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Lars Marcus 

 

Stadens spatiala integration och kapacitet - 

om relationen mellan form och funktion i stadsbyggandet 
 

Inom stadsbyggandet liksom arkitekturen i övrigt förblir frågan om funktionen, hur vi än vrider och vänder på 

det, den mest centrala. Med tiden är det alltid byggnaders och stadsdelars förmåga att göra sitt jobb som blir 

överskuggande, medan deras estetiska uttryck efter hand faller i bakgrunden. Enstaka monument bekräftar 

endast denna regel. Det är då djupt problematiskt för arkitektkåren att denna fråga är så dåligt belyst och 

dessutom ofta bemöts med ointresse i de egna leden. På längre sikt har man ju här unik kompetens att erbjuda. 

 Till stor del bottnar detta förhållande i besvikelsen över funktionalismens misslyckande. I ritiken av 

funktionalismen blev funktionen i sig boven i dramat och problemet ansågs vara att man överbetonat dess 

betydelse. Postmodernismen erbjöd då snart en ny frågeställning att fylla det uppkomna tomrummet med. Den 

relevanta frågan inom arkitekturen var enligt den inte relationen mellan form och funktion utan den mellan 

form och mening, det vill säga arkitekturens förmåga att kommunicera med hjälp av sina tecken och uttryck. 

Det hela bottnar dock i ett missförstånd. Problemet med funktionalismen var inte dess fixering vid relationen 

mellan form och funktion, problemet var att man i grund och botten saknade kunskap om detta samband. Inom 

stadsbyggandet exempelvis, är det uppenbart hur de funktionalistiskt planerade stadsdelarna sällan kom att 

fungera som avsett. I mer komplexa situationer stod funktionalisterna således tomhänta trots retoriken, även 

om de i enskildheter hade poänger att komma med. 

 Postmodernismens intåg kan alltså i lika hög grad ses som resultatet av en kunskapskris inom 

funktionalismen som en ideologisk kris för den. Detta är en avgörande insikt om arkitekter och stadsbyggare 

skall förmå behålla ett förtroende i omvärldens ögon. Att hävda att byggnaders och städers funktion är 

ointressant eller något som löser sig av sig självt, är att effektivt marginalisera dessa yrkesgruppers betydelse 

såväl i byggprocessen som i samhället i stort. Stadens form måste förvisso inte följa funktionen i någon direkt 

mening (form follows function), men detta gör inte att vi kan lämna funktionen därhän och låta vad som helst 

styra (form follows anything), eftersom all byggd form alltid kommer att ge underlag för vissa funktionella 

utfall och förhindra andra (function follows form). En relation mellan form och funktion finns där således 

oavsett om vi skaffar oss kunskap om den eller inte. Att relationen mellan form och funktion visat sig svår att 

studera är således inte en orsak att byta samtalsämne, utan en uppmaning att utveckla metoder som gör ett 

sådant studium möjligt. 

  

Bill Hillier och Space Syntax 

Jag vill i detta sammanhang framhålla det arbete som Bill Hillier och hans kollegor vid University College 

London under många år bedrivit.1 De är inom arkitekturforskningen kända för begreppet space syntax vilket 

kan beskrivas som en metod att på ett alternativt sätt beskriva spatial form. Vad som är speciellt med denna 
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metod är att den kan sägas ha en topologisk utgångspunkt. Inom geometrin är topologin en gren som behandlar 

egenskaper hos rummet som beror av hur det, så att säga, hänger samman och inte på dess form eller avstånd, 

det vill säga att topologin studerar spatiala egenskaper på en mycket allmängiltig nivå. Det viktiga inom 

topologin är framför allt den inbördes relationen mellan olika platser i ett spatialt system (topologi av 

grekiskan topos – plats). Till vardags känner vi topologin bland annat från topologiska kartor, där till exempel 

kartan över Stockholms tunnelbanenät är en sådan. Det denna visar är således inte den exakta formen de olika 

tunnelbanelinjerna beskriver så som de löper genom Stockholm, utan den inbördes relationen mellan 

tunnelbanans olika hållplatser. 

 Hillier och hans kollegor arbetar med ett speciellt begrepp för att fånga denna relation mellan delarna i 

en helhet. De talar då om olika rumssystems konfiguration, med vilket man just vill beskriva relationen mellan 

de ingående rummen i en byggnad eller stadsdel. Inom språket kan syntaxen sägas spela just en sådan 

konfigurativ roll, därav benämningen space syntax. En syntaktisk rumsanalys försöker således inte fånga det 

enskilda rummets egenskaper, utan det enskilda rummets förhållande till övriga rum i det sammanhang som det 

ingår. Vi kan intuitivt ana att detta fångar någonting fruktbart. Vad som exempelvis avgör om ett rum är 

sovrum eller matrum i en bostad är inte så mycket egenskaperna hos rummet i sig, även om dessa har 

betydelse, som detta rums läge i förhållande till övriga rum. Vi väljer då gärna att göra det rum som är mest 

avskilt till sovrum, eller i alla fall inte ett rum som är genomgångsrum, medan till exempel ett matrum kan få 

en mer central placering. 

 En bostad är dock ett begränsat rumssystem där valmöjligheterna ofta inte är så stora. I ett 

stadssammanhang blir poängerna med det konfigurativa tänkandet mer uppenbara. I en stad är mycket av det vi 

beskriver som funktioner synnerligen flyktiga, såsom mataffärer, postkontor och caféer. Vi kan då se att det är 

poänglöst att enbart se till det enskilda rummet eller den enskilda byggnaden när vi planerar för sådana 

verksamheter. Hur välplanerad en matbutik i sig än är, så är det avgörande för dess överlevnad inte detta, utan 

dess förhållande till övriga rum i staden. Men detta gäller inte bara sådana specifika verksamheter utan även 

mer allmänna företeelser som torg- och platsbildningar. Om vi har för avsikt att ett torg skall bli använt och 

befolkat och i sin tur kanske ge upphov till olika slag av butiksetableringar, så är återigen det avgörande inte 

torgets form i sig utan torgets relation till övriga rum i staden. Hillier sammanfattar detta resonemang när han 

säger att staden inte är en helhet uppbyggd av en serie platser, det är staden som helhet som pekar ut platserna. 

Vi börjar då ana bakgrunden till de många övergivna platsbildningar vi kan möta i våra städer, trots att de är 

planerade och utförda med stor omsorg och inlevelse. 

  

Former och funktioner av ett mer grundläggande slag 

Vi ser alltså att Hillier och hans kollegor är ute efter att beskriva spatiala former på en mer grundläggande nivå 

än vad som är brukligt – egentligen borde vi kanske hellre tala om strukturer än former. Men de poängterar 

även behovet av att urskilja funktioner på en mer grundläggande nivå, eftersom de funktioner vi brukar tala 

om, ofta visat sig ha en svag relation till spatial form. Om vi ser till ett enskilt rum i en bostad exempelvis, så 

                                                                                                                                                 
1 En god introduktion och sammanfattning av deras arbeten står att finna i Bill Hillier: Space is the machine, 1996. 
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är det svårt att se huruvida det är mest lämpat som matrum, sovrum eller arbetsrum. Sett till det enskilda 

rummets mått och proportioner kan ett och samma rum i allmänhet tjäna alla dessa funktioner. 

 För att komma ifrån våra förgivettaganden när det gäller de funktioner vi tagit för vana att ta som 

utgångspunkt när vi diskuterar spatial form, gör Hillier det drastiska tankeexperimentet att fråga sig vad en 

utomjording skulle uppfatta om den iakttog människor verksamma i rummet. Vi kan då tänka oss att en sådan 

inte skulle förmå urskilja någon skillnad mellan så specifika funktioner som att äta, sova eller utföra 

skrivbordsarbete. För denne skulle alla dessa framträda som att någon uppehöll sig på ett och samma ställe. 

Om denna någon däremot började förflytta sig, då skulle förmodligen även en utomjording kunna iaktta en 

skillnad. Att uppehålla sig respektive att förflytta sig kan således ses som grundläggande funktioner under 

vilka vi kan sortera in en mängd mer specifika funktioner. Poängen i sammanhanget är att uppehållande och 

förflyttning just har de spatiala implikationer vi saknade hos de mer specifika funktionerna; de inskriver helt 

enkelt sig själva på olika sätt i rummet. Vi kan här således ana ett faktiskt band mellan form och funktion. 

 Om vi återvänder till städers spatiala struktur menar jag att det är ganska uppenbart, oavsett vilken stad 

vi väljer, att städer just är spatiala svar på de båda grundläggande funktioner Hillier urskiljer. Vad alla städer 

har gemensamt är nämligen att de på en översiktlig nivå är uppbyggda av två slags rum med fundamentalt 

olika egenskaper. Å den ena sidan har vi ett kontinuerligt rum, det vill säga ett rum i vilket det är möjligt att 

fritt röra sig i hela dess utsträckning. Detta rum brukar vi kalla det offentliga rummet eller helt enkelt 

stadsrummet, vilket lite förenklat uttryckt kan sägas bestå av stadens gator och torg. Å den andra sidan har vi 

ett rum som i motsats till det första kan karaktäriseras som ett diskontinuerligt rum, det vill säga att det är 

uppbyggt av en serie mindre rum mellan vilka det inte alls är fritt att röra sig.2 Detta rum kan vi lite oegentligt 

kalla för stadens privata rum, det vill säga det rum som utgörs av stadens tomter och fastigheter. 

 Vi kan då se hur det kontinuerliga rummet är ett svar på den grundläggande funktionen förflyttning, då 

just dess utsträckning och form gör det möjligt att fritt förflytta sig mellan stadens olika delar. Det är också 

detta rum vi i allmänhet tänker på när vi talar om städer; benämningen stadsrummet är talande. Även Hillier 

gör så; det som sysselsätter honom och hans kollegor är just detta kontinuerliga rum och dess förmåga att styra 

och sortera förflyttningar inom staden. Jag menar dock att det ligger nära till hands att se hur det 

diskontinuerliga rummet – stadens tomter och fastigheter – har en stark relation till funktionen att uppehålla 

sig, på samma sätt som det kontinuerliga har det till funktionen att förflytta sig. Hillier gör dock inte den 

kopplingen utan studerar funktionen att uppehålla sig som en potential hos det kontinuerliga rummet; på 

samma sätt som det är möjligt att förflytta sig i detta rum är det naturligtvis möjligt att uppehålla sig i det. Men 

det är också tydligt hur sådana uppehållanden är av flyktig natur och hur det kontinuerliga rummets primära 

funktion är förflyttningar. Uppehållanden i mer permanent mening äger istället rum i det diskontinuerliga 

rummet. 

 Vi ser alltså hur vi då faktiskt har etablerat påtagliga band mellan form och funktion när det gäller 

städer genom att studera dem på en mer grundläggande nivå än vad som är brukligt. Vi finner en stark relation 

mellan den spatiala formen kontinuitet, i staden representerat av stadens gator och torg, och funktionen att 
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kunna förflytta sig inom staden; liksom vi finner ett starkt band mellan formen diskontinuitet, i staden 

representerat av stadens tomter och fastigheter, och funktionen uppehållande i mer permanent mening. Men 

detta är bara början; vi kan nu gå vidare och urskilja variationer i strukturen både hos det kontinuerliga och det 

diskontinuerliga rummet för att se vad detta får för inverkan på karaktären hos de grundläggande funktionerna 

förflyttning och uppehållande. 

 

Det kontinuerliga rummets relativa integration 

Om vi då tittar närmare på Hilliers syntaxmetod så är den just ett sätt att beskriva, den annars så svårfångade 

spatiala egenskapen, var ett rum befinner sig i förhållande till övriga rum i det rumssystem som det ingår. Den 

gör det genom att beskriva vad han kallar ett rums relativa integration. Med integration menar Hillier det djup 

ett rum befinner sig på i förhållande till ett annat rum, det vill säga hur många rum man måste passera för att nå 

ett visst rum från ett visst annat rum. Det är alltså fråga om ett slags avstånd mätt i rumsantal snarare än i meter 

– alltså just en topologisk egenskap. Ett rum som befinner sig på litet djup från övriga rum är då väl integrerat 

med dessa, medan ett rum med stort djup till övriga rum är förhållandevis segregerat. Vi kan då, för att ta vårt 

tidigare exempel, säga att vi gärna gör rum med ett stort djup till sovrum, medan ett matrum kan ha ett 

betydligt mindre djup. 

 En befogad fråga uppstår naturligtvis här när det gäller att definiera ett rum i stadssammanhang. Svaret 

är att det beror på vad det är man är ute efter att studera. Då Hilliers primära studiefält när det gäller städer är 

hur vi förflyttar oss i en stad, blir det rum vi behöver studera det rum vi kallat det kontinuerliga eller offentliga 

rummet. Hillier menar vidare att förflyttning geometriskt kan beskrivas som en rörelse längs en serie räta 

linjer, vilket gör att vi kan beskriva en stad ur förflyttningssynpunkt som minsta antalet räta linjer som täcker 

stadens offentliga rum. Detta låter mer komplicerat än vad det är. I praktiken kan vi säga att en linje i detta 

sammanhang i de flesta fall kommer att sammanfalla med en gata, såvida inte denna gata är krokig i vilket fall 

den måste delas upp i flera linjer. I allmänhet kan vi således sätta likhetstecken mellan rum och gata och tala 

om integration som ett mått på gators djup i förhållande till varandra inom ett stadsområde. 

 Med detta som bakgrund kan vi tänka oss vissa renodlade spatiala kategorier. Om vi önskar 

åstadkomma ett gatusystem med genomsnittligt hög integration så kommer vi att nå fram till någon form av 

rutnät – det må vara deformerat som i våra medeltidstäder eller exakt repetitivt som på Manhattan. Gatusystem 

som på detta sätt närmar sig en spatial kategori vi kan kalla nätstrukturer, visar sig nämligen även vara 

välintegrerade. Nätstrukturer karaktäriseras av att det finns många sätt att ta sig mellan olika platser i dem, 

liksom en slags ”ringighet”, vilken gör att man kan komma tillbaka till ett rum man utgått ifrån en annan väg 

än den man lämnade det. Även i bostäder kan vi känna av denna karaktär fast i mindre skala. Vi brukar ofta 

peka ut möjligheten att ”gå runt”, som en speciell kvalitet för vissa lägenheter. 

 Hillier visar även att om vi vill åstadkomma ett gatusystem med genomsnittligt låg integration, så 

kommer vi att nå fram till en struktur som istället för ett nät påminner om ett träd. Trädstrukturer karaktäriseras 

av sin hierarki, det vill säga att det är nödvändigt att återvända till vissa strategiskt belägna rum för att komma 

                                                                                                                                                 
2 Distinktionen mellan kontinuerliga och diskontinuerliga rum är hämtad från Dieter Hoffmann-Axthelm: Anleitung 
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vidare till andra, samt att man ofta måste ta samma väg tillbaka från ett visst rum som den man tog för att ta sig 

dit. Vi ser här alltså två kategorier av spatiala konfigurationer, nätstrukturer respektive trädstrukturer, där de 

förra karaktäriseras av hög integration mellan de ingående rummen och de senare av relativt hög segregation 

mellan dem. Utifrån konfigurativa studier av befintliga eller planerade stadsområden är det alltså möjligt att 

säga att de mer eller mindre hör till den ena eller andra kategorin eller eventuellt utgör olika mellanformer. 

 

Den relativa integrationens inverkan på funktionen 

Om vi tidigare urskiljde det kontinuerliga rummets primära funktion som förflyttningar, kan vi nu gå vidare 

och urskilja hur skillnader i hur det kontinuerliga rummet är konfigurativt uppbyggt, leder till olika 

konsekvenser för dessa förflyttningar. Hillier visar nämligen utifrån ett flertal studier som han och andra 

genomfört, att det går att sluta sig till olika karaktär hos förflyttningarna i en stadsdel beroende på den 

konfigurativa strukturen hos den. Om vi håller fast vid kategorierna ovan, nät- respektive trädstrukturer, och 

bortser från andra faktorer än de rent spatiala, har det visat sig, vilket vid eftertanke också är ganska logiskt, att 

om ett givet antal människor fritt får förflytta sig från varje rum till varje annat rum inom vardera kategorin, så 

kommer detta att leda till olika resultat i de två fallen. I nätstrukturen få vi en utjämnande effekt så att alla 

gator i princip blir frekventerade i ungefär lika hög grad, medan vi i trädstrukturen får större koncentrationer av 

människor ju närmare 'stammen' vi är och en utglesning ju längre ut i 'grenverket' vi befinner oss. Vad vi har då 

är helt enkelt ett funktionellt utfall orsakat av den spatiala konfigurationen, alltså återigen en reell relation 

mellan form och funktion. 

 Det kan tyckas som att det samband Hillier här urskiljer befinner sig på en så allmän nivå att det saknar 

större praktisk tillämpning. Hillier menar tvärtom; vi måste börja på denna grundläggande nivå för att 

överhuvud taget finna en relation mellan form och funktion, men det hindrar inte att vi utifrån den kan gå 

vidare och dra slutsatser av mer specifik art. Vi kan till exempel diskutera var i en gatustruktur, med kunskap 

om det ovan sagda, som vi anser det mest gynnsamt att förlägga ett café, eller omvänt dra slutsatser om varför 

ett café är beläget där det är. I en nätstruktur kan vi säga, om vi tillåter oss vissa förenklingar, att det finns en 

stor mängd likvärdiga lägen då antalet passerande människor kommer att vara förhållandevis jämnt fördelat, 

medan det i en trädstruktur förefaller gynnsammare att förlägga ett café så nära ”stammen” som möjligt. 

 Vi kan även tänka oss att den spatiala strukturen inverkar på sådant som fastighetspriser. Återigen 

förefaller det troligt, om vi endast utgår från det spatiala, att dessa kommer att vara relativt jämna i en 

nätstruktur, medan de borde bli högre ju närmare vi i en trädstruktur är ”stammen”. På liknande sätt kan vi 

tänka oss att denna fundamentala relation mellan rumsstruktur och förflyttningsstruktur kan få betydelse även 

för sådana saker som exploateringstal, förläggning av kollektivtrafik, lokalisering av offentliga institutioner 

med mera. Vi skulle kunna summera med att säga att en hierarkisk rumsstruktur även tycks leda till en 

hierarkisk funktionsstruktur, medan en nätstruktur har en utjämnande effekt på det funktionella utfallet. 

Samtidigt är det viktigt att se att vi här rör oss med övergripande kategorier och att de faktiska utfall en viss 

spatial struktur i realiteten kan leda till, behöver noggrannare analyser och tolkningar. 

                                                                                                                                                 
zum Stadtumbau, 1996, såsom den refererats till mig av arkitekt Johan Johansson. 
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Det diskontinuerliga rummets relativa kapacitet 

Så långt Hillier och hans kollegor. Om vi nu vänder oss till det diskontinuerliga rummet kan vi inte stödja oss 

på deras forskning. För att bereda mark för en diskussion av detta rum, menar jag att det är nödvändigt att 

konceptuellt förstå staden på ett lite annat sätt än vad som är brukligt bland arkitekter och planerare. Som sådan 

ser man staden gärna som ett fysiskt fenomen uppbyggd av en serie byggnader. Vi kan säga att vi uppfattar 

staden som ett ting. Att sätta tinget i relation till rummet är vanligt inom arkitekturen, men den relation jag vill 

tala om här är en helt annan, nämligen den mellan ting och handling. Att betrakta världen som handling istället 

för ting är då en fundamentalt annan kunskapsteoretisk utgångspunkt än vad vi är vana vid.3 

 Det vanliga är att vi utgår från världen såsom uppbyggd av ting och då förstår tingen som bärare av 

innebörder i sig. Om vi tänker oss en stol och ett bord, så har vi i allmänhet ganska bestämda föreställningar 

om vad dessa är och hur de ska användas. Ett i grunden annorlunda sätt att se på saken är då att ta 

utgångspunkt i handlingen istället för i tinget. Om jag till exempel utför handlingen att sätta mig på bordet så 

skulle jag ju med viss rätt kunna kalla bordet för en stol, och om jag sätter mig på golvet så kan ju stolen 

faktiskt tjäna som bord. Det är då handlingen som ger tingen innebörder, istället för att dessa bär på innebörder 

i sig. Genom att ta utgångspunkt i handlingen på detta sätt kan vi bli varse att vårt vanliga tingsprioriterande 

synsätt på världen ofta tar mycket för givet. Vi kan hävda att när vi kallar rum för sovrum, matrum och 

arbetsrum, så betraktar vi världen utifrån tingen och som om dessa hade inskrivna innebörder. När vi sedan ser 

att vi kan använda ett matrum som sovrum har vi just ett exempel på hur det istället är handlingen som styr. 

Utifrån detta perspektiv kan vi alltså säga att det inte finns några sovrum i sig, sovrum är istället de rum där 

någon utför handlingen att sova. 

 Ett annat sätt att uttrycka denna skillnad mellan ting och handling är att säga att vi hellre talar om 

handlingens resultat än om handlingen i sig. Vi kan exemplifiera med arkitektur. Vi talar helst om arkitektur 

som en egenskap inneboende i vissa byggnader, men skulle lika gärna kunna tala om den som en kunskap som 

kommer till uttryck i arkitekters handlingar; det vill säga betona handlingen framför dess resultat. På liknande 

sätt kan vi säga att det förhåller sig med våra städer. Det vanliga är att vi ser dem som en serie färdiga 

byggnader men vi skulle också kunna betrakta dem som en serie ständigt pågående byggnadsaktioner. Det vill 

säga se staden som ett ständigt pågående byggande i stor och liten skala, istället för ett färdigt byggnadsverk. 

Detta behöver dock inte utesluta en tydlig spatial struktur hos staden, vi måste blott söka den på en mer 

grundläggande nivå. 

 Det är då egentligen lätt att se att alla våra städer har en mycket stark spatial struktur som just ordnar 

handlingen att bygga i olika enheter, nämligen städernas fastighetsstruktur, det vill säga struktur av tomter.4 Jag 

menar då att man kan se ett uppehållande i staden i mer permanent mening just som ett byggande i staden. 

Under funktionen att bygga kan vi nämligen sortera in alla de funktioner av uppehållandekaraktär vi brukar 

                                                
3 Grunderna för denna handlingsteoretiska diskussion är hämtad från José Luis Ramirez: Skapande mening, 
Nordplan, Avhandling 13, 1995. 
4 Denna syn på fastigheter som rum att bebygga är inspirerad av Jesper Meijling, såsom denne bland annat 
diskuterar det i artikeln ‘Frizon’ i MAMA nr 13, 1996. 
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tala om i stadssammanhang, som att bo, att arbeta och så vidare, då alla dessa har det gemensamt att vi måste 

bygga för dem; bygga för boende, bygga för arbete och så vidare. Stadens uppgift är således inte att sortera och 

organisera olika funktioner av detta specifika slag utan att ge spatialt stöd åt den funktion som föregriper dem 

alla, nämligen att bygga. Vi ser då att de rum vi bygger i är fastigheterna, vilka tillsammans utgör det vi kallat 

det diskontinuerliga rummet. Vid sidan av ett rum att förflytta sig i inom staden, har vi då även ett rum att 

bygga i, där det senare implicerar ett uppehållande i mer permanent mening. Efter detta kan vi, liksom med det 

kontinuerliga rummet, gå vidare för att urskilja olika strukturer hos det diskontinuerliga rummet, för att se hur 

de inverkar på karaktären hos uppehållandet. 

 

Den relativa kapacitetens inverkan på funktionen 

För att fånga skillnader i den spatiala strukturen hos det diskontinuerliga rummet föreslår jag att man talar om 

detta rums relativa kapacitet. Vi kan nämligen på en grundläggande nivå beskriva det diskontinuerliga rummet 

genom att säga att det å den ena sidan kan bestå av ett stort antal fastigheter och å den andra av ett litet antal – 

återigen en beskrivning av topologisk art. En stadsdel med många fastigheter kan då sägas ha en hög kapacitet, 

medan en med få har en låg. Det är då viktigt att se hur vi genom att sätta fastigheten i centrum på detta sätt, 

inte bara fångar byggandet istället för byggnaderna, utan också bebyggarna eller aktörerna i sammanhanget. En 

hög kapacitet öppnar således för många aktörer, medan en låg endast öppnar för ett fåtal. 

 Vi rör oss nu som sagt inte längre på space syntax-traditionens välstuderade mark, men om vi tillåter 

oss att spekulera något kan vi tänka oss att kapacitetsmåttet skulle kunna ha en relation till graden av olikheter 

som står att finna i en stadsdel.5 I och med att ett område med få fastigheter också har få aktörer, kan vi 

nämligen tänka oss att detta får inverkan på variationen i innehållet; att det helt enkelt är en spatial situation 

som ger underlag för innehållslig homogenitet. I en stadsdel med många fastigheter däremot, kan vi tänka oss 

att potentialen för variation är större. 

 Det är viktigt att poängtera att jag här enbart talar utifrån en stadsdels spatiala egenskaper. Vi vet dock 

att våra städer i realiteten i hög grad är reglerade med andra medel än rent spatiala, till exempel olika 

stadsplanebestämmelser. Dessa har ofta som mål att just renodla stadsdelar till innehållet. Jag menar dock att 

det är en stor poäng att försöka se vad de spatiala egenskaperna hos ett område skapar för förutsättningar 

oavsett sådana andra bestämmelser, eftersom spatiala strukturer är tröga att förändra och oavsett andra 

förutsättningar ständigt utför ett arbete i en viss riktning. Dessutom är det ju här arkitektens specifika 

kompetens kommer in. Det är alltså utifrån en sådan renodlat spatial beskrivning jag menar att en stadsdel med 

många fastigheter, eller med en hög kapacitet, har större potential att utvecklas till ett heterogent område, 

medan en stadsdel med låg kapacitet har större förutsättningar att utvecklas mot homogenitet. 

 En annan karaktär hos olika stadsdelar som kapacitetsmåttet kan tänkas fånga, återigen om vi förstår 

dem utifrån deras spatiala egenskaper och inget annat, är en stadsdels förmåga till förändring. Vi kan tänka oss 

att ett område med låg kapacitet har svårare att snabbt förändras, då en sådan spatial struktur i synnerhet passar 

stora fastighetsbolag, institutioner och storföretag, det vill säga aktörer som driver en långsiktig verksamhet 
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med stora investeringar. Omvänt kan vi säga att när förändringar väl äger rum i en sådan stadsdel, så blir dessa 

ganska dramatiska då stora enheter förändras i ett enda slag. Ett exempel från Stockholm kan vara 

nedläggningen av KF:s verksamhet på Kvarnholmen. En stadsdel med många fastigheter däremot kan tänkas 

ha lättare att ta upp snabba förändringar eftersom de består av många mindre och i allmänhet mer flexibla 

aktörer. Även om dessa resonemang skulle behöva studeras och utvecklas betydligt, så anar vi alltså att vi kan 

dra slutsatser vad gäller relationen mellan form och funktion även när det gäller det diskontinuerliga rummet. 

 

Summering 

Vi kan således summera och säga att alla städer på en mycket grundläggande nivå består av två rum av olika 

slag, ett kontinuerligt och ett diskontinuerligt rum. Var och ett av dessa har genom sina grundläggande spatiala 

egenskaper starka band till två på samma sätt grundläggande funktioner, nämligen förflyttning inom staden och 

uppehållande i den i mer permanent mening. Vidare kan vi, beroende på dess konfigurativa uppbyggnad, 

urskilja olika spatiala regulariteter i det kontinuerliga rummet, vilka kan beskrivas utifrån deras relativa 

integration. Det är då påvisat i olika syntaktiska analyser att den relativa integrationen har en stark inverkan på 

det funktionella utfallet hos förflyttningar, där en genomsnittligt hög integration kan sägas ha en utjämnade 

inverkan, medan en genomsnittligt låg har en hierarkiserande. På motsvarande sätt kan vi även urskilja olika 

konfigurationer i det diskontinuerliga rummet som kan beskrivas utifrån deras relativa kapacitet. Även 

kapaciteten kan då antas ha en inverkan på det funktionella utfallet på så sätt att en hög kapacitet kan sägas ge 

underlag för ett heterogent innehåll, medan en låg synes ha en homogeniserande inverkan. 

 Jag urskiljer här, som synes, funktionella utfall av mycket allmänt slag och det vore naturligtvis av stort 

intresse att, där utrymmet så tillåter, utveckla dessa mer i detalj. Det viktiga här har dock varit att visa på att 

kunskapen om relationen mellan form och funktion i våra städer, vare sig är intuitivt självklar eller omöjlig. 

Det finns därför ingen orsak att överge denna diskussion för en annan, i synnerhet som mycket av den 

diskussion som nu förs inom fältet form-mening, endast kan få sina svar inom fältet form-funktion. Det är 

vidare endast genom en fördjupning och utveckling av kunskapen om även denna senare relation, som 

arkitekter och stadsbyggare kan upprätthålla ett förtroende gentemot omvärlden på längre sikt. 

 

 

Bildtext 

Med hjälp av de två variablerna integration och kapacitet beskrivna i texten, är det möjligt att sätta samman 

fyra urbana typer genom att kombinera höga och låga integrations- respektive kapacitetsvärden. Den stora 

poängen här är att dessa inte bara är typer med avseende på form eller funktion var för sig, vilket vi har gott 

om, utan med avseende på form och funktion i en och samma typ, något som är betydligt ovanligare. Det är 

naturligtvis viktigt att komma ihåg att renodlade typer inte står att återfinna i verkligheten, däremot är de 

mycket användbara som stöd för tanken. Exemplen nedan ska därför inte tas alltför direkt. Som alltid gäller 

                                                                                                                                                 
5 Mer vetenskapligt underbyggda studier av detta är bland annat vad jag bedriver i ett avhandlingsarbete vid 
institutionen för Arkitektur och Stadsbyggnad på KTH, vilket jag beräknar vara färdigt i början av år 2000. 
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vidare att rummet alltid verkar negativt, det vill säga att rummet kan förhindra att något sker eller ge underlag 

för att något ska ske, men aldrig se till att något faktiskt sker. 

 För att repetera något så innebär ett högt genomsnittligt integrationsvärde att ett stadsområde är väl 

förbundet med den omgivande staden, liksom att gatorna inom det är förhållandevis likvärdiga. I 

funktionshänseende ger detta underlag för stor genomströmning, liksom att denna fördelas relativt jämnt inom 

området. 

 Ett lågt genomsnittligt integrationsvärde innebär däremot att ett stadsområde är relativt avskilt från den 

övriga staden, samt att gatorna inom det har en hierarkisk struktur så att någon utgör huvudgata och andra 

bigator. I funktionshänseende leder detta till att förflyttningar i området främst sker bland dem som hör hemma 

där, samt att de är intensivare längs huvudgator än bigator. 

 Ett högt kapacitetsvärde innebär att stadsområdet är uppbyggt av många fastigheter, vilket i sin tur 

innebär att där finns många presumtiva aktörer i form av dessa fastigheters ägare. I funktionshänseende medför 

detta en potential för stor heterogenitet, då dessa aktörer har möjlighet att utveckla skilda strategier när det 

gäller vad, när och hur mycket man tänker bygga, liksom för vad, till vem, och till hur många man vill hyra ut. 

 Ett lågt kapacitetsvärde däremot innebär att det i området endast finns ett fåtal fastigheter, vilket i sin 

tur innebär att området har förhållandevis få aktörer. I funktionshänseende ger detta underlag för homogenitet i 

området, då det därmed endast finns utrymme för ett fåtal tänkbara bebyggelsestrategier. 

  

Den urbana typen. Ur formaspekt är detta stadsområden med höga integrationsvärden såväl som 

kapacitetsvärden, vilka därmed i funktionshänseende kan beskrivas som icke-hierarkiska och heterogena. Ett 

exempel på denna typ kan vara området mellan Folkungagatan och Skånegatan på Södermalm. 

 

Den pseudo-urbana typen. Detta är områden med hög integration men låg kapacitet, vilka i 

funktionshänseende kan beskrivas som icke-hierarkiska och homogena, där Södra Stationsområdet på 

Södermalm kan tjäna som exempel. 

 

Den sub-urbana typen. Dessa har låga integrationsvärden men däremot höga kapacitetsvärden, vilket i 

funktionshänseende ger underlag för hierarkiska men samtidigt heterogena områden. Ett exempel här kan vara 

Fredhäll på Kungsholmen. 

 

Den icke-urbana typen. Områden med låg integration och likaså låg kapacitet, vilket när det gäller deras 

funktionella utfall skapar potential för hierarki och omogenitet. S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen 

kan här tjäna som exempel. 
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