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Ska alla bo på landet i 
fins hus och odla sina  
egna grödor? Ryms vi 
ens då?

Om vi sprider ut oss över 
jordklotet. 
Alla bor i ett hus- på en 
vacker tomt- som man 
når med sin bil. En enorm 
uban sprawl.  

...Och var ska pandorna bo 
då? Och lemurerna? Hur ska 
det gå för elefanterna? Hur 
ska vi  egentligen få plats att 
odla och producera mat till 
över 7 miljarder??

 Hur ska vi kunna bo och leva på ett sätt som verkligen kan lösa dom stora problem som 
världen har. Naturkatastrofer, svält och misär. Är det ens möjligt?

Ska vi göra en gigantisk superoptimerad masterplan över 
jorden som MVRDV och göra en värld av regioner? 
Enorma megastäder där vi bor, jättelika fält med solpan-
eler i sahara. ..om det ens vore möjligt  ------------>
  

( )Och kom igen, tror vi 
att det löser sig med 
gröna tak, fler parker 
och kollonilotter?

Vi blir allt fler.

I Oktober 2011 blev vi över 7 miljarder människor på jorden. 2008 bodde en över 50 % 
(3.3 miljarder) av jordens befolkning i städer och 2030 befaras över 5 miljarder människor 
bo i städer. Man förutspår att det kommer att öka mest i Asien och Afrika, men även 
andra regioner kommer att se en ökad befolkning och urbanisering. Det är inte bara de 
redan stora megastäderna i världen som kommer att växa. Studier menar att det fram-
förallt är de mindre städerna och regionerna som kommer att förändras.1

Så vad kommer att hända? Var ska alla bo? 

Vi vet att allt fler människor söker sig till städer.  

!

.
över 7 miljarder människor vill nu ha det här: 

... och det här: ... och det här:

Istället bor många såhär: Istället händer det här:

... men städer ger upphov till en massa dåliga saker som sopor, miljöförstöring, 
sociala problem, sjukdommar, misär och global uppvärmning

Städer föder drömmar

? ... men folk söker sig bort från 
landsbyggden till staden. Varför?

Städer  genererar massor av 
negativa ting, men de för också 
med sig positiva saker!  När 
människor samlas ökar antalet 
inovationer, lycka och välstånd.
 

Densitet är en förutsättning för städer. 

Kan densitet ockås vara en lösning för 
ett mer hållbart samhälle? 

Studier visar att densitet är neutralt. 
Det fungerar som en förstärkare. När 
något är bra blir det jättebra. När något 
är dåligt blir det jättedåligt.

Vi får fler fall av influensa, men också 
fler uppfinningar och möjliga vaccin

Det är också här svaret ligger till varför 
människor söker sig till städer. I städer 
kan drömmar bli sanna. I städer finns 
pluralism.



Men vad är städer?

Städer är en enorm variation av mängder av specefika ting. 

Det är det här... ...och det här... ...och det här...

...och det här... ...och det här...

Där allt är kopplat samman till ett enormt intrikat nätverk som bärs upp och skapas av oss människor.

 Städer = sociala nätverk, 
individers interaktioner i 
olika kluster...

“Eftersom mänsklig existens är betingad 
behöver den tingen och tingen vore en 
ansamling orelaterade föremål, en 
icke-värld om de inte vart och ett för sig 
och alla tillsammans betingade den 
mänskliga existensen”

Hanna Arendt

Staden är en spelplan vi skapat.  En spelplan 
som befolkas av individer. En spelplan där 
individualiseringen fortsätter att växa, där livet 
inte längre ter som som i det industriella sam-
hället. Det är en värld där människor arbetar på 
varierade tider, där det personliga är religion, 
där vi har problem med timing, äter på olika 
tider, tränar på olika tider, där ord som livspusel 
ser dagens ljus. 

Staden är inte 
längre en organism 
som sover på natten 
och lever på dagen. 
Livet i staden pågår 
vid olika tider på 
olika platser, över-
lappande varandra. 

Vem är individen som bildar städer?

.

!

Densitetsexempel (Hornsbruksgatan är som en smal remsa längs parken ca 1/2 hektar)

Södermalm 2007:
17488 personer/ km2
174,8 personer/hektar

Manhattan 2010:
27394 personer/ km2
273,9 personer/hektar

Jag tror att vi måste bo tätare. Jag tror att vi måste börja lyfta blicken och börjar planera staden 
mer tredimensionellt. Kanske är skyskrapan ett nödvändigt ont? Höghus är en typologi som bör 
undersökas och utvecklas, från en dålig medecin till en som smakar gott.

Facts:  En tätare stad erbjuder inte bara en ökad andel kreativa utan den minskar också behovet 
av infrastruktur och energi. Bor vi tätare gör vi av med mindre energi och har närmre till ting.

15% 15% 

... mer innovationer 
och kreativitet, lyc ka 
och välstånd    

...mindre behov av 
energi, infrastruktur 
osv

Det finns studier fårn Harvard som visar att städer leder till...

Gamla Stan 1880:
37500 personer/km2
375 personer/hektar

Kowloon Walled City
(ett område i Hong Kong, rivet)
1300000 personer/km2
13000 personer/hektar

Vi är individer i en ökad individualisering. Vad är individen? Vem är jag?.



Jag består av väldigt många 
färdiga specefika delar. 

Jag gillar kanske New York, 
tårtor, fjällen, är arkitekt, 
lyssnar på hårdrock tittade på 
pingu som liten osv..

.

. Sammanförda av mig till en unik helhet.

Kan det personliga, det specifika 
bli en nyckel till att konstruera en 
mänskligare utltradensitet som 
bygger på sociala principer?!

Det personliga/specifika blir 
en röd tråd att följa i offentli-
gheten och kan generera 
semiprivata platser. Ett sorts 
magiskt litet piller som får den 
stora världen att kännas lite 
“mänskligare”. Ge en individu-
ell läsning av staden, kvar-
teret, byggnaden. Det blir ett 
sätt att skapa platser för en 
variation av olika typer av 
interaktioner. Mellan indi-
vider, i kluster, Mellan kluster, 
en Mix av allt osv.

 

Den specifika staden blir till viss del enbart ett genererande av generaliteter. Specifika till en viss tid 
och ett visst syfte. Men det kanske inte gör nått? 

= sant

= sant

Det specefika vs det generella

Jag vill se mitt projekt som en början till en ny typ av stad, 
en ny typologi. Den tredimensionella staden är ett ihop-
samlande av av staden. En sammanpackning av det spece-
fika. 

Vi gillar ju att bo i gamla brödbutiker och ett 
New-York-loft med industrikänsla. Nattklub-
ben Skalkthuset öppnar i ett gammalt slakteri. 
Kontor öppnar i Gamla kyrkor, skola i ett tull-
hus. 
Specefika platser behåller sin charm. När kon-
toret flyttar ut ut den gamla kyrkan och det 
istället blir en skola, så är det en skola i en 
gammal kyrka. Inte en skola i ett gammalt 
kontor. När du flyttar ut ur brödbutiken och 
den blir ett kontor så är det ett fortfarande ett 
kontor i en gammal brödbutik, inte ett kontor i 
en gammal bostad. Jag tror inte att vi måste 
vara så rädda för att bygga väldigt specefika 
platser. Det kommer att fungera Människan är 
en flexibel varelse, ofta mer flexibel än den 
fysiska omgivningen. 


