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Abstract  
In most cities something exists that can be defined as city life. People walk and spend time on the streets and there 
are activities going on independent of each other, which helps to make the city vibrant, safe and interesting. But this 
city life doesn’t emerge by itself, and both the will and knowledge to create it has gone lost during the 20th century, 
largely because of the functionalism foray into city planning. However, there are many people who through books 
present theories that describe how city life once again can be created. The question is whether these theories are 
applied in real urban planning today? 

In this essay, I have taken note of some of the books in which architects and urban planners present theories about 
how the living city with its street life and diversity once again can be achieved. Subsequently I have interviewed 
people from the industry involved in urban planning, and examined whether they apply these theories in their daily 
work or not. The result show that the theories largely indeed have their place in the planning of various districts 
today, even if the planners do not consciously refer to the books in which they are presented, or the authors behind 
them. This work shows that it may be worthwhile to come up with and publish ideas to the urban planning debate 
to try to influence what gets built in today’s society.  

 

English title: How is city life and diversity created in today’s urban planning? A comparison between literature 
and reality 
 

Sammanfattning 
I de flesta städer finns något som kan definieras som stadsliv. Människor rör sig ute på gatorna 

och aktiviteter pågår oberoende av varandra, vilket bidrar till att göra staden levande, trygg och 
intressant. Men att detta folkliv uppstår är inte en självklarhet, och både viljan och kunskapen att 

skapa det är något som har gått förlorat under en stor del av 1900-talet, mycket på grund av 
funktionalismens intåg i stadsbyggandet. Det finns dock många människor som genom böcker 

presenterar teorier som beskriver hur detta stadsliv återigen kan skapas. Frågan är dock om dessa 
teorier verkligen tillämpas i dagens stadsbyggande? 

I detta arbete har jag tagit del av några av de böcker där arkitekter och stadsplanerare lägger fram 
teorier om hur den levande staden med stadsliv och mångfald återigen kan uppnås. Därefter har 

jag intervjuat personer från branschen som jobbar med stadsbyggande, och undersökt om de 

tillämpar dessa teorier i sitt dagliga arbete. Resultatet visar på att teorierna till stor del faktiskt ges 
utrymme i planeringen av olika stadsdelar idag, även om planerarna inte medvetet hänvisar till 
böckerna och författarna som ligger bakom dessa. Detta arbete visar på att det kan löna sig att 

komma med ideér till stadsbyggnadsdebatten för att försöka påverka det som byggs i dagens 
samhälle. 
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Bakgrund 
Under tusentals år har städer växt fram på organiska sätt efter godtyckliga mönster. På 1700- och 

1800-talet när städerna växte under industrialismen planerades gatorna i rutnät, där bostäder låg 
vägg i vägg med handel och verkstäder. På gatorna levde staden. Handel trängdes med gående 
och långsamma transporter som skedde med häst och vagn. Men på 30-talet hände något. På 

samma sätt som forskarna upptäckte att atomen kunde klyvas gick det upp för arkitekter och 

planerare att även staden borde kunna delas upp i sina beståndsdelar. Arkitekten Le Corbusier var 

en stark förespråkare för detta och kom på 20- och 30-talet med flera storslagna ideér om hur 
städerna skulle byggas om och göras rationella. Människor skulle bo i ett område, jobba i ett 
annat, roa sig i ett tredje och handla i ett fjärde. Den gamla staden sågs både som trång, osanitär 

och smutsig (Söderlind, 1998). Samtidigt var bilen på väg att göra entreé i världens städer. 
Funktionalismen blev svaret i Sverige. Denna fick sitt genomslag på Stockholmsutställningen 
1930, och därmed hade en nya era i stadsbyggandet inletts. De följande årtiondena byggdes 

staden på ett helt annat sätt, där bilen stod i fokus och nya ord som bostadsområde, kontorspark 

och handelsområde (funktion+plats) uppstod. Under femtio- och sextiotalen genomfördes även 

de så kallade miljonprogrammen där funktionalismens teorier fick leva ut i full blom. För att lösa 
trafikproblemen tillämpades i stor utsträckning trafikseparering där biltrafik körde på ett gatunät 
som låg i en annan nivå helt separerat från gångtrafiken.Tanken var god, människor skulle bo i 

sina ljusa lägenheter i lamellhusen i bostadsområdena, ta bilen till jobbet och därefter ta bilen och 

åka och handla.  

Dock slog det inte riktigt så väl ut i praktiken. Förorterna fungerade inte som planerarna och 
arkitekterna hade tänkt, till stor del eftersom människorna inte levde på det sätt som de hade 

planerat. Söderlind (1998) menar att själva strukturen med funktionsuppdelning framtvingar 

rörelse mellan områdena. Självklart ska vi människor kunna beblanda oss med varandra, men om 
de resor som framtvingas blir för långa och belastar miljön i för stor utsträckning kan detta 

knappast ses som hållbart.  

Parallellt med det funktionalistiska och modernistiska byggandet har det alltid funnits röster som 

ifrågasatt denna sorts byggande. Jane Jacobs kritiserade redan på tidigt sextiotal den funktions-
uppdelning som höll på att ske, och sedan dess har flera böcker getts ut där kritik framförts mot 
fenomenet. Dessutom finns det ett stort antal författare som beskriver hur det är möjligt att 

återigen bygga den stad som byggdes innan funktionalismens och bilens inträde. En stad där 

handel blandas med boende, där folk kan uträtta ärenden till fots, där gatorna upptas av gående 

och inte av bilar. En stad som enligt många dessutom är mer hållbar, både ekologiskt och socialt 
sett, än modernismens funktionsuppdelade områden.  

Idag är det återigen den täta, urbana och traditionella stadstrukturen som eftertraktas. Ofta står 

innerstaden, med dess rutnätskvarter, stadsparker och stadsliv, som förebild när den nya staden 
för den promenerande människan ska byggas. Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, 

som antogs 15 mars 2010 (Stadsbyggnadskontoret, 2010), syftar bland annat till att koppla 
samman stadens delar och att främja en levande stadsmiljö i hela staden. Detta resonemang har 

legat till grund för detta arbete då det har känts viktigt att undersöka hur människor som jobbar i 

staden går till väga för att genomföra detta. En grundsten är alltså en levande stadsmiljö; det ska 
finnas liv på stadens gator och torg. Det är skapandet av detta stadsliv som jag ska undersöka i 
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detta arbete. Vad är den allmänna definitionen på stadsliv? Hur förhåller sig arkitekter och 

planerare till det? Men framförallt: hur skapas det?  

Olika svar på dessa frågor finns förklarade i ett flertal böcker om stadsbyggnad. Det finns många 

teorier och förslag på hur man i städer skulle kunna skapa stadsliv och levande miljöer, men 
frågan är om dessa verkligen tillämpas i verklighetens stadsbyggande? Mitt arbete kommer inte 

fokusera på huruvida den täta staden är bättre eller sämre än den funktionalistiska staden. Jag vill 
på ett objektivt sätt ta reda på hur stadsliv skapas. 

Syfte 
Jag vill undersöka hur kommunala planerare, arkitekter och även konsulter jobbar för att skapa 

levande stadsmiljöer med stadsliv, mångfald och myllrande folkliv i nya stadsbyggnadsprojekt i 

Stockholmsområdet där ett uttalat mål har varit att skapa just detta. Jag vill ta reda på om de 
tillämpar de teorier om hur mångfald och stadsliv skapas som läggs fram i den litteratur som jag 

undersökt. Detta tycker jag känns relevant eftersom det annars är meningslöst att skriva böcker 
om stadsbyggnad då ingen tar till sig de ideér som presenteras. Vi har inte byggt innerstad sedan 

funktionalismens entre på 30-talet, och därför tycker jag det är intressant hur planerare och 
arkitekter jobbar för att försöka hitta, eller kopiera, de element som skapade 1800-talets 
folkvimmel på innerstadens gator, och om det fortfarande går att skapa idag. Att döma av de 

visionsbilder som arkitekter gör inför projekt där det alltid är fullt av glada flanerande människor 
är stadslivet något önskbart (Gehl, 2010), men frågan är hur planerare, arkitekter och konsulter i 

praktiken går tillväga för att uppnå detta.  

För undersökningen har jag intervjuat fyra personer från branschen, som alla på olika sätt jobbar 

med stadsbyggnad. Jag har intervjuat Torbjörn Einarsson som är arkitekt, Charlotte Richardsson 
och Aleksander Wolodarski som är kommunala planerare och en konsult, Jerker Söderlind.  

Materialbeskrivning 
Det finns mycket litteratur som beskriver teorier och metoder för hur stadsliv och mångfald 

skapas. Litteraturen jag läst är vald för att ge en bredd inom vad som kan definieras som stadsliv. 
Jane Jacobs ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” är en klassiker som fortfarande 
känns aktuell, och framförallt hennes teorier om mångfald i staden kommer jag att tillämpa i 

analysen. Arkitekten och journalisten Jerker Söderlind har skrivit ett flertal böcker om 
stadsbyggande, men framförallt boken ”Stadens renässans” har fångat mitt intresse då han i 
boken lägger fram flera konkreta och genomförbara teorier om hur den splittrade, 

funktionalistiska förortsstaden ska kunna ”läkas” och omvandlas till den täta, urbana och levande 

stad som eftersträvas idag. Jag ville också gå ner på gatunivå eftersom det till stor del är här som 

stadslivet utspelar sig. Därför valde jag att läsa Jan Gehls bok ”Cities for people” i vilken han 
beskriver med både bilder och text vad som utgör trevliga stadsmiljöer och vad som kan främja 
levande städer och gator. I boken ”City Building” tar den amerikanske författaren och 

stadsplaneraren John Lund Kriken ett mer internationellt perspektiv på det moderna hållbara 

stadsbyggandet, och många intressanta teorier kan med fördel appliceras i Sverige. Denna bok har 
jag valt att ta med eftersom det förhoppningsvis skulle ge ett mer internationellt perspektiv på 

analysen.  
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Begränsningar 
Resultaten av detta arbete kan inte spegla hela arkitektkåren och planerarbranschen. För att 

uppnå något sådant hade fler intervjuer behövts och säkerligen en mer omfattande 
litteraturundersökning. Det bör också betonas att intervjuförutsättningarna skiljt sig åt från 
intervju till intervju och att resultaten därmed även skiljer sig en aning.  

Metodredovisning 
Eftersom mitt arbete går ut på att se om de teorier och metoder för att skapa mångfald och 

stadsliv som nämns i litteraturen tillämpas i verklighetens stadsbyggande har jag tänkt använda 

mig av en komparation i detta arbete. Jag har lagt upp arbetet på detta sätt: i empirikapitlet finns 
först en genomgång av den litteratur jag tagit del av och en sammanställning av de ideér som 
läggs fram. Dessa har sorterats in under fyra kategorier, vilka kan ses som grundstenarna i 

skapandet av stadsliv. Dessa har jag därefter använt som underlag i mina intervjuer. Intervjuerna 
finns sammanställda under den andra delen av empiriavsnittet, där svaren kategoriserats under de 
grundstenar som definierats. Under analysen analyserar jag de svar som de intervjuade gett. Både 

likheter och olikheter mellan de intervjuades svar och litteraturen kommer att förklaras, då detta 
är en del av en komparation (Ejvegård, 2003). 

 

Empiri 

Litteratur 

Nedan följer en kort beskrivning om de böckerna jag grundat jämförelsen på.  

Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs 

I denna klassiker från 1961 skriver författaren Jane Jacobs om staden. Hon kritiserar det 
modernistiska sättet att dela upp funktioner i olika områden. Hon beskriver hur stadsparker 
fungerar och hur dessa bäst bör utformas för att kännas trygga och användas på önskat sätt. Hon 

tar även upp de ekonomiska krafterna bakom stadsbyggandet och varför vissa områden 

förslummas och hur fysiska gränser påverkar staden. Ofta tar hon sitt hemområde Greenwich 

Village i New York som exempel, men hennes teorier får självklart ses som tillämpbara på andra 
städer. Det största bidraget från denna bok ser jag dock i de fyra förutsättningar som Jacobs 
ställer upp för att mångfald ska skapas i en stadsdel. Med mångfald menas här framförallt en 

kommersiell mångfald, men även en mångfald av människor (boende i området och besökare) 
och kulturutbud. Den version av boken som jag har läst är en reviderad version från 2005. 

Stadens renässans av Jerker Söderlind 

Jerker Söderlind är arkitekt SAR/MSA, journalist och även stadsforskare och lärare på KTH 

Samhällsbyggnad vid avdelningen för regionala och urbana studier. 1998 skrev han boken 

Stadens renässans med avsikt att ”visa vägen tillbaka till den stad som i princip varit förbjuden att 
bygga sedan 1930-talet och funktionalismen” (Söderlind, 1998. sid 7). Han lägger fram flera 
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teorier om hur problemen i de modernistiska och funktionsuppdelade förorterna i våra städer ska 

kunna åtgärdas och de sår i stadsbyggandet som uppstått på grund av funktionalismen kan läkas. 
Han anser att stadsplanering inte handlar om att planeraren själv ska bygga städer, utan snarare 

om att skapa betingelser för städers växande och uppbyggande och att skapa planer och metoder 
som får särintresset handel att samverka med allmänintresset av en levande och vacker stadsmiljö.  

City Building av John Lund Kriken 

John Lund Kriken undervisar på Berkely University i Kalifornien och jobbar på det 
världsomspännande arkitektföretaget Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM).  I denna bok 
har han samarbetat med Philip Enquist och Richard Rapaport och tillsammans beskriver de olika 

projekt som SOM genomfört. De lägger förklarar olika stadsbyggnadskoncept som de utgått från 
i olika projekt, och däribland finns ett kapitel som handlar om mångfald, diversity, vilket känns 
relevant för denna undersökning.  

Cities for people av Jan Gehl 

Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor i urban design, som har skrivit boken Cities for 

people. I denna bok lägger Gehl fram flera konkreta exempel på hur städer och stadsrum bör 
utformas för att göra dem mer promenadvänligare och ges en mer mänsklig skala. Han går ofta 
ned på gatunivå, vilket jag ser som positivt då de andra böckerna har ett mer storskaligt 

perspektiv och att det kan vara bra att få med teorier som berör hela spektrat på det som kan 
definieras som stadsliv. I sin definition på stadsliv menar han att det inte är antalet människor 

som spelar roll, utan känslan av att platsen är befolkad och används (Gehl, 2010).  
 

Stadslivets grundstenar 

För att få ett grepp om teorierna i litteraturen har jag sammanställt dem i fyra kategorier. Dessa 
nämns var och en i olika utsträckning i böckerna, och skulle kunna representera grundstenarna i 

skapandet av stadsliv. För att kunna göra en jämförelse är det bra om de företeelser som ska 
jämföras generaliseras (Ejvegård, 2003). 

Det bör betonas att Jerker Söderlinds åsikter i detta kapitel alltså är hämtade ur hans bok, och 

inte från intervjun.  

Blandade funktioner 

Den absolut viktigaste förutsättningen för att stadsliv ska uppstå verkar vara att se till att det finns 
en blandning av funktioner i stadsdelen. Jane Jacobs ser detta som en av fyra förutsättningar för 

att en stadsdel ska bli levande, och syftar då specifikt på att det ska finnas en blandning av 
”primära funktioner”. Med detta menas bostäder, kontor, industrier och kultur; alltså funktioner 

som gör att människor rör sig utomhus vid olika tidpunkter och av olika anledningar. Jacobs tar 
ett exempel från New Yorks finansdistrikt på södra Manhattan som en ofruktbar plats för 

mångfald eftersom det endast riktar in sig på en primär funktion, kontor, vilket skapar mycket 

ojämna folkströmningar under dagen. Restaurangerna i området ses som en ”sekundär funktion” 
som växt fram för att betjäna de människor som denna primära funktion dragit till sig. På södra 
Manhattan tvingas dock dessa restauranger ta hand om enorma folkmassor under lunchtiderna då 

alla kontorsanställda äter samtidigt, medan de resten av dagen och kvällen står utan kunder. Hela 
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deras dagliga vinst måste klämmas in på två timmars försäljning, vilket självklart inte är optimalt 

för en restaurang. Detta kan enligt Jacobs motverkas genom att flera primära funktioner skapas i 
samma område, vilket sprider ut människornas vistelse under dagen. Vid en sådan blandning, 

menar hon, kan även de sekundära funktionerna; restaurangerna, kafeérna, detaljhandeln, 
specialaffärerna mm. växa fram och i sig bilda en primär funktion genom att deras mångfald drar 

till sig människor.  

John Lund Kriken påpekar i sin bok också vikten av blandade funktioner. Han påstår dessutom 
att dessa kan konfigureras både horisontellt och vertikalt. Han menar att ett separat hus kan ges 
innehåll av både butiker, kontor och bostäder, medan det ibland kan vara lönsamt att ge specifika 

hus bredvid varandra funktioner av olika slag. Kontentan är att kombinationen av varierade 
funktioner och även variationen av hur de fördelas är viktig.  

Variation, i flera aspekter 

För att en stadsmiljö ska upplevas som intressant och trivsam framgår det av litteraturen att det är 

positivt om den är varierad. Både visuellt, med olika hushöjder och fasader, men även ett gatunät 

som skapar intressanta offentliga rum och platser. Variation hos husens ålder och skick är viktigt 
för att främja olika sorters verksamheter. Detta är en annan av Jacobs kriterier för mångfald; att 

en stadsdel måste bestå av en blandning av hus som varierar i skick och ålder. I nybyggda 
stadsdelar tenderar lokalhyrorna att bli högre än i gamla hus, vilket gör att endast standardiserade 

verksamheter kan flytta in där. Jacobs skriver att affärskedjor, restaurangkedjor och banker brukar 

finnas i nybyggda lokaler, medan kvarterskrogar, utländska restauranger och pantbanker huserar i 
gamla byggnader. Variationen av ålder och skick är alltså nödvändig för att en mångfald i 

verksamheter och primära funktioner ska uppstå. Detta skriver även Söderlind om i sin bok, och 
menar att en ordentlig skillnad på hyresnivåerna inom samma stadsdel skulle ge ett mer varierat 

stadsliv. Han tar dock upp svårigheten med att förse en ny stadsdel med gamla hus och menar då 

att det istället kan löna sig att bygga hus med olika kvaliteter. Det vill säga hus med bra lägen och 
hus med dåliga lägen, hus som är luxuösa och hus som är mer alldagliga. ”  

 

Även visuell variation är viktigt för att människor ska vilja vistas i en stadsdel. Kriken skriver att  
det kan löna sig att bygga hus som ger en visuell variation eftersom detta stimulerar det mänskliga 

sinnet. Exempel på detta är hus med olika hushöjder, fasader och entreér. Detta tar även Gehl 
upp, och menar att en fasad som är horisontellt enhetlig är mycket mindre intressant än en fasad 

som vertikalt varierar i uttryck. Variationen gör dessutom att en promenad längs detta hus känns 

kortare än en promenad längs en monoton fasad. Ett annat sätt att göra en promenad mer 
intressant, och därmed minska den psykologiska sträckan som man måste gå, är enligt Gehl att 

rita böjda gator. Det är en stor skillnad mellan en rak och en slingrig väg, påstår han. Även om 
båda gatorna är lika långa känns en slingrig väg kortare eftersom det hela tiden dyker upp nya 

platser och man inte ser hela sträckan från början.  
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Flöden 

Oavsett om de går, cyklar eller kör bil så blir det svårt att skapa stadsliv utan några människor 

som rör på sig. Främst handlar det om att uppmuntra fotgängarna, men även biltrafiken kan ha 
en påverkan, iallafall enligt Söderlind. I både städer och stadsdelar är det ett etablerat begrepp att 

bygga förbifarter. Söderlind tar i ett exempel upp stadsdelen 

Skarpnäck söder om Stockholm där planerarna utgick från den 

klassiska stadens rutnät för att försöka uppnå dess offentlighet 
och liv. Dock lade de trafiklederna utanför stadsdelen istället 

för genom den, vilket leder till en utifrånmatning av trafiken. 
Söderlind menar att det hade varit bättre att lägga trafiklederna 

rakt igenom stadsdelen istället, med lägre 
hastighetsbegränsningar, eftersom detta hade skapat flöden och 
dragit dit främlingar. ”Eftersom praktiskt taget inga främlingar 

passerar genom Skarpnäck, på väg till eller från någon annan 

plats, kan inte Skarpnäck motsvara den formella planens högt 
ställda förväntningar på en förort med något av staden 

offentlighet och liv.”, skriver han (Söderlind, 1998. Sid. 95). I 
ett senare kapitel faller han tillbaka på samma argument och 

menar att det längs en storgata både passerar boende och 
främlingar som kan tänkas stanna för att handla. I ett annat 
kapitel lägger Söderlind fram ett eget förslag på hur han skulle 

utforma en stadsdel på Bromma flygfält om det skulle läggas 
ner, i jämförelse med det förslag som togs fram i uppdrag av 

stadsbyggnadsborgarrådet Monica Anderson 1993. Hans egna 

mål var att öka utbudet på blandad stadsmiljö, och en 
förutsättning var då ett gatunät som bygger på inifrånmatning 

där bilar, bussar, cyklar och spårvagnar kan röra sig samtidigt. 

Här framgår tydligt hans ambition att dra trafiken genom 
stadsdelen istället för förbi den (se figur 1 och 2).  

Gehl är inne på samma bana, och säger att långsammare trafik ger livfullare städer. Han menar att 
även om det kan finnas mycket människor i till exempel en bildominerad förort skapas litet 

stadsliv eftersom folk rör sig så fort. Annorlunda är det i ett område där alla rör sig till fots, och 

gärna stannar upp på spontana besök. Han tar ett exempel från Venedig: ”Venice has a 
remarkably high level of activity although the population has been reduced dramatically. The 

explanation is that all traffic is on foot, everyone walks slowly and there are many spontaneous 
stays. The gondolas and other boat traffic also moves at a pleasant tempo. So despite the small 

number of people and boats, there is always something to look at because slow traffic means 

lively cities.” (Gehl, 2010. sid. 81)  

Gehl har fler teorier om hur gatorna och de offentliga miljöerna kan utformas för att främja 
fotgängarna. Enligt Gehl är det alltför vanligt med stora ytor i nya bostadsområden, som riskerar 

att bli öde och folktomma, se exempel i figur 3. Han menar att det är viktigt att publika 
utrymmen bör utformas efter det förväntade antalet människor som kommer använda dem för 

att maximera chansen att stadsliv uppstår. Det är viktigt att koncentrera människor och 

Figur 1. Idéskiss Trädgårdsstad på Bromma flygplats  
av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 1993. 
(Söderlind, 1998 ) 

Figur 2. Alternativ till bostadsområden på Bromma 
flygplats av Jerker Söderlind 1994. (Söderlind, 1998) 
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evenemang till platser av passande storlek. Samma sak 

gäller trottoarer, där Gehl påstår att de gående alltid ska 
komma i första hand. Därför behövs det rätt 

dimensionerade trottoarer som tillåter både gående, cyklar 
och även ger plats för verksamheter som vill ta del av 

gatan, t.ex. uteserveringar.  

 

För att skapa bra möjligheter för de gående att välja rutter anser Jacobs att de flesta kvarteren i en 
stadsdel måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen måste komma tätt. Små 

kvarter skapar möjlighet för fler möjliga rutter i val av väg från plats A till B. Långa kvarter gör att 
olika primära funktioner som fågelvägen ligger nära varandra hamnar långt ifrån varandra 

eftersom människorna tvingas gå runt hela kvarteren. När många långa kvarter ligger efter 
varandra och skärs av få tvärgator koncentreras de boende till dessa tvärgator där bättre 

ekonomisk bärkraft uppstår och skapar förutsättningar för verksamheter. Jacobs påstår att dessa 

gator då tenderar att bli enformiga i utbud eftersom högre hyror tvingar fram större kedjor och 
mindre kafeér, affärer och specialiserade, mer vågade, verksamheter får svårare att etablera sig. 
Kvar finns de långa monotona gatorna som inte skapar något kundunderlag eftersom det endast 

är de boende på dessa gator som går där.  

Handel och offentlighet 

Söderlind beskriver i sin bok om en bebyggelses offentlighetspotential. Med detta begrepp menar 
han andel av våningsytan som är i gatuplan/total våningsyta. Med detta vill han förklara och 

understryka vikten av att en stor del av bebyggelsens lokaler måste vara i gatuplanet och att den 
vetter direkt ut mot gatan. Detta skapar förutsättningar för en hög grad av offentlighet och 

offentliga verksamheter. Något som också kan öka en byggnads potential att inhysa verksamheter 

är om den har transparenta bottenvåningar. Detta menar Gehl kommer göra att fler 
förbipasserande människor får möjlighet att se vad som sker eller vad som säljs i den angränsande 

byggnaden. Detta gör att fler är villiga att gå och uppehålla sig där. Han påstår också att smala hus 

med många entreér ger bättre förutsättningar för flera verksamheter eftersom detta ger köpare 
och säljare bättre möjligheter att interagera.  

För att en affär och annan verksamhet ska få ett kundunderlag är det naturligtvis bra om det finns 
många boende i området som har nära till den. Detta är den sista av Jacobs fyra kriterier för 

mångfald, handlar om hur det måste finnas en tillräckligt hög koncentration av människor i 

området, oavsett varför människorna befinner sig där. Detta gäller även de människorna som 
vistas där därför att de bor där. I stadsdelar där det råder en täthet (inte att förväxla med 

trångboddhet) finns ett större underlag för butiker att etableras. Jacobs skriver: ”Om målet är ett 
vitalt stadsliv, är det uppenbart att bostadstätheten bör vara så hög som den behöver vara för att 

leda till en stadsdels maximala potentiella mångfald. Varför kasta bort en stadsdels och en 

befolknings potential till ett spännande och spänstigt stadsliv?”. (Jacobs, 2005. sid. 241) 

Figur 3. (Gehl, 2010)  
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Skapa något som är mer än summan av dess delar 

Sammanfattningsvis kan stadslivets förklaras som något som är mer än summan av de delar som 
finns i en stadsdel. Detta framkommer i litteraturen, men nämns mer konkret av främst av Jacobs 

och Gehl. Gehl nämner flera gånger vikten av att något måste hända för att liv ska uppstå. 
”Something happens because something happens because something happens..” är ett mantra 

som han nämner flera gånger. En aktivitet drar till sig människor, vilket leder till att någon annan 

aktivitet eller verksamhet startar. Han menar att ett plus ett ibland kan bli tre. Detta pratar även 
Jacobs om i sin bok, och syftar på ställen där flera primära funktioner skapar förutsättningar för 
att mångfalden och människorna som dras till den blir en primär funktion i sig.  

 

 

Undersökning 

För att se om litteraturens framlagda teorier tillämpas i verklighetens stadsbyggande har jag 

intervjuat fyra personer från olika områden inom stadsbyggnadsbranschen. Jag har medvetet valt 
personer från den offentliga sektorn, kommunerna, och den privata, arkitektkontoren och 
konsulterna. Alla intervjuade har blivit ställda samma frågor, eftersom materialet då blir lättare att 

jämföra (Ejvegård, 2003).  

Aleksander Wolodarski jobbar som planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor, och är 
ansvarig för planeringen av bland annat Hagastaden och Nya Albano. Ett uttalat mål med 
Hagastaden har varit ”hög täthet och ett rikt stadsliv” (Stadsbyggnadskontoret, 2009) och därav 

blir Wolodarskis medverkan i detta projekt intressant för mitt arbete. Min intervju med 
Wolodarski skedde den 11:e april 2011 på Stockholms Stadsbyggnadskontor.  

Thorbjön Einarsson jobbar som arkitekt på Arken Arkitekter och har genom dessa jobbat med 
flera stadsutvecklingsprojekt. Intervjun med Einarsson hölls på Arken Arkitekters kontor på 

Södermalm, den 20:e april 2011.  

Charlotte Richardsson jobbar som planeringschef i Sundbybergs Stad och har jobbat mycket 

med planeringen av stadsdelen Ursvik. Det är en helt ny stadsdel där ”den övergripande 
målsättningen är att utveckla Stora Ursvik till en levande stadsdel med en blandning av bostäder, 

arbetsplatser, verksamheter och service.” (Sundbybergs stad, 2003). Intervjun med Richardsson 

hölls den 27:e april 2011 på Sundbybergs kommunhus.  

Jerker Söderlind är utbildad arkitekt men i denna intervju får han representera konsulten, då han 

jobbar som detta på sitt företag Stadsliv AB. Trots att han har skrivit en av böckerna jämförelsen 
går ut på har jag ändå valt att intervjua honom då han representerar en annan del av branschen, 

och dessutom kan det vara intressant att se om han tillämpar sina egna teorier i verkligheten. 
Denna intervju hölls den 28:e april 2011 på Söderlinds kontor i Nacka.   

Intervjuerna har gått tillväga så att jag har använt samma frågor under varje intervju. I följande 
avsnitt sammanställs personernas svar utifrån grundstenarna som definierades tidigare i kapitlet.  
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Blandade funktioner 

Det verkar råda en enighet hos alla intervjuade att blandade funktioner alltid är något som bör 
försöka uppnås, men att det inte alltid är så lätt. Wolodarski menar att detta är en politisk process 

som är svår för en planerare att komma åt, medan Söderlind anser att det skulle behövas 
regelverk som sätter ramarna inom varje 

projekt och angav vad som fick byggas och 

inte. Han tar upp Lindhagensgatan på 
Kungsholmen som exempel där i stort sett 
hela gatans östra sida består av nybyggda 

fastigheter som ändå saknar butiker och 
verksamheter i bottenvåningarna, se figur 4. 

Här borde staden ha satt upp regler som angett att man endast fick bygga på fastigheterna om 
man gjorde plats för offentliga verksamheter i bottenvåningarna. Han anser också att det inte är 

bra att skräddarsy byggnader efter ett behov, utan att de ska vara relativt enkla att anpassa till nya 

ändamål. På så sätt blir det enklare för olika verksamheter eller eventuellt boende att använda 
fastigheten i framtiden.  

Richardsson berättar att de i Sundbybergs Stad har lika många boende som arbetande, och att de i 

nya projekt alltid strävar efter att skapa lika många bostäder som arbetsplatser, och blanda dessa 
så gott det går. Det har blivit enklare att blanda funktioner tack vare införandet av 3D-fastigheter, 

fortsätter hon. Trots höga ambitioner att skapa även arbetsplatser i Ursvik ser hon problemen 
med detta. Närheten till Kista och de bristfälliga kommunikationerna gör att Ursvik inte tenderar 

att bli den mest attraktiva platsen för företagsetableringar, vilket skulle vara en stor förlust för 

Ursvik. Förutom att bidra till en blandad stad är de även tänkta att fungera som bullerskydd mot 
Ulvsundaleden.  

Einarsson instämmer att blandade funktioner är mycket viktigt, men påstår att det som planerare 

snarare handlar om att skapa betingelser så att verksamheter kan uppstå snarare än att gå in på 

detaljnivå och planera in varje verksamhet, vilket Wolodarski också är inne på.  

Variation i flera aspekter 

Variation hos byggnader, både vad gäller ålder, skick, hyra och fasad är något som alla intervjuade 
anser som positivt för att mångfald ska uppstå. Alla anser att det är en bra grundtanke att bevara 

gamla byggnader för att uppnå hyresskillnader, men att det kan bli svårt att uppnå i praktiken. 
Om ett område ökar i status spelar det ingen roll om husen är gamla eller nya, det blir höga hyror 
ändå, menar Söderlind. Wolodarski berättar att en lösning istället kan vara att ha blandade 

upplåtelseformer, men han betonar dock att detta endast är en kortsiktig lösning då nästan alla 

hyresrätter (framförallt i Stockholms innerstad) i slutändan ändå görs om till bostadsrätter. 

Richardsson berättar att de i Sundbyberg jobbar väldigt aktivt med att bevara gamla byggnader i 
projekt, men att det oftast beror på sociala aspekter. I Sundbyberg genomförs det flera 
förtätningsprojekt, och då finns det nästan alltid befintliga byggnader som kan vara värda att 

bevara. Einarsson anser att bevarandet av gamla byggnader i nya stadsdelar är bra, men syftar 
snarare då på att det är bra eftersom att det kan leda till att gatorna får en mer intressant struktur. 
Till exempel hade bevarandet av gamla byggnader i Hammarby Sjöstad säkert lett till en mer 

intressant stadsbild, anser han. Nu har nästan inga hus alls bevarats, och de nya gatorna har en 
högst ointressant dragning som inte alls bidrar till variation inom stadsdelen.  

Figur 4. SL:s nya huvudkontor på Lindhagensgatan 100. (www.hitta.se, 2010). 
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Söderlind har en ganska klar bild över hur hyresskillnader ska skapas. Han pekar på svårigheten 

med att bygga gamla hus i en ny stadsdel, men förklarar att det vissa gånger kan löna sig om ett 
och samma företag äger ett stort område av till exempel bostäder eller handel, eftersom de då 

själva har makten att sätta hyrorna och därmed kan skapa en mångfald i utbud, eller skapa ett 
diversifierat bostadsområde. Annars anser han att ett fullt genomförbart alternativ är att bygga 

hus med olika kvaliteter. Till exempel kan man i ett projekt börja planera för och bygga bostäder 

och lokaler i bra lägen, men sedan klämma in hus i de sämre lägena. Wolodarski betonar att det 
inte är rätt att bygga dåliga hus, men att boende idag inte alltid kan räkna med soliga balkonger i 
söderläge.  

Visuell variation bör eftersträvas för att en intressant stadsmiljö ska skapas. Här syftar författarna 
i de undersökta böckerna dels på husen, men också på strukturen, eller formen. Varierade fasader 

är en del av husens visuella uttryck medan gatornas struktur är exempel på en del av formen. 
Gator kan dels vara raka eller böjda och slingriga. Söderlind betonar vikten av detta, och berättar 

under intervjun att en gata som är rak känns längre än om den är böjd eftersom man då inte ser 
lika långt. Det bildas sekvenser och olika platser och det blir helt enkelt trevligare att röra sig och 
vistas på gatan. Vertikalt varierade fasader har samma påverkan, och tillsammans ökar de 

orienterbarheten och har i viss utsträckning en positiv inverkan på det fastighetsmässiga värdet, 

säger han. I motsats kan man se raka gator med monotona fasader, och Einarsson nämner 
Fältöversten på Östermalm som ett fruktansvärt exempel på detta. Han menar att det är bra om 

hjärnan får ha kul och att böjda gator även ger upphov till intressanta ljusspel. Wolodarski har en 
annan syn på detta, och menar att det är bra med visuell variation, men att det samtidigt måste 

finnas ett samband, en röd tråd. Hans jobb i Hagastaden har dels varit att designa stadsdelen men 

även att ha ett övergripande ansvar över byggherrarna och deras arkitekter så att husens 
arkitektur håller sig till samma tema och att det finns en rytmik i husens höjd och utförande. När 

det gäller böjda gator, vilket kan ses i både Hagastaden och Nya Albano, anser han att det är ett 
sätt att införliva Mälarlandskapets karaktär i staden. Det handlar om ett samspel mellan staden 

och landskapet och topografin, och på genomtänkta rumsgestaltningar, snarare än att skapa 

intressanta synintryck.  

I Ursvik är det lite annorlunda. De slingriga gatorna är ett resultat av både topografin och 
stadsideologiska ideér. Richardsson är positiv till böjda gator, och hon anser att det är spännande 

om det händer något när man går längs gatorna. 

Variation är bra, men kvarter ska ändå låtas vara kvarter 
och i Ursvik har de försökt få till en variation både hos 
fasader och gatustruktur. De har mycket medvetet 

skapat två olika gatunät. Gatorna bland villorna och 
radhusen i den östra delen har en mer organisk 

dragning medan de i den västra, där det planeras för 
kvarter och kontor, är ortogonala (se figur 5). Detta för 

att underlätta skapandet av innerstadsliknande kvarter, 

med kvarterstorlekar på cirka 80x80 meter. Även om 
kommunen gör så gott de kan för att främja varierad arkitektur påpekar Richardsson att det 
ibland tyvärr är svårt, då det i Ursvik är relativt få byggherrar, som gärna bygger på rationellt vis. 

De bygger hela kvarter med samma arkitekter och utföranden. Detta är ju trots allt billigast. 

Figur 5. Ursvik Illustrationsplan. (Sundbybergs Stad, 2009)  
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Flöden  

I staden måste hela tiden bilar samsas med gående och cyklister. Även om stadslivet till störst del 
föreställs utgöras av gående har ändå bilen en avgörande del i spelet. Söderlind tycker att det kan 

löna sig med genomfarter istället för förbifarter eftersom staden byggs där tillgängligheten är som 
störst och handel kan uppstå. Söderlind påpekar att små kvarter är positivt eftersom det ger  

mycket gator och även en robusthet till stadsdelens gatunät. Han påpekar att fler gator ger 

långsammare trafik, och om bilar kör långsamt behöver de mindre avstånd mellan varandra, och 
därmed kan till och med trafikmängden blir öka om hastigheten är lägre, vilket vore positivt ur ett 
transportekonomiskt perspektiv. Utifrånmatade förorter ger inga flöden på det område som har 

högst tillgänglighet sett från ett fågelperspektiv. Om det däremot uppstår mycket 
genomfartstrafik menar han att en tunnel under staden bör byggas. Einarsson är inne på samma 

spår, men anser att trafiken bör ”silas” genom stadsdelen med hjälp av ett gatunät som fördelar 
trafiken på flera gator. Detta underlättas om kvarteren är små, ”Ju mindre desto bättre” anser 

han. Något grundläggande som han också fastställer är att det måste finnas en balans mellan 

vistelse och rörelse i staden. Om trafiken i en stadsdel är för snabb eller för tung kan bullerskydd 
behöva byggas, vilket Einarsson ser som ett misslyckande i denna balans. Alltså är långsam trafik 
bättre. Richardsson och Wolodarski har en mer skeptisk syn på genomfarter då de tar upp 

trafiksäkerheten och miljöaspekterna som tunga argument. Wolodarski förklarar att man får se 
det från olika perspektiv och ”ta på sig olika glasögon” när man ska betrakta detta påstående. Ett 

gammalt par som spenderar mest tid i sin lägenhet kanske inte har något emot trafiken utanför, 
medan ett nygift par med tre barn som ska lära sig cykla inte ser så positivt på trafiken. En 

avvägning från fall till fall måste göras. Richardsson berättar att de diskuterar att göra Hamngatan 

i Sundbyberg till en ”shared space”-gata, vilket stärker både påståendet om att långsam trafik är 
bättre och att det alltid måste råda en balans mellan vistelse och rörelse. Shared space går ut på att 
bilar, cyklar och gående delar på gaturummet, men att all rörelse sker på de gåendes villkor.  

Den största delen av de gåendes vistelse görs dock på gator och torg, och en fråga som uppstår är 

hur dessa ska utformas för att främja stadslivet. Söderlind och Einarsson bejakar det småskaliga 

och Einarsson föreslår 30x50 meter som ett lagom stort torg. De föreslår också breda trottoarer 
där verksamhet kan ske, och Söderlind tycker att det kanske inte ska göras tydlig plats för bilar, 
utan att ”bilen kan ta med sig parkeringsplatsen när den åker”. Alltså att det inte finns tydliga 

parkeringar, utan att gaturummet får delas med gående. Richardsson berättar att de i planeringen 
av Ursvik lägger ned mycket tid på att utforma det centrala torget på ett bra sätt, och att det nog 
är bättre med ett större torg som förhoppningsvis blir befolkat, än flera mindre som blir ödsliga. 

Hon betonar dock att marken är dyr och att det alltid måste göras en avvägning hur stora torgen 

kan bli och hur breda trottoarerna kan vara. Dock kan det få vara smala körytor för bilar, och 

eventuellt ”shared space”.  

Handel och offentlighet 

En grundsten för att det ska vistas människor på en gata är om det finns verksamheter som gör 

att människor vill dit. Alla intervjuade anser att det är viktigt att husen ska vetta mot gatan om 
målet med en gata är att skapa förutsättningar för verksamheter. Einarsson påpekar att det dock 
är viktigt att ett hus alltid visar sin framsida mot gatan. Om det inte finns önskningar om att 

skapa verksamheter kan dock en förgård till och med vara något positivt då det skapar variation 
inom stadsdelen, anser Richardsson. Transparenta bottenvåningar kan också gynna 
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verksamheterna då detta minskar avståndet mellan potentiella kunder och affärsidkare. Einarsson 

är en stark förespråkare för detta, och anser att även bostäder kan ha fönster direkt mot gatan. 
Det ger ögon på gatan, vilket även Jane Jacobs tar upp. Insynsskydd kan enligt Einarsson lätt 

ordnas med exempelvis växter i fönstret. Richardsson och Söderlind tycker att detta är bra, om 
det finns verksamheter som gynnas av detta. Söderlind och Einarsson anser även att smala hus är 

något som kan bidra till att skapa förutsättningar för flera verksamheter inom ett område. 

Richardsson anser dock att det är svårt att skapa betingelser för detta, och att det kan bli väldigt 
komplicerat då det kan kräva fler och mindre detaljplaner, och även fler inblandade byggherrar.   

För att verksamheter ska uppstå måste ett kundunderlag finnas. Wolodarski och Richardsson 

anser att det är viktigt med en hög koncentration av boende för att uppnå detta. För att uppnå ett 
stadsliv bör dock den höga koncentrationen boende kompletteras med arbetsplatser, anser de. 

Söderlind och Einarsson tror inte att det är så enkelt, utan att stadslivets bakomliggande orsaker 
är mer komplexa än så. Einarsson lägger fram det som att det är en kombination av mängd 

människor, flödet och attraktiviteten hos en plats, medan Söderlind tar upp kvoten knutna 
användare/frivilliga användare av en plats som en avgörande faktor. Ett universitet har till 
exempel inga boende, men innehar (iallafall dagtid) ändå något som kan beskrivas som stadsliv. 

Sammanfattningsvis kan boende i en stadsdel ses som en förutsättning för stadsliv, men frågan 

som kvarstår är i vilken utsträckning. 

Analys 
Majoriteten av de intervjuade verkar tycka att påståendena är vettiga, men det som skiljer dem åt 

är viljan och intresset att genomföra dessa. Alla är överens om att blandning av funktioner är en 
grundförutsättning för stadsliv, vilket befästes i litteraturen. Det känns numera nästan allmänt 

vedertaget att funktionsuppdelning inte leder till levande miljöer, utan att det måste till en 

blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur, nöjen och annan service för att skapa detta. Det 
märks på både inom den offentliga och privata sektorn att ett avståndstagande till det 

modernistiska planerandet är på gång, men frågan är som sagt i vilken utsträckning detta 
avståndstagande ger utslag i verkligheten. Einarsson berättar efter vår intervju att det finns två 

”läger” inom dagens stadsbyggande. Dels de som kämpar för att staden ska bli stad igen och som 

gärna tillämpar de teorier som tagits upp i detta arbete. Söderlind och Einarsson hör till denna 
grupp. Dels finns det också de planerare som har kvar modernismen ideér i sin arbete, vilket 

delvis kan bero på att de gick i skolan på den tiden när dessa ideér var nya och att de har växt upp 

med dem. Jag vill dock inte påstå att Richardsson och Wolodarski hör till denna grupp. Det ska 
även betonas att det inte finns något rätt eller fel i debatten om staden ska vara gles eller tät. Det 

finns fördelar och nackdelar med både. Något intressant som Söderlind berättade var hans syn på 
den glesa staden och framförallt det ekologiska tänk som till stor kommit att prägla dagens 

stadsbyggnadsdebatt. Han tog upp den rådande teorin om de gröna kilarna som finns i 

Stockholm. Dessa är ett resultat av långsiktig planering och stora sammanhållna markägor, och 
finns till för att främja den biologiska mångfalden i staden och bistå stockholmarna med nära 

naturområden (Regionplane- och trafikkontoret, 2004). Söderlind anser dock att dessa på ett 
mycket effektivt sätt förhindrar en tät och sammanhängande stad som skulle vara bättre ur ett 

företags- och samhällsekonomiskt perspektiv. Han menar, aningen kontroversiellt, att ekologin, 
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precis som modernismen på 30-talet, har kommit att bli vår tids stadsideologi, och att denna gör 

det svårt och ibland till och med omöjligt att skapa stadsliv.  

Begreppet stad är ett ord som kan laddas med flera olika betydelser (Tunström, 2009). De 

intervjuade verkade ganska eniga om att ordet stad syftar på innerstaden, och att stadsliv därmed 
innebär livet i innerstaden. Alla utom Wolodarski menade att stadsliv går ut på att det ska finnas 

en mångfald av människor och anledningar att vistas i staden. Människor ska vistas där av olika 
anledningar och olika aktiviteter ska pågå oberoende av varandra. Man ska som gående bli 
överaskad när man går runt ett hörn. Einarsson betonade att han inte var särskilt förtjust i ordet 

”stadsliv” då han, precis som Tunström, anser att ordet är svårdefinierat. Wolodarski beskrev i 

sin definition av stadsliv dock att det inte hade så mycket med människor och funktioner att göra, 
utan att staden, precis som en organism, både sover och är vaken beroende på var man är 

någonstans i staden. Det är denna kontrast som ger den ett liv.  

Variation är också något som många strävar efter för att skapa intressanta stadsmiljöer, vilket kan 

bidra till en levande stadsdel. Richardsson tar dock upp problemet med att få till små kvarter med 
stor blandning och varierad arkitektur. Små och många detaljplaner kostar både mer tid och 

pengar för en kommun, vilket gör att de inte alltid är så intresserade av detta. Även byggherrarna 
har samma problem. Ett kvarter kan med fördel delas upp så att olika byggherrar bygger olika 

delar av det. Detta leder oftast till större variation. Nackdelen med detta är dock att det blir dyrare 

för byggherrarna, eftersom de då måste bygga mindre hus på olika platser. För dem är det 
självklart billigare att bygga hela kvarter och gärna se till att de är lika varandra. Täby kommun 

håller för närvarande på att bygga om Täby Centrum och där har planerarna medvetet sett till att 
bostadskvarteren delats upp mellan två-tre byggherrar för att säkerställa en varierande arkitektur 

(Täby Stadsbyggnadskontor, 2009). En klar skillnad kan ses om en jämförelse görs med 

Liljeholmen söder om Hornstull där JM bygger alla kvarter i stadsdelen själva, se figur 6 och 7. 
Detta är billigare för byggherren, och självklart mer rationellt. För att uppnå variation och 
mångfald krävs det ambition och vilja från flera håll.  

 

 

En skillnad mellan de privata aktörerna och de offentligt anställda kan urskiljas. Söderlind och 

Einarsson har ett annat tänk än de kommunala planerarna. De är båda privata aktörer som endast 
kan komma med förslag och ideér till kommunerna som sitter på det kommunala planmonopolet. 

Figur 6. Illustration av Besqab, FFNS Sweco, Riksbyggen, 
Lund & Valentin, NCC och White Arkitekter. (Täby kommun, 
2010) 

 

Figur 7. Skiss på bebyggelse på Liljeholmskajen. 
(Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2004) 
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Richardsson och Wolodarski jobbar båda på kommuner och har därmed större egentlig makt att 

påverka vad som planeras och byggs. De verkar ha ett mer realistiskt och annorlunda perspektiv 
än de privata aktörerna. Söderlind och Einarsson kan föreslå vad som helst utan att några starka 

känslor väcks hos allmänheten, medan Wolodarski säkert skulle stöta på mer motstånd från både 
medborgare och byggherrar om han lade fram ett kontroversiellt förslag. Generellt känns det som 

Söderlind och Einarsson håller med mer i påståendena under intervjuerna, vilket kanske beror på 

att inte ser de problem som de kommunala planerarna ser. Det framgick tydligt i frågan om 
genomfartstrafik gentemot förbifarter. Söderlind och Einarsson såg genomfartstrafiken som 
något positivt (dock ansåg Einarsson att den bör silas genom ett rutnät av gator) i gatumiljön 

eftersom den drar utomstående till stadsdelen. Wolodarski och Richardsson var dock mycket mer 
skeptiska och menade att det inte går på grund av bullret och med tanke på trafiksäkerheten. 

Söderlind tog upp Sveavägen som ett exempel på när detta dock snarare blir till något negativt. 
Sveavägen är en av Stockholms största gator, som kantas av både bostäder, kontor, restauranger, 

kafeer och olika sorters verksamheter. Denna gata skulle inte kunna gå att bygga idag då det finns 

regler och lagar som förhindrar detta, vilket kan ses som kontraproduktivt om det är levande 
stadsmiljöer vi vill uppnå. Han tog också upp Gamla stan som ett annat exempel. Denna stadsdel 
är både trång, saknar grönska och är omgärdad av trafikleder. Ändå är det en av Stockholms 

populäraste platser. Något liknande skulle inte kunna byggas idag. Det framgår dock inte om 
Söderlind verkligen tillämpat de åtgärder som han nämner i Stadens Renässans i verkligheten då 

han i intervjun inte tog upp några konkreta exempel då detta som han utfört efter 1998, men det 
märktes ändå att han fortfarande tror starkt på det han skrivit.  

Ett fenomen som nämns i både Jacobs och Gehls böcker är att stadslivet är en produkt som är 

större än summan av delarna i en stadsdel. Även i antologin ”Bor vi i samma stad?” tas detta 
begrepp upp. I åttonde kapitlet skriver Charlotte Ruben Nyström, Johanna Wiklander, Sara 

Grahn och Lotta Lehmann: ”Vi tror att en framtida stadsbygd skall utformas som en 
sammanhängande stadsmiljö där människor kan mötas som jämlikar i det offentliga rummet. Ett 

stadsbyggande där förorter och stadskärna hör ihop och ett plus ett blir tre.” (Broms Wessel, et. 

al. sid 127) De intervjuade verkar veta om detta, men det framgår att detta inte är ett lätt fenomen 
att definiera eller skapa. Som exempel för att tydligare illustrera fenomenet kan vi ta en gata på 

Södermalm i Stockholm. Här är det många människor som rör sig på gatorna till och från 

hemmet, jobbet eller affären. Men förutom de som bor där finns det även en stor andel besökare 
som vistas där av olika anledningar. De kanske vill gå på den där trendiga restaurangen som alla 

pratar om, de kanske vill ha picknick vid Nytorget, de kanske vill gå till en atelje och titta på 
konst, eller kanske ta en öl efter jobbet med sina vänner på en uteservering på Medborgarplatsen. 

Kontentan är att detta är en stadsmiljö där det finns en stor blandning av primära och sekundära 

funktioner som attraherar fler än de människor som bor där. Efter att ha intervjuat mina 
personer känns det iallafall som de flesta av dem försöker uppnå detta. Det framgår dock att det 

är lättare sagt än gjort. Fortfarande lever modernismens tankar kvar i processerna bakom 

stadsbyggandet, vilket inte främjar den sorts stadsmiljöer där stadslivet lättast kan växa, påstår 
Einarsson. Förhoppningsvis kommer dock detta fasas ut med åren då dessa ideér går i graven, 

menar han. Han hoppas att vi i framtiden kommer kunna titta tillbaka på modernismen och se 
den endast som en parantes i stadsbyggnadshistorien. Hans poäng är att alla städer under de 

senaste tvåtusen åren har växt fram naturligt längs rutnätsmönster och att det förhoppningsvis 

också kommer vara fallet i dagens och framtidens stadsbyggande. Funktionalismens era bör ses 
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som en parantes i historien som vi vill glömma, menar han. Detta anser även Söderlind, och i sin 

bok skriver han att dagens planerares jobb bör vara att läka de sår som uppstått i städerna på 
grund av funktionalismen. Dessa är självklart väldigt starka åsikter, som skulle kunna ses som en 

kritisering av en hel generation planerare, men uppenbarligen ligger det något i det eftersom det i 
dagens stadsbyggande ytterst sällan byggs på detta sätt. Min uppgift i detta arbete har dock inte 

varit att ta ställning för eller emot modernismen, utan att undersöka skapandet av stadsliv.  

Söderlind beskriver i sin bok att städerna bör byggas mer sammanhållna, i motsats till funktions-
uppdelade öar av bebyggelse. Även i Stockholms översiktplan, Promenadstaden, finns ett uppsatt 

mål att bygga en mer sammanhållen stad för att främja en ökad trygghet och social 

sammanhållning (Stadsbyggnadskontoret, 2010). Jag ser dock ett stort problem med Ursvik (som 
visserligen inte ligger i Stockholms kommun men som gränsar till den), som Richardsson jobbar 

med. Hennes jobb grundar sig till stor del i de teorier som finns i den undersökta litteraturen, 
vilket får ses som positivt, men mycket blir svårt att implementera då Ursvik ändå kommer bli en 

ö omgiven av natur och andra förortsöar som Rissne och Rinkeby. De jobbar visserligen med att 
skapa ett rutnät med innerstadskaraktär, men stadsdelen är inte särskilt sammankopplad med den 
omkringliggande bebyggelsen. Ulvsundaleden lär bilda en kraftig barriär västerut, och det saknas 

tydliga kopplingar till både Rinkeby, Rissne och Lilla Ursvik i öst. Richardsson berättar dock att 

nuvarande E18 planeras att göras om till stadsgata när nya E18 via Kista öppnas, och därmed 
stärka kopplingarna söderut. Men Ursvik riskerar ändå att bli ännu en ö i havet av förorter. Det 

som skiljer den från miljonprogrammen och funkionalismens förorter är dock blandningen av 
funktioner och rutnätet, vilket ändå är ett stort steg i rätt riktning. Kanske skulle Söderlinds 

teorier om genomfarter istället för förbifarter kunnat tillämpas i denna stadsdel? 

Resultat  
Som förklarades i analysen tyckte de intervjuade att majoriteten av påståendena var vettiga, men 
som sagt var det viljan och intresset att genomföra dessa som skillde dem åt. Det är trots allt stor 

skillnad mellan att tycka någonting och göra någonting. Det framgår att det både i den privata 
och offentliga sektorn i stor utsträckning jobbas med att bygga stad igen. Efter slutsatser från 

intervjuerna får stad definieras som innerstaden med kvarter, funktionsblandning och varierad 

arkitektur. Men för att uppnå det stadsliv som finns i staden krävs det ambition. Det krävs att 
kommunen sätter tydliga riktlinjer gentemot byggherrarna och ser till att de bygger varierad 

arkitektur. Det krävs att det skapas betingelser för att verksamheter ska kunna etableras, det 

räcker inte med att skriva ”K”, ”B” eller ”C” i en detaljplan för att mångfald ska uppstå. Det 
krävs att alla inblandade aktörer tillsammans jobbar för att uppnå målet med en levande 

stadsmiljö, om det är målet. Det krävs att det finns starka människor som kan driva igenom det 
som i detta arbete definierats som stadslivets grundstenar.  

Jag hade en teori om att fler av de intervjuade skulle vara bekant med litteraturen bättre, 
framförallt Jacobs, Gehl och Söderlind. Jag antog inte att de intervjuade skulle känna till John 
Lund Kriken, men jag ville ändå ha med denna bok i undersökningen eftersom jag ville få in ett 

internationellt perspektiv och se om samma ideér genomsyrade stadsbyggandet över hela världen. 
Att människor som jobbar med stadsbyggande och har makten att påverka vad som byggs inte är 

mer insatta i den litteratur som finns om ämnet tycker jag är tråkigt, men dock inte alls en 
nödvändighet. Huvudsaken är att slutsatsen kan dras att människorna i branschen jobbar för en 



Hur skapas stadsliv och mångfald i dagens stadsbyggande?  Hans Guldevall 
Kandidatarbete, inriktning Stadsplanering  880407-0319 

19 
 

tät, levande, blandad och varierad stad, dock aningen omedvetna om att dessa argument och ideér 

omnämns i böcker om stadsbyggnad. Diskrepansen mellan litteraturen och verkligheten var 
mindre än jag trodde. 

Det jag har kommmit fram till i mitt arbete är att grundstenarna för skapandet av stadsliv är 
förankrade både i den offentliga och den privata sektorn. Viljan att genomföra de teorier som 

sammanställts i litteraturen finns i olika utsträckning hos båda parter, men det finns fortfarande 
många praktiska och regelmässiga hinder kvar som hindrar eller försvårar byggandet av 
stadsmiljöer som främjar stadsliv.  
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Figur 4. Hitta.se, www.hitta.se/LargeMap.aspx?ShowSatellite=false&SearchType=4 (2011-05-20) 

Figur 5. Sundbybergs stad (2009). http://www.sundbyberg.se/kommunalservice/boochbygga/ 
stadsplaneringochbyggprojekt/storaursvik.4.1af33d6f5bc512c717fff43123.html  (2011-04-29) 

Figur 6. Täby kommun (2011). Illustration av Besqab, FFNS Sweco, Riksbyggen, Lund & Valentin, 
NCC och White Arkitekter. Täby kommun. (2011-05-20) 

Figur 7. Stockholms Stadsbyggnadskontor, (2004) Liljeholmen, Liljeholmstorget Årstadal 
Liljeholmskajen Årstaberg. Stadsutveckling – från industri till innerstad. (2011-05-20) 
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Bilaga – Intervjudokument 
Intervjufrågor 

 

• Hur skulle du definiera stadsliv? 

 

• Hur har du/ni jobbat för att skapa stadsliv och mångfald i olika stadsbyggnadsprojekt? 

 

• Händer det att ekonomiska intressen går före stadsideologiska intressen ibland? 

 

• Jane Jacobs anser att fyra förutsättningar måste uppfyllas för att mångfald ska skapas i en 

stadsdel. Vet du vilka de är? 
1. Blandande primära funktioner som gör att folk rör sig ute vid olika tipunkter. 

2. Korta kvarter. 
3. Hus med varierat skick och ålder, för att uppnå olika hyror 
4. Hög koncentration människor.  

 

• Jerker Söderlind menar, precis som Jane Jacobs, att det är viktigt med lokaler och hus 

med olika hyror för att skapa mångfald. Han anser dock att det kan löna sig att bygga hus 
med olika kvaliteter (mindre attraktiva hus), istället för gamla hus. Har detta beaktats? 

 

• Söderlind påpekar även att det kan löna sig att inte bygga ”förbifarter” utan att snarare 

dra trafiken genom områden för att öka genomströmningen. Har detta beaktats? 
 

• Söderlind menar att husen måste vetta direkt mot gatan för att skapa förutsättningar för 

offentliga verksamheter. Har detta beaktats? 
 

• I City Building av John Lund Kriken tas behovet av en visuell variation upp. Har detta 

beaktats? 
 

• Funktioner kan blandas både vertikalt och horisontellt. Har detta beaktats? 

 

• Jan Gehl skriver i sin bok Cities for People att de publika utrymmena bör dimensioneras 

efter hur mycket människor som kommer vistas/passera där. Stora ytor, lite folk � dåligt 

stadsliv. Små ytor, mycket folk � dåligt stadsliv. 
 

• Han understryker även vikten av direkta och logiska gåvägar mellan viktiga platser. Har 
detta beaktats? 

 

• Jan Gehl menar att långsammare trafik, både bilar och gående, skapar livfullare städer. 

Har detta beaktats? 
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• Gehl menar att det finns flera viktiga aspekter för att göra gatan trevliga för fotgängare 

och få dem att spendera mer tid där: 

 

� Vertikalt varierade fasader 
� Transparenta bottenvåningar  
� Smala hus med varierade funktioner 

� Breda trottoarer 
 

• Gehl menar att det kan löna sig att inte alltid ha raka vägar för att ge ett varierat 
synintryck. Har detta beaktats? 

 


