vi  
presenterar intar ett relationellt perspektiv, betonar 
ansvaret för effekterna av Stockholmarnas kon-
sumtion, resor och handel på global nivå och den 
icke-mänskliga världen. 

I den officiella visionen är det internationella 
högteknologiska företag inom informationsteknik, 
biovetenskap och finansiering som lyfts fram. Vi har 
i stället beskrivit en framtid där invånarna växlar 
mellan intellektuellt och politiskt arbete med odling, 
tillverkning och användning av låg- och högteknol-
ogiska metoder. 

Stadsrummet utformas inte bara av proffs och de 
stora aktörerna, utan produceras samtidigt genom 
aktivt deltagande av medborgarna. I den officiella 
visionen ligger tyngdpunkten på medborgarens 
roll som konsument av kultur, tjänster, varor, grön- 
områden, öppna ytor och energi. I den alternativa 
visionen, försöker vi att skildra en framtid där  
invånarna är också producenter av dessa. 40 timmars 
lönarbete för ett internationellt högteknologiskt 
företag följt av tid för rekreation, resor och konsum-
tion har ändrats till liv där medborgarna är både 
producenter och konsumenter av varor, kultur och 

Figur 2 (följande 
uppslag): Karta 
över Stockholm 

ur Stockholm 
2030. Another 

Guide to the 
Future

Schalk: Feministisk Stadspanering
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1.Bromma Open Air Farm
The former airfield is now an 
urban farm and space for open-air 
noncommercial events. Once a 
shopping centre, Bromma Blocks 
has been transformed into a 
noncommercial cultural space for 
film screenings, performances and 
dance parties.

4. Globen spritiual dome. 
The ex-sports arena is now a spiri-
tual and multifaith dome with space
for a range of  large and small 
ceremonies and gatherings.

5. City workshop housing
Built for office space, the buildings
around Stockholm Central Station 
now house small production units 
on the ground and upper floors. 
The units include fab labs, assembly 
halls for making and repairing 
computers and digital devices and 
sewing workshops.

6. Sture collective house
The former Sturegallerian indoor 
mall is now a live-work collective 
with an open bath (the ancient
Sturebadet) and a rooftop garden
known for its tasty Sturehoney.

Neighbourhood kitchens
The former corner-shop chain,
7-Eleven, has been turned into a 
cooperative franchise and offers 
setups for nonprofit neighbour-
hood kitchen shops.

Market halls
Local production of  food, bever-
ages, clothing and bicycles is 
booming. Some former indoor 
malls and suburban shopping 
nodes have become market 
halls where producers sell and 
swap their products.

Spaces for appropriation
Each city district has designated
spaces for appropriation. Citizen 
groups can suggest types of  use 
for the long or short term and be 
assisted in realizing that use. These 
sites can be used for sport, play, 
music, circuses, fairs, workshops – 
the sky’s the limit!

Polycentric region
Stockholm is a polycentric city 
of  vibrant gathering places for 
commerce,  production, cultural 
facilities and civic functions  – 
citizen offices, health centres and 
makerspaces. 

Supercycle highways
City neighbourhoods are intercon-
nected by three-lane, bicycle super-
highways. High-speed commuter 
bicyclists and cargo bikes whiz by 
in the fast lane. Children and slow
riders travel at their own pace.

2. Essinge lane skating
When private automobiles disap-
peared, Essingleden expressway
was turned into a roller-blading,
skating and skiing site.

3. Kungens Kurva souk 
This former big-box shopping area 
was successively transformed into a
variety of  markets.

Citywide

Glimpses

Mapping Stockholm 2030

Retrofitting Suburbia
Successively, areas of  monofunction-
al, single-family homes are incorpo-
rating small-scale production, local 
energy production and communal  
facilities such as neighbourhood 
pools, trampolines, wind-power 
stations, swap shops and gardens 
with hens, goats and pigs. Many of  
the larger houses have been trans-
formed into multiunit housing. 
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1.Bromma Open Air Farm
The former airfield is now an 
urban farm and space for open-air 
noncommercial events. Once a 
shopping centre, Bromma Blocks 
has been transformed into a 
noncommercial cultural space for 
film screenings, performances and 
dance parties.

4. Globen spritiual dome. 
The ex-sports arena is now a spiri-
tual and multifaith dome with space
for a range of  large and small 
ceremonies and gatherings.

5. City workshop housing
Built for office space, the buildings
around Stockholm Central Station 
now house small production units 
on the ground and upper floors. 
The units include fab labs, assembly 
halls for making and repairing 
computers and digital devices and 
sewing workshops.

6. Sture collective house
The former Sturegallerian indoor 
mall is now a live-work collective 
with an open bath (the ancient
Sturebadet) and a rooftop garden
known for its tasty Sturehoney.

Neighbourhood kitchens
The former corner-shop chain,
7-Eleven, has been turned into a 
cooperative franchise and offers 
setups for nonprofit neighbour-
hood kitchen shops.

Market halls
Local production of  food, bever-
ages, clothing and bicycles is 
booming. Some former indoor 
malls and suburban shopping 
nodes have become market 
halls where producers sell and 
swap their products.

Spaces for appropriation
Each city district has designated
spaces for appropriation. Citizen 
groups can suggest types of  use 
for the long or short term and be 
assisted in realizing that use. These 
sites can be used for sport, play, 
music, circuses, fairs, workshops – 
the sky’s the limit!

Polycentric region
Stockholm is a polycentric city 
of  vibrant gathering places for 
commerce,  production, cultural 
facilities and civic functions  – 
citizen offices, health centres and 
makerspaces. 

Supercycle highways
City neighbourhoods are intercon-
nected by three-lane, bicycle super-
highways. High-speed commuter 
bicyclists and cargo bikes whiz by 
in the fast lane. Children and slow
riders travel at their own pace.

2. Essinge lane skating
When private automobiles disap-
peared, Essingleden expressway
was turned into a roller-blading,
skating and skiing site.

3. Kungens Kurva souk 
This former big-box shopping area 
was successively transformed into a
variety of  markets.

Citywide

Glimpses

Mapping Stockholm 2030

Retrofitting Suburbia
Successively, areas of  monofunction-
al, single-family homes are incorpo-
rating small-scale production, local 
energy production and communal  
facilities such as neighbourhood 
pools, trampolines, wind-power 
stations, swap shops and gardens 
with hens, goats and pigs. Many of  
the larger houses have been trans-
formed into multiunit housing. 
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grupp utifrån ett viss normativt ramverk – och kan 
därför inte tolkas som något som ska genomföras. 
Snarare är avsikten att väcka diskussion, kritik av det 
nuvarande sättet att leva, planera och göra politik 
i Stockholm och på andra håll, för att skapa  
alternativa förslag.

mEikE schalk är lektor i Stadsbyggnad vid Arkitekturskolan, 
KTH
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A diverse and
localized economy

Macro goals
for the city

Include social and environmental costs 
of  products, services and transporta-
tion through taxation

Ensure that the region has  comple-
mentary primary, secondary and ter-
tiary sectors 

Shift higher salaries into less working 
hours 

Provide infrastructure for sharing ve-
hicles, spaces, machines and other idle 
resources 

Develop existing postcapitalist econo-
mies, such as sharing, bartering and 
cooperatives 

Start a local exchange trading scheme, 
such as a time bank or local currency

Lower the level of  resource-intensive 
private consumption   

Produce and consume local goods 

Reuse, share, swap and trade goods 

Recycle and compost what you cannot 
reuse, retrofit, swap or trade

Use and develop common spaces for 
shared facilities

Cultivate gardens and empty lots

Join a local garden club or community-
supported agriculture in the region 

Start a food cooperative

Keep productive animals in yards and 
gardens – bees, hens…

Introduce schemes for individual emis-
sions quotas ensuring fair environmen-
tal space for all

Make producers take on the costs of  
repair and maintenance 

Provide facilities and incentives for lo-
cal ecocycling of  water and waste

Activate land-use planning to provide 
qualitative green space for recreation, 
biodiversity and food production 

Facilitate for local farmers to sell their 
goods in standard food stores

Allow chickens and other household 
animals in urban and suburban areas

A circular economy A local food system 
with biodiversity

Robust technical 
infrastructure 

Ensure that energy, waste and water 
systems are robust and can be repaired 
with local skills and materials 

Facilitate for communities to construct 
local water and waste systems, nested 
into a larger system

Complement high-tech with low-tech 
facilities that can be easily repaired 
with local skills and materials

Getting there

Institutional 
strategies

for local, regional, 
national and 
supranational 

institutions

of  civil society 

Micro
strategies 
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Set up individual or collective facilities 
for local renewable energy provision 
(solar, wind, hydro, biogas…) 

Buy renewable energy but also find 
practices that lower energy use 

Try ways of  living together with others 

Ecoretrofit existing buildings

Use local and recyclable materials

Consider developing semipublic space 
at home or in the neighbourhood – a 
small work space, a guest apartment, a 
social space, a common garden – mak-
ing home interlinked with the public 
sphere

Get organized. Engage in politics.

Alternate intellectual, political and 
practical work in seasons or phase in 
life

Develop and use local space for social 
organizing, cocreation of  goods, edu-
cation

Live and work nearby  

Use local services 

Care for your neighborhood so you 
want to stay  

Forget mass tourism and instead go 
abroad to do something meaningful 
for a longer period of  time 

Provide grids where households and 
other entities can be both producers 
and consumers of  energy

Allow public institutions like schools 
and public housing organizations to be 
producers of  energy

Assure that there are different forms 
of  affordable housing – such as non-
profit rental, self-owned cooperatives, 
cohousing

Facilitate for a wide array of  builders 
and nonprofit cobuilding groups 

Develop new areas gradually

Facilitate democratic cocreation of
society and the built environment 

Ensure that there are good common 
spaces for noncommercial activities

Map the purposes of  transport in the 
region and minimize the need for un-
desired transport and facilitate for the 
desired 

Ensure that basic services can be 
found locally (schools, kindergartens, 
health-care centres…) 

Facilitate for local work and neighbour-
hood job hubs 

Facilitate for nonmotorized forms of  
transport (develop rail, bike and pe-
destrian systems)

Ensure that living environments are 
enjoyable year-round 

Renewable and local 
energy provision 

Affordable retrofitted 
housing for all

Coproducing a fair
society 

Fair accessibility

Institutional 
strategies

for local, regional, 
national and 
supranational 

institutions

of  civil society 

Micro
strategies 

Macro goals
for the city
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I den här texten avser jag diskutera stadsbyggnad 
som å ena sidan den byggda staden, och å andra sidan 
vår förståelse av och föreställningar om densamma. 
Utgångspunkten är att städer utgör försök hantera 
de ofta konfliktfyllda och motstridiga behov och 
processer som pågår i våra samhällen, och samtidigt 
tar form genom att vi försöker materialisera och 
därmed förstå vårt samhälle. I ett sådant perspektiv 
är det byggda i bästa fall en slags approximation eller 
kompromiss, som i all sin komplexitet är oförmögen 
att hantera det mångfasetterade, dynamiska och 
föränderliga samhälle som de är byggt att inhysa.1 
Därmed är de också uttryck, på ett relativt direkt 
sätt, för vårt samhälle. Vad som får plats, vad som 
får synas, vad som får ske – och inte. 

Utgångspunkten är att, med all respekt för allt 
arbete som pågår med att göra våra städer mer håll-
bara i både stor och liten skala liksom på kort och 
lång sikt, försöka lyfta utmaningar som återstår –  
utmaningar som rör själva förståelsen av vad det  
innebär att bygga städer. Det är lika lite en heltäck-
ande bild som ett svar, utan ett försök att skissera en 
diskussion jag tror vi i högre utsträckning behöver 
föra.

I
Den första frågan gäller vår förståelse av det ’sociala’ 
och ’social hållbarhet’. Tendensen är att svaret på en 
sådan utmaning är ’levande platser’ eller ’rikt stadsliv’, 
tolkat som platser och gator där många människor 
är. Det vill säga, det ’sociala’ som en slags gemenskap 
i att många är på samma plats samtidigt.2 Meningen 
är att det skall fostra såväl trygghet som gemenskap, 
integration, förståelse av olikheter och bygga kontakt- 

nät både lokalt och i bredare bemärkelse. Jag  
ifrågasätter inte att det finns många skäl att försöka 
skapa sådana platser, och att det finns många möjlig- 
heter för social sammanhållning och integration i att 
göra det.3 Det blir dock ett problem om den typen av 
miljöer allt för enkelt förväxlas med gemenskap och 
interaktion. Dels eftersom gemenskap uppstår på så 
många olika sätt och på så många olika platser, och 
dels för att det riskerar att gömma en djupare och 
rikare förståelse av sociala relationer och mänsk- 
lig interaktion.4

Ett annat problem med en sådan förståelse är att 
det riskerar att snedvrida planeringsprocesser till en 
ensidig målbild. Något karikerat går det att relatera 
till John McMorrough’s beskrivning av köpcentrum 
i Good Intentions, där han hävdar att just en sådan 
alltför avgränsad förståelse av vad ett lyckat stads-
rum är, är precis vad köpcentrum har specialiserat 
sig på att åstadkomma: platser som är livliga överallt 
inom sig själva.5 Kostnaden för detta känner vi till 
när det kommer till köpcentrum, i form av baksidor, 
lagerutrymmen, ventilations och andra tekniska an-
läggningar, parkeringsytor, och mycket annat som i 
princip gör dessa ’levande’ utrymmen till bubblor 
av ett simulerat stadsliv i både tid och rum.6 En  
liknande ’kostnad’ finns i alla städer: nästan oavsett 
hur vi definierar levande gator så är det endast en 
liten del av våra städer som klarar av att möta dessa 
kriterier, och stora delar består av i varierande grad 
lugna, avskilda eller tysta rum. En förutsättning för 
livliga gator är tysta gator, precis som en förutsät-
tning för en levande offentlig miljö är en omfattande 
mängd andra rum, såsom bostäder och arbetsplats-
er. Snarare än ett problem, är det en styrka att det 

tExt: DaniEl koch

Stadens begränsning 
utmaningar för en 
hållbar stadsbyggnad

Koch: Stadens begränsning
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tidigt i samma rum. Snarare riskerar en forcering av 
en allmänt accepterad, alla-kan-vara-här-samtidigt-
miljö att bli exkluderande för allt utom ett relativt 
tillåtande och ytligt samvarande som i sin förläng-
ning är anmärkningsvärt exkluderande för alla utom 
en dominerande smakkultur. Att försöka lösa social 
hållbarhet genom att skapa en plats och en identitet 
för allt och alla i ett område, där skillnader kan 
reduceras till privata uppfattningar som kan sitta 
bredvid varandra på en uteservering, är att miss-
förstå grunden för både (sub)kulturer, identiteter, 
och sociala processer.11 En socialt hållbar stad måste 
acceptera konfliktfyllda sociala processer, olikheter, 
motstånd och avvikelser, och i möjligaste mån såväl 
låta dem samexistera parallellt och låta dem mötas 
på ett sätt som stödjer ett dynamiskt, föränderligt 
samhälle.

II
En vanlig huvudstrategi för att åstadkomma ’stadsliv’ 
idag att skapa aktiva bottenvåningar – något som 
trots en allt mer växande medvetenhet om prob-
lemet med överkonsumtion av jordens resurser i hög 
utsträckning presenteras i form av butiker, caféer och 
andra konsumtionsmiljöer. Målet kan nästan framstå 
som att vara att underlätta en ökad konsumtion 
för att kunna erbjuda miljöer för ett mer bekvämt 
konsumtionsliv. Kan det vara en rimlig strategi för 
framtidens städer?

I Beyond Consumerism hävdar Kate Soper att  
jämlikhets-, resursanvändnings-, och miljöför- 
störingsproblematiken inte handlar om vad eller hur 
vi konsumerar i vårt västerländska samhälle, utan 
konsumtionssamhället i sig.12 I korthet är resone-
manget att det är den materiella konsumtionen 
som leder till utplåning av jordens resurser, oetiska  
arbetsförhållanden för många och ett behagligt 
liv för ett litet fåtal. Till viss del, menar Soper, är  
konsumtionssamhället också en av orsakerna till  
låsta könsroller eftersom könskodat beteende för- 
medlas och säljs i varor, reklam, och livsstilar.

Av större vikt just nu, är Sopers poäng att för 
att kunna konsumera måste vi arbeta, och vi fastnar 
i en negativ spiral där allt mer tid läggs på arbete 
för att få ihop till en allt intensivare konsumtion på 
fritiden, där konsumtionsbehovet förstärks av att 
det är det alternativ vi har energi att ta oss an efter  
långa arbetsveckor. Frågan hon ställer är, om det 

går att åstadkomma livliga och tysta miljöer an-
märkningsvärt nära varandra.

Kanske något mer utmanande tror jag dock att 
vi måste arbeta med en betydligt mer komplex och 
konfliktfylld förståelse av det sociala. Utöver gemen-
skap och direkt interaktion, behöver vi inkludera 
processer och relationer som inte manifesteras  
direkt genom samnärvaro i tid och rum. Dels i det 
som i all enkelhet kan beskrivas genom att det, 
såsom protagonisten och Nadja i Andre Bretons 
roman med samma namn, vid en första träff kan 
vara så att ett eventuellt blivande par vill vara där 
vänner och familj inte befinner sig.7 Eller att det kan 
vara skönt att helt enkelt vara avsides i lugn och ro. 
Det kan låta självklart, men poängen här är att so-
ciala relationer i ett nyanserat perspektiv tar form 
både genom möten och direkt interaktion, och vilka 
möten som undviks eller inte sker. 

En djupare och mer strukturell förståelse för ’det 
sociala’ behövs också för att på allvar hantera frågor 
om demokrati i en djupare bemärkelse. Demokrati 
bygger på ett dynamiskt samhälle där likheter och olik-
heter ständigt förhandlas fram och omförhandlas.8 

Där normer och värderingar kan skifta och utmanas, 
men också diskuteras i bredare spektrum. Som all 
dynamisk och utvecklande diskussion bygger det på 
omväxlingar av lokala, avskilda diskussioner och 
bredare, gemensamma. Att intressegrupper vad de 
än må vara ibland samlas enskilt och diskuterar, och 
ibland samlas med andra – och att människor mellan 
samlingar i mindre grupper kommer i kontakt med 
andra. Sådana processer kräver att vi accepterar 
olikheter och processer som inte alla kan ske på 
samma plats samtidigt, men är avgörande för vår 
demokratiska och kulturella utveckling.9 Såsom J. 
Patrick Williams uttrycker det, utgör subkulturer 
miljöer där ”ungdomar kan lära sig tänka utanför 
boxen, eller åtminstånde lära sig tänka innanför en 
annan box.”10

För att sådana processer ska kunna ske, behöver 
olika rum finnas. Rum som utan att domineras av 
enskilda grupper tillåter att de temporärt territori-
aliseras ibland. Så att olika verksamheter kan ske i  
staden samtidigt, och där det i en konkret och förenklad 
beskrivning inte utgör ett problem om ett torg till-
fälligt är ianspråktaget av någon eftersom det också 
finns ett annat torg för andra att vara på. Detta  
eftersom det helt enkelt inte går att allt sker sam- 
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Av ett flertal skäl behöver den process som 
pågått i lite drygt ett sekel vändas, en process där i 
princip all produktion flyttats allt längre bort. Först 
ut i förorter och industriområden, och sedan bort till 
andra länder. 

Det är inte bara så att vi lever i vad Henri Lefebvre 
kallade ett abstrakt rum eftersom vi inte på de saker 
vi äger och konsumerar kan säga vilken insats och 
vilket arbete som gått åt för att producera det, utan 
för att vi i stort tappat kontakt med produktion 
över huvud taget samtidigt som vi konsumerar allt 
mer.15 Det kan till och med framstå som något an-
märkningsvärt, eftersom den enorma expansionen 
av städer som vi fortfarande ser startades av just  
industrialisering, liksom att städer historiskt alltid 
varit produktionsplatser lika mycket som konsum-
tionsplatser. Allt från smeder, snickare, skräddare,  
hovslagare, och andra hantverkare till att det odlades 
på de flesta inner- och bakgårdar i varierande grad.

Det här är en utveckling som inte bara behöver 
vända, utan som med all sannolikhet kommer att vända. 
Att tro att vi ska kunna leva vidare som vi lever, medan 
andra delar av världen producerar åt oss är inte bara 
naivt – förr eller senare blir den maktbalansen ohållbar 
– det är också oansvarigt både ur ett socialt per- 
spektiv och ett resursperspektiv. Dessutom är det inte 
rimligt att tänka sig att transporter kan ske i sam-
ma grad som tidigare, i samtliga led från råvara till 
slutprodukt. Återanvändning, såsom i till exempel 
bytesekonomier men också i en ökad grad av återan-
vändning av material och reparation, kräver också 
en betydligt mer lokal produktion.16 Reparation och 
byten måste bli minst lika enkla alternativ som att 
kassera, lämna på återvinning, och köpa nytt. Det är 
värt att här påpeka att samtidigt som det ofta hävdas 
att vi har för avancerad teknik för att reparation 
skall vara rimligt, är småbutiker för just reparation 
av våra mest högteknologiska prylar – smartphones, 
datorer och paddor – allt mer vanliga.

Utmaningen här, utöver den politisk-ekonom-
iska, är att förstå hur produktion ska kunna ske i 
städer igen. Urban farms och andra typer av stads- 
odling är bara en liten del, och berör främst det 
som betraktas som mest attraktivt att föra in, med 
en ibland något naiv förståelse om hur odling och  
ekodiversitet hänger samman – liksom hur mycket 
yta och tid som går åt för att producera mat. En 
större utmaning är annan produktion. 

inte vore bättre med en annan situation där vi får 
mer tid över eftersom vi använder mindre av vår tid 
till att arbeta, och därmed kanske har mer tid och 
energi att göra annat än försöka köpa oss lycka gen-
om färdigpaketerade produkter.

Soper reser viktiga och utmanande frågeställ- 
ningar, som också utmanar ett flertal av de strategier 
som används i olika projekt för att skapa ’stadsliv’, och 
vad detta stadsliv innebär. Frågan kan kompliceras 
ytterligare om vi följer Jean Baudrillards tankar om 
konsumtionssamhället.13 Baudrillard hävdar att det 
inte är specifikt produkter vi konsumerar, utan att 
konsumtion drivs av en önskan och en ideologi om 
att vara unika individer. I en värld av massprodu- 
cerade varor utlämnas vi till i princip ett sätt att 
komma närmare unicitet: att äga mer, så att allt färre 
kan ha samma kombination. Baudrillards resonemang, 
skulle jag hävda, förstärker och förstärks av Sopers: 
det finns problem inbyggda i grunden av konsumtions- 
samhället som gör att det inte bara reproduceras, 
utan ständigt leder till ökad konsumtion. Jag tror 
båda har viktiga poänger i att förklara varför vi, i ett  
samhälle som är allt mer medvetet om konsumtionens 
problem inte nämnvärt lyckas komma åt frågan. 
Vad det innebär för staden är svårt att direkt och 
konkret peka på, men absolut viktigt blir att utveckla 
vår förståelse för vilken typ av platser, och vilka 
strukturer, som möjliggör och uppmuntrar andra  
aktiviteter än konsumtion, och också gör konsum-
tion ett mindre bekvämt alternativ. Men det utmanar 
oss också att mer konkret förstå hur vi skapar de  
miljöer vi vill skapa utan att de drivs av konsumtion.

III
Konsumtionsfrågan leder in på en annan fråga – var 
det vi konsumerar kommer ifrån. Det är allt annat än 
en enkel fråga med större betydelse för hur vi förstår 
’staden’ än vad som får utrymme i den allmänna  
debatten. Lokal produktion och lokala ekonomier 
lyfts ofta fram som viktiga, men trots det ser vi en 
fortsatt process av att industriområden allt eftersom 
läggs ned, flyttas, och raderas ut. Ibland görs delar om 
till utställningslokaler, gallerier, muséer eller andra 
verksamheter med det dubbeltydiga resultatet att å 
ena sidan bevara vad som varit, och å andra sidan 
obönhörligt utradera det som varit till förmån för en 
mer behaglig, tilltalande verksamhet som riskerar att 
skriva över minnet med en ny historia.14
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det hög tid att ställa frågan när det sätt vi bygger 
staden talar tillbaks till oss på ett förljuget sätt. När 
är så pass mycket av de processer, människor, verk-
samheter, tekniker, platser, och nätverk som gör att 
vi kan leva som vi gör så undangömt att vi tappar 
greppet om en bredare förståelse av samhället? Jag 
vill hävda, att för ett hållbart samhälle har vi passer-
at den punkten för länge sedan.

V
’Staden’, som ett resultat av både planering och en 
uppsjö av andra processer, är både en förlängning 
och en representation av det samhälle vi lever i, och 
ett maskineri som begränsar och gör möjligt. Den 
berättar för oss hur samhället ser ut, vilka vi är, vad 
vi kan, bör, eller skulle kunna göra, med vilka, var, 
och hur. Inte på ett deterministiskt föreskrivande 
sätt, utan genom att ge utrymme, föreslå, berätta, 
synliggöra – men också genom att försvåra, förhind-
ra, gömma, och undanhålla.20 Men den berättar 
bara en del av historien, delvis för att den inte kan 
göra annat. Just det, att den inte kan göra annat, gör 
också att den berättar om ideal och prioriteringar. 
Den låter vara synligt eller inte. Den låter vara 
enkelt eller svårt. Den låter vara närvarande eller 
frånvarande. Den berättelse våra (Svenska, väster-
ländska) städer ger oss idag är ohållbar eftersom den 
innehåller för många hål och slätar över för många 
avgörande delar av ett demokratiskt, hållbart sam-
hälle. Den stad som de är, är ohållbar.

En nödvändig förändring mot ett mer hållbart 
samhälle angriper dessa frågor mer dynamiskt, mer 
kritiskt, och mer omdanande. ’Stad’ måste ges en  
annan betydelse, eller förpassas till historiens 
skräphög, ett fenomen som fanns en tid innan sam-
hället förändrades till mer hållbart, eller ett begrepp 
som i en bredare diskurs alldeles självklart inbegriper 
sådant som nu allt för ofta lämnas därhän. Oavsett 
vilken väg vi väljer att gå, behövs en planering och en 
diskurs som välkomnar allt det som ofta ses som prob-
lem. Som tillåter olikheter och konflikter på ett sätt 
som stödjer ett dynamiskt, demokratiskt samhälle. 
Som låter produktion, reparation, och vård ta plats 
parallellt med andra verksamheter, också av sådant 
som inte är omedelbart tilltalande utan eftersom 
det är nödvändigt. Eftersom vårt samhälle accepterar 
vilket samhälle det är, och låter detta ta plats. Men 
samtidigt, där vi har lärt oss att hantera detta på 

Samtidigt som det är en orimlig tanke att all 
produktion sker i städer av olika skäl, är det en 
avgörande fråga för framtiden att det kan ske. Pro-
duktion av olika saker sker i olika skala med olika 
förutsättningar. Nära råvara, nära användning, eller 
någonstans däremellan. Men djuplodande kunskap 
om vad som kan och bör produceras i städer, och hur 
vi bygger för det lyser med sin frånvaro, allt medan 
vi sakta men säkert raderar ut det lilla som är kvar 
för att ersätta med trevliga, livliga (konsumtions)
stadsdelar. Hur bygger vi städer där det också produceras, 
för en hållbarare resursanvändning, en närmare kontakt med 
de processer vi lever på, och ett ansvarsfullt förhållande till alla 
de av oss som arbetar med att producera? De sistnämnda 
kommer vara fler snarare än färre.

IV
Innan jag rundar av vill jag beröra en annan baksi-
da av myntet blandstaden. I ett annat sammanhang 
har jag kallat det för det gömda, det glömda, och det 
dömda.17 En viss typ av heterotopia – de platser och 
verksamheter som antingen glöms bort, göms, eller 
döms.18 Lite översiktligt handlar det om det som är 
nödvändigt för våra samhällen men som av olika 
anledningar medvetet eller omedvetet inte får plats 
i stadsbyggnadsdiskussionen. Sjukhus, återvinnings- 
stationer, fängelser, begravningsplatser, motorvägar, 
och så vidare – men också dagis och förskolor och 
andra miljöer som inte riktigt ingår i den rådande 
stadslivsdiskursen. 

Över tid, har mer och mer förpassats till någon 
av dessa kategorier. Livsavgörande funktioner för 
det sätt vi lever på göms undan så att vi slipper se 
det. Viktiga delar av vårt samhälle förläggs så att vi 
i så stor utsträckning som möjligt kan låtsas som att 
de inte finns. Biltrafik grävs ned och parkering flyttas 
under jord och in i hus, i försök att få bort symp-
tomen snarare än att angripa problemet. Den bilfria 
staden liknar anmärkningsvärt mycket ’bilstaden’, så 
som den planerades för under 50- och 60-talen.19 I 
båda fallen blir lösningen anmärkningsvärt ofta att 
gömma biltrafiken för att skapa oaser av offentliga 
promenadrum. 

Jag tror det vore naivt att tänka sig att vi inte 
kommer att gömma vissa saker, av ett flertal olika 
skäl; det är rimligt att vi gör det, så länge vi har en 
medvetenhet om vad, varför, och med vilka konse-
kvenser i en levande samhällsdebatt. Däremot är 
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ett betydligt bättre sätt än mörka, skitiga industri- 
områden, så att det på sikt kan vara värdefulla och 
rika miljöer integrerade i en stadsmiljö, som bidrar 
på fler sätt än enbart genom vad de producerar. En 
stad som istället för att vara ’blandstad’ tar ansvar 
för ett bredare register av de sociala, ekonomiska 
och ekologiska processer den såväl skapar som är 
beroende av. Men – ett hållbart samhälle är alltid 
i förändring, och tillåter de processer, platser, per-
soner och grupper som deltar i och leder till sådana 
förändringar att ta plats i tre bemärkelser: genom 
att de får vara någonstans som inte är förpassat till 
gömda miljöer långt bort, genom att de får synas och 
väcka frågor, locka till diskussion och öka förståelse, 
samt genom att de får delta i samhällsprocessen oav-
sett om de är bekväma och trevliga eller inte.

DaniEl koch är forskare i Stadsbyggnad vid Arkitekturskolan, 
KTH.
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men det som avses är ändock ofta en dubbel  
betydelse; både den symboliska innebörden men 
också att det de facto ska vara en tyngdpunkt som 
ett resultat av den byggda miljön (jmfr Allen 1985). 
I planeringsdokument – exempelvis i översiktsplaner 
och regionplaner – kan begreppen fungera väl som 
just abstrakta beskrivningar (jmfr ’abstract space’, 
Lefebvre 1991) men när det väl ska omsättas i föränd- 
ringar i den byggda miljön, i nya stadsbyggnadsin-
vesteringar och genom förändringar och tillägg, så 
är en mer nyanserad förståelse nödvändig för vad 
som faktiskt i realiteten kan skapa tyngdpunkter,  
regionala stadskärnor och centrala stråk.

En förståelse som ligger närmare hur de fungerar 
och upplevs i det vardagliga livet (jmfr ’lived space’). 
Strategier för att utveckla tyngdpunkter och stråk 

Stockholms stad liksom regionen som helhet expan-
derar. Bostadsbyggandet har undre en lång tid legat 
på låga nivåer vilket i kombination med hög inflytt- 
ning och befolkningstillväxt lett till bostadsbrist. 
Planeringspraktiken har de senaste åren fått tydlig 
inriktning på expansion och förtätning. Viktiga 
strategier i det arbetet handlar om att låta staden 
växa genom att utveckla nya tyngdpunkter och styra 
stadsbyggnadsinvesteringar till vissa specifika platser. 
Tyngdpunkter, regionala stadskärnor och urbana 
stråk i planerings- och stadsbyggnadssammanhang 
kan förstås som beskrivningar av fenomen, som ab-
straktioner eller som symboler för en viss funktion 
i en större helhet. 

Begreppet ’tyngdpunkt’ är i arkitektursamman-
hang långt ifrån så exakt som exempelvis inom fysiken 

Staden växer: 
om utvecklandet av 
tyngdpunkter, 
regionala stadskärnor 
och urbana stråk 

tExt: ann lEgEBy

figurEr: ann lEgEBy, DaniEl koch

Översiktsplan 
2010 och 
Översiktsplan, 
samrådsförslag 
2016.
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människor. Tillgängligheten till stadens resurser ser 
väldigt olika ut runt om i staden vilket bidrar till att 
driva på segregationen. Franzén (2001) understryk-
er exempelvis att detta är särskilt problematiskt när 
individer och samhällsgrupper med mindre resurser 
inte ges samma chanser att ta del av rättigheter 
och möjligheter som erbjuds i staden. Även Olsson 
(2012) framhåller att social hållbarhet i planerings- 
sammanhang handlar om att åstadkomma en  
’hygglig standard’ samt att rättviseaspekten är viktig 
i hur ’livets goda’ fördelas. Han framhåller också 
betydelsen av problemlösningskapaciteten vilken 
delvis är beroende av de möjligheter som den byggda 
miljön ger. Utifrån detta är det befogat att kartlägga 
vilka möjligheter som ges lokalt i olika stadsdelar, 
både avseende utbud av samhällsfunktioner men 
också avseende vilka samhällsgrupper och individer 
som blir tillgängliga lokalt och som dels kan bidra 
till den så kallade problemlösningsförmågan eller ut-
vecklandet av socialt kapital, och dels kan bidra till 
ökad förståelse av ’den andre’.

Att många olika samhällsgrupper blir synliga och 
delar det offentliga rummet framhålls som betydelse- 
fullt av bland annat Zukin (1995) som menar att det 
inte bara handlar om vem som får vara i staden utan 
att det handlar om som blir en del av samhället och 
får tillträde till de ständigt pågående förhandlingarna 
som formar attityder och normer i samhället. Enligt 
Young (1996) kan en långt driven åtskillnad mellan 
samhällsgrupper i staden leda till minskad för-
ståelse för andra människors livsvillkor och minskad 
tillit. Minskad blandning i det offentliga rummet 
försämrar således livschanserna ytterligare för in-
vånarna vid sidan av andra mer övergripande struk-
turella ojämlikheter som har att göra med exempelvis 
klass, kön och etnicitet. I relation till detta menar jag 
att stadsbyggandets roll behöver uppmärksammas i 
högre utsträckning; genom stadsbyggandet så för-
delas, tillgängliggörs och synliggörs resurser i staden. 
Stadsbyggandet påverkar på ett mycket direkt sätt 
vilka som ges tillgång till resurser och samhällsfunk- 
tioner och vilka som inte kan ta del av dessa och lägger 
så att säga fast ett landskap av kollektiva resurser.  
Genom att styra investeringar till specifika stadsdelar 
kan livsvillkoren förbättras i de delar av staden som idag 
är missgynnade (se exempelvis Legeby et al. 2016). 

I de mer översiktliga planerna illustreras tyngd- 
punkter och regionala stadskärnor allt som oftast 

handlar ofta om att sprida centralitet ut i regionen 
och att samtidigt avlasta centrala stadskärnan för att 
på så sätt skapa bättre närhet till ett diversifierat ut-
bud av samhälleliga resurser och funktioner för fler 
personer i ett större geografiskt område. Detta är en 
strategi som alltså både Stockholms översiktsplan 
och Stockholms regionplan förespråkar.

I Stockholms översiktsplan antagen 2010 pekas 
nio tyngdpunkter ut med ett antal tillhörande stråk. I 
samrådsförslaget till ny översiktsplan från november 
2016 har tyngdpunkternas framträdande position 
försvunnit men däremot präglas planen fortfarande 
starkt av en ambition att skapa en sammanhängande 
stad genom att utveckla stråk; utvecklingsstråk,  
aktivitetsstråk, promenadstråk m.m.. Intentionen 
är att dessa stråk ska göra ett jobb att koppla ihop 
staden i syfte att inte bara skapa en mer samman-
hängande stad och tillgängliggöra resurser utan 
också främja den sociala sammanhållningen. Tre av 
tyngdpunkterna som pekades ut i ÖP 2010 var Kis-
ta, Skärholmen och Farsta vilka i nya samrådsupp- 
lagan istället kallas för fokusområden. De är alltså 
inte längre beskrivna som tyngdpunkter att utveckla 
i framtiden utan områden som ska utvecklas. Kista 
och Skärholmen sammanfaller för övrigt med de  
regionala stadskärnorna som pekats ut i regionplanen 
vilka är åtta till antalet (både i RUFS 2010 och i nu 
liggande samråds-förslag, RUFS 2050). 

Syftet med att koppla samman staden, utveckla 
nya tyngdpunkter och stråk, är delvis att motverka 
uppkomsten av så kallade sovstadsdelar som saknar 
samhällsfunktioner såsom service, arbetsplatser och 
urbana kvaliteter men syftar också till att motverka 
segregation och att skapa mer jämlika livsvillkor. 
Staden såväl som regionen har konstaterat att 
boendesegregationen och den sociala polariseringen 
har bitit sig fast och till och med ökat det senaste 
decenniet trots tydliga mål och strategier för ökad 
integration och social sammanhållning i olika styr-
dokument.

Segregationen i Stockholm begränsas inte bara 
till boendet utan det sker även en rumslig uppdelning 
av samhällsgrupper som resultat av hur vi använder 
staden i vardagen och det uppstår en åtskillnad även 
gällande funktioner och aktiviteter (Franzén 2009). 
I stor utsträckning är detta ett resultat av hur vi 
strukturerar och bygger våra städer, vilka rumsliga 
relationer som skapas mellan områden och mellan 
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Begreppen punkt, linje och fält kan användas för 
att diskutera kommande utveckling av tyngdpunkter. 
I sammanhanget kan en punkt sägas vara något som 
agerar lokalt och självcentrerat. En punkt är därmed 
något som verkar relativt lokalt och begränsat. 
Linjer är istället en utsträckning i längd, något som 
sprider och verkar i olika riktningar. McMorrough 
(2001) använder punkt-, linje- och fältkoncepten 
inom shopping och gör jämförelsen mellan butik, 
gata och varuhus. En butik kan då ses som en enhet, 
en punkt, och där flera enheter/punkter sen kan 
bindas ihop eller få en rumslig relation sinsemellan 
via exempelvis en gata, en linje. Detta kan också 
ställas mot varuhuset där istället butikerna och flera 
linjer kopplas ihop i olika riktningar och skapar 
ett ’fält’ av möjlig konsumtion. Principerna går att 
översätta och tillämpa även på staden som helhet; 
på tyngdpunkter, stråk och på dess kontext.

Punkt
En punkt kan beskrivas som något som agerar internt 
och så att säga i sig själv. Det går att röra sig till eller 
från en punkt men egentligen inte kring. Exempel på 
punkter kan vara enskilda attraktorer som fungerar 
som målpunkter och kan uppstå i både liten och i 
större skala; ett köpcentrum såsom Skärholmen, 
Farsta eller ett externt köpcentrum eller mindre en-
skilda verksamheter och aktörer. Det kan uppstå liv 
vid dessa platser men livligheten tenderar att inte 
sprida sig vidare till sin omgivning. Förflyttningar 
mellan en enskild startpunkt och ett enskilt mål  
genererar lite till sin omgivning. Människor rör sig  
till dessa punkter men sällan uppstår rörelser som 
passerar dessa punkter, de tenderar snarare att bli 
just start- eller målpunkter. 

Besökare till Skärholmens centrum interag-
erar i mycket begränsad utsträckning med stads-
delen i övrigt. Det ’spiller’ heller inte över särskilt 
mycket till omgivande gator och det uppstår inte 
någon egentlig diversitet av ’lägen’ som kan attra- 
hera olika typer av näringsverksamhet runt  
omkring centrumet. Punkter är således inte särskilt 
effektiva för att åstadkomma det vi kallar ’stadsliv’ 
eller för att stadsdelen som helhet eller intilliggande 
gator och kvarter ska kunna dra nytta av inflödet 
som uppstår. Detta går att koppla till diskussionen 
om samspelsintegration (Olsson 2005) och samti-
digtvarande (’co-presence’) (se exempelvis Giddens 

som punkter på ett mycket abstrakt sätt. Så även 
stråk i form av linjer eller symboliska pilar. Oftast är 
de angivna utan avsikt att vara just annat än en ab-
strakt representation av en tyngd-punkt, stadskärna 
eller av ett stråk. Men vad är det i realiteten som gör 
att just dessa stråk eller punkter kan utvecklas till att 
bli det även i realiteten? Här presenteras ett slags 
underifrån-perspektiv på detta där betydelsen av 
platsens eller stråkets kontext och omland betonas 
särskilt; det vill säga läget, de rumsliga relationerna 
till omgivningen eller dess position i stads-väven. 
Diskussionen förs bland annat med hjälp av begrep-
pen punkt, stråk och fält enligt Stan Allen (1985) och 
John McMorrough (2001) samt utifrån Bill Hillier 
och Julienne Hansons (1984) teorier om rumslig 
konfiguration och stadsformens betydelse för de en-
skilda platsernas egenskaper.

Stadsformen skapar ’lägen’
De rumsliga lägesegenskaper och förutsättningar 
som olika platser har skapas enligt Hiller och Hanson 
i hög utsträckning hur ett visst stadsrum relaterar till 
sin omgivning (Hiller & Hanson 1984). Ett torg eller 
en gata som har hög eller låg tillgänglighet och som 
är lätt eller svårt att nå från omgivningen resulterar i 
vissa egenskaper som i sin tur främjar en viss typ av 
användning. Hiller (1996) menar att för enskilda 
platser är detta helt avgörande. Hillier hävdar att det 
inte är platserna eller torgen i staden som skapar en 
stad utan att det är staden som skapar platser. 

Detta resonemang om lägen i staden utvecklas 
ytterligare av exempelvis Marcus som bland annat 
beskriver det som det spatiala kapitalet (Marcus 
2010). Applicerar vi detta tänkande på hur stråk och 
tyngdpunkter uppstår innebär det att stadsformen i 
sig har förmågan att skapa en tyngdpunkt. Det krävs 
emellertid en nyansering av koncepten och en ökad 
förståelse för hur stadsrummet genererar och stöder 
uppkomsten av stråk och tyngdpunkter. Ser vi till 
hur spacesyntaxteorin förklarar olika platsers egen-
skaper har detta att göra med hur platserna dels är 
förankrade till sin närmsta omgivning men också 
till staden (eller ett visst rumsligt system) på en mer 
övergripande nivå. Alltså hur gator är kopplade till 
varandra och hur man når eller inte når olika platser 
och det offentliga rummet. Gatustrukturen och stads-
formen skapar och distribuerar således centralitet 
och periferi på olika sätt. 
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mellan punkter längs linjer och det blir otydligare 
vad som är start- och målpunkter. Beroende på hur 
punkter är distribuerade längs linjen så uppstår 
rörelse och flöden som kan anta olika intensitet. 
I de sekvenser där människors rörelsemönster över-
lappar så delar olika människor stadsrum för en viss 
sekvens vilket möjliggör utbyte.

Ett sådant utbyte kan vara aktivt eller passivt och 
det kan handla om utbyte av information, antingen 
direkt eller av att man bara läser av en situation genom 
att se på hur andra beter sig. Goffman (1963) talar 
exempelvis om fokuserad eller ofokuserad interak-
tion och Koch et al. (2012) talar om primära och 
sekundära effekter som kan uppstå som resultat av 
samnärvaro och interaktion. En förståelse för hur 
stadsrummen kan åstadkomma en potential för 
samtidigtvarande på detta sätt är avgörande för 
att kunna nå de mål som planen formulerar om att 
skapa mötesplatser (ÖP 2016, sid 20-23, 52). 

Att bygga en miljö som möjliggör allt för rationella 
rörelsemönster eller beteenden motverkar således 
flera av de effekter som man vill ha ut av stadslivet 
eller av det som kallas urbanitet. Ett begränsat utbyte 
mellan samhällsgrupper missgynnar samhället i all-
mänhet och marginaliserade grupper i synnerhet 
varför det har relevans för hur stadsbyggandet kan 
påverka segregationen i våra städer (Franzén 2001; 
Legeby 2013). Fördelen med en linje jämfört med 
en punkt är att de enskilda punkternas individuella 

1984; Goffman 1963; Hägerstrand 2009; Koch 
2009; Legeby 2013). 

Både i översiktsplanen och i regionplanen betonas 
betydelsen av vardagens mötesplatser, platser där vi 
kan se och dela rum med andra stockholmare och 
andra samhällsgrupper vilket har stor betydelse för 
social sammanhållning som helhet och för frågor 
som integration och utbyte mellan individer och 
grupper och förståelsen för olika livsvillkor (Young 
1996). Vid punkter blir stadslivet mycket begränsat 
rent geografiskt och omgivningen lämnas relativt 
opåverkad av de aktiviteter som sker vid dessa 
punkter. McMorrough (2001, 198) framhåller att 
urbaniteten snarare avtar med ökad privatisering 
i exempelvis shoppingmiljöer även om strukturen 
ofta försöker härma eller återskapa attribut som är 
symboliserar staden. 

Linje
Linje kan jämföras med stråk vilka kan beskrivas ut-
göras av stadsrum med en långsträckt utbredning. 
Det är en geometrisk enhet som oftast förbinder och 
skapar en aggregering av punkter utmed en sträcka. 
Genom att punkter förbinds rumsligt så skapas rela-
tioner mellan dessa punkter och tillsammans gener-
eras därmed så kallade sekundära effekter. Det hand-
lar alltså inte om en linje som förbinder två punkter 
utan det handlar om att flera punkter längs en linje 
tillsammans utgör en helhet. Rörelser framträder 

Representation av punkt med olika abstraktionsgrad. 
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få en funktion av lokala huvudgator där fler rörelser 
sker. Ofta är de mest befolkade gatorna de som så 
att säga används på vägen mellan andra linjer och 
punkter, gator som kan koppla ihop intensiva stråk 
med mer lugna stråk som ligger intill, vardaglig ut-
tryckt, sidogator eller bakgator. Detta gör att ett fält 
lyckas skapa och kombinera en diversitet av olika 
lägen inom ett begränsat område, det skapas en 
närhet mellan olika lägen (Marcus 2010). Dels har 
detta med de rumsliga egenskaperna att göra vilket 
kan identifieras och förklaras av spacesyntaxteorier-
na och dels har det med att göra hur målpunkterna 
är distribuerade inom ett sådant fält. 

Gatustrukturer som är hierarkiskt uppbyggda, 
exempelvis trädstrukturer, tenderar att begränsa 
upptagningsområdet och förankringen till omgiv-
ningen; en plats rumsliga räckvidd blir därmed 
begränsad. Valmöjligheterna för rörelse minskar, 
kontrollen ökar liksom förutsägbarheten (Koch 
2015). I fält kan de punkter som kommer att utgöra 
start- och målpunkter sägas vara mer diffusa, miljön 
karaktäriseras snarare av en kontinuitet av möjliga 
målpunkter. Allen (1983) beskriver det som att fokus 
flyttar från ’individer’ till det ’kollektiva’ eller från 
’objekt’ till ’fält’. Han framhåller att fält inte kan 
skapas uppifrån utan snarare skapas underifrån, 
utifrån de lokala förhållandena och framför allt de 
lokala rumsliga relationerna. Att olika byggnads- 
komponenter tillåts samverka och skapa en helhet.

dragningskraft minskar i betydelse och det blir istället 
punkternas sammanlagda attraktionskraft som blir 
avgörande. Det kan ses som en fördel då det ger 
utrymme för svagare aktörer att finnas i ett gynn-
samt sammanhang. 

Linjer som fenomen återfinns exempelvis i stads-
delar med tydliga huvudgator, exempelvis Skarpnäck 
eller Hökarängen. Men här har linjen också tydliga 
begränsningar; de antar förvisso stråkets fysiska 
form men i stadsdelarna saknas en kontinuitet som 
sträcker sig längre än stråket i sig. Linjen eller stråket 
har så att säga inga starka rumsliga relationer eller 
tentakler till omgivningen vilket ofta resulterar i ett 
lågt inflöde från andra stadsdelar vilket har effekter 
på såväl stadslivets intensitet och dess blandning 
(Legeby 2013). Den fysiska miljön skapar ett gräns-
snitt mellan stadsdelarna som får en åtskiljande effekt 
snarare än en sammanlänkande effekt. Denna typ av 
rumsliga förutsättningar begränsar alltså samspelet 
lokalt. 

Fält
Punkter och ett flertal linjer kan i sin tur aggregeras 
till vad Allen kallar fält (1985). Detta uppstår i staden 
när flera linjer/gator finns parallellt och har sina  
respektive punkter kopplade till sig. De punkter som 
förekommer i ett sådant fält genererar tillsammans 
flöden och möjligheter. Inom varje fält kan också 
de olika linjerna anta olika karaktär där vissa kan 

Linje eller fält: bestäms dels av det enskilda stråkets egenskaper och av omgivningen.
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krävs radikala förändringar av inte enbart dessa 
platser utan också radikala strukturella förändringar 
i ett relativt stort omland kring varje tyngdpunkt. 
Att fokusera på de tre begränsade områdena Kista, 
Skärholmen och Farsta kommer inte räcka för att 
skapa nya goda lägen eller nya tyngdpunkter. Dessa 
behöver utvecklas så pass mycket att de också hakar 
tag i den befintliga centralitetens utbredning. Sådana 
sammankopplande stråk eller linjer behövs för att 
tyngdpunkten ska kunna bli livskraftig, stråk som i 
sin tur behöver vara förankrade i de stadsdelar som 
de genomkorsar; linjerna behövs för att skapa rela-
tioner mellan punkter, dessa enheter kan i sin tur 
adderas och skapa fälteffekter. 

Detta innebär att det i hög utsträckning är 
gatorna i sig som både genererar platser för – och 
tillgängliggör samhälleliga resurser – vilket sin 
tur blir det som skapar värde. En upprepning av 
1940-1980-talens områdesplanering lovar allt annat 
än ett hållbart stadsbyggande. Är avsikten att bryta 
segregation, skapa mer jämlika livsvillkor och skapa 
fler bättre ’lägen’ så gäller det att bygga vidare och 
utveckla de konfigurativa rumsliga egenskaper som 
den befintliga staden innehar och frigöra den poten-
tial som staden besitter. 

ann lEgEBy är forskare vid Arkitekturskolan KTH.

Texten bygger på Legeby, Koch och Marcus 2016, Jämlika  
livsvillkor och stadsbyggande – inspel till pågående översikts- 
planearbete.

Arkitekturskolan på KTH har under 2015-2016 har på uppdrag 
av Stockholms stad samverkat med Stockholms stad initiativ 
Kommissionen för ett Socialt Hållbart Stockholm under ledning 
av hållbarhetschef  Paul Alarcon, Stockholms stad. Arbetet har 
ingått i utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö som letts av 
Åsa Dahlin på Stadsbyggnadskontoret. Forskarnas uppgift har 
varit att ta fram vetenskapliga underlag med förslag till åtgärder 
inom avgränsade fördjupingsområden vilka kan bidra till att  
stärka den sociala hållbarheten i staden. Två rapporter har tagits 
fram av KTH inom ramen för samverkan: Jämlika livsvillkor  
och Stadsbyggande – inspel till pågående översiktsplanearbete 
(Legeby, Koch och Marcus, januari 2016) samt Kulturnärvaro 
– inspel till boende och stadsmiljö (Legeby, Koch och Abshirini, 
augusti 2016).

Fälteffekten kan förklaras utifrån konfigurativa 
egenskaper som beskrivs inom spacesyntaxteorin 
och fält kan uppstå där det finns ett flertal linjer/
stråk som har höga integrationsvärden. Det räcker 
således inte med ett välintegrerat stråk omgiven 
av segregerade gator utan det behövs flera gator 
med höga integrationsvärden och en struktur som 
möjliggör flera relativt likvärdiga alternativ för att 
kunna röra sig genom ett område. Även hur vi rör 
oss påverkas av denna typ av rumsliga egenskaper. 
På platser där de rumsliga egenskaperna skapar 
förutsättningar för fält att uppstå, det vill säga flera 
gator intill varandra med relativt hög rumslig inte-
gration, så förekommer också i högre utsträckning 
mer socialt gåbeteende till skillnad från exempelvis 
platser som enbart har linjer/stråk där beteendet i 
högre grad präglas av så kallat nyttogående (Choi 
2012); studier har exempelvis påvisat stora skillnad-
er i gåbeteende i Hökarängen och i SoFo på Söder-
malm som kunnat kopplas just till den byggda mil-
jöns egenskaper. 

Stadsbyggande för nya tyngdpunkter
Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholm 
har tydliga mål för att staden ska växa. Samtidigt 
finns ambitiösa mål om att minska segregationen och 
åstadkomma mer jämlika livsvillkor. För att kunna 
genomföra översiktsplanens intentioner i kommande 
stadsbyggnads-projekt och styra stadsbyggnadsinves-
teringar så att målen uppnås är det nödvändigt med 
ökad kunskap och förståelse för hur stadsformen 
i sig skapar och genererar olika lägesegenskaper. Det 
är en förutsättning för att effektivt kunna använda 
stadsbyggande för att förändra, förstärka eller ut-
veckla nya tyngdpunkter (se Marcus 2015). 

Summerar vi det som tagits upp här om punkt, 
linje och fält så framstår det som att urbana tyng-
dpunkter inte låter sig utvecklas ’uppifrån’ eller 
genom ett antal begränsade nedslag. Genom att 
tänka genom alla de tre begreppen punkt, linje 
och fält  och bygga på kunskapen om konfigurativa 
rumsegenskaper kan platser utvecklas för att stödja 
uppkomsten av mer kompletta tyngdpunkter och 
stadsdelar i lägen som idag kan beskrivas som  
erifera. Det är kontexten eller omlandet kring dessa 
tyngdpunkter som i hög grad avgör hur de kan 
komma att fungera. Det är uppenbart att det  
utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv många gånger 
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”Tänk om det bara sa pling och så var jag hos dig. 
Tänk om man bara kunde ha en knapp så barnen 
kunde komma till sina föräldrar precis när de ville. 
Det är så tråkigt att det tar sån tid att resa till dig. 
Man vill ha en pling.” Jag sitter på ett hotellrum och 
pratar med min sexåriga dotter i telefon. Längtan är 
stark. Men det är fem timmars flygresa mellan oss. 
När vi lagt på slår det mig att hon har ju fångat hela 
grejen! Att resa kan vara härligt men det är ofta mer 
tvång än vilja. Skulle vi ha en pling så skulle vi i de 
flesta fall ta en sån till dit vi ville. Utradera avståndet. 
Jag slår på tv:n som visar en Star Trek-film. Och där 
har de ju en sån – en Transporter – som upplöser 
kroppen i atomer och skickar den till annan plats där 
de sätts ihop igen. ”Beam me up Scotty!”

För hundra år sedan trodde vi att bilen var 
plinget som skulle ge oss obegränsad rörelsefrihet. 
Men så blev det inte. När internet kom trodde mån-
ga att det var plinget. Om vi bara kunde skicka allt 
med ettor och nollor och ha videokonferenser så 
skulle vi inte behöva resa fysiskt, inte behöva träf-
fas på riktigt. Platsen skulle upplösas. Men så fel vi 
hade. Det vi ser är raka motsatsen. Explosionen av 
sociala media har lett till en explosion i resande, från 
landsbygd till städer, mellan städer och inom städer. 
Platsen är viktigare än någonsin. Internet och ur-
banisering går inte bara hand i hand, de förstärker 
varandra. 

Under arbetet med den nya stadsplanen för 
Kiruna, staden som måste flyttas på grund av att 
gruvan växer in under den befintliga stadskärnan, 
intervjuade jag några unga tjejer om hur de såg på 
sitt liv och på framtiden. Förutom att de verkligen 
gillade Kirunas närhet till vildmarken och naturen, 

Alla behöver närhet

så uttryckte de oro för bristerna i vård, skola och 
omsorg. Den som ska föda barn måste åka tolv mil 
till Gällivare. Närmaste högskola ligger i Luleå, tret-
tio- fyra mil bort. Mest fascinerade var deras berät-
telse om sociala medier. Med Facebook eller Insta-
gram följer de både kompisars och kändisars liv och 
upp- levelser, allt på sekunden. Att minut för minut ta 
del av detta flöde av frestelser blir för många ett kon-
kret bevis på isolering och missade chanser. Mellan 
2005 och 2012 förlorade åttiosex procent av Sveriges 
småkommuner ungdomar mellan arton och tjugo-
fem år till storstäderna. Trenden är stark även för 
sjuttiotalisterna.1 Framtidsforskaren Peter Schwartz 
menar att urbaniseringen i världen beror mycket på 
att det helt enkelt är relativt tråkigt för ungdomarna 
på landsbygden.2

Internets förmåga att skapa resor får mig att tän-
ka på Taka Sakano. Taka drev ett litet skivbolag i 
Tokyo. Han hade bott i New York där han via om-
vägar fick kontakt med DJ Mad Mats i Stockholm. 
Mad Mats startade skivbolaget Raw Fusion (där 
jag släppte min första singel under artistnamnet 
Stockholm Cyclo). Vi var en liten men internationellt 
spridd krets som under slutet av 1990-talet gick loss 
på jazzinfluerad house och techno, och som höll 
kontakt via nätet och spelade på varandras klubbar. 
Jag fick kontakt med Taka via mail och Skype. När 
han senare flyttade till Tokyo ville han släppa min 
musik, och han bjöd mig dit för att göra en klubb- 
turné. Jag spelade i Tokyo, Osaka och Ohita, träffade 
en massa fantastiska människor och hade mitt livs 
mest omtumlande upplevelser. Därefter kom Taka 
till Stockholm flera gånger och skrev skivkontrakt 
med några av mina musikervänner. Flera samlingar 
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skådlig framtid. Men om livskvalitet och välfärd 
ska kunna utvecklas måste städerna byggas om för 
ökad närhet för alla. De effektivaste och mest sociala 
resesätten, som att gå, cykla och att resa kollektivt, 
måste prioriteras.4 Inte minst för att få maximal fram-
komlighet för de fordon som verkligen måste fram, 
utryckningsfordon, varutransporter och färdtjänst. 
Om bilar vore till för dem som har svårt att gå, om vi 
såg bilar som de rullstolar de i praktiken är, så skulle 
vi kanske ha större acceptans för att de tar plats. Vi 
lämnar ju gärna plats när någon med rullator vill 
stiga ombord på bussen. Bilberoende är egentligen 
ett sorts funktionshinder, ett hinder för att livet ska 
fungera. 

För hundra år sedan löste hästar många av sta-
dens transporter. ”Hade jag frågat folk vad de vill ha 
hade de önskat en snabbare häst”, lär Henry Ford 
ha sagt. Framtidsforskaren Dan Hill5 menar att mor-
gondagens bil kommer att vara som dagens häst.6  
När våra transportsystem har effektiviserats och 
automatiserats så att ingen egentligen behöver äga 
bil, när varor och människor körs runt i poddar som 
kan kommunicera med varandra och effektivisera 
flöden och framkomlighet, då kommer det privata 
personbilägandet bli överflödigt, något som vissa kan 
ha som hobby. Det kommer säkert att finnas fartbanor 
för bilåkning och biltävlingar, precis som det idag 
finns turridning och galopptävlingar. Vi kan skratta 
åt ”Den stora hästgödselkrisen” som The Times skrev  
om år 1894 där man förutsåg att London ”om femtio 
år kommer … vara begravt under tre meter gödsel”.7 
Men för dåtidens trafikplanerare var det ett olösbart 
problem att hundratusentals hästar skulle släppa 
tusentals ton bajs på stadens gator. Spårvagnar och 
massbilism räddade staden från hästbajset. Nu måste 
vi rädda staden från massbilismen. ”Om du tror att 
vi vill trycka in två bilar i varje garage i Mumbai, 
så är du galen. Om vi inte funderar på en ny sorts 
transportmodell för städerna så kommer det inte att 
fungera”, sa Henry Fords barnbarns barn Bill Ford, 
styrelseordförande i Ford Motor Company, 2015.8 
Även bilbranschen verkar inse, eller vill i alla fall 
framstå som att de förstår, att bilstaden är ohållbar 
och att vi måste ta nästa smarta utvecklingssteg.

Det har talats mycket om den ”smarta staden”, 
men oftast i termer av teknologi och digital infrastruk-
tur, sakernas internet (the internet of  things), big data, 
Wi-Fi, självkörande bilar och så vidare.9, 10 Jag skulle 

med skandinavisk housemusik gavs ut i Japan. Utan 
internet hade detta aldrig hänt. Internet gjorde det 
lättare för oss att lära känna varandra och spela och 
göra musik tillsammans. 

Varannan vecka bor mina barn hos sin mamma 
ett kvarter bort. Jag pratar ibland med barnen på 
Skypes videofunktion, och det funkar bra, men det 
minskar inte behovet av att ses. Våra samtal får oss 
att vilja träffas. Internet har gjort oss mer sociala 
och mer urbana. Alla dessa människor som sitter på 
bussen och tittar ner i sina mobiler, vad gör de? Jo, 
de kommunicerar med andra och kanske är de på 
väg för att träffa någon. Vi är inte robotar som lever 
av näringslösning. Vi är sociala varelser som behöver 
närhet. Närhet för att överleva och för att den gör 
livet värt att leva. Ingen människa är en ö, ingen 
människa är självförsörjande. Alla behöver mötas. 
Alla behöver närhet. Därför finns det städer.

Här har jag sammanställt några förslag som kan 
reparera våra städer och maximera närheten. Det är 
en hjälplista på femton punkter för framtidsmedvetna 
politiker, stadsplanerare och medborgare.

1. Omvandla stadsmotorvägar till 
stadsgator 

2. Gör varannan stadsgata till gåfartsgata 

3. Maximera trottoarerna 

4. Bygg ett tryggt cykelnät 

5. Sänk hastigheterna 

6. Inför bilfria helg- och sommargator 

7. Fritt för parklets och foodtruckar 

8. Ta bort parkering på gata och inför 
maxnorm 

9. Bygg ut all sorts kollektivtrafik 

10. Utveckla autonom delad mobilitet 

11. Bygg ut system för trängselavgifter 

12. Förtäta för mångfald

13. Maximera lokaler i gatuplan 

14. Bygg nya torg och parker 

15. Gör stadskärnor barnvänliga 

Oavsett om du tycker listan är självklar eller lite väl 
radikal vill jag betona att ”jag är inte anti-bil … jag 
är för valfrihet!”3 som Janette Sadik-Khan brukar 
säga. Bilar i städer kommer vi leva med i en över-
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transportation model, it’s not going to work.” Bill Ford, http://
www.wired.com/2016/01/the-metastructure-transportation
9. Townsend, A. M. 2013, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and 
the Quest for a New Utopia, New York: W. W. Norton & Co.
10. www.ibm.com/smartercities
11. Glaeser, E, 2012, Triumph of  the City: How Our Greatest Invention 
Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, New York: 
Penguin Press.
12. Putnam, R., 2001, Bowling Alone: The Collapse and Revival of  
American Community, London: Simon & Schuster.

säga att en smart stad är en stad som bokstavligen 
gör människor sociala, en stad som maximerar den 
sociala interaktionen och utbytet mellan människor.  
Men det räcker inte för att göra något ”smart”. Detta  
samspel, denna sociala interaktion, skall göras till en låg 
kostnad. Låg kostnad för individen, för samhället, och 
för miljön. Det är därför urbanekonomen Edward 
Glaeser säger att ”städer är närhet och täthet”.11  
Människor som sitter i en bil på en motorväg har 
inte bara själva betalat dyrt i tid och pengar för att  
sitta där, samhället har också betalat dyrt för byggande  
och underhåll av motorvägen. Kostnaderna för miljön 
och klimatet är milt sagt höga. Interaktionen och ut-
bytet mellan de som sitter i bilarna är noll. Människor 
i sina privata bil-bubblor på väg mellan hemmet-bub-
blan, arbetsplats-bubblan och köpcentrum-bubblan 
urholkar offentlighet och samhälle.12 Om bilåkande  
skulle leda till högre interaktion, högre livskvalitet 
och lyckligare människor, så skulle det i national-
ekonomiska termer vara värt det. Men så är inte  
fallet. Snarare gör bilstaden människan på det stora  
hela sjukare, fattigare, farligare, ensammare och 
olyckligare. 

Att bygga om staden tar tid. Men vi kan inte 
fortsätta leva med 1900-talets bilprioriterande stads-
byggnadsmodell. Den duger inte längre därför att 
den inte är tillräckligt bra på att maximera närhet. 
Den har blivit omodern, kontraproduktiv och allt-
för orättvis. Förändring måste ske därför att – alla 
behöver närhet!

alExanDEr ståhlE, Tekn Dr stadsbyggnad KTH, VD Spacescape 
och författare till boken Alla behöver närhet (Dokument Press, 2016)

notEr

1. Mellander, C, 2015, Unga flyr landsbygden, blog Verticals, 
http://vertikals.se/charlotta/2015/08/25/de-unga-flyr-fort-
farande/
2. Schwartz, P, 2015, The Future of  Cities Seminar Dubai
3. ”I am not anti-car … I am pro-choice!” Janette Sadik-Khan 
i Maone, A., 2012, Janette Sadik-Khan: Making a Sustainable 
City, Green Source, http://greensource.construction.com/peo-
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ton, DC: Island Press.
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6. Föredrag på Flow Festival i Helsingfors 2015
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toric UK, http://www.historic-uk.com/HistoryUK/History-
ofBritain/Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894/
8. ”If  you think we’re going to shove two cars in every garage in 
Mumbai, you’re crazy. Unless we figure out a very different urban 
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figurEs: karin rEisingEr, sofiE tiDstranD, vincEnt prats

The house in the 
center has become 
the house at the end 
of the street (and vice 
versa) 

Figure 1: The former fish restaurant at Hotel Plitvice in Plitvice Lakes National Park, Croatia, architect Marijan Haberle in 
the 1950s. Photo: Karin Reisinger, 2014.
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current political shifts, methods of  critique are once 
more to be negotiated. Thus, I have decided to be 
a critic who assembles rather than debunks,i collect-
ing narratives and assembling them to reach a larger 
scale that matters, “becoming worldly”, as Donna 
Haraway claims,ii and transgresses scales of  consid-
eration without neglecting their connectivities. 

2. Overcoming dichotomies still requires a radical 
determinedness in a world of  growing opposition in 
politics and planning. The politics of  who we cite  
involves defining one’s own terms – based on multiple 
roles of  researchers and multiple voices and practices 
in space.iii Thus, spaces of  natureculturesiv are describ- 
ed and inhabited by research – in precise case studies, 
but also in assemblages of  micro-narratives opposing 
meta-narratives, policies and populism – as Rachel 
Carson did in Silent Springv by juxtaposing a myriad  
environmental damage and its everyday effects on 
various actors. Her assemblage enfolds as the logic of  

Drastic spatial shifts, according to changing politics 
and ecologies, determine planning and architec-
tures, dispositions for everyday lives. What happens 
to architecture if  the context changes drastically? 
This is the case with preservation areas, for example,  
when areas and buildings are given over to nature  
after being declared protection areas. It is also the case 
when areas are used for exploitation, for example, 
mining. In this case, currently shown in Malmberget, 
Sweden, the house in the center becomes the house 
at the end of  the street as a result of  the expansion 
of  mining areas and the subsequent urban changes. 

Looking at these transformations as part of  
my postdoctoral fellowship in Critical Studies, two  
different concerns largely determine my research 
into spatial transformations and specific architecture: 

1. Who profits from the changes and who is affected? 
Which agencies are empowered, and which are 
hindered by architecture and planning? Given the 

Figure 2: Malmberget, Sweden: empty house at the end of  the street. Photo: Karin Reisinger, summer 2016. 

Reisinger: The house in the center



KTHA#3

38

Reisinger: The house in the center



39

approaches to our contemporary global matters of  
concern. At the conference, Simona Castricum sang 
in her rave performance When Program is the Enemy of  
Function: “Fights don’t feel like reasons to lose”. 

In the preparatory elective seminar, Architecture & 
Feminisms,xiii we looked into possibilities of  unveiling 
power and transcending norms – in conference or-
ganization, in content reflection and in our various 
formats of  exchange. Students actively shaped parts 
of  the conference: the registration (How do we want 
to welcome and host international guests?); online 
representation (How do we allow for exchange and 
do we want to control that?xiv); and orientation (How 
can we provide orientation and disorientation in the 
space and time of  the intense three-day event?). 
Thrown into the common act of  co-shaping an 
international AHRA conference Architecture & Fem-
inisms the students developed their own ideas about 
conference organization, taking into account vital 
and productive “moments of  disorientation”.xv

The students of  the course Introduction to Urban  
Economicsxvi further investigated Stockholm’s urban-
ities on the smaller scales of  economically driven 
urban transformation. For example, the performed 
play of  Kista Monopoly criticized economic specula-
tion in Stockholm along a myriad of  affected roles 
and their economic interconnections: the janitor, 
the speculator, the inhabitant, the employed, the 
consumer, the board member.

karin rEisingEr is a post-doc researcher at the School of   
Architecture, KTH

a compound of  situated stories and transformations.vi 

Space is where narratives develop – or become im-
possible. 

In Practicing Feminist Political Ecologies Wendy Harcourt 
and Ingrid L. Nelson explain a mindset of  feminist 
political ecology that draws on “stories, narratives 
and analyses”, “rooted in place and history” to go for 
“cracks and fissures in identities and dualisms” rather  
than “bureaucratic and modernist approaches of  en-
vironmental protection programmes”.vii “Politics and 
architects make models of  the city and expect me 
to believe in it”, says film-maker Liselotte Wajstedt  
from Kiruna,viii where a part of  the city is to be re-
settled because of  the mining expansion. Wajstedt 
speaks from a hybrid situation, being rooted in Sámi  
contexts, but also entangled in the mining routines 
of  the city. Facing possible spatial transformations, 
similar “cracks and fissures” of  political chang-
es spread out in the area of  Gállok (Kallak), near  
Jokkmokk (North Sweden). The decision about 
whether the mining project in Gállok, also locat-
ed in the North of  Sweden, will be realized is to 
be made in February. Spatial transformations, and 
who decides on them, are still to be negotiated. An 
understanding of  this specific spatial situation needs 
a frame of  pluralist and overlapping voices includ-
ing inhabitants, local politicians, reindeer herders, 
the unemployed and activists. According to Gilles 
Deleuze and Félix Guattari, becoming relies on alliances, 
on complex assemblages.ix Such complexities in 
transformation show that questions about and from 
the hinterlands  do much more than efficiently feed 
into the urban; they must also conceive of  them as 
situated assemblages in specific environments – with 
the immediate histories, ramifications and inter- 
dependencies. Therefore, I am looking for “careful 
critiques” of  connective oscillations between voices.

Pluralist voices from researchers, architects, peda- 
gogues, planners and artists have also formed the 
AHRAxi conference, Architecture & Feminisms: Ecologies, 
Economies, Technologies,xii where 110 contributors came 
together to reflect on transformations from a feminist 
perspective, embracing conflictual identities and zones 
of  discomfort with the ambition of  investigating the 
role of  architecture in an age of  political, economic 
and environmental transformation. Re-engaging in 
feminist theories and practices allows for alternative 

notEs

i. Latour, Bruno. “Why Has Critique Run out of  Steam? From 
Matters of  Fact to Matters of  Concern”. Critical Inquiry 30, Win-
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“just and peaceful other-globalization”.
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What Can Architects Learn from Feminist Political Ecologies? This was 
held on 2 December, together with opponent Ingrid L. Nelson 
and presenters Hélène Frichot and Katja Grillner. 
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the publication When Species Meet. 
v. Carson, Rachel. Silent Spring. London: Penguin Books, 2000 
[1962].
vi. Reisinger, Karin. “Architectures Between the Devil and the 
Deep Blue Sea”. Presentation at the conference Architecture &  

Figure 3, opposite: 
Conference, 
Architecture & 
Feminisms:  
Ecologies, 
Economies, 
Technologies, 
registration desk 
conceptualized, or-
ganized and carried 
out by the students 
of  the elective sem-
inar. Concept and 
preparation of  the 
necklaces: Johanna 
Amren, Emilie 
Aspenström, Marie 
Ekblad, Mattias 
Hagegård, Lisa 
Christin Jonas, 
Hanna Skog, Sofie 
Tidstrand. Photo © 
Sofie Tidstrand
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Figure 4: Kista Monopoly playing cards. © Vincent Prats. 
See further “Kista Monopoly”, below.
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Prolog
Under de tolv år jag bodde på Uppingegränd i Tensta 
så promenerade och cyklade jag mycket i närom-
rådet, det så kallade uterummet. Först och främst 
gjorde jag detta som ett sätt att lära känna Tensta 
som en (av nästan arton tusen) invånare av Tensta 
och den (bo)stad som låg utanför lägenhetens väggar. 
Det var ett utmärkt sätt att förstå landskapet, området 
och miljön som en levande plats, befolkad i årtusen- 
den. I samband med bostadsutställningen Tensta Bo 
2006 så tecknade jag ner tre olika stadsvandringar i 
och kring Tensta för utställningskatalogen Tensta 
utanför mitt fönster (Gullberg 2006). Dessa tre vand- 
ringar var ett försök till att sammanfatta min uppfatt- 
ning av Tenstas komplexa verklighet som en gammal 
plats med ung bebyggelse och ännu yngre befolkning. 

Efter bomässan har jag fortsatt att leda stadsvan-
dringar i Tensta, ofta som en del av Tensta Konst- 
halls pågående utställning Tensta Museum. Jag 
har genom dessa vandringar mer och mer kommit 
att försöka förklara/positionera Tensta i skärnings- 
punkten mellan det moderna svenska folkhemmets 
byggda ideal och den intensiva globaliseringens ifrå-
gasättande/upplösande av platsbegreppet. 

Tensta är på sätt och vis mittpunkten i denna 
diskussion som förenar Sverige med världen under 
en tidsepok som annars utmärker sig genom sin 

Tenstas generösa 
uterum – tankar om 
miljonprogrammets 
(bo)stadsplanering och 
utveckling

ohämmade avskärmning (tänk filterbubblan) som 
spär på och driver en ökad segregation. 

I motsats till många tror jag att Tensta i dag på 
många sätt ger en tydligare bild av framtiden (som 
en mittpunkt i ett globalt samhälle) än den samtid 
som byggs just nu runt om i Stockholms län (som 
segregerade sociala öar i ett avskärmat samhälle). 
Många av de stora bostadsområden som har byg-
gts eller håller på att byggas (till exempel Silverdal, 
Norra Djurgårdsstaden, Vega, Barkarbystaden, Ur-
svik, Nacka Strand och Annedal) förefaller mig vara 
typexempel på det senare trots att de många gånger 
framställs som lösningar på just dessa problem (tänk 
”promenadstad”, ”bygga ihop staden”, ”läka ihop 
förort till stad”, etc). Jag är därför fortsatt intresserad 
av att utforska Tenstas historia, bostäder och uterum 
som ett sätt att peka på en alternativ framtid och i 
förlängningen ett annat sätt att fortsätta bygga stads-
mässigt i dag. 

I texten som följer så görs nedslag i tre viktiga 
skrifter för förståelsen av Tenstas generösa uterum:

 
- Kungliga Bostadsstyrelsens (1960) God BoStad 

(Tiden-Barnängen tryckerier, Stockholm)
- Sonja Vidéns  och Gunilla Lundahls (red) (1992) 

Miljonprogrammets bostäder: Bevara – förnya – för-
bättra (Byggforskningsrådet, Stockholm)

tExt: Erik stEnBErg

foto: matti östling 



KTHA#3

42

kallar uterummet” (Kungl Bostadsstyrelsen 1960, s.3). 
Bland annat inkluderades trafiksäkerhet och barns 
uppväxtmiljö, ”stadsplanekvaliteter, som sällan kan 
mätas eller värderas i kronor”(10), i denna utveckling.  
Det uppmanades även att ”exploateringen avpassas 
så att reservområden och ’andrum’ finns för ännu 
okända behov” (10) i framtiden och påminndes om 
”att de bostäder, som vi bygger idag, kommer att 
bestå i flera generationer.” (11)

Det (kanske inte så) självklara sambandet mellan 
bostaden och staden sammanfattades med att 
”bostaden och dess miljö bör samstämmas till en 
ändamålsenlig och harmonisk helhet.”(8) Uterum- 
met som begrepp vidgas i samband med detta 
från att betyda ”den del av enfamiljshusets 
trädgård som ligger i direkt kontakt med innerum- 
men”(39) till att ”även gälla utomhusmiljön i bost-
adsområden med flerfamiljshus.”(39) Ett antal 
nya begrepp som kommunikationsrum, samvarorum, 
trädgårdsrum och stadsrum användes för att beskriva 
uterummets varierade innehåll. Målet var att stad-
splanera, inte bara bostadsplanera; det vill säga att 
inkludera bland annat rekreation, lekplatser och 
bilplatser i den goda bostadens planering. 

Rekreation sågs som en motvikt mot det ökande 
tempot i samhället och grönytorna skulle för  
människorna i bostadsområdet vara både avskil-
jande (rums-skapande) och sammanbindande (som 
kommunikationsyta). Dessa grönytor var ”fler- 
familjshusets kompensation för småhusets egna 
trädgård”(39) och kunde ”inte enkelt normeras på 
samma sätt som exempelvis parkeringsbehovet”(40). 
Uterummet skulle ”fungera som en helhet, obero- 
ende av formella fastighetsgränser”(40). Vidare var 

- Igor Dergalins (1965) Experimentella förslag till ut-
formning av uterummet i nya bostadsområden - svensk 
sammanfattning av avhandlingen ur Dergalins 
privata arkiv, KTH 

Genom dessa texter reflekterar jag över vilka  
kvaliteter som fanns i (bo)stadsplaneringen och bygg- 
andet av Tenstas yttre miljöer. Texten kommer att 
bearbetas och kompletteras med bilder av Tens-
tas uterum tagna av fotograf  Matti Östling och  
publiceras i ArkDes kommande publikation  
ArkDes Resumé: Bygga Bo – en antologi kring utmanin-
garna att bygga bostäder, kvarter och samhällen som är till 
för alla.

Faringe – uterummet som tomrum 
Det finns ett stort uterum nedanför Gullingeskolan, 
mellan Faringe- och Bärkingeplan, som alltid har fasci- 
nerat mig på grund av dess tomhet, på gränsen till 
ödslighet. Längs uterummets västra sida går ett av 
de gångstråk som passerar under Tenstavägen och 
förbinder Tensta med Spångadalen och i sydöstra 
hörnet står ett ensamt träd. Det är en öppen gräs-yta 
som ligger bredvid en lågstadieskola. Trots det leker 
barn sällan på gräsplanen, kanske på grund av det 
saknas en lekplats. Sällan använder vuxna ytan hel-
ler, möjligtvis eftersom det finns ett ännu större sam-
manhängande uterum i Spångadalen. Vad är platsen 
då till för, vad är rummets nytta och hur kom detta 
uterum till? 

Utvecklingen av statliga riktlinjen God Bostad från 
1954 till 1960 bestod i huvudsak av ”att utvidga kraven 
på bostaden till att i större utsträckning än tidigare 
omfatta även den yttre miljön eller vad vi i korthet 

Uterummet mellan 
Faringe- och 
Bärkingeplan i 
Tensta.
Fotograf: Matti 
Östling

Stenberg: Tenstas generösa uterum
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grammets flerbostadshus som nu går att jämföra 
med verkligheten efter 50 år. 

På stadsplanenivå framhävs produktionsanpass-
ningen och bil(ism)ens inverkan på planeringen av 
uterummen. Det beskrivs hur husen ”radades … upp i 
schematiska mönster, mer styrda av kranbanor och 
byggteknik än av naturgivna förutsättningar” (Vidén 
och Lundahl 1992, sid 18) och att ”Stadsbilden på- 
verkas starkt av trafikmönstret.”(19) Det fanns gott 
om park-, kvarters- och gårdsmark men på grund av 
brist på omsorg var denna ”ofta kvalitativt dåligt till-
varatagen”(26). Storskaligheten och enhetligheten i  
uterummet presenteras som en effekt av uppdelningen 
”av markens tänkta nyttjande med utgångspunkt 
från normer och rekommendationer.”(27) Regelver-
ken gällande den gemensamma kvarters- och park-
marken var dock inte tillräckligt specificerad som 
i värsta fall fick till följd att uterummet rymde ”en 
känsla av ingenmansland”(27). 

De gårdsmiljöer som byggdes mellan flerbostads- 
husen var mer detaljerade men oftast också torftiga; 
begränsade av en förenklad syn på växtligheten som 
ensartad rumsavskiljare och präglade av dålig eko-
nomi i slutet av byggprojekten. Lekplatserna var 
slentrianmässigt utplacerade och bidrog till ”att den 
anlagda utemiljön totalt sett i allmänhet inte är 
särskilt stimulerande för fantasin och upptäcks-
lustan” (28). Samtidigt beskrivs hur barnen också 
funnit kvaliteter i uterummet. Det står till exempel: 
”Naturmark som finns kvar eller rejäla gräsytor som  
anlagts är ofta populära lek- och strövområden”(30) 
och ”Gårdarnas släta asfaltsytor är inte alltid bara 
sterila gångytor” (30).

Vidén och Lundahl skriver att trafikplaneringen 
och separeringen också medförde ett antal problem- 
ställningar. Även om bilar var tänkta att ställas i 
samlade parkeringsplatser kördes privatbilar ofta  
fram till husens gårdsentréer och utgjorde tidigt ”en stor 
källa till irritation och olycksrisker.”(32) Tidigt började 
även motorcyklar och mopeder att köra på gång- 
vägarna. Dessutom ledde parkering i underbyggda 
gårdar bland annat till att jordmånen var otillräcklig 
”för en varierad växtlighet med träd och buskar” (28). 
Sammanlagt räckte inte de goda intentioner som 
fanns i regelverk och planering för att skapa en färdig 
stadsmiljö. 

Vidén och Lundahl´s bok ger ett mycket nyanserat  
och kunskapsintensivt perspektiv på epokens byggan- 

barnens roll i (bo)stadsplaneringen överordnad  
mycket annat. 

Ambitionerna var högt ställda genom att ”Bostads- 
områdets friyta måste betraktas som ett samman- 
hängande lek- och rekreationsområde”(40). De speci-
fika lekplatserna var bara den yta definierad för de 
yngsta barnen som inte på samma sätt kunde röra sig 
fritt i det sammanhängande uterummet. Men även 
bilen hade en viktig roll i planeringen. Med tanke på 
att bilantalet i Sverige hade ökat från 4 bilar per 100 
invånare 1950 till 16 bilar per invånare 1960 (år 2010 
hade vi 46 bilar per 100 invånare) och eftersom ”på 
ett senare stadium är handlingsfriheten när det gäller 
tomtmarkens disponering starkt begränsad”(42) var 
det av största vikt att bilen togs med i planeringen. Att 
God Bostad 1960 inkluderade normer och anvisnin-
gar för bilplatser var ett erkännande och möjliggjorde 
ett underordnande av bilens plats i bostadens uterum.

Tomrummet på Faringe är i perspektivet God 
Bostad ett typiskt rumsskapande rekreationsrum i ett 
trafikseparerat miljonprogramsområde. Det är ett 
öppet offentligt rum avsett för gående som kan nyttjas 
av alla. I flerbostadshusen runt om tomrummet så 
vetter framförallt sovrum mot detta uterum. Det ger 
därmed boende mervärdet av en koppling mellan 
insidan på lägenheten och landskapet. Om am-
bitionen var att kompensera en stadsboende för 
bortfallet av trädgårdsrum så har man lyckats på en 
metafysisk men inte på en fysisk nivå. Ingen dörr vet-
ter mot grönytan och för att faktiskt odla måste man 
bege sig till kolonilotterna en halv kilometer bort. 
Tomrummet på Faringe är ett mellanstort uterum 
som dessutom har ett mervärde i dag genom att 
balansera den ökande trångboddheten i Tensta. Ju 
trängre vi bor, desto större roll kommer denna typ 
av allmänna oprogrammerade ytor att spela, vilket 
God Bostad förespeglade. 

Miljonprogrammets uterum 
I Miljonprogrammets bostäder: Bevara – förnya – förbättra av 
Sonja Vidén och Gunilla Lundahl från 1992 så pre-
senteras de förutsättningar som styrde byggandet, en 
lägesrapport och förslag till förnyelse av framförallt 
flerbostadshusen och dess miljöer från rekordårs- 
epoken. Både den historiska beskrivningen av miljon- 
programmets uterum och de omedelbara problem 
som dokumenterades för 25 år sedan tas upp. Texten 
utgör i dag en slags halvtidsrapport av miljonpro-

Stenberg: Tenstas generösa uterum
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Vilka var dessa mål var och hur formulerades 
de? I avhandlingen beskriver Dergalin inledningsvis 
hur tomrummet mellan byggnaderna i staden historiskt 
bildar ett ”uterummets mönster”(14) som är knutet 
till ”den kulturella situation och den sociala struktur i 
vilken stadens innevånare befann sig under utbyggnads- 
tiden”(4). Resonemanget förstärks genom exemplet: 

”Karlaplansområdet i Stockholms (sic.) 

är t.ex. en Haussmannplan så länge 

uterummet i alla dess tre dimensioner 

förblir oförändrat, oavsett vilken 

arkitekturstil de omgivande byggnad-

erna är utförda i eller kommer att 

byggas om till.”(4) 

Vidare beskriver Dergalin hur Stockholms utbygg- 
nad under 1950-talet mer och mer gått ”åt 
funktionellt och innehållsmässigt separerade  
bebyggelsegrupper”(5). De experimentella förslag 
som avhandlingens titel åsyftar är Dergalins egna 
försök till att motverka denna utveckling och istället 
planera/gestalta ett större sammanhängande stads-
rum där ”hela området betraktas som en enhet och 
alla människogruppers aktiviteter har sammanförts 
till gemensamma stråk”. Den primära fallstudien 
Dergalin använder sig av är Generalplanen för Rinkeby, 
Spånga Kyrka och Tensta som han själv delvis ansvarat 
för (10 och 14). 

Några ansatser kring planerarens roll och  
ansvar för uterummets utformning i avhandlingen 
är att uterummet skall utformas efter funktion, att  
gånvägar inte kan blandas med annan kom- 
munikation samt att ”Uterummens inbördes sam-
manhang  är av största betydelse för u vecklingen 
av kontaktmöjligheterna.”(10) En förutsättning för  
Dergalin är trafiksepareringen. Han skriver att  
”Ett differentierat trafiksystem – som otvivelaktigt är 
betingat av trafiksäkerhetsskäl – möjliggör en ren- 
odlad och ändamålsenlig utformning av uterummets 
miljö.”(20) 

Avhandlingen introducerar därefter flera möjliga 
”problemkomplex”(5 och 20) kring uterummets ut-
formning men begränsas samtidigt till att studera 
”rörelsefrihet, kontaktmöjlighet och trafiksäkerhet 
för barn och vuxna”(5). Till sist ställs uterummets 
utformning ”i samband med stadsinnevånarnas 
kontaktmöjligheter.”(5) 

de. Jag anser dock att innehållet (tillsammans med 
synen på byggandet under miljonprogramsepoken) 
nu måste revideras. Bokens ambition är så omfattan- 
de att den av sin natur är tvungen att generalisera.

I detta generaliserande så finns det en risk att de 
specifika egenskaper som finns i miljonprogrammets 
flerbostadshusområden går förlorade. De uterum som 
från en början var öde och dåligt genomförda har nu i 
många fall fyllts med uppvuxna träd, bättre bänkar,  
lekplatser och belysning. Även om planeringen av mil- 
jonprogrammets uterum var övergripande så tror jag 
att all byggnation under miljonprogrammet var rotad 
i en specifik plats som har haft sin specifika utveckling. 
Tenstas fysiska utveckling, till exempel, skiljer sig my-
cket från Rinkebys; även om de planerades tillsam- 
mans och ofta får representera Södra Järva tillsam-
mans. 

Långa stråket som kommunikationsrum 
Från Spånga Kyrkväg och i förlängningen Rinke-
by till punkthusen på Hjulsta Backar går det ett 
långt sammanhängande och nästan spikrakt stråk i 
öst- västlig riktning. Det är ett kommunikationsrum  
lika långt som Tensta, dvs nästan två kilometer, 
som står i kontrast till bilvägarnas korta stråk och 
vändplaner. Den förbinder och passerar förbi hela 
Tenstas södra bebyggelse. Variationeni uterum 
som passeras är förbluffande stor. Från det nästan 
pastorala landskapet kring Spånga Kyrka till 
Hjulsta Centrums höga loftgångshus är det ett 
tusenårigt avstånd. Man hinner passera stora an-
lagda parker, låg bebyggelse i olika gruppering-
ar, kulturhistoriska kullar, broar med utblickar, 
lek- och spelytor, gårdsmiljöer med varierande 
vegetation och tomrummet på Faringe. Stråket ger 
långa utblickar och mäter avstånd där det annars är 
en ganska tät men småskalig bebyggelse i högst tre 
plan. Det är ett tydligt horisontellt uterum i Tensta 
som samlar den rörelse som sker inom området. 

Igor Dergalins doktorsavhandling från 1965 har 
titeln Experimentella förslag till utformning av uterummet i 
nya bostadsoråden. I en presentation av avhandlingen 
på svenska så sammanfattar Dergalin arbetet med 
att ”Den primära utgångspunkten för avhandlingen 
har varit att FORMANDET AV DEN FYSISKA 
MILJÖN ÄR ETT VÄSENTLIGT MEDEL FÖR 
ATT UPPNÅ SOCIALA OCH EKONOMISKA 
MÅL.” (Dergalin 1965, 1) 
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koncentration och ordning till ytterstadens grönska, 
rymlighet och frihet från störningar”. Detta citat 
används ofta för att beskriva Tenstas särart men in-
nebörden av det har inte tillräckligt analyserats i förhål-
lande till dagens stadsutvecklingsbehov. Koppling- 
en mellan det uterum som God Bostad beskriver och 
som Igor Dergalins avhandling introducerar är en 
bra utgångspunkt för denna analys. Men det sker ett 
brott i historien om Tensta trots att det redan på ett 
tidigt stadium finns boende som uppskattar Tensta, 
dess innerum i form av lägenheter och dess uterum 
i form av en generös fördelning av huskroppar och  
tomrum. (Hulth 1973, sid 10). Den tydliga bilden av ett 
sammanhängande socialt uterum som Igor Dergalin 
m.fl. planerade utifrån de riktlinjer som God Bostad 
1960 formulerade framkommer inte särskilt tydligt i 
Vidén och Lundahl´s bok eller de planer som finns 
för Tenstas utveckling i dag. 

Kanske är det fortfarande för svårt att förklara vad 
det är för typ av uterum som de boende uppskattar 
och kanske är trycket på bostadsbyggandet för stort 
för att detta sociala rum ska ses och förstås som en 
kvalitet. Eller är det rädslan för att dessa rum faktiskt 
bidragit till en växande segregation som gör att vi 
letar efter och pekar ut dessa tomrum för att fylla 
dem med något nytt? Än så länge är inte tomrum-
met på Faringe hotat men då den dagen kommer 
hoppas jag att vi hunnit längre i att återupptäcka 
och beskriva miljonprogrammets rumsliga och gen-
erösa invändiga och utvändiga (bo)stadsplanering. 
Det är denna planering som jag anser vi borde byg-
ga vidare på. 

Erik stEnBErg är lektor i arkitektur vid Arkitekturskolan KTH.

källor:
Dergalin, Igor (1965) Experimentella förslag till utformning av uterummet 
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Avhandlingen tar särskilt upp behovet av att lek-
platser ska ingå i ett större sammanhang:

”För att åstadkomma ändamålsenli-

ga lösningar måste ett stort område 

studeras som en enhet. Att ’möblera’ 

om enstaka isolerade lekplatser är 

felaktigt. Lekplatser måste ingå i ett 

system av sammanhängande kommunika-

tionsstråk och torgbildningar, helt 

avskilda från motorfordonstrafik.”(20) 

Även om avhandlingen är begränsad till att behandla 
trafiksystem och lekplatser som en del av uterummet 
i nya bostadsområden har den också ambitionen att 
”uterummets utformning betraktas som ett väsent- 
ligt medel för samhällets sociala mål.”(21 och 10) 
Dergalin beskriver hur detta sociala mål nås genom 
att ”Syntesen av formen och funktionen skapar den 
atmosfär i vilken människor träffar varandra och ut-
trycker deras sociala relationer.”(21) 

I Tensta finns det gott om denna typ av långa 
gångstråk som förbinder uterum av varierande storlek 
och funktion. De löper primärt öst-västligt och 
nord-sydligt. Jag uppfattar deras uppgift i stadsrum-
met som primärt sammanlänkande och beskrivande 
av landskapet. De bildar dessutom en typ av stadsväv 
som skiljer sig från rutnätsstaden. I Tensta rör man 
sig i landskapet/naturen och mellan grupper av hus 
istället för att röra sig mellan hus längs en gata. Det 
ger en känsla/stämning av öppenhet och generos-
itet. Flöden är glesa och uterummet är övervägande. 

Det är denna kvalitet i uterummet som jag har 
syftat till när jag (nästan slentrianmässigt) säger att 
det inte egentligen spelar någon roll hur många hus 
man bygger till i Tensta, för Tensta kommer ändå 
aldrig bli kvartersstad. I en framtida utbyggnad av 
Tensta är det framförallt dessa kvaliteter i uterum-
met och inte kvartersbildningar eller trafiksepare-
ringen som kommer att vara avgörande att förstå, 
behålla och utveckla.

Tenstas generösa uterum 
I texten till Generalplanen för Rinkeby, Spånga Kyr-
ka och Tensta (av Sidenbladh, Stäck och Dergalin 
1965, sid 2) beskrivs bebyggelsen i området kring 
Rinkeby, Spånga kyrka och Tensta som ”en bostads- 
miljö som lägger något av stenstadens intensitet, 
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NYA LINJER
Det finns flera Stockholm, eller sätt att förstå 
Stockholm på. För Statistiska Centralbyrån är det 
en region som innefattar alla kommuner i länet. 
Stockholm stad är också en kommun, omgärdat av 
ett bälte med tio kommuner.

Detta bälte bildar ett stadslandskap bestående av 
en mängd olika typer av bebyggelse och urbana 
situationer. Här finns jordbruksmark, hästgårdar, 
sommarhus, skärgårdslandskap, motorleder, 
köpcentrum, bostadsenklaver, medeltida kyrkor, 
idrottsarenor och industriområden. Dess geografi 
definieras av politiska gränser som ibland 
sammanfaller med det fysiska landskapet, Ekerö 
och Lidingö är öar såväl politiskt som fysiskt. 

Stockholm har idag en stor brist på bostäder i 
attraktiva lägen och behovet av nyproduktion är 
stort. Detta slår främst mot unga och familjer 
utan ekonomiska resurser. Här finns en stor 
utvecklingspotential och möjlighet för olika typer 
av stadsmiljöer att formas och utvecklas. I bältet 
som omger Stockholm bor cirka en halv miljon 
människor.

Stockholm växer inte längre via utbredning 
på det sätt som staden växte fram på under 
förra seklet när jordbruksmark omvandades till 
bostadsområden.  Den stora planeringsutmaningen 
handlar snarare om att bygga i eller i anslutning till 
en redan byggd miljö. Detta ställer krav på specifikt 
utformade stadsformer som bottnar i en förståelse 
för respektive plats förutsättningar. 

Under höstterminen 2016 har studenterna i årskurs 
3 på Arkitekturskolan studerat fyra platser i detta 
stadslandskap och presenterar 25 projekt som 
diskuterar hur Stockholm kan växa och utvecklas. 
När den blåa tunnelbanelinjen är utbyggd hänger 
områdena ihop i en kollektivtrafiklinje som börjar i 
Fisksätra och slutar i Hjulsta. Detta blir en ny linje 
men utställningen innehåller även andra linjer i 
form av ritningar och argument.

Välkommen!

Erik Wingquist, Årskursansvarig lärare
Lars Fridén, Utställningsproducent

NYA LINJER

Länsmuseet
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Viljan att förändra städer är en grundläggande 
drivkraft som inte är knuten till en akademisk miljö. 
Drömmen om någonting annat och någonting 
bättre gör att staden ständigt utvecklas och 
förändras.

Undervisningen i stadsbyggnad syftar till att få en 
ökad förståelse till hur städer växer fram, varför de 
ser ut som de gör, hur de kan utformas i framtiden 
och vilken roll den byggda miljön kan spela. Hur 
och på vilket sätt kan vi som arkitekter påverka 
utvecklingen mot en mer hållbar och dynamisk 
stad?

Höstens undervisning förhåller sig till ett 
övergripande tema och utgår ifrån en geografisk 
ram och tematik. Vi arbetar också efter en 
pedagogisk modell där studenterna delas in i fyra 
parallella studios. Varje studio leds av två lärare 
som utformar specifika uppgifter och bestämmer 
ramarna för studentgruppens undersökningar.  
Arbetet med att utveckla projekt sker också i 
grupper, där tre till fyra studenter utvecklar ett 
gemensamt projekt. Undervisning kan genom detta 
förstås som ett kollektivt arbete på olika nivåer, 
både genom den enskilda gruppen eller studions 
arbete men också som en hel årskurs samlade 
tankar. 

Projekten hänger grupperat efter studio och 
varje projekt redovisas på tre planscher. Studions 
inriktning och arbete sammanfattas på en 
introduktionssida tillsammans med studenternas 
material.

KTH ARKITEKTURSKOLAN

Solna

5

1
2

3
4

Namn på medverkande studenter och lärare 
presenteras tillsammans med affischerna. Mikaela 
Steby Stenfalk och August Persson i årskursen har 
arbetat extra med att ta fram grafik och utveckla 
form och koncept för hur materialet bäst visas som 
en helhet. De har gjort ett oumbärligt jobb med för 
att koordinera materialet.

Kartan visar de kommuner som omger Stockholms 
stad och vilka områden som respektive studio har 
arbetat med.

1 Fisksätra
2 Sickla
3 Ursvik
4 Hjulsta
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TYPOLOGI OCH TÄTHET
Alla städer består av byggnader. Byggnader som i 
sin tur kan klassificeras som olika typologier med 
stora inneboende skillnader. Hur en stad uppfattas 
och fungerar är till stor del ett resultat av dess 
byggnadstypologier och relationen dem emellan. En 
grundläggande skillnad mellan olika typologier är 
ofta befolkningstäthet. Begreppet ”den täta staden” 
förekommer ofta i samtida stadsbyggnadsdiskurs, 
men vad innebär det och vad vill man därigenom 
uppnå och till vilket pris? 

Studio 1 har under höstens stadsbyggnadskurs 
utgått ifrån Fisksätra och i sin studie av området 
problematiserat relationen mellan begreppen 
densitet och typologi. Området är intressant då 
Fisksätra Centrum är ett av Stockholms mest 
tätbebyggda områden samtidigt som omgivande 
områden har en låg befolkningstäthet. Fisksätra 
karaktäriseras av delvis isolerade områden med 
bestämda byggnadstypologier men ser man till 
hela området så är många olika byggnadstyper 
representerade. Därutöver har Fisksätra en 
spännande dynamik i form av stor mångfald bland 
befolkningen och en historisk spänning i relationen 
till sin socio-ekonomiskt starkare omgivning.

Problematisering av relationen mellan densitet 
och typlogi har varit projektets utgångspunkt 
men varje grupp har därefter själv valt relevant 
område i Fisksätra att arbeta med och efter 
en analys av Fisksätra definierat andra viktiga 

ställningstaganden. Frågor som de olika 
grupperna valt att fördjupa sig i är exempelvis 
kopplingar mellan områden, relationen till vatten, 
medborgardeltagande, Saltsjöbanans möjligheter, 
integration och bilism. För att nämna några.

STUDENTER
Edvin Ekvall, Sofia Gustafsson, Heléne Hanses, 
Mona Hedberg, Anna Hellström, Amanda Hjälmeby, 
Mathias Jawerth, Cecilia Johansson, Robin Julin, 
Jesper Karlsson, Karolina Kitti, Emma Lindén, 
Otto Lindstam, Alice Nobel, Ella Peterson-Berger, 
Leopold Reich, Martin Rydving, Polina Sandström, 
Iiris Silvola, Cecilia Tarandi, Adah Yeung, Josefin 
Åkerstedt

LÄRARE
Konrad Krupinski och Stefan Raam

STUDIO 1 - FISKSÄTRA
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FUNDAMENTA
Vad är Nackas själ? Kommunen är en provkarta på 
1900 talets stadsbyggande. Spretigt och brokigt, 
allt utom sekelskiftets stenstad finns representerat. 
Vilka karaktärsdrag ska styra när Nacka växer kring 
den nya tunnelbanan?

Kommunen bildades 1971 då Nacka stad slogs 
samman med Saltsjöbaden och Boo. Centrala Nacka 
är omgivet av bostads- och industrienklaver som 
anlagts längs Saltsjöbanan i olika arkitekturstilar 
alltsedan Saltsjöbanan anlades i slutet av 1800-talet.
I slutet av 60-talet anlades motorvägen mot 
Gustavsberg och den nya kommunens storskaliga 
och kommungemesamma stadslandskap har sedan 
dess fått breda ut sig mellan motorväg och de äldre 
bostadsenklaverna.

Nacka står nu inför stora förändringar med 
förlängningen av T-banans blå linje. Nacka Stad 
växer fram med 14 000 nya bostäder och 10 000 nya 
arbetsplatser.

I arbetet med Nacka stads utveckling har 
kommunen tagit fram dokumentet Fundamenta. 
Fundamenta riktar sig till alla inblandade 
aktörer i stadsbyggandet och har antagits av 
kommunstyrelsen som en stadsbyggnadsstrategi 
för skapandet av Nacka stad.

De sju Fundamenta är: SAMMANHANG, STADSRUM, 
STADSGATOR, STADSGRÖNSKA, KVARTERSFORMER, 
STADENS OBJEKT, KARAKTÄRSDRAG.

Studio 2:s uppgift i Nacka består i att analysera 
och förstå den stadsstruktur som vuxit fram kring 
motorvägen mot Gustavsberg, mellan Sickla 
köpkvarter och Nacka Forum.

Därefter har vi har, likt Nacka kommun, utgått 
ifrån begreppen i Fundamenta, men frågar oss, dels 
genom att bejaka men också starkt ifrågasätta, hur 
dessa begrepp kan ligga till grund för en utveckling 
som tar oss bort ifrån den generella kvartersstaden 
och istället blickar mot en stad med egen 
karaktär, som skapats utifrån Nackas specifika 
förutsättningar.

STUDENTER
Agnes Eidem, Agnes Ekbom Aldrin, Victoria Fabian
Ellen Forsberg, Fanny Frykberg Wallin, Emmelina 
Gateman, Ivan Greltz Andersson, Diana Güney, 
Karin Gunnerek, Tommy Halasz, Antonia 
Heidenborg, Hannes Hemb, Hampus Hermansson, 
Patrik Johansson, Alva Karasalo Dahlbäck, Tuula 
Kemppainen, Mathilda Kemppainen, Jana Kruger, 
Love Lagercrantz, Anton Lindholm, Johanna 
Lundqvist, Erik Orander, Nora Yous

LÄRARE
Andreas Helgesson Gonzaga och Måns Tham

STUDIO 2 - SICKLA
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JOINT VENTURE
Ett stadsbyggnadsprojekt om utvecklingen i Ursvik 
med omnejd.

I frågan om en av de mest grundläggande 
mänskliga rättigheterna, bostaden, står Stockholm 
och dess närliggande kommuner inför stora 
framtida utmaningar. Allt fler människor flyttar 
till storstadsregionen och utbudet på bostäder 
motsvarar inte på långa vägar efterfrågan. 
Kranskommunerna utvecklas dramatiskt då 
Stockholm växer och det krävs bostäder och 
stadsplanering som möter samtida och framtida 
bostadsbehov! Men hur? Och hur säkerställer vi 
samtidigt att staden blir en miljö där människor 
känner sig ”hemma”?

Med utgångspunkt I Sundbybergs kommun 
undersökte vi hur en plats med många ibland 
motsägelsefulla förutsättningar kan utvecklas som 
livsmiljö. Hur kan en plats i en kranskommun, intill 
Stockholm utvecklas och planeras? Hur ser gränserna 
ut och vad skiljer kommunerna? Finns det olika 
förutsättningar och karaktärer? Finns det synergi 
effekter som man kan dra nytta av? Samtidigt som 
det handlar om en lokal utveckling ville vi försöka 
förstå hur de idéer vi hade kunde bli principer för 
stadsutveckling i andra kranskommuner. Analys 
och förståelse av lokala förutsättningar och 
regionala/nationella/globala tendenser skapade 
förutsättningarna för vårt projekt och blev till en 
dynamisk spelplan för stadens framtida utveckling. 

Området som vi jobbat med innefattar även 
Kymlinge, med en planerad T-banestation. Frågan 
om ett eventuellt färdigställande av stationen har 
tagits upp på nytt under de senaste åren. Kymlinge 
befinner sig I Igelbäcken som bedöms som känsligt 
naturområde då den utgör en viktig livsmiljö för 
den sällsynta fisken grönlingen och därför har 
inga planer för bostäder förverkligats där. I vår 
undersökning om områdets framtid ville vi hålla 
möjligheten öppen för en bostadsutveckling på den 
platsen. Även om det inte är aktuellt att bebygga 
Kymlinge idag så kan bostadsbristen leda till att 
dessa förutsättningar ändras.

STUDENTER
Peter Aasgaard, Sandra Al Neyazi, Alexander 
Andersen, Paulina Aydin, Sissel Berg Wincent, 
Leo Berger, Berglund, Jonathan Berglund, Louise 
Björkander, Isak Boardman, Johanna Bornsjö, 
Linnea Lowden, Lovisa Cargelius, Lisa Chen, 
Lisa Enbom, Anton Eriksson, Ellen Forsskåhl, Siri 
Fritzson, Carolin Frögren, Linda Garpheden, Jakob 
Hördegård, Sandra Myrnäs, Mikaela Steby Stenfalk, 
Ossian Tove

LÄRARE
Ori Merom och Maria Papafigou

STUDIO 3 - URSVIK
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GRÄNSLAND
Studenterna har arbetat med begreppet gränsland 
som ett tema och sätt att beskriva studions 
fördjupning; en komplex struktur av gränser och 
möten mellan olika fenomen och intressen.

Ett gränsland kan beskrivas som en yta i 
mellanrummet mellan andra ytor. Det kan knyta 
ihop, skärma av, skära av eller vara ett utrymme för 
kollision. Definierande är att möten sker i eller mot 
gränslandet. Möten som kan ske mot en barriär, i en 
skarp övergång, i en osynlig gradient eller i gradvisa 
etapper. Ett boende eller verksamheter som uppstår 
med relationer mellan två sidor, en gräns, påverkar 
båda sidorna. Det ställer frågor och krav om 
medling och respekt. Det kan göras demonstrativt 
kraftigt eller sofistikerat mjukt, vara tillfälligt eller 
permanent.

Studion arbetade med gränslandet mellan två 
kommuner, Stockholm och Järfälla. I området 
kring det så kallade Hjulstakorset finns en komplex 
plats med många lager av rörelse, infrastruktur 
och många olika typologier som samverkar inom 
nära radie. Här finns bland annat flerbostadshus i 
Hjulsta, småhusbebyggelse i Barkarby, storskaliga 
industrifastigheter i Lunda industriområde och 
rekreation & odling i Hjulsta koloniområde. Här 
möts också ett varierat spektrum av topografi och 
natur. Inom ett och samma område finns möjlighet 
att studera ett koncentrat av olika gränssnitt som 
representerar de utmaningar som stadsplanering 
ställs inför. 

Kursen bestod av två huvudsakliga delmoment. Det 
första blocket hade fokus på kunskapsinhämtning 
och det andra på projektformulering och gestaltning. 
I det första blocket arbetade hela studion med att 
ta fram en gemensam kunskapsbank och för därför 
gemensamma diskussioner över gruppindelningen. 

I det andra blocket arbetade studenterna i grupper 
med stadsplaneförslag, men även här med inslag av 
studiogemensamma diskussioner. 

STUDENTER
Terese Antman, Tommy Eriksson, Sigrid Eriksson, 
Pär Falkenäng, Elin Landerö, Anna Lindgren, Agnes 
Lundberg, Linnéa Olmarken, Anette Önerud, Rocco 
Pacini, Kim Persson, Rosanna Rydholm, Anna 
Sahlström, Sarah Salman, Sarah Samuelsson, Alma 
Segerholm, Malin Stavander, Carl Gustav Stenbäck, 
Hannes Stenström, Johan Stockselius, Erik Swahn, 
Leif Lindell, August Persson

LÄRARE
Solmaz Beik och Stefan Petersson

STUDIO 4 - HJULSTA
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Vad som började i en oskyldig fråga 
till våra skolkamrater på arkitektskolan i 
Stockholm utvecklades lika snabbt som vår 
samtid till att beröra frågor om Experience 
Age, VR och trendkänslighet hos arkitekter. 

Efter att ha avslutat en termin i ämnet 
stadsplanering ställdes vi inför en fråga: Vad är 
bästa sättet att representera 24 gruppers arbeten 
i denna publikation? Nykläckta stadsarkitekter 
som vi var uträttade vi en (något hårddragen) 
undersökning. Vi gav våra klasskamrater två 
alternativ: Om ni måste välja, med vilken 
metod skulle ni helst vilja att era projekt 
representeras, plan eller sektion? Snabbt visade 
en överrepresentation av röster på plan (43 av 54 
röster). Lika snabbt väcktes frågor inom oss: 

Hur kan plan fortfarande, efter hundratals 
år av planerande där planestetik tenderat att bli 
viktigare än det upplevda resultatet, vara det bästa 
verktyget för representation av stadsplanering? 
Klassen fick bara två alternativ att välja mellan, 
vilket var baserat på kursens inlämningskrav, med 
det fick oss att börja fundera: Tankegångarna 
gick åt arkitekter som Liam Young, som berättar 
historier om staden med hjälp av film. Samtidigt 
ser vi hur samhället utvecklas från en Information 
Age till en Experience Age, där upplevelsen av 
något väger tyngre än dess presentation. Vi ser 
Pokémons hoppa från 8 bitars-Gameboy till 
Smartphones, från en virtuell verklighet vidare till 
en ny verklighet. Gränserna mellan en traditionell 
verklighet och den virtuella suddas ut. ‘Verkliga’ 

foton från Google Earth visar verklighetstrogna 
verkligheter som inte existerar i vår fysiska 
värld1. Arkitekter har aldrig varit vassare på 
verklighetstrogna renderingar och vi kan vandra 
runt i 3D-representationer av Sir John Soane’s 
Museum, utan att ens lämna våra hem. 

Det står klart att upplevelsen är starkare än 
någon annan representation. Det är lika tydligt att 
vi innehar verktygen att skapa nästan obehagligt 
verkliga overkligheter. Ändå väljer vi planritningen 
som representation av våra framtidsvisioner. Å ena 
sidan kan vi argumentera att vi nu, som en följd av 
navigationsappar i våra Smartphones, är mer vana 
än någonsin att läsa plankartor. Vi har plankartor 
över hela jordens yta på våra 2,3-tumsskärmar. 
Planritningen kan därmed anses mer lämpad än 
tidigare att representera en stad. Nu när den blivit 
vardagsmat för inte bara arkitekter, utan alla med 
en Smartphone. Å andra sidan vet vi också att 
upplevelsen numera väger tyngre än faktan. Som 
Mike Wadhera säger i sin artikel i TechCrunch2: 

‘Many people think Snapchat is all about 
secrecy, but the real innovation of Snapchat’s 
ephemeral messages isn’t that they self-
destruct. It’s [...] that the profile is no longer 
the center of the social universe. In the 
Experience Age you are not a profile. You are 
simply you.’ 

Kan vi på samma sätt bortse från arkitekturens 
profil (läs ritningar och renderingar) och istället 
låta den vara sig själv? Och kan då samma effekt 

Plan eller sektion 
(eller SnapChat)?

- Vilken blir framtidens representation?

tExt: august pErsson & mikaEla stEBy stEnfalk

Persson & Steby Stenfalk: Plan eller sektion (eller SnapChat)?
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uppnås som när vi övergick från ett perfekt 
Instagram-flöde till en SnapChat Story, där färg 
och komposition spelar en sekundär roll? 

Samtidigt som arkitekter bör sträva efter 
att återspegla samtiden och ligga i framkant i 
utvecklingen, har vi också ett ansvar att skapa 
miljöer som står över tid. En kan argumentera 
att vi bör sträva efter en tidlös arkitektur som kan 
vara i århundraden, vilket talar för en lika tidlös 
representation. Detta skulle helt utesluta SnapChat-
liknande metoder. Men hur kommer vi då framåt? 
Det finns många frågetecken inom representation 
av arkitektur och stadsbyggnad som behöver rätas 
ut. Kan vi göra detta utan att ifrågasätta både 
trender och otrender?

august pErsson och mikaEla stEBy stEnfalk är studenter i 
årskurs 3 på Arkitekturskolan KTH.

notEr

1. http://www.postcards-from-google-earth.com/
2. https://techcrunch.com/2016/05/09/the-information-age-
is-over-welcome-to-the-experience-age/

Persson & Steby Stenfalk: Plan eller sektion (eller SnapChat)?
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stuDio 1: fisksätra

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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stuDio 2: nacka



63

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer



65

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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EllEn forsBErg
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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patrik johansson
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EmmElina gatEman

Erik oranDEr



69

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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stuDio 3: kymlingE
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer

pEtEr aasgaarD

isak BoarDman

lisa chEn
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sanDra al nEyazi

linnEa loWDEn

anton Eriksson
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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lisa EnBom

jakoB hörDEgårD

mikaEla stEBy stEnfalk



KTHA#3

74



75

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer

jonathan BErglunD

EllEn forsskåhl

carolin frögrEn

ossian tovE

alExanDEr anDErsEn

lEo BErgEr

louisE BjörkanDEr

siri fritzson



KTHA#3

76



77

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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stuDio 4: hjulsta

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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thErEsE antman 

sigriD Eriksson

Elin lanDErö

sarah salman

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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johan stocksElius
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tommy Eriksson

anna linDgrEn

agnEs lunDBErg

lEif linDEll

Stadsplanering årskurs 3: Nya linjer
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The CEO of Kista Science City says:

“people who are interested and can help the IT companies to grow 
are on this side of the road. The road and the subway, which is 
above it, are the physical boundaries that separate ‘us’, the high-

tech, from them, the ‘immigrants’”.

Scanned by CamScanner

KISTA

SUPD: Master’s  
Programme in  
Sustainable Urban 
Planning and Design
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Urban Ecologies & 
Project Sustainable  
Urban Development
EDitors: josEfin WangEl, lisa maria EnzEnhofEr, ania zDunEk

This book of  abstracts presents the projects carried 
out by students in the courses Urban Ecologies 
(AD2863) and Project Sustainable Urban Develop- 
ment (AG2809) during the autumn semester of  
2016. Both of  these courses are given the second 
year of  the master’s program Sustainable Urban 
Planning and Design and have been given for several 
years, but this is the first year they are collaborating. 
While the courses are quite different (Urban Ecologies 
focuses on urban design and Project Sustainable  
Urban Development on urban planning and engine- 
ering) they meet in the shared ambition of  providing 
an opportunity for students to explore the complexities 
 of  sustainable urban transformation through an in-
dependent project work.

This year the courses have worked with the munici- 
pality of  Nacka as case and site. The collaboration 
has mainly taken part through a joint initial phase 
in which students worked in groups across courses. 
This phase included three parts: narratives of  histor-
ical practices, mapping the present stocks and flows, 
and the development of  a future scenario. There-
after the students were asked to define a project 
according to the requirements of  the course they 
were enrolled in. 

The students in Urban Ecologies were asked to 
develop and design a vision of  a future, more sustain- 
able Nacka (or part thereof) that took its starting point 
in the initial analysis phase. The students in Project 
Sustainable Urban Development were given the 
option to either continue based on the initial research, 
or to define a completely new project that in some 
way, if  implemented, would contribute to making 
Nacka more sustainable. The resulting projects  

display a range of  inspiring and thought-provoking 
suggestions, showcasing the strength of  multi- and 
interdisciplinarity education and practice.    

josEfin WangEl is an Associate Professor in Sustainable Urban 
Development at the Department of  Sustainable Development, 
Environmental Science and Engineering at KTH.

lisa maria EnzEnhofEr is a teacher at the School of  Architec-
ture, KTH.

ania zDunEk is a Lecturer at the School of  Architecture, KTH.

urBan EcologiEs & projEct sustaiinaBlE urBan DEvElopmEnt

are courses in the 2nd year of  the Masters Programme Sustainable 
Urban Planning and Design, a joint masters program between the 
School of  Architecture, the Department of  Urban Planning and 
Environment, and the Department of  Sustainable Development, 
Environmental Science and Engineering

Urban Ecologies & Project Urban Development
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Rethink Erstavik: The productive farmscape 
in Stockholm’s green wedges
Albin Grind

Today we see a huge global imbalance between 
were our food is produced and where it’s consumed. 
And Stockholm is no exception; 50% of  our food is 
imported which means that we are relying on large-
scale farms in countries far away and on long distance 
transportation. What if  the oil price will rise dra-
matically? 

Erstavik is a 2100 ha nature reserve with an old 
farm where most of  the cultivated land lies fallow. This 
 project aims to activate the landscape for food pro-
duction, both concerning the ’sleeping’ cultivated 
land, but also by implementing new techniques and 
new farming methods. The large-scale farm will be 
programmed with new functions, and will be com-
plemented by a municipality-led small-scale farming 
network interspersed in the landscape along the 
main axes of  transportation. The small-scale farms 
will cooperate with the local citizens that want to 
contribute to the local production and at the same 
time learn about farming.

The project is exploratory in investigating how 
much food can be produced in Erstavik using these 
methods, as part of  Nacka’s way towards self-reliance 
on food production.

Future Fabric:  
Local textile production in Nacka
Amanda Hammer Pettersson

Today, clothes can be bought at a majority of  
stores - just in Nacka Forum there are 32 differ-
ent fashion stores. The consumption of  clothes 
can be described as fast fashion. Every year, the 
average Swede buys 15 kilos of  clothes - and dis-
poses of  8 kilos. The two dominant fibers are 
polyester and, the very thirsty, cotton The pro-
duction of  textile fibers is located far away, in 
Asia, Africa, South and North America, and 
even on some locations in Europe, but only very 
few productions occur in Sweden. And none in  
Nacka. 

With peak cotton already happening, meaning 
that we can no longer produce enough cotton to meet 
the need, and with peak oil coming up around the 

Transition landscape: Agroforestry as a  
transition between intangible boundaries
Aikaterini Synapalou & Panagiota Tsigkaropoulou 

Nacka is a municipality with rich natural resources. 
One of  these is the forested areas that cover a big 
part of  the landscape. The forested areas are divid-
ed in categories such as nature reserves, the cultural 
landscape of  Erstavik and peri-urban forest in the 
fringes of  the built areas. The municipality's plans 
for further development presses the areas where 
nature and built environment meet. Moreover, the 
growth of  population and a peak of  oil will demand, 
according to our vision, an increase in local produc-
tion in combination with a new consumption trend 
focusing on local high quality products such as food 
and furniture. Our answer to these changes is the 
use of  agroforestry as a means to overcome intan-
gible boundaries such as the dichotomy urban/
nature, consumption/production spaces, social/
ecological systems.

This project is inspired by the historical practices 
around the forest, such as picking berries, hunt-
ing and logging, that provided food, local furniture, 
tools, housing and firewood and tries to overcome 
present problems such as deforestation, mono- 
culture plantations, and food imports. In our vision 
for 2050, the forest landscape in Nacka is activated 
and not only provides recreation but also produces 
food and wood products, citizens engage in produc-
tion processes and regain the experience of  natural 
ecosystems.  

Our design proposal focuses spatially on an agro-
forestry axis between Erstavik, Saltsjöbaden and 
Fisksätra. The site includes a network of  practices 
and production spaces to activate the space between 
the forest and urban landscape. "Active Forest" is a 
NGO co-operation that initiates the activation of  
landscape and creates a social network among the 
main actors in the area such as Nacka Municipality, 
the owner of  Erstavik, local inhabitants and other 
private owners. Our aim is to create an agroforestry 
module that can be implemented in areas with sim-
ilar characteristics.  

Theme 1:
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general apartments, meaning to open up for dif-
ferent households and uses within the home. The 
concept of  home is also suggested to become 
more general, discussing how to reshape practices 
within the home. 

The study area for this project is Fisksätra,  
which is a neighborhood in Nacka and a part of  
Miljonprogrammet. This area was a suitable lo-
cation since it there is possible to apply renova-
tion methods already tested in post-war multi- 
family housing and to involve an already well  
organized community. To have a comprehensive 
view of  our ideas, the proposals were summed 
up into three future households describing their  
renovated apartment as well as their ways of  living 
withinthe home.

Recreational activities in the Green Valley: 
In the present and the future
Anna-Maria Yousef

Green spaces provide many ecosystem services that 
are vital for humans in urban areas and therefore  
crucial for high-qualty living environments.  
Recreation is one of  the ecosystem services provid-
ed by nature, it is connected to human well being 
and needed by the urban residents. The aim of  this  
study is to address greening in an urban planning 
context in relation with urban densification and land 
use by investigating the access to recreational activi-
ties, both in the present and in the future of  Green  
Valley, a green area in Nacka. 

The Green Valley is located in between Fisksätra 
and Saltsjöbaden, two different areas based on the 
socio-economic status, and between Skogsö reserve 
and Erstavik. Previous plans to develop the Green 
Valley into a housing area have been rejected by the 
users of  the area, because the Green Valley is valua-
ble for them as it is. Yet, both the forecast for the in-
creased population and the current municipal plans  
for the surrounding areas have been considered  
in this study. 

The project is divided into three parts in-
cluding the case study, stakeholder analysis 
and recommended strategies. Based on the concepts 
as sustainability, social-ecological systems, eco- 
system services and social-ecological justice, these 
 parts are analyzed and discussed.

corner, the resource wastefulness that fast fashion 
equals can no longer be unchallenged.

This project suggests slow fashion over fast  
fashion, circular over linear, and local over global. 
Starting from the municipality level, the first step is 
to develop and improve the collection and reusing/
recycling of  textiles. More than 60% of  all disposed 
clothes can be re-used. With technological and scien- 
tific advancements, clothes that cannot be re-used 
can be turned into new fibers, and then into new 
textiles. By educating citizens on slow fashion - on 
how to think when buying new clothes and how to 
care for clothes and on the benefits of  recycling, 
the need for virgin fibers and newly produced 
clothes decreases. However, some virgin fibers are 
still needed.

In Nacka, this project suggests that the introduc-
tion to production and processing of  natural fibers 
– hemp, flax, and wool – should be at Erstavik. From 
here, over time, small scale productions can pop up 
around Nacka; hemp cultivation along the motor-
way, sheep in the backyard, flax cultivation next 
to Nacka Forum. Knowledge on how to cultivate, 
process, and produce textiles will be shared between 
people from different generations and backgrounds. 
By bringing clothes closer to the people of  Nacka, 
in 2050 and later, the idea of  slow fashion will be 
naturally implemented into the life and landscape 
of  Nacka.

Reshaping Homes:  
Renovation and reconceptualization reflected on 
the neighborhood of  Fisksätra
Carlos Ruiz-Alejos & Felicia Sellgren

This project brings up the concept of  home, both  
in a material- and an immaterial perspective. 
The aim is to study how renovations in residen-
tial multi-family housing can contribute to re-
shape mainstream concepts of  home towards a 
more sustainable society. The proposed methods 
for renovations deal with the making of  more 
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Micro hydropower in Nacka:  
A proposal for Älta
Hazal Dilli

Micro hydropower as an efficient, reliable and 
clean form of  the energy can be implemented to 
small rivers by using natural flow of  stream without  
reservoir and negative impact to nature. To ensure 
local productivity and self-sufficient district, micro 
hydropower is one of  the most important renewable 
energy solution and sustainable energy development. 
A combination of  urban planning and engineering, 
environmental, economic and ecologic criteria’s 
are employed in this study to achieve sustainability.  
Engineering knowledge is used to calculate supply 
and demand statistics and identify possible power 
plant locations. Urban planning is used to determine 
 usage areas of  micro hydropower and purposes of  
the development. Hence, Älta district, which is close 
to high flow rate water source and one of  the remote 
areas in Nacka, is selected to establishment of  micro 
hydropower for different purposes in public places 
such as illuminated streets and lakeside, heated bus 
shelters and educational usage.

Future heating demand, NOW!  
Reducing heating demand in Nacka’s future hous-
ing stock using a backcasting approach
Johan Gustafsson & William Kenttä

Nacka is standing before a significant development 
as population is expected to increase. Simultane-
ously societies are facing the challenge to tackle 
global warming and climate change. The housing 
sector will need to contribute to a sustainable de- 
velopment. This report investigates the possibilities 
to reduce the heating demand in Nacka’s housing 
sector in 2050 to a level that can be supplied 
through renewable energy sources. Throughout the 
project we have used a pathway-oriented backcast-
ing approach to find out what would be necessary 
to reduce heating demand by 20 percent, in a future 
where the population is expected to increase by 70 
percent. Our study shows that current structures 

Hybrid landscapes:  
Infrastructures of  entertainment
Maryia Rusak

The project primary line of  inquiry was a place of  
natural landscape in the future. It also deals with the 
questions of  local energy production, the speed of  
transportation and meaningful human interaction 
with natural environment. The project's initial inquiry 
was centered around agricultural and brewing prac- 
tices in pre-industrialized Nacka landscape. Later, 
a connection with contemporary infrastructure 
and transportation system was drawn. The design 
stage of  the project borrowed some aspects of  the in-
itial inquiry: it strove to combine the already existing 
infrastructure with possibilities for a contemplative 
but fun environment. One of  the main research 
questions of  the project was questioning the place of  
landscape and preserved nature in the future. What 
would happen with these areas of  high 'cultural and 
natural' value in 20, 30, 50 years? Would they have to 
be physically protected and walled off or would they 
become an entirely monetized touristic experience? 
Are there more meaningful ways of  interacting with 
the natural environment? Another level of  inquiry 
was within the programmatic adjustments proposed 
by a comprehensive municipal plan for 2050. Thus, 
the project idea departed from the investigation of  
whether additional functions could be integrated 
within the already existing infrastructure in order to 
mitigate the man-made impact on the environment. 

This was developed further to address the soon 
to be abandoned power line that crosses Erstavik 
natural reserve and connects various urban areas. 
The new line design could potentially accommodate 
new functions of  entertainment and energy produc-
tion important for the area's development, mitigate 
the man-made effect of  the 1950s and provide a new 
vantage point for the Erstavik natural reserve. The 
power grid thus becomes a part of  the landscape 
of  “slow” entertainment, an unrolled Ferris wheel, 
knitting together the area's scattered activities and 
thus providing a new contemplative vantage point 
for considering the place of  human in the nature.

Also in the session
Nacka: Road to lowest carbon footprint for trans-
portation by Erika Kriukelyte & Thérèce Bonnier

Urban Ecologies & Project Urban Development

Theme 3:

POWER-UP-AND-DOWN



KTHA#3

90

Rediscovering aquatic plants
Victoria Volina-Luchian

In my project I wanted to explore the potential of  water- 
bodies in Nacka. For a long time local people used 
different species of  Baltic’s flora and fauna: reed was a 
popular material for roofs and traditional crafts, brown 
algae and mussels were harvested for food and fertili-
zation of  the land. Nowadays Sweden imports most of  
the reed and edible algae. Can we use waters of  Nacka 
municipality to raise local production of  reed, macro- 
algae and mussel? Do local climate and salinity provide 
suitable conditions for the large-scale cultivation? In 
my project I wanted to explore different modesof  al-
gae farming, combined and integrated into the specific 
site. Many different characteristics should be taken into 
account - i.e. salinity gradient, depth, boat traffic, im-
pact on vulnerable native species and so on. Proposed 
facilities may serve as a research center and a testing 
ground for the new farming technologies. Hopefully, 
aquaculture will not only provide food, chemicals and 
biofuel, but also help to mitigate pollution of  the coast- 
al waters, reducing toxic blooms of  cyanobacteria.

Multifunctional Wetland Intervention 
 for Nacka and beyond: A pilot project for the 
Baltic region
Andreea Toca

Wetlands have various naturally occurring functions 
that make them the most biologically productive 
ecosystems on earth, however the potential to use 
wetlands for our environmental benefit isn’t being 
exercised. The report focuses on how we can take 
advantage of  these functions, by imposing a series 
of  wetlands that together operates as a network, in 
order to increase the ecosystem services of  a region. 
This report discusses how a pilot project of  this sort 
will help achieve our long-term goals, based on the 
planetary boundaries, and how the network of  wet-
lands can be implemented.

From local to global: multifunctional wetlands 
as a solution for a cleaner Baltic Sea
Art Kallen & Morgane Schwab

With the big influence that water has in our daily 
systems of  life, over the last past years it has become 

would not be sufficient, i.e. other paths need to be 
explored.

A transition towards reduced heating demand 
is technically possible. However, change would 
not occur by itself. We suggest a policy package to 
guide the development in the right direction. The  
package includes interventions aimed at overcom-
ing the identified obstacles, i.e. current heating 
regulations, lack of  competence, use of  technology 
and high end-prices of  housing. In addition to this 
the study also looks into the questions of  “Who are 
the instrumental stakeholders crucial for achieving 
change?” and “Who are likely to be affected?”.  
Addressing the issue of  heating demand is urgent 
since a significant number of  houses will be built. If  
the window of  opportunity of  building houses with 
low heating demands is not seized, it will not open 
again for long time. 

Productive Waters: Re-localized fish 
Myria Panteli & Petros Charalambides 
Stockholm is Sweden’s biggest city and surrounded 
by fishery. Fish is a major part of  the Swedish culture. 
Yet it is almost impossible to get hold of  fresh and 
locally caught fish in Stockholm. The Baltic Sea is 
currently one of  the most polluted seas in the world. 
Current methods of  fishing and aquaculture in this 
region have been affecting the quality of  the waters 
negatively and have been proven unsustainable. The 
increased demand for fish has resulted in widespread 
overfishing in wild fisheries with huge impact on 
marine life and ecology. With our intervention, we 
propose several centers around Nacka that will be 
able to provide Nacka with fresh fish through aqua-
ponic farms that will also act as cleansing system of  
the water bodies of  Nacka. Those centers will act as 
educational centers for citizens, recreational spaces 
with natural swimming pools and place where they 
can get their fresh fish and vegetables. These systems 
connect with the local natural elements and create 
closed loop systems able to balance the local ecolo-
gies of  the different sites around Nacka.

Theme 4:
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scaringly clear that the Baltic Sea is in an abysmal 
condition. This pollution has influence on wildlife, 
ecosystems and our food-systems. In this proposal 
we take this global problem and try to implement 
local solutions to battle this degradation of  the en-
vironment. 

With Nacka and more specifically Lännerstasun-
det as a starting point we propose to implement mul-
tifunctional wetlands to clean the water and at the 
same time show how it can be combined with more 
public functions of  the coastline. The wetlands we 
propose in Lännerstasundet will have three different 
characters: one will be a hybrid marina, one will be 
left alone to benefit the ecosystem and the third one 
will have the most public function in which a piers 
will lead to follies with different functions. 

Our specific proposal should be read as a system 
of  measures that can be implemented all around the 
Baltic Sea, by adapting the full system to the local 
preconditions. This way we think it is possible to find 
an implementation of  the wetland for every loca-
tion, which will convince local governmental bodies 
because it brings ecological value and public value.

Urban Ecologies & Project Urban Development
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Designing scenarios - Nacka archipelago constitu-
tes a great example for ecological systems which 
have been influenced by humans interaction and 
exploitation for centuries. Within the course Urban 
Ecologies Nacka municipality has been used as a 
testing ground for the students investigations and 
inventories. Due to the immense expansion of  the 
Stockholm metropolitan area, the borders and defi-
nitions of  the countryside and the city are constant-
ly reshaped. The relations between human, nature, 
city and landscape needs to be redefined to cope 
with severe ecological challenges resulting from city 
expansions. The presented scenarios from the cour-
se Urban Ecologies aim at suggesting new futures of  
how these hybrid landscapes of  city and the coun-
tryside could evolve. 

Nacka - At the moment approximately 100,000 
people live in Nacka and the municipality is one of  
the most expansive in the country of  Sweden. Due 
to the metro extension to Nacka Forum, which is 
currently under construction, the population is ex-
pected to increase by 40,000 or 30% over the next 
20 years. To manage these large expansion goals 
the municipality is eager to develop the current mu-
nicipality centre around ’Nacka Forum’ into a city. 
But at the same time Nacka is embedded in a high-
ly valuable ecological waterbody, which puts great 
demands on how the expansion is implemented. 
The waterbody has been the main resource for de-
veloping the area over many centuries. Ancient wa-
terways, former shipyards and industrial areas have 
been established during centuries. Because of  these 
activities, we have a legacy of  both cultural richness 
but also pollutants to manage in our present time. 

Future ecologies - 
tracing new ecological and 
cultural relations between the city 
and the countryside in Nacka.

Further Nacka belongs to the middle part of  the 
Stockholm archipelago and therefore also shares the 
challenges that the Baltic Sea are facing. 

design method - As a continuation of  the in-
terdisciplinary research phase together with the 
course Sustainable Urban Development (AG2809), 
the design students of  the Urban Ecologies Course 
(AD2863) developed seven scenarios for sustainable, 
resilient and just futures of  Nacka. The scenarios 
investigate the undergoing environmental chang-
es on our planet on both global and local levels. 
Based on two research assignments focusing on ‘his-
torical narratives’ and ‚mappings of  the presence’ 
the multidisciplinary studio gathered new fields of  
knowledge in relation to local ecologies, such as cli-
mate conditions, soils, ecosystems, pollutions and 
local vernacular practices. The use of  the ‘ecology’s 
perspective helped to include all kinds of  agents, the 
urban as well as the non-urban, the human and the 
non-human in the design proposals. Additionally, 
a workshop and lecture day introduced a series of  
emerging positions with contributions from Bettina 
Schwalm (researcher, KTH, Sweden), Luis Callejas 
(associate professor, Oslo) and Andreas Lang (public 
works, UK) to enhance a wider discussion on poten-
tial future designs for Nacka. Through the research 
based design method, all projects deal with very 
specific local values and the cultural heritage and 
ecological development over the recent centuries in 
a very sensitive way. Thus, the scenarios aim at insti-
gating a serious debate on how future urbanization 
and ecology could interact and reinforce each other 
within the bioregion of  Nacka. 

tExt: ania zDunEk, lisa maria EnzEnhofEr, josEfin WangEl 
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WATER - LAND 

This project’s intervention aims to re-localize 
fish in Nacka Municipality. Fish plays a major 
role in the Swedish culture. Yet is almost impos-
sible to get hold of  fresh and locally caught fish 
in Stockholm. Current methods of  fishing and 
aquaculture in this region have been affecting the 
quality of  the waters negatively and have been 
proven unsustainable. Taking into consideration 
the existing situation, this project proposes several 
greenhouse aquaponic farms around Nacka that 
are able to provide fresh and loally produced fish 
for the inhabitants of  Nacka. Further, these farm 
systems will help cleaning the polluted waterbodies 
through mussel farms and native plants to sustain 
a natural cleaning process. The farms will also 
act as public educational centers to comprehend 

the complex production process of  fish. Another 
important aspect of  the greenhouses are recreatio-
nal activities. The whole year round the lower parts 
of  the greenhouses will be used as natural public 
swimming pools. The greenhouse farms will be 
connected to local facilities and create closed loop 
system, able to balance the local ecologies of  the 
different sites in Nacka. The site in Fisksätra was 
chosen for the first application of  this system due 
to the urgent problems of  water pollution, which at 
the moment permits local inhabitants bathing and 
fishing activities. When implementing this system 
the collaboration of  diverse profession is necessary. 
Fishermen, farmers and citizens will contribute to-
gether to run the project and exchange knowledge, 
resources and skills.
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From local to global: multifunctional wetlands 
as a solution for a cleaner Baltic Sea
Art Kallen & Morgane Schwab
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WATER - LAND 

Within the current context of  global water 
pollution and endangered marine areas, the project 
design is dedicated to the restoration of  balanced, 
sustainable and integrative coastal areas, in the 
hope of  offering a potential solution to one of  the 
most polluted sea, the Baltic. The project’s design 
research focuses around the reconstruction and 
rehabilitation of  natural brackish water wetlands in 
the area of  Lannerstärsundet, in Nacka. The main 
objective of  this design is to counteract as naturally 
and sustainably as possible, the effects of  excess 
nutrients in the water (eutrophication), which had 
disastrous effects on the marine and terrestrial 
ecosystems in the whole water system. The wet-
lands present in this design act as efficient pollution 

control zones, which can transmogrify harmful 
nutrients into harmless nitrogen and phosphorus 
naturally present in the environment. Wetlands can 
remove up to 60% of  heavy metals in the water 
and can eliminate up to 90% entering nitrogen. 
They also provide adequate habitat for a wide-ran-
ge of  local species (red-listed migratory birds and 
fish), and also have substantial recreational and 
beautifying characteristics, which can educate, 
inform and actively incite inhabitants in caring for 
the water that surrounds them. By adding a layer 
of  public use to the wetlands, these areas turn into 
multifunctional spaces that combine ecological and 
social values.
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PROJECT 03
Transition landscape: Agroforestry as a transiti-

on between intangible boundaries
Aikaterini Synapalou & Panagiota Tsigkaropoulou
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FOREST-FARM-FABRIC

The project focuses on the overcome of  existing 
dichotomy of  urban/ nature and create a harmo-
nious transition through agroforestry increasing 
local production of  food and wood. Through the 
application of  agroforestry as a strategy, a rich 
level of  biodiversity will be achieved. This strategy 
provides an answer towards the monocultural type 
of  production and reduces the use of  fertilizers and 
pesticides. Agroforestry as system has been sugge-
sted instead of  agriculture,  since it is 40% more 
productive due to seven layers of  food production 
system including  wood production. Harvesting 
times will be during spring and summer. However, 
many other practices will take place around the 
year like hunting, logging, etc. As a starting point,  

an initiator called „The active forest“ organizati-
on  will activate the local forest production. This 
organization will operate as a transmitter among 
the agroforestry. Through this social platform 
various actors will be coordinated and communi-
cation networks will be established. The presented 
project suggests the first agroforestry production 
along an axis between Erstavik, Saltsjöbaden and 
Fisksätra, where different agroforestry typologies 
are going to be placed in the existing forest geogra-
phy. Lastly, the mall of  Saltsjöbaden will be reused 
and transformed to a new local market area where 
a seed bank, storages, shops and the active forest 
organization offices will be located.
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PROJECT 04
Rediscovering aquatic plants
Victoria Volina-Luchian
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This project explores the potential of  waterbo-
dies in Nacka. For a long period of  time, different 
species of  Baltic’s flora and fauna were used for all 
kinds of  productions. Today, the existing waterbo-
dies are mainly used for leisure activities. 

Hence, this project questions how a local sea-
food and biofuel production could be possible and 
help to create a sustainable and productive trans-
formation within the Stockholm bioregion. The re-
search  explores the potentials of  using alga-cultu-
res to re-discover ancient practices not only for the 
local production but also for the social neighbour-
hood and the larger context of  Stockholm region. 
Next to the production fields, the research center, 
floating markets, water huts and social activities 
will attract visitors.  Algae production as such could 
contribute not only to the sustainable production 

of  valuable raw materials, but also simultaneously 
improve the ecological condition of  the Baltic Sea, 
which is an urgent task facing the heavy pollution. 
Productivity of  aquaculture is heavily depending 
on specific local conditions, thus it is vital to take 
into account salinity gradients of  the water, tempe-
rature variations and sunlight conditions to create 
a local productive habitat. The proposed facilities 
serve as a research center and a testing ground for 
the new farming technologies, which could expand 
gradually over time. New cultivation and harvesting 
methods should be developed to raise the economi-
cal feasibility of  alga-culture. The project will not 
only provide local produced food, chemicals and 
biofuel, but especially aims at mitigating pollution 
of  the coastal waters in Nacka, and reducing toxic 
blooms of  cyanobacteria in the near future.

WATER-LAND
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PROJECT 05
Hybrid landscapes: Infrastructures of entertainment
Maryia Rusak
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The main objective of  the project was to pro-
vide a different vantage point at the relationship 
between human and ecological networks. By using 
the soon-to-be abandoned power line at Erstavik 
nature reserve, the project simultaneously strives 
to mitigate the already man-made impact on the 
area. At the same time it’s suggesting a set of  new 
meaningful interactions between the natural and 
human habitats. The project strongly relies on the 
existing site conditions and resources. The new sky-
lift line is supposed to be powered by a combinati-
on of  energy produced through physical activity of  
visitors and dwellers of  Fisksätra, as well as energy 
produced through biogas fermentation system from 
Erstavik farm, eventually converted at the already 

existing energy transformation station. The project 
strives to both enrich the local community by provi-
ding new activity’s, as well as provide a large-scale 
attraction. ‘Hybrid landscapes’ fuses new entertain-
ment with sustainable energy production and pro-
vides a new way to interact with preserved natural 
areas. In the future the project is expected to grow 
together with the natural surroundings, where the 
space beyond the former power line would be taken 
by natural plants, animals and other species, while 
human activity in the area would be locally sourced 
and fluctuate according to seasonal changes and 
local opportunities. The power-line becomes a 
slow-travel alternative for the Nacka, combining 
entertainment, education and local enrichment.

LIVE-MOVE-PLAY
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PROJECT 06
Future Fabric: Local textile production in Nacka
Amanda Hammer Pettersson



115

FOREST-FARM-FABRIC

With peak cotton and peak oil as two main 
happenings, and as a motivator for the change, 
this project suggests slow fashion over fast fashion, 
circular over linear, and local over global, in the 
context of  Nacka. The project proposes a system, 
which is developed along educational labs (on pro-
duction, processing and maintenance of  textiles), 
collecting, reusing and recycling of  clothes, as well 
as the production of  virgin fibres. This suggestion 
involves actors such as the Nacka municipality, the 
owner of  Erstavik, the local and global fashion 
industry, as well as the citizen, which also have the 
role of  consumer. In the vision of  this scenario, 
citizens of  Nacka will become not only consumers 

of  fair fashion, but also co-farmers and co-pro-
ducers. Using Erstavik farmland as a starting point 
for large scale production of  hemp, flax and wool, 
and a local hub for knowledge and production, the 
idea is that over time, small scale productions can 
pop up around Nacka. Hemp could grow along the 
motorway, sheeps might be living in the backyard 
of  Fisksätra, flax could grow on the roof  of  Nacka 
Forum. Knowledge on how to cultivate, process, and 
produce textiles will be shared between people from 
different generations and backgrounds. By bringing 
clothes closer to the people of  Nacka, textile produc-
tion will be naturally implemented into the life and 
become activated as productive landscape. 
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PROJECT 07
Rethink Erstavik: the productive farmscape 
in Stockholm’s green wedges
Albin Grind 
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The project is based on a critical analysis of  the 
current going development in Nacka, where the 
focus on sustainability primarily means to increase 
the inhabitants and to build dense and energy 
efficient, while planning to ensure the food supply 
on a local basis is overlooked to a large extent. 
Today Nacka is completely dependent on food 
importation to feed the inhabitants, a system that 
is unsustainable both in terms of  farming methods 
and global transportation of  food. 

Thus this project proposes to reactivate the 
existing ‚sleeping‘ historic agricultural landscape of  
Erstavik and to transform parts of  the forests into 
new agro-forestry farming areas. To provide a fea-
sible, but small scale production two major farming 
systems are implemented. Both systems are focu-
sing on local loops of  resources and long term-sus-

tainability. The first farming system is organized by 
the owner of  Erstavik today and will help to restart 
the area as business-oriented multi-functional farm. 
The second system to be introduced is a network of  
small permaculture farms organized by the muni-
cipality, where local residents have the opportunity 
to participate in the work in exchange for a part of  
the food output.

All together, the project presents an alternative 
vision of  what a sustainable urban development 
could look like. The productive farmscape does not 
only secure local food supply in times of  crisis, but 
also helps to reconnect people with the farming 
practices within the close relation of  the city. This 
projects is a showcase on how urban farms could 
become an incubator for the whole municipality, 
both socially and ecologically.

FOREST-FARM-FABRIC
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Rin  eby: exploring
feminist design tools

At the centre of  Rinkeby, as one exits the metro, 
lies a square always filled with people. The square, 
although lively, is dominated to a large degree by 
men. Whether this situation is a consequence of  
poor programming, cultural traditions, the physical 
expression of  the square or some other factor is not 
determined. The result, however, is still that women 
rarely occupy the public spaces in and around the 
heart of  Rinkeby. In this project we aimed on explor-
ing ways to redefine the relationship of  gender and 
space through urban design, recognizing at the same 
time which problems urban design can and cannot 
address. The questions this project tried to answer 
were: how differently do women experience public 
spaces and why, what steps can be taken towards a 
more gender equal public experience and how can 
urban design contribute to this process. 

tExt anD illustrations: Erika fagErBErg & marina ziakouli 

Having a good understanding of  the theoretical 
context of  feminist geography provided us with tools in 
the attempt to tackle distantiation, spatial separation, 
constraint and the limited spatial opportunities  
women experience in public places. Using Rinkeby 
square as the canvas for this exploration, the effort 
was put on mapping the current situation and im-
agining possible future ones through experiential  
methods, observation, as well as interviews with resi-
dents, shops, local actors, associations and networks.

To understand and represent the situation holistic- 
ally, we put together a set of  different methods. From 
on-site observations and secondary research, to map-
ping functions and interviewing locals and different 
actors, we tried to synthesize a broad toolbox. What 
we started with was to observe people in the area, to 
count how many men/women were lingering on the 
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were: Kvinnocenter in Tensta-Hjulsta, (D)Jarva  
Kvinnor, KvinnoVäxt and the Greek association. 
The results of  all of  our different types of  research 
told one uniform story, that confirmed our first im-
pressions of  Rinkeby. Men were dominating most 
public spaces in Rinkeby and there are more male- 
dominated by function spaces in Rinkeby rather 
than female ones. Women on the other hand tend to 
meet and spend time in non-central areas in Rinkeby 
or in places outside Rinkeby due to the discomfort 
they experience induced by the male gaze or the lack 
of  functions meeting their needs and wishes there. 
Culture of  course played an important role on the 
ways different women perceived public spaces and 
the activities they chose to participate in. In their 
vast majority though, women expressed a desire and 
a necessity for female only spaces and functions.

We tried to imagine a feminist future. What is an 
architect’s and planner’s part in its creation? Trans-
lating the ideal of  female empowerment to tangible 
design propositions has been a constant struggle 
throughout this project. We gathered female voices,  
knowledge and understanding from them and femi- 
nist theorists and practitioners. The result was our 
attempt to apprehend the forms feminist design can 
take in the specific context of  Rinkeby. We explored 
and tried to translate in Rinkeby some of  the dif- 

square, to look into how websites and newspapers  
represent the issue, to find inspiration in precedent 
studies and feminist practices. To better understand 
the function and build-up of  the square and the area 
surrounding it, the feelings provoked in it, as well as to 
imagine and reimagine what is and what can be 
there, in the beginning of  our proposal we conducted 
a series of  mapping activities. In order to receive 
qualitative information about the use and experience 
of  the square, part of  our methodology was to con-
duct interviews with various actors. These were mostly 
aimed towards women that live or work in Rinkeby, 
users of  the square, female associations, as well as 
representatives of  organisations we intended to col-
laborate with. 

The interviews took place on the square with the 
users found on site, in targeted associations that are 
active in the area and in a one on one basis with 
women we had established a connection with. Even 
though our interviews focused on which places 
women in Rinkeby identify with and what their  
perceptions and feelings about the square are, when 
talking with associations, our focus shifted to their 
work, the activities they organize, the ways they 
might help women and provide spaces for them. 

Some of  the organizations and associations we 
reached, from a long list of  groups we approached, 
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due to social norms. The idea of  what a woman can 
and cannot do in public, forms places where they 
are allowed to spend time. Creating spaces that can 
function as “social alibies” can increase the female 
presence on the square. The social alibis, for exam-
ple playrooms, playgrounds and market stalls, could 
increase the presence of  women, and children, at the 
square. If  women start using the public space their 
presence would overlap with the men’s. Today the 
square is surrounded with many places that act as 
separatist spaces for men. Even ethnic societies have 
outspoken separatist conventions. Our project ex-
plores the idea of  adding a separatist space to bal-
ance this situation. We recognize it is a controversial 
tool, but we believe it is a needed step towards giving 
women equal right to the square.

2. Exposed: the women’s centre
In our research exposure has come up mostly  
under a negative light. Women are exposed to  
the male gaze constantly; but exposure can have 
positive nuances as well. Exposure can work as  
a declaration of  the female presence, by bring- 
ing the meeting places of  women in the public and 
visible, rather than in the private and hidden.

Taking a feminist stance for us meant that  
we needed to enforce and establish the female  
presence in Rinkeby. That involved making a state-
ment in a central place, while shifting its focus 
from men to women. Choosing a very central 
and public space, changing its program  

ferent tools we identified. This is a speculative explora- 
tion of  four different tools, empowering or allowing 
women to reclaim urban space and catering for 
their needs at the same time. Each tool exploration 
takes place in a different space in Rinkeby, chosen  
because of  its location, connections or future develop- 
ment plans. Although the proposals are examined 
separately, we argue that, for a holistic approach, a 
combination of  those different tools is imperative.

1. Program: the square
The ground where this research started was Rinkeby 
square. After our observations, it was only natural to 
look into ways of  increasing the female presence on 
this site. We proceeded to do so by adding female 
facilities that support, allow or excuse their presence 
on and around the square, as we have discovered 
that it is not uncommon for women to feel they need 
socially acceptable reasons to validate their being in 
such a central area. Women statistically run more 
of  the everyday errands than men, more often are 
mainly responsible for the child care and travel pre-
dominantly by public transportation. 

One factor to facilitate women’s presence is to 
make sure that there are surrounding facilities sup-
porting this. The additions could include: installing 
nursing tables and napkin dispensers in public toilets, 
baby buggy-parking, breastfeeding rooms, automatic 
door opener for elevators, functioning secondary en-
trances to the metro. In our empiric research we have 
found women that alter their behaviour in public 
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which female activity often thrives would mean. 
Women’s various needs and desires can only be 
satisfied through a diversity of  places with different 
character. Providing multiple spaces with different 
levels of  exposure caters for different levels of  com-
fort that women experience. Hence, we looked into 
peripheral spaces that would preserve a low level of  
visibility, a proposal that would complement and 
best work in combination with the more central and 
exposed function for women. 

Radical possibility and resistance can be found in 
marginal spaces. In the case of  Rinkeby, the spaces 
that are either remote from the centre or more con-
cealed, like a basement, are the invisible ones, the 
marginal. Creating multiple such spaces in Rinkeby, 
makes it possible for women that are harassed or 
prevented from men or family members to visit.  
We looked into peripheral spaces that would pre- 
serve a low level of  visibility and imagined how 
the quiet flows of  women that are already present 
will continue working connected to new small-scale 
spaces. 

The new mosque will concentrate in one 
space the sparse praying spots. The spaces that 
formerly were hosting religious activities, formal  
or informal, will be emptied, opening up to repro-
gramming. Taking advantage of  their “invisibili-
ty”, new meeting spaces for women can be created. 
They can function as separatist spaces hosting learn-
ing facilities, creative activities, or merely as a space 
to have coffee or tea.

from a male-dominated (parking lot) to a female- 
oriented one (women’s centre) and transforming 
its location and mass, allowed us to under-
stand and describe the benefits and downsides 
of  exposure. A new bus line would only increase 
the level of  publicness of  this space. Located next 
to a spot were men ususally gather and catering for 
women’s needs with stroller storage or lockers, it 
will limit male dominance. 

With a permeable ground floor, visibility is used 
in the case of  the women’s centre to make a state-
ment of  the female presence, something that not 
all women might feel comfortable with. Exposure  
patterns differ depending on the specific placement 
of  the building on the space created. In all cases  
exposure is higher than the current one. The  
proximity to a predominantly male space might  
indicate a higher level of  male gaze, or a displace-
ment of  the male presence. The building blocks the 
view towards the back side public space, leading to 
less exposure on the new space, favouring female  
lingering and using of  it.

3. Unexposed: Peripheral spaces
At the same time, we couldn’t ignore what was  
revealed to us from discussions with Rinkeby  
women and was supported from literature:  
women often operate and meet in hidden networks, 
like the back rooms of  Somali clothing stores in 
this case. Following that hint led us to explore what 
simply taking advantage of  the marginal spaces in 

Fagerberg & Ziakouli: Exploring feminist design tools
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With temporary programs such as public kitch-
ens, pop-up businesses, urban gardening etc., events 
catering to varied set of  interests, such as perfor-
mance spaces, concerts, food fairs etc., that will be 
chosen in a collaboration between residents and 
various actors, many organizations could potentially 
benefit from getting involved during this process, be 
it local businesses or non-profit organizations. 

During our research it became apparent that the 
question of  physical design and feminism is rarely 
spoken about in specific terms. Existing organiza-
tions have little knowledge of  other actors, their 
work and processes. 

We believe that the Järva area would benefit 
by establishing a work group devoted to particular 

4. Participation: the mosque
As architects and planners, we are more or less out-
siders that often impose their own ideas in an area. 
A good way to tackle this is be keeping an open 
dialogue with the locals, both while analysing and 
understanding the area, but also when deciding and 
taking action. In this exploration participation is  
imagined in a future development site, the one of  
the planned new mosque and multicultural centre. 
By using the space of  the future mosque before 
construction starts, Rinkeby gets the opportunity to 
establish a connection between the people and the 
place. It can be used to root the female presence in 
the area which will hold an important social role in 
Rinkeby. 
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feminist perspective showed us how important it 
is to listen to the local voices and include the local  
people in decision making. At the same time  
however, the limitations we had in terms of  project 
time span, our roles as outsiders, and language bar-
riers also taught us that it is a difficult task. 

Erika fagErBErg & marina ziakouli finished their degree  
project in the SUPD Programme in 2016. The text here is based 
on their degree project, which was subsequently developed  
further to be presented at the AHRA conference Architecture  
and Feminisms at KTHA in November 2016.

questions of  feminist planning where different  
actors will cooperate.

Through this project we explored a new field, 
and with it gained new perspectives for us as future 
professionals to work with. Even though some parts 
of  our process are not visible in the final result, a 
lot of  our readings and discussions, listening to the 
locals, looking at the project from various scales, and 
investigating the area through a full body experience 
have helped us navigate this topic and contributed 
to leading us to the propositional tools. Then, to 
speculate who benefits and who loses from our  
decisions, based on our situated knowledge, and 
renegotiate the current conditions made us under-
stand better the true effects of  our proposals. The 

Fagerberg & Ziakouli: Exploring feminist design tools
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RINKEBY

RENT 3 000SEK
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June 1st 2016

You have aptly demonstrated that 
companies are ruling this world and 

shaping it to their own will.
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A modern 
game for today’s 
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Social network
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at Kista Fair and you gained 3 
Linked In connections 
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Performance Script
(excerpt)

We want to be entertaining. Be funny 

and outlandish!

Aim to say your lines without reading. 

Make it natural.

vInCent: Roll. Land on an OPPORTUNITY square. 
OPPORTUNITY CARD: Advance token to the Kista metro 
station, go to Stockholm City to work and earn some mon-
ey.  - Get 1000 SEK. The Kista metro station opened 
in 1977 to serve the Million Programme districts of  
northwestern Stockholm. In the meantime the area 
was starting to gain popularity among the IT busi-
nesses. The job opportunities in Kista are addressed 
mainly to a highly skilled group of  the population, 
which doesn’t live in Kista. So it drains workers speci- 
alised in IT from other parts of  the city while seeing 
most of  its inhabitants leaving on working days. 82% 
of  the inhabitants of  Kista use the metro to move out 
of  the area to go to work while 9% both live and work 
in the area. The metro line is an element that clearly 
draws the line between the Million Programme area 
and the IT-cluster. Especially being overground, the 
barrier isn’t just symbolic, it is physical! Since it is 
the only overground station on this line, one could 
wonder if  it was a design strategy. 

lISa: Roll. Land on a FATE square. FATE CARD:  
Congrats you just got hired as a janitor in Kista Science Tower 
since you don’t have IT skills - collect 100 SEK. This is 
fantastic! I get to work closer to home now. I live in a 
Million Programme apartment in this area and my 
commute will now be fifteen minutes on foot instead 

Monopoly Kista

tExt & illustrationEr: kristofEr agDahl, Blanka Bracic, javiEr fErnánDEz, lisa gallian, vincEnt 
prats, tavga zErDEsti 

of  one hour on the Tunnelbana! I’m on my way up 
in the world!  

blanka: Roll. Land on an OPPORTUNITY square.  
OPPORTUNITY CARD: You have attended a convention 
at Kista Fair and you gained 3 LinkedIn connections - Collect 
0 SEK but you’ll be rewarded in the future. At the conven-
tion I heard about the new Kista Towers project. 
I’m going to buy a condo there and sell it later at a 
profit. Kista Towers will have two buildings and 364 
units. The taller one will be 35 stories tall, making 
it the highest residential building in the Stockholm 
area - everyone will want a piece of  it and my invest-
ment will pay off big time!   

krIStoFFer: Roll. Land on a FATE square. FATE 
CARD: The State is completing general renovations on all 
the rental housing buildings – Pay 5000 SEK. The Munici-
pality of  Stockholm is going to renew the Million Programme 
areas around Kista. Many of  the apartments will be renovated 
and the rents will be raised, forcing some of  the inhabitants to 
move out. This is also happening in the area where I 
live: my rent will be raised around 60%.The renewal 
of  the areas also includes the construction of  Rinke-
bystråket, the new shopping street, which is going to 
change Rinkeby’s modernistic urban fabric in a new 
upgrade. This is said to be an attempt to make the 
area more attractive by creating lively streets, but it 
will be done through a focus on consumption.

JAVIER: Roll. Land on an OPPORTUNITY square. 
OPPORTUNITY CARD: You have been elected Chair-
man of  the Elektrum Foundation – Have a drink with your 
Board Members! The Elektrum Foundation is active in 
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Aspatial Globalisation it is creating one future for 
everyone dictated by the ones in power, the compa-
nies. I hate it!

lISa: Roll. Land on a FATE square. FATE CARD: your 
rent is going up since your Million Programme apartment is 
getting renovated - Pay 3000 SEK. Oh no! My janitor 
job won’t cover this! I’ll have to move to a less expen-
sive area. Gentrification sucks.

thE monopoly kista gamE Was part of thE coursE “urBan 
Economics” in the 1st year of  the Masters Programme Sustainable 
Urban Planning and Design, a joint masters program between the 
School of  Architecture, the Department of  Urban Planning and 
Environment, and the Department of  Sustainable Development, 
Environmental Science and Engineering

kristofEr agDahl, Blanka Bracic, javiEr fErnánDEz, lisa 
gallian, vincEnt prats, and tavga zErDEsti are students in the 
Masters Programme in Sustainable Urban Planning and Design.

issues related to ICT education, global growth and 
innovation. It is a living example of  collaboration 
between the public sector, the business community 
and academia. This close collaboration is the key to 
developing Kista as one of  the world’s leading IT 
cluster. 

tavga: Roll. Land on an PLACE square. PLACE: Kista 
Galleria - want to open a shop. Kista Galleria is one of  
Stockholm’s largest shopping malls. The galleria was built in 
1977 and together with the subway above it, Kista Galleria 
is the physical barrier that separates the Million Programme 
area from the IT cluster. The funny thing about Kista 
Galleria is that 50% of  it is owned by the Canadian 
Pension Plan (and the other 50% by Citycon). So the 
money I’m spending on clothing in Kista Galleria 
actually goes to the old people in Canada. 

(Blanka and Vincent, who are Canadian, high-five clap-
ping hands)

vInCent: Roll. Land on a FATE square. FATE CARD: 
Your IT contract has ended early - Go to the library. Collect 
0 SEK but gain knowledge. That’s what globalisation 
engenders: free trade and the free movement of  
workers. It uts us all on the highly competitive glob-
al labour market. As Doreen Massey mentioned in 
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Urban Eatopias: 
The Future of Food in 
Cities Shaped by  
Immigration

“I aspire towards an architecture 
without [A]rchitects-one that results 
from the COLLECTIVE. It should serve 
more than just shelter and be rooted 
in the EVERYDAY LIFE. It is born out 
of, resonates with, expresses, and 
reinforces HUMANITY’S inherent con-
nection to NATURE and its wonders. 

And lastly, it does not need to be a 
Product.

It is about rethinking the role of 
design in the production of SPACE, 

and questioning the existing dichoto-
my between THE NATURAL and THE BUILT. 
Such an architecture forms an inte-
gral part of what should constitute 

CITIES OF TOMORROW.”

Bryans Mukasa finished his degree project in the Masters Pro-
gramme Sustainable Urban Planning and Design in spring 2016. 
He subsequently applied for and received a grant for PhD studies 
at the School of  Architecture under supervision of  Meike Schalk. 
Bryans admission to the Doctoral Programme was being pro-
cessed as he died in an accident. We publish this degree project in 
his memory; he will be deeply missed.
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