
Att bygga staden i fyra dimensioner
Några personliga reflektioner om arkitektens roll som stadsbyggare

Vad är stadsbyggnad och vad är just arkitektens bidrag i det?

Tankarna leder vidare till relationen mellan ”stadsbyggnad”och ”samhällsbyggnad”, närbesläktade 
ord som ibland tycks syfta på samma sak, ibland göra åtskillnad. 

Att bygga Stad har kommit att bli ett nutida paradigm, något av ett honnörsbegrepp, fokuserat på 
den fysiska verkligheten av byggnader och anläggningar. Begreppet ”stad” handlade en gång om 
förvaltningsjuridik och näringslivsreglering (som i ”stadsrättigheter”), men nu hör vi det oftast som 
en kvalitativ beskrivning av en viss typ av fysisk miljö. Att bygga Stad är laddat med eftersträvade 
värden och höga ambitioner: tät och pulserande, myllrande och blandad, socialt rik och ekonomiskt 
produktiv, en plats för ekosystemtjänster och biologisk artrikedom, full av alstrande möten och 
kreativa möjligheter och bas för klimatsmarta och hållbara lösningar på vår tids problem. Gott så, 
och ofta nog så relevant. Jag menar inte att raljera över de fina orden, tvärt om, men i (Stockholms-
orienterade) arkitektkretsar upplever jag en tendens att lämna de andra sorternas fysiska miljöer 
under radarn. Man talar gärna om Stad – ibland även i bemärkelsen storstadsregionerna och kanske 
de övriga hyfsat stora/ expansiva/ mediekända orterna i landet – men i övrigt om landsbygd och 
kanske by, som i begreppsparet stad och land. Jag ser det som att det tänkandet lämnar för mycket 
glipor. På många ställen är det helt rätt att bygga Stad men man ska minnas att den typen av 
bebyggelsemiljö kräver sina kvantitativa förutsättningar. För att uppnå den täta blandade staden där 
den inte finns sedan tidigare fordras bland annat tillskott av en någorlunda stor bebyggelsevolym 
under en någorlunda överblickbar tid, och därmed aktörer som kan och vill bygga. 

Det tvetydiga samhället
Samhällsbyggande, då? Jag tänker på de olika betydelserna av ordet samhälle. 

Den ena betydelsen: samhället i bemärkelsen av det gemensamma, i all dess mångskiftande 
innebörd. Människor som sammanslutning, samhällsorganisationen eller i distinktion från det 
enskilda, privata, eller kommersiella: kultur, värderingar, samhörighet. ”Alla vi här sammantaget” 
även i en större skala än hushållet och släkten; det faktum att vi har gemensamma eller åtminstone 
likartade behov och intressen som med fördel löses av flera tillsammans; att även motstridiga behov 
och intressen förekommer och att detta behöver hanteras; allt det som människor genom tiderna 
funnit lämpligt att ordna och reglera på gemensam basis och i förlängningen alla de strukturer som 
har kommit till för sådana ändamål: mentala, organisatoriska, ekonomiska, fysiska, rumsliga etc.
Från färdvägar och tingsplatser under förhistorisk tid via skolor och fattigvård, postgång och 
försvar, till utsläppsrätter och flygplatser och oräkneliga andra exempel.

Den andra betydelsen: fysiska miljö där människor lever  – men nu även inräknat de orter som är 
för tätbefolkade och för lite jord- och skogsbruksbaserade för att vara landsbygd eller by, men för 
små eller för glesa för att kalla sig stad. Där man säger ”jag går ut på samhället” för precis samma 
slags vardagsärenden som man på en annan plats skulle beskriva som ”jag går ut på stan”. Sverige 
innehåller trots allt mängder av tätorter och småorter (med SCB:s begrepp) med varierande 
härkomst: stationssamhällen, bruksorter, fiskelägen, maknadsplatser etcetera, där det behövs lika 
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mycket omsorg om det rumsliga, om bebyggelsestrukturens utveckling eller kanske -avveckling, 
men där premisserna ser mycket olika ut. Det kan, beroende på omständigheterna, bli rent fånigt att 
ta sig an en sådan uppgift under parollen att bygga Stad med all dess nutida laddning, men fullt 
rimligt att benämna det som samhällsbyggande. 

Så vad är det man gör?
Således: samhällsbyggande är att bygga - bygga vidare på- det gemensamma i såväl en fysisk-
rumslig bemärkelse som en mental- organisatorisk, samtidigt. Det är att gestalta det gemensamma i 
alla dess beståndsdelar i ett meningsfullt och fungerande sammanhang, och tillika hur det 
gemensamma förhåller sig till de enskildas respektive gruppens intressen. Som en annan innebörd 
kan ordet samhällsbyggande, förutom ”att bygga samhället” i dess tvetydiga mening, även avse det 
byggande och anläggande som samhället låter utföra. Även i den meningen är det basalt för hur 
samhället i övrigt byggs.

Med ovanstående sagt, så menar jag ändå att stadsbyggande och samhällsbyggande inte är två 
väsensskilda eller motsägelsefulla saker utan att de i grunden går ut på samma sak. Det handlar om 
att adressera vår tids och framtidens behov, som alltid går tillbaka på de grundläggande villkoren för 
mänsklighetens liv och planetens villkor, och med utgångspunkt i att människor samlas och 
samverkar. I den meningen omfattar samhällsbyggandet inte bara de små orterna utan även den rena 
landsbygden. Därför blandar jag fortsättningsvis begreppen rätt friskt. Oavsett vilken slags ort man 
har att göra med så är det väsentligt att förhålla sig till och ta hand om det befintliga, vare sig man i 
förstone gillar det eller ej, tycker att det är vackert eller fult. Det innebär inte att man bör låta bli att 
förändra, tvärt om. Men för att verkligen kunna påverka och utveckla så måste man se platsen 
(orten, rummet) för vad den faktiskt är - inklusive dess dolda potential.

När det kommer till vad man i grund och botten sysslar med som stadsbyggande arkitekt vill jag 
särskilt peka på två saker: dels den fysiska miljön som system: stadens/ortens struktur, 
beståndsdelarnas inbördes rumsliga organisering och hur den blir till, dels de offentliga rummen 
som sådana. Båda är helt nödvändiga. Ändå är det lätt hänt att diskussionen fastnar i de visuella 
delarna, hur staden och stadsrummen ser ut, och man tappar bort hur staden fungerar på en 
systemnivå – kanske för att det är så komplext. Förvisso är det betydelsefullt hur det ser ut. Det som 
staden uttrycker utan ord talar ju inte bara om staden själv, utan om gemensamheten och vilka vi är. 
Men det räcker inte för att uppnå det önskade utan det krävs också omfattande arbete med 
systemnivån. Glädjande nog upplever jag att den diskussionen har utvecklats avsevärt de senaste 
åren. Tidigare var ”stadsmässighet” ett trendbegrepp. I mitt tycke tenderade det att fokusera för 
mycket på utseende. Det verkade finnas en föreställning om att man kunde uppnå stadspulsen, de 
sociala mötena och kreativa miljöerna enbart genom att få byggnaderna och stadsrummen att se ut 
som sådana som finns i en stad. I den nutida diskussionen om att bygga Stad ingår däremot oftast 
perspektivet hur staden egentligen fungerar, oavsett fasadmaterial och liknande. Det är ett stort 
framsteg. Att få fatt i systemnivån är inte någon enkel sak, men en grundförutsättning är ju att man 
vet att den finns och att man diskuterar den.

Eftersom samhälle och stad definitionsvis är något gemensamt, så bygger man det inte på egen hand 
och inte bara med en grupp arkitekter om än aldrig så kunniga och skickliga. Det är så pass 
komplext, omfattande och tidskrävande att man måste vara många om det för att ta hand om teknik, 
juridik, ekonomi, kommunikation osv. Det behövs många ögon, hjärnor och händer och många 
synvinklar.
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Offentliga rum 
Talar man om att gestalta gemensamheten så kan man knappast överdriva de offentliga rummens 
betydelse. Det ställer krav på multifunktionella rum som ska inrymma vistelse och transporter, 
mångahanda människor och ännu fler användningssätt. Det är sällan helt friktionsfritt, men det är en 
del av grejen. Förutom att somliga användningssätt till sitt väsen inte låter sig kombineras helt 
enkelt, i vart fall inte samtidigt, så finns en ständig diskussion om önskvärda och icke önskvärda 
beteenden, i vilka slags offentliga rum som de är acceptabla och i vilken grad man kan och bör 
styra. Alltför lätt kantrar resonemangen över till vilka människor som är önskvärda och inte. De 
flesta instämmer nog i att skadegörelse, hot och misshandel är klart oönskat, oavsett var och när, 
men var går gränsen? Är det destruktivt gentemot andras fri- och rättigheter, hälsa och säkerhet att 
åka skateboard på stadshustrappan, öva parkour i finanskvarteren eller ha picknick på kyrkogården 
– eller är det bara ovanligt och utmanar vaneseendet? En gång var demonstrationer för allmän och 
lika rösträtt ett högst oönskat beteende i mångas ögon. I framtiden är det kanske privatbilism som 
inte anses gå an.

Ofta nämns torget som det förnämsta offentliga stadsrummet, särskilt väsentligt för de möten man 
vill att staden ska möjliggöra. Ibland kan jag få bilden av torget som den plats där Tant Brun, Tant 
Grön och Tant Gredelin råkar på farbror Blå när de är ute och spatserar, d v s mötena handlar om att 
träffa bekanta och likasinnade. Det är förstås inget fel med att träffa bekanta, tvärt om. Jag känner 
stor samhörighet med min stad när jag slumpvis råkar på flera bekanta samma dag, och det är 
utmärkt. Men den stora poängen är att offentliga rummet är den plats där man blir varse andra 
människors värderingar och preferenser, även när de inte lever som jag. 

Tiden
Min morfar läste till arkitekt på 1930-talet. När jag sökte in var han bortemot åttio. Han lämnade 
yrkeslivet när jag började i grundskolan, men refererade ofta till det med en sorts egen tideräkning. 
”Det var under Motalaåren” kunde han säga. Med det menades början av yrkesbanan på 1930- och 
40-talet i en handfull städer i Östergötland som delade stadsarkitekt eftersom de var för små för att 
ha varsin på heltid. ”Malmöåren” var när tjänsten som stadsbyggnadsdirektör krönte karriären på 
70-talet. Däremellan kom ”Karlskogaåren” på 50-talet och ”Södertäljeåren” på 60-talet.

Jag hade bara hunnit studera i ett år när morfar gick bort. Han passade dock nogsamt på att framföra 
sin uppfattning, att bland alla intressanta uppgifter som en arkitekt kan syssla med så är 
stadsbyggnad den intressantaste. ”Som arkitekter jobbar vi i rummets tre dimensioner, men i 
stadsbyggandet har vi även en fjärde dimension, tiden, och det gör det ännu mer fascinerande.” 
Detta var några år innan mina egna första erfarenheter av gebitet, en praktikplats i lilla Gnesta 
kommun. Det blev inte läge att utveckla ämnet medan han levde, men under mitt eget yrkesliv har 
jag emellanåt funderat över vad han syftade på, och över vad det innebär att jobba med tiden som en 
av stads- och samhällsbyggandets dimensioner. 

• Stadsbyggandet tar tid.
En av de mest uppenbara aspekterna i stadsbyggarens vardag är att stadsbyggandet tar tid. 
Planerings- och beslutsprocesserna tar tid, politiken och de demokratiska spelreglerna, all 
samverkan och samordning som ska till för att ens slå fast vad det är som ska byggas, var, hur, när 
och av vem - för det där samhället är ju ett väsen med många ansikten. Stora infrastruktuprojekt tar 
decennier: projekt som nu realiseras skissades för första gången för ett halvt sekel sedan eller mer. 
Allt tar en sån evinnerlig tid. Ministrar med flera tenderar att tro att det är processernas och 
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regelverkets fel, men jag tror inte det. Visst skulle många processer kunna trimmas en hel del utan 
större skada, men det är mer en fråga om arbetsmetodik än om lagstiftning. Jag lutar nog mer åt att 
tid är ett väsentligt material i byggandet av staden, ungefär som stål och betong för broar. Det måste 
få ta tid. Att inte ge tid är att inte ge det gemensamma utrymme i tillblivelseprocessen. Arkitektens 
roll i det sammanhanget är att ha tålamod, hålla fast vid målet, skilja viktigt från oviktigt och 
oförtrutet jobba vidare. Rom byggdes inte heller på en dag.  

• Det som görs varar länge.
Det som byggs och planeras i samhällets regi i form av infrastrukturbyggen, detaljplaner mm 
påverkar utvecklingsalternativen för själva orten under lång tid p g a sin starka strukturbildande 
effekt. Stadens fysiska struktur får en inneboende tröghet, eller ska man snarare kalla det stabilitet, 
på gott och ont. Därför är stads- och samhällsbyggandet i högsta grad politiska frågor. Samtidigt 
kan både trögheten och långvarigheten ibland ha svårt att bli accepterad i politikens logik med dess 
fyraårscykler. Arkitektens roll är att i samtalen med politikerna bidra till att formulera den önskade 
utvecklingen och olika scenarier, visa på rumsliga alternativ och konsekvenser och inte minst se till 
de långsiktiga verkningarna.

• Stadsbyggandet är en kontinuerlig process utan slut.
Stads- och samhällsbyggandet genomförs steg för steg och staden måste användas hela tiden, inte 
bara när det hela är klart. Där är förstås Kiruna ett extremt tydligt exempel för svenska förhållanden 
– men vi har å andra sidan inte jordbävningar. Den byggherre som har resurser kan bygga ett nytt 
hus, flytta in när det är klart och sen riva det gamla, men staden blir inte klar – just eftersom den 
inte är en enskild aktörs projekt, utan ett gemensamt. Arkitektens roll är att påminna de beslutande 
om att ”rumssekvenser” är ett fyrdimensionellt begrepp. 

• Tidens gång ritar om premisserna. 
Skeenden utanför påverkansmöjligheterna ändrar förutsättningarna för den stad man jobbar med. 
Morfars Malmö på 70-talet, på toppen av sin industriepok och just innan varvsnedläggningarna, 
måste ha varit en helt annan stad än den hippa kontinentala kunskapsstad jag numera besöker då och 
då. Politiska beslut om brobygge, nya seder, ny befolkning och nya ideal har lagts till det gamla och 
så har utvecklingen bytt riktning och dragit stadsrummen med sig, inte en gång utan återkommande. 
På den heliga Birgittas tid var Vadstena en av de platser som verkligen räknades, på morfars tid en 
perifer småstad, obetydlig nog att undkomma centrumsaneringarna. Nu lever den på kombinationen 
av de två meriterna. Arkitektens roll är att verka i nuet med de saker man kan, utifrån det som är 
(vare sig man önskade det eller inte), med beaktande av det som inte längre är men med sikte på det 
som ännu inte är.

• Stadsbyggandet påverkar vardagstiden.
Hur staden, orten, regionen är strukturerad och hur de offentliga rummen är ordnade påverkar 
människors tidsanvändning i sin vardag. De flesta måste ta sig till jobbet, hämta barn, handla med 
mera. Även fritidsaktiviteter och nöjen äger rum någonstans. De rumsliga förhållandena ger 
förutsättningarna för hur folk kan leva sina liv. Handskas man inte med det så påverkas många 
människors vardag till det sämre, och man kommer heller inte till rätta med miljöpåverkan. 
Arkitektens roll är att utifrån yrkeskunskapen om rumsliga samband och hur städer fungerar bidra 
till att ta fatt i och lösa dagens och framtidens behov.

Alternativt examensarbete, KTH Arkitektur: Att bygga staden i fyra dimensioner. Karin Hoas 27 maj 2015
4(5)



• Stadens rum skiftar oupphörligen.
De offentliga rummen skiftar i högre grad än många andra rum innehåll, användning och sociala 
koder på grund av själva tidens gång. Över dygnets, veckans, årets skiften kan de variera mellan 
ytterligheter samtidigt som själva rummet inte ändras alls. Men de offentliga rummen är allas, hela 
tiden. Snöfall, studentfiranden och söndagsmorgnar - hela tiden ska det finnas plats för olika 
människor med olika förutsättningar, och för deras olika sysslor. Arkitektens roll är att verka för alla 
människors rätt och möjlighet att använda de offentliga rummen.

Karin Hoas
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