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Sammanfattning

Detta examensarbete tar sin början i en undran över de visioner och föreställningar 
vi har kring det stadsmässiga, kring det goda stadslivet och den verklighet dessa vi
sioner ska ta plats i. En undran över att ha staden som förebild och hur planerare och 
arkitekter väljer att hantera den. Är stadsmässigt byggande detsamma som att bygga 
stad? Handlar det om utformning av husfasader eller är det stadsmässiga byggandet 
vägen till att skapa levande städer och stadsdelar? 

Huvudsyftet med arbetet är att granska visioner och verklighet kring så kallat 
stadsmässigt byggande för att förstå begreppets innebörd och dess föränderlighet. 
Min förhoppning är att uppsatsen ska kunna fungera som ett diskussionsunder
lag för studenter och planerare. Arbetet startar med litteraturstudier där teoretiska 
defnitionerochbegreppkringstadochstadsmässighetutreds.Jagharvaltattstud
era såväl tryckt litteratur av välkända stadsbyggnadsdebattörer som examensarbeten 
och tidskriftsartiklar. 

Utifrån mina teoretiska studier har jag utläst tre dimensioner av stadsmässighet, tre 
huvudinriktningar inom vilka stadsmässighet kan eftersträvas på olika sätt. De är 
struktur, estetik och funktion. Utifrån dessa tre perspektiv samt ett fjärde språkligt 
perspektiv har jag studerat verkliga fall. Tre fallstudieobjekt har valts ut för att ut
röna vad stadsmässighet verkar innebära i verkligheten. Fallen representerar så kallat 
stadsmässiga projekt från olika tider, det äldsta från 1950tal.  Projekten, planerna 
och visionerna granskas och jämförs. Ett aktuellt projekt som ännu inte är realiserat 
studeras i ett senare skede för att göra det möjligt att diskutera hur begreppet kan 
komma att förändras även i framtiden. Gemensamt för de studerade fallen är att 
det handlar om att planera för ett önskat stadsliv, men vägarna dit varierar. Det har  
hand lat om allt från loftgångshus till rutnätsstrukturer, om utformning av fasader 
och om integration av funktioner. 
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Uppsatsenavslutasmedendiskussiondärfrågornasnarareblifleränfärre.Därreson
erarjagkringomdetöverhuvudtagetfnnsnågotsomkankallasförettstadsmässigt
byggande. Om ordets ladding, om det är ett begrepp som enbart existerar i teorin 
och om vi borde undvika att använda detta samlande begrepp. 
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Abstract
This master thesis starts in a wondering about the visions and ideas we have about the 
city and about the urban. In Swedish about the term stadsmässighet, which can be trans
lated in to citylike, urban or urbanely, something that describes or contains features of  
the city. How do we use the city as a role model? Is urbane building the same as build
ing a city? Is it about architecture and aesthetics or is building urbanely the way to make 
popular cities? The central aim of  this essay is to study visions and reality around urbane 
building in order to understand the concept’s meaning and how it changes. My ambition 
is that the essay will function as a discussion basis for students and planners.

Theworkstartswithliteraturestudieswheretheoreticaldefnitionsandconceptsabout
cities and about the urbane is investigated. I have chosen to study printed literature by 
well known authors, as well as diploma work and debate articles. 

Onthebasisof mytheoreticalstudiesIhaveidentifedthreedimensionsof buildingur
banely, three central directions in which urbanely building can be sought in various ways. 
These are structure, aesthetics and function. It is on the basis of  these three perspectives 
and a fourth linguistic perspective I have studied existing cases. Three case study items 
has been chosen in order to understand how the urbane visions take place in reality. The 
cases represent so called urbane projects from different times, the oldest is from 1950. 
The projects, their plans and their visions are studied and compared. A current project, 
not yet implemented, is studied in a latter stage to make it possible to discuss how the 
concept can change also in the future. Common for the studied cases is that they all 
seek to plan for a desired city life, but the ways to achieve this varies, for instance ac
cess balconies on the buildings or square net structures, about facade materials or about 
integration of  functions.

The essay is completed with a discussion where the number of  questions increases, rath
er than become fewer. I question whether there exists such a thing as urbanely building 
at all, or if  it is a concept which only exists in theory. The concepts value loaded meaning 
is discussed as well as if  we should avoid using this gathering concept.
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Förord

Detta är ett examensarbete inom landskapsplanering som utförts under vår
terminen 2009. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng. Susan Paget, universitets
lektor, vid institutionen för stad och land vid SLU Ultuna har handlett arbetet 
ochRolf Johansson,gästprofessorvidinstitutionenförstadochland,SLU,
Ultuna har varit examinator. Extern examinator har varit Anneli Sundin. 
stadsbyggnadskontoret Uppsala.

JagvillriktaettstorttacktillSusanfåralltengagemangochallhjälpjagfått
i mitt skrivande och till Cecilia Andersson för tänkvärda kommentarer vid 
arbetsseminariet. Ett tack också till berörda kommuner för hjälpen jag fått 
med att få fram material och för utlåning av bilder. Sist men inte minst vill jag 
också tacka alla vänner som stått ut med mig och stöttat mig under de toppar 
och dalar som kommit och gått under arbetes gång.  

Introduktion
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Introduktion

1.1 Bakgrund

Jagkanintelåtabliattundra.Ochjagkanintelåtabliattåtervända.Jagäruppväxtien
av småstäderna vid Värnens strand och har på senare år fått svårare och svårare att skilja 
dessa städer åt. Vänersborg eller Mariestad, de sjönära, så kallat stadsmässigt utformade 
bostadsrättslägenheterna trängs längs vattenbrynen. För några månader sedan såg jag att 
även min egen hemstad, Lidköping, planerade sin version av ”Hamnstaden”. På de ljust 
färglagdaskissernaträngsflermänniskoränvadsombrukarsesistadensmestcentrala
delar.Dessaområdenvarvadjag,vidarbetetsstart,ansågvaratypisktstadsmässiga.Jag
kan inte låta bli att undra varför en plats för mig är typiskt stadsmässig samtidigt som jag 
inte skulle kalla den för stad. Borde inte dessa begrepp kännas mer närbesläktade?

Min uppfattning är att landskapsarkitektstudenter och planerare ibland använder sig av 
ord och begrepp utan att veta vad de egentligen betyder för dem, att de är mest ett sätt 
för att förmedla en känsla av något positivt. Här i tar mitt examensarbete sin början. I en 
undran över de visioner och föreställningar vi har kring begrepp som den stadsmässiga 
staden, den goda staden, den täta staden och den verklighet dessa visioner ska ta plats 
i. Bilden av stad och hur planerare och arkitekter väljer att skapa den. Är stadsmässigt 
byggande detsamma som att bygga stad? Handlar det om utformning av husfasader 
eller är det stadsmässiga byggandet vägen till att skapa levande städer? Kan man bygga 
efter dessa ideal idag för att skapa det så eftertraktade stadslivet, är det förenligt med de 
boendekrav vi har? 

Vidarbetetsstartlästejagiflertaletuppsatserochdebattinläggattstadenvarpåmodet
ochattstadsmässighethadeblivitetthonnörsord.Jagblevdånyfkenochvilleunder
söka vad det var som var modernt och vad detta moderna honnörsord verkade innebära. 
Tidigt märkte jag att dessa citat kom från olika tider, stadsmässighet verkar ha varit ett 
modernt honnörsord såväl på 1960talet som idag. För att kunna förstå och belysa för
änderligheten i begreppet har detta examensarbete fått ett tidsdjup som sträcker sig från 
slutet av 1950talet till idag.

1.Introduktion
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1.2 Syfte

Huvudsyftet med detta examensarbete är att granska visioner och verklighet kring så 
kallat stadsmässigt byggande för att förstå begreppets innebörd och föränderlighet. En 
viktig del blir då också att reda ut begrepp som används för att förklara det stadsmässiga 
och de sammanhang inom vilka jag stött på dem.

Jagvillhärigenomfåenökadförståelseförvadsomeftersträvasidestadsmässigavision
erna och hur detta har förändrats de senaste 50 åren. Inte i första hand för att förkasta 
stadsmässighetsbegreppet utan för att förstå det, och förstå risken och vitsen med detta 
samlande  begrepp. För att själv utveckla mina färdigheter i argumentation inför den 
framtida rollen som planerare, men också för att uppsatsen förhoppningsvis kan väcka 
intresse hos andra och fungera som diskussionsunderlag. De jag vänder mig till är främst 
de studenter och planerare som ofta stöter på dessa begrepp och kanske också använder 
sig av dem.

1.3 Problemformulering och hypotes

Min egen föreställning är att stadsmässighet i teorin handlar om stadens/platsens funk
tioner men att det i praktiken mest handlar om estetik och form, att staden och stads
mässigheteninteallsdefnieraspåsammasätt.Omsyftetmedenstadsmässigutformning
i så fall innebär att till formen och estetiken efterlikna stad väcks nya frågor, har staden 
en form och en estetik? Var kommer i så fall dessa formideal ifrån? Min uppfattning är 
attstadenärettsamspelmellanmänniskorochfunktioner,attdetintefnnsengenerell
fysisk utformning för att något ska kallas stad. När det stadsmässiga beskrivs syftas det 
ofta till den ”traditionella staden”, det är denna stad som är förebilden. Vilken stad är i 
så fall den traditionella?

Introduktion
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Introduktion

Har synen på stad och stadsmässighet förändrats över tid utifrån de projekt jag studerat 
och på vilket sätt märks det i den fysiska miljön? Betyder stadsmässighet samma sak i 
visionen och i verkligheten eller varierar ordets innebörd? Är det synonymt med den 
goda och den täta staden? 

1.4 Metod

Arbetetstartarmedlitteraturstudierdärteoretiskadefnitionerochbegreppkringstad
ochstadsmässighetutreds.Jagharvaltattstuderasåvältrycktlitteraturavvälkändastads
byggnadsdebattörer som examensarbeten, debattartiklar i dagspress och i viss mån även 
kommunala planer och stadsmiljöbloggar på Internet (forum och föreningar där stads
miljö  debatteras). De studerade materialet kommer således från människor med olika 
bakgrund och  erfarenhet av staden och stadsbyggande. 

Tre fallstudieobjekt har valts ut för att utröna vad stadsmässighet kan innebära i verk
ligheten. Fallen representerar så kallat stadsmässiga projekt från olika tider, det äldsta 
från slutet av 1950talet.  Projekten, planerna och visionerna granskas. Ett fjärde objekt 
har studerats  på ett annorlunda sätt då detta ännu inte är byggt och någon stadsmässig 
verklighet inte fnns.Trots att jämförelsenmellan intentioner och verklighet inte går
att göra för detta fall är det intressant att studera för att kunna resonera kring hur en 
framtida  användning av begreppet kan utvecklas. En jämförande skriftlig analys och 
diskussion  följer. Detta bland annat för att jag själv i utredandet av andras språk och 
begrepp även vill bli medveten om mitt eget.

Avgränsning görs i urvalet av litteratur och i valet av fallstudieobjekt. För fallstudierna 
har fokus legat på begrepp kring staden och det stadsmässiga, hur de används i planer 
ochbeskrivandetexter,ochhur(om)dettasedanrealiserats.Jagharalltsåintegjorten
egen bedömning av vad som är det stadsmässiga, utan studerat andras. Vilket jag ansåg  
bäst uppfylla syftet. På grund av tidsbegränsing har inte alla platser kunnat besökas, 
istället  har jag valt ut ett av exemplen för studiebesök. 
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Till fallstudien väljs tre svenska exempel från 1950tal och framåt. Fallen har skilda 
förutsättningar vilket gör det möjligt att undersöka om det stadsmässiga byggandet 
verkar ha lyckats bättre i vissa sammanhang än i andra. Tidsspannet gör det möjligt att 
studera om begreppets användning och betydelse förändrats över tid. Ett studieobjekt 
är ett småstadsprojekt från 1950tal, ett annat är ett storskaligt förortsbygge från 1960
1970tal och ett tredje är ett projekt i anknytning till en större stads tätort från 1990talet. 
Samtliga fall beskrivs utförligare på sidan 25.

Introduktion
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Somjagnämndeiinledningenharjagunderarbetetsgångvidettflertaltillfällenfunnit
att staden och det stadsmässiga beskrivits som något modernt. I följande kaptel försöker  
jagredautolikasättattdefnieradessabegrepp.Kapitletavslutasmedenegendefnition
av stadsmässighet, vilken jag utgår ifrån i mina fallstudier.

”Staden har blivit het.”
-JaneJacobs1961(baksidetexttill“Denamerikanskastorstadenslivochförfall”)

”Vi höll på på 1960-talet att diskutera stadsmässighet, en sorts romantik i planerin-
gen, att ordna utemiljön så som den är i staden.” 
–RuneFalk1976(urinslaget“Attseiniframtiden”,Svt)

”Stadsmässighet och urbanitet har blivit honnörsord som knappt gått att undvika i 
stadsbyggnadsdebatten under senare år”
–MatsLundström2002(urexamensarbetet“Jaktenpådenförsvunnastadsmäs
sigheten” sid. 2)

”Staden är på modet. Stadsmässighet likaså.” 
–SaraWestin2005(urmagisteruppsatsen“stadsmässigehetensparadox”sid.4)

2. Teori- begrepp och definitioner

Teori- begrepp och definitioner
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2.1 Staden

Vad är det egentligen som är så modernt och hett? Staden kan ju vara grå, full av avgaser, 
enotryggmiljömedmycketbrottslighetochkonflikter.JerkerSöderlind,journalistoch
arkitekt, kommenterar 1900talets stadsbyggande i boken Stadens renässans (1998, sid. 
34)medattdethar“resulteratinågotsominteenskankallasförstad”.Hanmenaratt
detblivit“icke-städer”,förorterochköpcentrum.Vadärdetdåsomärstad?

Några av de som försökt sig på att defniera vad en stad innebär är de landskaps-
arkitekternaCharlottaRåsmarkochEva-LottaJohansson,derederisittexamensarbete,
Staden i ord och handling, från 2006 ut fyra olika elementära delar som de anser ingå i 
 begreppet stad. De menar att en stad har en byggd form, den har ett socialt liv, den är en 
artefakt i behov av historia och staden är en handelsplats. Dessa konstateranden  säger 
de sig grunda främst på den debatt som förekommit i arkitekturtidskrifter mellan åren 
20012006. 

Med utgångspunkt från dessa och med hjälp av litteratur från olika stadsbyggnads
teoretiker, debattörer, artiklar och blogginlägg har även jag fördjupat mig i begreppet 
stad. Utifrån vad jag funnit i denna studie och vad jag funnit kring begreppet stads
mässighetföljersedan,underrubriken“Den traditionella staden...” ytterligare begrepp som 
jag anser nödvändiga att redogöra för i sammanhanget.

Täthet och möten
Samlingen av främlingar och möjligheten till möten utöver de planerade verkar  enligt 
flertalet debattörer och teoretiker vara en viktig ingrediens i staden. Råsmark och
Johansson(2006)hänvisar tillettantalartiklarsomallapekarpåviktenav justdetta.
ÄvenstadsbyggnadsdebattörenJaneJacobsbetonarisinbokDen amerikanska storstadens 
liv och förfall (1961) vikten av att skapa förutsättningar för möten, något man gör genom 
att låta staden ha en tät struktur. Hon får medhåll av Söderlind (1998) som anser att 
engrundläggandeprincipförstadensombyggdformärdenomnärhet.Jacobsanser
dock inte att tätheten i sig är nog, hon anser att mångfald är väsentligt för staden och 

Teori- begrepp och definitioner
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attdetfnnsfyrakriterierförattdennamångfaldskauppstå.Dessaärblandadeprimär
funktioner, små kvarter, täthet och blandad bebyggelse. På så sätt kan en mångfald av 
människor syssla med en mångfald av saker på olika tider av dygnet på samma plats 
(Jacobs,1961).Vadbegreppettäthetinnebärärrelativtochvaddetärsomskavaratätt
kanvariera.Jacobs(1961)menarattdetärskillnadpåtäthetmellanbyggnaderochtäthet
mellan människor. Det kan röra sig om radhus som står tätt likaväl som det kan röra sig 
om höghus som står glest.

Handelsplats
En bakomliggande faktor till att städer uppkommit är enligt Söderlind dess funktion för 
handel. Han menar att möjligheten till försörjning och utbyte av tjänster och varor är 
grundläggande för städers framväxt, de är stadens bas. Utan möjlighet att försörja sig 
skulleingenbosättasigistaden,hankonstaterarvidare“utanhandel-ingenstad”(1998,
sid.51).Jacobsbeskriverdetiställetsomattstadenmåstehafleraprimärafunktioner
(1961, sid.179),därhandelkanutgöraenavdessa.Detkrävsfler funktioner för att
stadeninteskaavfolkasnärbutikernastängtpåkvällen.RåsmarkochJohanssontarstöd
av bland andra stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman och arkitekten Lars Marcus när 
dekonstateraratt“entypiskstadsegenskapärsålundaattdefunktionermanbehöver
fnns samlade på en så koncentrerad yta att avstånden dem emellan ärmöjliga... att
tillryggaläggatillfots”(2006,sid.59-60).Deträckerinteatthandelnfnnsutspriddpå
avstånd som är bekväma att färdas med bil, att människor rör sig till fots mellan  affärerna 
är viktigt för stadslivet. Följaktligen gäller Söderlinds princip om närhet även för handeln 
för att den ska generera möten och socialt liv.

Historia och subjektivitet
RåsmarkochJohansson(2006)konstaterarattdetävenkrävsattstadenbyggssuccessivt
för att det sociala livet ska uppstå. Blandad ålder och standard på byggnader är viktigt för 
attåstadkommaenblandningavmänniskor.OmdettaskriverocksåJacobs,“stadsdelen
måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick” (1961, sid. 176). Även 
arkitekten Mats Hultman konstaterar att all erfarenhet talar för att det tar tid för städer 

Teori- begrepp och definitioner
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att växa fram (2002). Förmodligen menar han att det tar tid för ”goda” städer att växa 
fram, för visst har det byggts städer på kort tid. Eller kanske är detta platser som Söder
lind skulle kalla för ”Ickestäder”?

Vad som anses vara stad är något subjektivt, i magisteruppsatsen Stadsmässighetens paradox 
(2005)skriverSaraWestinattdetbarafnnsettfåtalstäderiSverigesomärstoranogatt
vara stadsmässiga. Beroende på bakgrund, uppväxt och utbildning ser vi olika på staden. 
Omdet skriver ocksåUllaBerglund ochUlla Jergeby i bokenStadsrum- människorum 
(1998), vad vi betonar vara stad är beroende av vem vi är och hur vi utnyttjar området 
kringoss.FördenstadJacobsbeskrivermångfaldärdetstorstadensomstårifokus.Hon
poängterar att småstaden är en helt annan organism och att samma teorier och metoder 
inte går att applicera på småstaden. 

Estetik
Hultman anser att en förutsättning för att något ska kunna kallas stad först och främst 
är att det ser ut som en ”att den har en stadsmässig karaktär” (2002 sid.76). Detta är 
vad han anser vara först och främst, men han konstaterar även att det är skillnad på 
att se ut som en stad och att verkligen vara en. Social blandning, gatuliv, arbets      plats 
erochhandelmåste till förattdet skabli stad. Jacobsanseratt”acitycannotbea
work of  art” (1961, sid.11). Med det menar hon att arkitekturen inte har någon större 
 betydelse för fungerande städer. Vilket är ett resonemang som även Söderlind för, han 
kritiserar  1980 och 1990talets arkitekter för att ofta ha behandlat staden som just en 
formfråga,ettestetisktarrangemang.“Stadenärettarrangemangavsittinnehåll”skriver
han och    menar att det är skillnad på stadens grammatik (dess funktionssätt) och stadens 
ordförråd  (dess  gestalt), något som dagens arkitekter har svårt att skilja på (1998, sid. 
34).Hanpoängteraratt”stadenär,somupprepatsmångagångeridenhärboken,inte
enformfråga”(sid.314).Ävendeteoretikersomhävdarattarkitekterbordekoncentrera
sig på den fysiska formen mer än på det sociala livet betonar strukturens betydelse för 
stadslivet(Råsmark&Johansson2006sid.53).Detblirhärviktigtattskiljapåformsom
i husens utformning och form som i stadens form, dess struktur. Marcus kommenterar 
 vidare (likt Söderlind) att dagens stadsbyggande allt oftare skapar estetiska associationer  

Teori- begrepp och definitioner
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än tar efter hela strukturer när man vill efterlikna stad (2000). Samtliga av de ovan nämnda  
författarna anser att formen är av mindre betydelse medan de strukturer dessa former 
skapar är vitala för stadslivet.

Vadsomärgenomgåendeistadsdefnitionernaverkarvaraattfunktionernagörstaden,
men också att strukturen är viktig för att staden ska fungera, för att det ska skapas 
ett socialt liv. Den estetiska utformningen är sekundär och en stad behöver tid på sig 
för att uppnå variation och mångfald. Till sist krävs att någon kallar platsen för stad, 
vilket är en subjektiv bedömning. Rimligtvis borde dessa huvuddrag också genomsyras i 
defnitionenavstadsmässighet.Genomattskiljadessatvåbegreppåtutgårjagifrånatt
så inte är fallet.

Teori- begrepp och definitioner
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2.2 Stadsmässighet 

Stadsmässigt byggande kan innebära att ett område uppförs med staden som förebild. 
Stadsmässighet som ett sätt att beskriva bebyggelse är ingen ny trend. Det har skapats  
områden som sagt sig ha stadsmässiga intentioner både på 1950 och 1970talen. Råsmark 
ochJohansson(2006)skriveriinledningentillsittexamensarbeteattordetstadsmässig-
hetharhaftolikabetydelseriolikatider.Detfnnsalltfrånmiljonprogramsförortertill
trädgårdsstädersomkallatsstadsmässiga.Jagförsökerhärredogöraförbegreppetmed
fokus på den nutida användningen. 

VidfleratillfällenharjagstöttpåhänvisningartillJacobsochdenstadhonförespråkar
som den stadsmässiga. Det är tydligt i till exempel Programsamrådet för Hamnstaden i 
Lidköping (2008) och i Westins uppsats Stadsmässighetens paradox (2005). Samtidigt som 
andra exempel talar om trädgårdsstaden som stadsmässig, exempel på planer från både 
Skövde och Alingsås fnns där stadsdelar ska byggas uppmed trädgårdsstaden som
förebild och samtidigt beskrivs få en stadsmässig karaktär (Planprogram för Bolltorp 
2008,PlanprogramförHorsås2001).DettablirparadoxaltdåJacobsförkastarEbenezer
Howard och hans trädgårdsstad och beskriver honom som en man som ville avskaffa 
staden (1961, sid 39). Bland andra Hultman (2002) anser att rörelsen New urbanism 
förespråkar stadsmäss ighet, vilket kan sägas innebära småstadsideal (Klingberg, 2007), 
medan Westin  (2005) ansåg att det bara fanns ett fåtal städer i Sverige som var stora nog 
attvarastadsmässiga.Söderlindsägeromstadsmässighet(1998,sid.69)att“-mässig”
visar att ordet inte har med den reella staden att göra, att det är något som är för ytligt 
för att vara stad. Detta tycker jag ger en antydan om att begreppet inte har en enkel 
förklaring  och beror av vad den som använder ordet väljer att ge det för betydelse. 

Objekt eller område
Många av de författare och debattörer jag tidigare hänvisat till ansåg formen och  estetiken 
varasekundäristadsdefnitionen.Samtidigtmenarflertaletkritikerattstadsmässigheten
blivit något som till ytan liknar stad. Är det stadsmässigt att till ytan likna stad? I Sven
ska Akademins Ordbok beskrivs stadsmässighet som något som liknar, erinrar om, är 
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kännetecknandeförellerärvanligtförekommandeistad(www.saob.se,2009).Ifleraplan
beskrivningar kan man läsa att utformningen ska ges en stadsmässig karaktär , till exempel 
i planbeskrivningen till Bolltorps trädgårdsstad i Alingsås (2001) och plan programmet 
för Ladugårdsängen i Örebro från 2005. Vilket således skulle vara en  karaktär som  liknar 
eller erinrar om stad, eller en karaktär som innehåller  stadens fysiska byggstenar, till 
 exempel material och gatubredder. Om staden inte har en  konstituerande form, så som 
de tidigare författarna menar, varifrån fås då inspiration till den stads mässiga formen? I 
en artikel i Arkitekten (2008) kritiserar Dahlhiem et al. hur rutnätet ibland blivit ett själv
ändamål i dagens stadsbyggande, att den är formen som anses skapa stad. Snarare än 
ett medel för skapa stadens kvaliteter. De menar att detta rutnät läggs ut i perifera lägen 
som inte skulle få det stadsliv man söker vilken form man än ger det. De säger vidare 
”attförsökaskapastadutandessainsikterriskerarledatill“stadsmässighet”snarareän
egentligtstadsliv.Miljönblirenscenografsomvisaruppen idéomurbanitetmedan
skådespelet i form av stadslivet i praktiken inte genererar vare sig socialt,  kulturellt eller 
ekonomiskt utbyte”. 

Fredrik Carlsson, menar i sitt examensarbete Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm 
(2005) att begreppet stadsmässighet kan tolkas på olika sätt men att funktions blandning, 
samman bundet gatunät, hög täthet och traditionell gatustruktur är centrala aspekter. 
Dettakanintetasförgivetdådetfnnsfleraexempelpåattdetmångagångerinteär
ett område som ska ges den stadsmässiga karaktären. Det kan vara en gata, ena sidan 
av husfasaderna eller uteserveringars placeringar. Om ett enskilt objekt beskrivs vara 
stadsmässigt handlar det inte om struktur eller om funktioner, utan snarare om en 
 estetisk utformning. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara fel, men ordets betydelse i 
dessabeskrivningarblirsvårtolkat.Detkansjälvklartfnnasettgottsyfteiattutforma
husfasaden på så sätt att den passar in i stadsmiljön, blir del av det sammanhang som kan 
utgöra en stad. Men genom att beskriva det som ”stadsmässigt” slipper planförfattarna 
undanattgå inpådetaljer.RåsmarkochJohanssonmenarattsten inteärmerstads-
mässigt än trä, att stadsmässigheten snarare sitter i strukturen (2006, sid. 66). Om man 
användersigavderasdefnitionavbegreppetstadsmässighetblirdetomöjligtattkalla
ett enskilt objekt, ett hus eller en gata för stadsmässig. De drar slutsatsen att ”begreppet 
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stadsmässighet står för täthet i betydelsen så mycket folk som möjligt på liten yta för att 
skapa mycket liv och rörelse” (2006, sid.66). Målet för stadsmässighet skulle i så fall vara 
att skapa en funktion, stadsliv. Att stadsmässighet skulle vara ettbegrepp,attdetfnnsen 
defnitionärredanhärsvårtattse.HåkanJersenius(seKlingberg,2006)prataromatt
skilja stadstyp från byggnadsstil och att de nödvändigtvis inte behöver vara samma sak 
eller följas åt, kan då stadsmässigheten ses som en stadstyp eller byggnadsstil?

Strukturen för stadsmässighet liknas ofta vid den traditionella staden, som kan vara både 
tät och intensiv som 1800talsstaden eller glesare och grönare som trädgårdsstaden. 
Om vi ska kunna förstå vilken som är stadsmässighetens estetiska utformning, hur en 
stadsmässig fasad eller gata ska se ut måste vi först veta vilken typ av stad man har som 
förebild, till exempel om man i trädgårdsstaden syftar till att vara ”trädgårdsstadsmässig” 
och om nyurbanisterna syftar till att vara ”småstadsmässiga”. 

Begrepp eller fenomen
Råsmark och Johansson (2006) delar upp stadsmässigheten i två delar, begrepp och
fenomen. Där begreppet som sagt handlar om täthet och folkliv medan fenomenet  tolkas 
som ”så många lägenheter med utsikt, gärna över vatten, som möjligt på liten yta, för att 
tillgodose kraven hos dagens livsnjutande stadsmänniska” (sid. 67) Camilla Andersson 
(2002) gör i sitt examensarbete inom fysisk planering en annan tolkning. Hon redovisar 
tre typer av stadsmässighet. Stadsmässighet i form av funktionsintegrering och stadsliv, 
stadsmässighet som estetik – att till formen efterlikna en innerstadsmiljö och till sist 
stadsmässighetsomlivetsompågår,flödenavmänniskormellantillexempelaffäreroch
restauranger. Antingen kan stadsmässighet ses som resultatet av de projekt som kallas 
stadsmässiga,såsomJohanssonochRåsmarkhartolkatfenomenetstadsmässighet,eller
så är stadsmässighet något abstrakt som är svårt att mäta eller bedöma, en funktions
integrering och ett stadsliv, eller en känsla och en livsstil. Den verklighet som upp förts 
med stads mässighet som mål behöver nödvändigtvis inte ses som stadsmässig om man 
inte anser sig ha lyckats skapa detta. 
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2.3 Den traditionella staden och närbesläktade begrepp
 
När jag läst om den stadsmässiga karaktären på till exempel stadsmiljöbloggar som 
 Operation Karlstad (www.operationkarlstad.se, 2008) är det ofta en tät stad i rutnät 
som det syftas till. Detta beskrivs vara den traditionella  staden, att förtydliga begreppet 
stadsmässighet med en åsyftning till den traditionella staden är för mig mer förvirrande 
än förklarande.

Den traditionella staden
Så, för att kunna förstå stadsmässigheten har det visat sig väsentligt att reda ut ytterligare  
begrepp, den traditionella staden är ett exempel. På bloggen www.stadsplanering.world
press.com (2008) beskrivs denna traditionella stad ha den klassiska europeiska staden som 
förebild. Att i bestämd form hänvisa till ”den europeiska staden” antyder att alla dessa 
städer skulle vara byggda efter samma principer och i samma former. Så är självklart inte 
fallet. Den medeltida staden, till exempel Gamla stan i Stockholm med sitt oregelbundna 
gatusystem är på många sätt olik till exempel Linköpings välordnade rutnätssystem. Det 
kan tyckas märkligt att det idag är just rutnätet med raka gator och regelbundna kvarter 
som verkar vara förebilden för ”stad” och att den och dess stadsliv ibland skildras på ett 
nästan utopiskt vis.

Detta har sin förklaring. Rutnätsstaden har stått som modell för mycket av stads byggandet 
i Europa från 1600talet och fram till ungefär 1930talet, då det brukar sägas att funk
tionalismen slog igenom, detta enligt Björck & Rappen, 2008, att denna stadstyp kallas 
för den traditionella framstår då som mindre märkligt. Rutnätet som modell för stads
byggande går självklart att härleda längre tillbaka i tiden än så, redan i det antika Grek
land fanns detta stadsbyggnadsmönster. Gunnel Forsberg, kulturgeograf, beskriver det 
som att rutnätsstaden med ett par undantag i alla tider varit idealet framför andra, även 
om dagens rutnät har inslag av funktionalismens ideal om ljus och luft  (2005). Enligt 
Björck och Rappen är det 1800talsstaden, där arbetsplatser, industrier, skolor och andra 
institutioner blev en del i stadsbygden, som står förebild för dagens tillbakablickande 
(2008). 

Teori- begrepp och definitioner



23

Ett skäl till varför denna stad åter är en förebild är troligtvis att den står i kontrast 
mot modernismen, den är tätbebyggd, den är funktionsintegrerad, den har historia och 
identitet.  Alltså det som 1900talets förortsbyggande har blivit kritiserat för att inte vara 
(Forsberg,2005).Enavorsakernatillattdennastadengångblevratad,ohälsan,fnns
intelängrekvarochvikanflyttatillbakaintillvåragamlastadskärnorochhademsom
förebild när ny stad ska byggas. 

Arkitekten Hans Gillgren (seJohansson,2004) beskriver den traditionella staden som 
ett pussel, en rumslig helhet där kvarter, gata, plats, park och torg hakar i varandra utan 
mellanrum. Till skillnad från i den funktionalistiska staden där dessa bitar är skilda från 
varandra. Även Söderlind betonar i en artikel i Svenska Dagbladet vikten av nätstrukturen 
”kvarterstadens gator och torg är stadens  naturliga rumsliga form, dess DNAkod”, han 
kallar det för stadens grundmodell (2006). Marcus däremot kritiserar hur återskapandet 
till den traditionella  staden ibland gått till och anser att man framförallt arbetat med 
den estetiska sidan, det vill säga olika former och arkitektoniska tecken som får oss att 
 associera till den historiska  staden (2000). Nils Sylwan tolkar den traditionella staden i 
en artikel i Arkitekten(2006)somatt“detdefnitivtinteinnebärärettfortsattförorts-
byggande enligt modernismens uttjänta former”, att säga vad den verkligen är anser han 
vara svårare.

Blandstaden och den goda staden
Den traditionella staden har beskrivits som en blandstad, Marcus anser den vara omöjlig 
att skapa med endast form och arkitektur (2000). Blandstaden   innebär en blandning av 
stadens funktioner, arbetsplatser, bostäder och handel ska  integreras. Han ser det som ett 
misslyckande om de så kallade traditionella städerna inte är blandstäder. Även Söderlind 
beskriver den traditionella staden som synonym till den blandade staden. Han likställer 
dockintedessabegreppmed“dengodastaden”,denanserhanvara likahopplösatt
försökaskapasomattförsökaskapa“dengodamänniskan”(1998,sid.72).Dengoda
staden beskrivs dock i en artikel i Dagens Nyheter på ett liknande sätt, som tät och mång
funktionell (Skogö et al. 2007). 
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Den goda staden är ett tvetydigt begrepp, att kalla något för en god stad är inte samma 
sak som att tala om ”den goda staden”. ”Den goda staden” är ett samarbetsprojekt 
mellanVägverket,Banverket,Sverigeskommuneroch landsting samtettflertal sven
ska kommuner som handlar om att skapa  attraktiva och hållbara samhällen (Skogö et 
al.2007).Medandengodastaden,utancitationstecken,enligtRåsmarkochJohansson
(2006) är en idealisering av en förmodernistisk tät och kontinuerlig stad, men att det 
också är ett begrepp som antyder ett gott liv i staden.

Urbana kvalitéer
Detgodastadslivetverkarhandlaomattefterstävaellertillvarataurbanakvalitéer.Till
exempel på www.jerkersoderlind.se (2009a) och i artikeln hem ljuva billiga hem i Arkitekten  
(nr. 3, 2005, Lauri) Med det menas förmodligen att ta det goda från sin förebildsstad, 
intesmutsen,sjukdomarna,kaosetochkonflikterna.NågotsomJohanJohanssonien
artikel i Svenska Dagbladet anser vara viktiga ingredienser om det ska skapas något annat 
än de välordnade medelklassområden det ofta blir när det ska byggas stad (2002). Det 
somverkarvaradeurbanakvalitéernaärdetsocialalivet,mötesplatserna,blandningen
av olika människor som lever sina olika liv i samma miljö. Detta kan alltså sägas vara 
stadsmässiga funktioner. Lite generaliserat kan urbanitet förklaras vara det som har med 
staden att göra som inte går att ta på. Det är inte möjligt bygga urbanitet, men man kan 
skapa förutsättningar för urbanitet att uppstå. 

Sammanfattningsvis
Efter genomgången av dessa nära besläktade begrepp har jag utläst följande, (eller 
problematiserat ytterligare). Den traditionella staden och blandstaden är begrepp som 
ofta användas synonymt, trots att blandstaden säger mer om stadens funktioner. Den 
 traditionella staden beskrivs som tät, men enbart tätheten beskriver inte den traditionella  
staden. Den täta staden talar enbart om strukturen och blir därför svår att jämföra med 
begrepp som handlar om funktioner och dess ordning. Den täta staden behöver nöd
vändigtvis inte vara blandstad, men beskrivs ofta som traditionell. Den goda staden är 
en blandstad men beskrivs ändå inte som synonym med den traditionella staden då 
detta begrepp innehåller är värdeladdat. Stadsmässighet är vanligt förekommande i 
beskrivningen  av samtliga typer och nästan alltid i samband med stadsmässighet verkar 
det syftas till den traditionella staden. 
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2.4 Tre dimensioner av stadsmässighet

Detfnns ingenenkel förklaring tillvadstadsmässighetärellervaddet innebär.Men
för att kunna arbeta vidare och granska vad som är det stadsmässiga i mina fallstudier 
har jag utläst tre dimensioner. Tre huvudsakliga delar som jag i mina litteraturstudier 
 urskilt från varandra och som verkar användas för att uppnå stadsmässighet. På detta sätt 
hoppas  jag tydligare kunna urskilja skillnader och likheter i begreppets innebörd för de 
olikastuderadefallen.Jaggör,tillskillnadfrånAndersson(sesid.19),ingenåtskillnadpå
funktionenochlivetsompågårdåjaganserdettavarasånärasammankopplat,flödetav
människor beror mycket på funktionen i området. Vad jag däremot gör en uppdelning 
av är stadsmässigheten som estetik. Här gör jag en åtskillnad på estetik och på struktur. 
Dettaförattjagiminatidigarelitteraturstudierkringstadenfannattdetvarettflertal
som ansåg strukturen vara en konstituerande egenskap för staden, medan estetiken inte 
var det (se sid.15).

Struktur
För det första kan stadsmässighet anses handla om struktur, om relationer mellan hus, 
gata, torg och plats. Det är inte funktioner, även om strukturen är av vikt för det sociala 
livet och de funktioner som uppstår. Så har jag ofta sett begreppet användas i kommunala  
planer och program, det är gator och kvarter som ska ges en stadsmässig karaktär. Ofta är 
detrutnät,gatormedblandadtrafkochentréervidgatansomskaskapadennakaraktär.
StadsmässighetutgörpådettasättbaraettavdefyrakriterierJacobssätteruppföratt
skapa mångfald och för att skapa stad, nämligen det om täthet.

Estetik
Begreppet kan ses och användas som ett uttryck för ett form och stilideal, att det har vuxit 
fram en estetik som anses vara stadsmässig. Man skapar estetiska associationer  så som 
Marcus hävdat, en estetik som signalerar stad till människor och därför också  signalerar 
om hur vi ska bete oss i dessa miljöer. Det kan röra sig om detaljer i  utformningen som 
syftar till att ge platsen identitet, så som fasadmaterial, markbeläggning  eller skötsel av 
grönskan. 

Teori- begrepp och definitioner



26

Funktion
Den tredje tolkningen av begreppet handlar om funktionen. Att staden egentligen har 
en ganska abstrakt form, eller en form som inte är relevant för stadsmässigheten. Det är 
stadslivet som skapar stadsmässighet, blandningen av funktioner, verksamheter, mång
falden och genomströmningen av människor. 
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Introduktion
Som jag nämnde tidigare har jag i olika sammanhang stött på citat som ”staden är på 
modet”, ”staden är het” och liknande. Det var förvånande för mig att dessa citat inte gick 
att härleda till en viss tid. De kunde vara från 1960talet, 1980talet och från 2000talet, 
en mycket ihållande trend verkar det som. Anledningen till att citaten kommit då och då 
verkar istället handla om att det faktiskt var olika saker som lyfts fram som positiva med 
staden. 

För att kunna göra en bedömning av tolkningen och användningen av stadsmässighets
begreppet har jag valt att utgå ifrån tre verkliga fall från sluet av 1950talet och fram till 
idag. Dessa är i kronologisk ordning (1) Brittgården i Tibro, (2) Gårdsten i Göteborg och 
till sist (3) Ladugårdsängen i Örebro. På detta sätt hoppas jag kunna uppfatta kopplingen 
mellan stads och stadsmässighetsbegreppet och om förändringar i tolkningen av det 
enapåverkardetandra.Jaghariurvaletsöktefterexempelsomkallats”stadsmässiga”
iolikasammanhang,iplanerochprogramelleritextersombeskriverdem.Jagharvalt
fall från olika tider och med olika förutsättningar och tillvägagångssätt. Brittgården är en 
grannskapsenhet i småstaden från 19501960 tal, Gårdsten ett av miljonprogrammets 
storskaliga projekt från 1970talet och Ladugårdsängen är postmodernistiskt med  tydliga 
förebilder i rutnätsstaden från 1990talet. Gemensamt för alla tre är att de vill vara ”en 
stad i staden” eller ”ett samhälle i samhället”. Det fjärde och sista fallet är en studie 
överdeplanersomfnnsförMariastationsområdeiHelsingborg,planersomkommer
förverkligas inom en snar framtid.
 

Metod
Jaghariminastudierutgått ifråndeplanersomgjordesinförprojekten;detaljplaner,
stadsplanen, generalplanen och översiktsplanen och studerat främst texterna till dessa 
samt annan litteratur som beskriver eller kommenterar projekten. Utgångspunkterna i 
varje fallstudie är, förutom de dimensioner jag redovisat tidigare, estetik, struktur och 
funktion, även språket som används. Detta för att göra det möjligt att undersöka i vilket 
eller vilka av dessa fack begreppet används och även kunna studera ordets eventuella  
laddning. Här ingår också en genomgång av användningen av stadsbegreppet då jag 
anser det vara är väsentligt för tolkningen av stadsmässighet. 

3. Fallstudier

Fallstudier
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Fallstudier

För den andra av de tre fallstudierna, Gårdsten, är omfattningen större då detta är det 
projekt jag valt att besöka. Motivet för det är dels en begränsning i tid och resurser som 
gjortattflerplatserintekundebesökas,ochävenattGårdstenundersenaretidgenom
gått en upprustning som bland annat syftat till att bygga bort epitetet sovstad som stads
delen haft. Vilket är intressant att titta närmre på då Gårdsten på såväl 1960talet som på 
1990talet eftersträvat en stadsmässighet (se exempel två, sid.33).

Ett förtydligande av vad som har studerats för de tidigare nämnda fyra punkterna följer 
här;

1) Språk Vad verkar man mena med stadsmässighet, hur används ordet? Finns det andra 
närbesläktade begrepp som används? Är det ett värdeladdat begrepp?

2) Estetik Syftar man till att skapa stadsmässighet med hjälp av utformning av hus
fasader,entréer,gårdarmedmera?Isåfallhur?

3) Struktur Syftar områdets struktur till att bidra till stadsmässigheten, hur har i så fall 
gaturum,kvarter,trafkordnats?

4)Funktion-Ansermanattstadsmässighetenhandlaromfunktioner?Hurskamänniskor
levaiområdet?Vilkafunktionerfnnsellerskaenligtplanernafnnas?
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I slutetav1950-taletfckarkitektenRalphErskineuppdragetatt ritaettnyttbostad
sområde i Tibro, en ur svenskt perspektiv sett liten kommun i Västergötland. Enligt en 
turisthemsida på Internet (www.vastsverige.se, 2009) var Brittgården det första området 
i Sverige av sitt slag. Lisbeth Söderqvist, forskare vid Stockholms universitet, kallar i 
 boken Att gestalta välfärd (2008) området för en ikon i svensk arkitekturhistoria då det 
blivit mycket hyllat och omskrivet. Brittgården skulle byggas som en ”stad i staden”, en 
”by i byn”, och ett ”samhälle i samhället” (Erskine, 1965, Egelius 1988, Söderqvist 2008). 
Mats Egelius, arkitekt, ligger bakom utställningsboken Ralph Erskine, arkitekt (1988). 
Han beskriver där att Erskine i Brittgården ville skapa en bykänsla och att han med det 
menade att skapa gemenskap och grannskapskänsla.

Denna gemenskap skapades bland annat av att Erskine lade stor vikt vid det sociala livet 
i området genom att planera för mötesplatser och gångvägar. Området består av blandad  
bebyggelse med olika upplåtelseformer, detta ansågs viktigt för att kunna uppnå en bland
ning även befolkningsmässigt. Trevåningshus omsluter området likt en stadsmur inom 
vilketdetfnnsradhuslängskortagatorochsmågränder.Detplaneradesfördrygt300
lägenheteriflerfamiljshus,deflestaärtvåorochtreor,samtdrygt50ismåhus.Enbutik
skulle enligt planerna också inrymmas inom området (Detaljplan för Brittgården, 1967). 
Trots intentionerna att skapa ett eget samhälle är Brittgården idag enligt Söderqvist ett 
bostadsområde eller en grannskapsenhet, snarare än en ”en stad i staden” (2008).

3.1 Fallstudie 1
Brittgården

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1117.

Fallstudier
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Språk 
Söderqvist beskriver området som ett exempel på 1950talets trend om att bostads
områden skulle vara egna samhällen, att den gamla traditionella staden uppvärderades och 
modernismenfckennyvinkling.”Hus–i–parkidealethadeövergettstillförmånför
gator och gränder och en mer stadsmässig utformning” (2008, sid. 220). Hon beskriver 
vidare att Brittgården innehåller mycket hårdgjord yta, hon kallar det för ”stadsmässiga” 
material. Detta är inte Erskines egna ord, utan en mening formulerad utifrån vår tids syn 
på stadsmässighet. 

Enligt Söderqvist (2008) kan Brittgården både ses som en kritik mot de modernistiska 
idealen, men också som en lyckad form av modernism, en tolkning av modernismen 
som skiljer sig från de hårt kritiserade förortsområdena. Med Söderqvists resonemang 
fnnsalltsåstadsmässighetsbegreppetsåvälinommodernismensomikritikenmotden.

BådeSöderqvist(2008)ochEgelius(1988)nämnervidflertalettillfällenattden”sociala
kommunikationen” var viktig för Brittgården, vilket kan liknas med att man ville skapa 
stadsliv eller grannskapsliv. Området skulle enligt Egelius få en ”urban identitet”, det 
skulleutformassomettegetlitetsamhälle.(1988,sid.84)

c Fabbe Fabiansson, infobild
Översikt över strukturen i Brittgården



Estetik 
Den estetiska variationen i området var enligt Egelius (1988) viktig för den urbana 
identiteten. Denna skulle skapas genom att huskroppar med hjälp av loftgångar och 
balkonger uppfördes oregelbundet, samt av hushöjder och färger som blandades. Trots 
ett fåtal material med mycket prefabricerat och betong anses Erskine ha lyckats skapa den 
variation  många miljonprogramsområden kritiserats för att sakna (Söderqvist, 2008).

Varje huskropp har fått en egen form, ingen är exakt lik någon annan. Meningen var 
att man skulle hitta hem utan att läsa på nummerskyltar. Enligt Egelius uppfattas Britt
gårdenändåsomenhetligtdådetfnnsengenomgåendeestetik,detärensparsmakad
färg sättning som råder förutom på dörrar och andra mindre detaljer som getts starkare 
färger (1988). Loftgångar och balkonger är utformade efter samma principer i hela 
 området, vad som varierar är deras storlek och placering på huskropparna. Det är alltså 
i denna utformning den urbana identiteten skulle skapas.
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   c Fabbe Fabiansson, infobild
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Översikt över strukturen i Brittgården

Oregelbundet uppförda balkonger
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Struktur
Det är i områdets struktur tankarna om bykänsla och det egna samhället tydligast tar 
form.SöderqvistmenarattdetfnnsinfluenseravstrukturalismiBrittgården.Sociala
strukturer skulle gestaltas fysiskt och saker som normalt fanns i städerna användes i hus
arkitekturen. Erskine var inspirerad av bygatan och Loftgångarna var kommunikations
leder, här skulle grannar kunna småprata och barnen leka (Söderqvist, 2008, sid.239). 
Egelius anser att loftgångarna fungerar bra i Brittgården och att det beror på att  Erskine 
brutit ned skalan på dem och undvikit att ge dem gatukaraktär (1988). Det verkar som 
att Erskines tolkning av gata inte är detsamma som Egelius. Förändringen i tolkningen  
kan sannolikt bero den utbredning bilismen haft efter 1950talet. Som jag nämnt tidigare 
lade Erskine stor vikt vid det liv människorna skulle leva mellan husen, därför visade han 
omtanke om rumsbildningar i området och han valde att  organisera be byggelsen med 
utgångspunkt från mötesplatser och stråk (Söderqvist 2008). Detta gjorde han med hjälp 
av utförliga analyser och beskrivningar över de rörelsemönster som skulle skapas. Han 
ska även ha förespråkat ”skvallergrupper”, mötesplatser som inte utgjordes av en affär 
ellerenskoladärsocialinteraktionkundeske.(Egelius,1988,sid.84)

Erskinearbetademedkonsekventtrafksepareringochinnanförområdets”stadsmur”är
dethelttrafkfritt.Matarlederochparkeringsplatserutanförområdetärtidstypiskainslag.
Erskine såg bilen som ett hot mot stadslivet, att planera för bilar inom området skulle 
splittra det och isolera de människor som inte använde detta transportmedel, till exempel 
gamlaochbarn.Detmodernistiskatänkandetgenomsyrasidennatrafkhantering.
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Funktion
Området skulle enligt Egelius beskrivning av Erskines intentioner fungera som en 
grannskapsenhet. Grannskapstanken grundar sig enligt Elisabeth Lilja i att man ville 
skapaenbygemenskapmellangrannar, fast i staden (2002, seLoftenius,2004).Mats
Jakobssonmenar i sitt examensarbete i fysisk planering (2003) att grannskapstanken
grundar sig på antiurbana ideal och en misstro mot storstaden.  

Om bykänslan i Brittgården skulle skapas genom att byns och stadens funktioner skulle 
fnnas framgår inteavde textersombeskriverområdet.Detaljplanenfrån1967 visar 
plats för matbutik, i övrigt är det bara bostadshus. Här bör projektet sättas in i den tid då 
det planerades. Det behövdes inte arbetsplatser för att skapa en dagsbefolkning och ge 
området liv på dagarna. Det här var en tid då hemmafrun fortfarande spenderade mycket 
tid i bostadsområdet, förklararMats Jakobsson, fysiskplanerare, i sitt examensarbete
från 2003.

c Fabbe Fabiansson, infobild
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Högre hus till vänster, radhus skymtar till höger
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Diskussion
I Brittgården verkar det framförallt vara den fysiska strukturen som skulle skapa livet,  
bykänslan och den urbana identiteten. Brittgården skulle inte ges liv med hjälp av 
 gemenskaphetsanläggningar, fritidscentran eller arbetsplatser, det var arkitekturen och 
strukturen som skulle vara social. Staden i staden skulle främst skapas genom intima 
rumsbildningar i utemiljön, noggrant planerade gångstråk och god kontakt mellan 
 grannar (Egelius, 1988). 

Variationen i byggnaderna och detaljerna i utformningen syftade inte bokstavligen till 
att vara stadsmässiga enligt de ursprungliga tankarna (Egelius 1988, Detaljplan 1967), 
även om de med dagens ögon sett kan kallas det (till exempel Söderqvist 2008, sid. 220). 
Därför är jag osäker på om Erskine själv ansåg sig skapa en stadsmässig miljö. Som det 
framgår av de tidigare beskrivningarna (Egelius, 1988, Erskine, 1965) skulle det skapas 
ett samhälle med en bykänsla, men att det skulle vara stadsmässigt kan snarare vara vår 
tids tolkning. Det är först när Söderqvist (2008) beskriver Brittgården och de tankar som 
fanns kring stadsbyggnad på 1950talet som ordet stadsmässighet dyker upp. 

Att kalla Brittgården för stadsmässigt verkar således snarare vara en efterkonstruktion 
än en intention i planskedet. Vad ska vi då kalla området? Å ena sidan kan Brittgården 
ses som ett antiurbant grannskap, så som grannskapstanken beskrevs. Å andra sidan 
är det en stad i staden med en urban identitet, så som Egelius beskrivit det. Det har 
enligt Söderqvist (2008) ansetts vara både modernistiskt och antimodernistiskt. Utifrån 
den litteratur och de planer jag haft att utgå ifrån gör jag tolkningen att det är i de 
egna beskrivningarna och bedömningarna författarna använder sig av ord som stad och 
 urban. Av det jag kan utläsa vara Erskines intentioner handlade det om by, samhälle och 
social gemenskap. Som jag ser det beror detta på att staden blivit alltmer populär sedan 
1950talet (se till exempel Söderqvist 2008), och så även orden som beskriver stad. Britt
gården som är ett hyllat projekt beskrivs gärna med positiva ord, och dessa ord är idag 
stad och urban, hellre än bostadsområde, by och grannskapsenhet. 
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Gårdsten är, som jag nämnt tidigare, det projekt som jag valt att besöka och uppleva på 
plats.Området,medsinalångaraderavlikformigaflervåningshuspåplansprängdmark,
är ett vanligt exempel när det talas om 1960talets storskaliga byggande och miljon
program. Strukturen är typisk, en matargata löper runt området, innanför denna ring 
fnnsencentrumbyggnadochtät,högbebyggelse.Imittenlöperettstortgrönområde.
Utanförmatargatanfnnsendelvilla-och radhusbebyggelse,dennaupplevsdockpå
plats som separerad från området innanför. 

Gårdsten är en av sex stadsdelar i stadsområdet AngeredBergum, ca 1,5 mil nordöst om 
centrala Göteborg. Med planeringen av AngeredBergum vände man sig mot sovstaden 
som redan var ett ämne för hård kritik, det skulle enligt generalplanen från 1968 skapas 
en ”fullvärdig systerstad” till Göteborg. Men, då lågkonjunkturen slog till på 1970talet 
var det bostäderna som stod klara medan arbetsplatser och servicefunktioner ännu var 
iplaneringsstadiet(Söderqvist.2008).Dessaladespåhyllansamtidigtsominflyttningen
avstannadeochfcktillföljdattmångaiställetflyttadefrånGårdsten.Ideursprungliga
planerna räknade man med att befolkningen i Angered Bergum år 2000 kunde uppgå 
till 130150 000 invånare. Idag har området ett invånarantal på ca 22 000, varav 7000 bor 
i Gårdsten (Lauri, 2005b, Leufstadius, 1969). 

3.2 Fallstudie 2
Gårdsten

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1117.
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Språk 
Varken i stadsplanen för Gårdsten eller i generalplanen används ordet stadsmässighet, 
därfnnsiställetordsomstad,stadsdelsområde,grannskapochsysterstad.Enfrekvent
användningfnnerjagdäremotiettTV-säntreportagefrån1976(Säfström&Arvas).Där
sitter en arkitekt och en boende i Gårdsten och diskuterar bland annat stads mässigheten 
i området. Arkitekten, Rune Falk, menar att man på 1960talet började arbeta för en 
stadsmässighet genom att bygga tätt för att skapa kontakt mellan de boende. Detta var 
enligt Falk en reaktion mot tidigare stadsbyggnadsideologier som blivit kritiserade för 
att varken vara stad eller land. I Gårdsten ville arkitekterna koncentrera bebyggelsen. 
Den boende uttrycker ett stort missnöje och tror att det där med stadsmässighet är ett 
påfund av arkitekter som bara existerar i deras huvuden. Att människor går till den lilla 
servicebutikenfleragångeromdagenförattfåträffapåandramänniskoranserintehon
vara stadsmässigt. Medan den boende hävdar att stadsmässighet handlar om stadsliv 
och  uppnås först när det är liv och rörelse i området menar Falk att stadsmässighet även 
handlar om att utforma bebyggelsen på ett sätt som liknar innerstaden. Han säger att det 
fanns en sorts romantik i planeringen på 1960talet, att man ville ordna utemiljön så som 
den var i staden, i innerstaden. Stadsmässighet skulle skapas ”med hjälp av att koncen
treraochgedetenform”(tid24:33).

Huslängor som fått nya fasader
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Samma boende som tidigare avslutar med att säga att hon känner inte till något enda 
förortsområde som uppvisar den så kallat stadsmässiga karaktären, framför allt inte Gård
sten. Hon använder ordet sovstad som motsatsord till stadsmässighet och poängterar att 
bostadshusen snarare ger en känsla av att vara ihopträngd än av att vara stadsmässiga.

En som inte lägger samma fokus på stadslivet är arkitekten Sune Lindström som i  samma 
TVreportage får frågan om hur en riktig stad ska vara, han svarar då att det ska vara ett 
centrum med tät och intensiv bostadsbebyggelse runt omkring. Längre ut från  centrum 
blir bebyggelsen lägre och glesare. Detta är intressant att jämföra med Hultmans tolkning  
av stad på sidan 15, där han anser det viktigt att framför allt se ut som en stad. Lind
ström var engagerad i fleramiljonprogramsområden som liknarGårdsten och ligger
bakom bland annat Täby centrum. ”Här skulle det bli en storstad” säger han. Det verkar 
genomgående för denna typ av bebyggelse, intentionerna var inte att bygga förorter, det 
skulle byggas städer. I planbeskrivningarna talas det om Gårdsten som både en stadsdel 
och som ett bostadsområde. Ett stadsdelsområde är i generalplanen synonymt med en 
grannskapsenhet, ordet förort nämns mycket riktigt inte i planerna. 

Estetik
Stadsmässigheten i 1960talets miljöer handlar enligt Söderqvist (2008) inte i första hand 
om estetiken utan om de sociala funktionerna. Det skulle inte vara en avbild av inner
staden,mendessfunktionerskullefnnas.SamtidigtsomdetenligtFalk iTV-inslaget
(1976) handlade om att utforma miljön så som den var i innerstaden. Antingen står dessa 
två påståenden mot varandra eller så handlar Falks intentioner om att likna innerstaden 
inte om att göra det genom att efterhärma dess kvarters och gatustruktur, utan om att 
det som skulle efterliknas var stadslivet.

Från de ursprungliga planerna är det i områdena närmast husen man enligt Falk kan tala 
om stadsmässig estetik (1976). Enligt Birgitta Mattson (Väck sovstaden, 1981) upplevs 
arkitekturen i Gårdsten som hård och brutal, om detta ansågs stadsmässigt förtäljer 
varken texter eller TVinslag. Det som Söderqvist beskriver vara stadsmässiga material i 
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Brittgården på sidan 20 är material som används också kring husen i Gårdsten. Kanske 
har man försökt skapa stadsmässigheten kring husen på detta sätt. Gårdarna upplevs inte 
som särskilt gröna och de höga husen framför allt i den västra delen gör att utrymmet 
mellan de två huslängorna upplevs som ganska trångt eller intimt.

Då Gårdsten genomgick en upprustning på 1990talet som syftade till att höja områdets 
status, göra det till en mer levande stadsdel och godare livsmiljö, var arkitekturen en 
delivadsomskullegesliv(Bellander,2004).Mervariationskulleskapasmedhjälpav
balkonger i olika färger, staket, burspråk och huskroppar som trappades för att skapa 
takterasser. Detta verkar ha ansetts vara en viktigare del för att skapa en levande stadsdel 
och ge Gårdsten liv på 1990talet en vad det var på 1960talet. Enligt webbplatsen för 
Gunilla Svenssons arkitektkontor, som har haft uppdrag i Gårdsten, (www.gunillasvens
son.se, 2009) var det en stadsmässig omvandling området skulle genomgå.

JaguppleverinteGårdstensomvarieratiarkitekturochform,mendåjagintebesökt
området före omvandlingen är det ibland svårt att uppfatta vad som är förändrat. Det 
jag framförallt lägger märke till är hur välskött området är. De långa vita huslängorna 
var tidigare gråbruna, förändringen av dessa fasader har inte ökat variationen i området, 
även om de ger ett modernare intryck. Frågan är väl hur moderna dessa vita huslängor 
är om 20 år? Där huskropparna är något mindre och har utskjutande balkonger upplever 
jag att man uppnått mer variation. Där har balkongerna målats i olika starka färger, 

Trappade huskroppar ger takterasser Balkonger i starka färger ger variation
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Struktur
Falk menar att stadsmässigheten som skulle uppnås på 1960talet handlade om 
 gemenskap, att man genom att bygga koncentrerat ville skapa kontakt mellan människor. 
Tätheten handlar här således om en koncentration av människor, inte av bebyggelse. 
Strukturen i Gårdsten liknar väldigt lite det som idag brukar förespråkas med stads
mässighet,detvillsägarutnätsstadochgatormedblandadtrafk.AttkritiseraGårdstens
struktur för att inte vara stadsmässig på grund av att det inte liknar denna rutnätsstad är 
fel. Här gäller det att bli medveten om hur skaparna av Gårdsten tolkar stadsbegreppet. 
Det har aldrig varit ett syfte med Gårdsten att området skulle likna det som idag anses 
vara den traditionella staden till strukturen. Det talades istället om att skapa en helt ny 
stadsstruktur (Generalplan AngeredBergum 1968). Enligt stadsplanen är denna struktur 
förGårdstenett”kringettcentraltgrönstråkgrupperatbälteavflerfamiljshusomgivet
av en matargata” (sid.1). Innanför matargatan är området helt bilfritt. I generalplanen för 
Angered-Bergumfnnsföljandedefnitionavstadsdelsbegreppet”Debostadsområden
med tillhörande serviceinstitutioner som ligger inom gångavstånd från en stadsbane
station bildar en be byggelsegrupp som här i fortsättningen benämns stadsdelsområde” 
(sid.31).Endefnitionsomintekrävermycketannatänenfysiskstrukturförattkunna
kallas för stadsdel.

I en artikel i Arkitekten från 1969 skriver Gösta Carlestam att ”någon bästa stadsstruktur 
känner vi inte”, vidare vittnar denna artikel om ett experimenterande med stadens form 
och stadsplaner med vitt skilda mönster lyfts fram och beskrivs. Den över tygelse om att 
rutnätet är det enda rätta som ibland verkar genomsyra dagens debatt på stadsmiljöbloggar  
somwww.yimby.se(Gardebringet.al2008)fnnsingaspåravhär.Dettahjälpertillatt
förklara varför man kunde kalla områden som Angered Bergum för stad då, men inte 
nu. Det bör tilläggas att det verkar som om Gårdsten kallades för stad innan området 
uppfördes,efteråtfnnerjagdetoftastbeskrivetsomförort.

Fallstudier
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Gårdstens struktur upplevs inte alls så som Lindström i TVreportaget (1976) beskrev 
hur städer skulle byggas. Det som upplevs vara områdets kärna är det stora grön område 
där skolbarnen leker. Gårdstens centrum, som utgörs av en centrumbyggnad med 
mataffär,kaféochpizzeriavändersigutåtmotdenbusshållsplatsviavilkenjaganlände
tillområdet.Detfnnsentorgliknandeytapåbaksidanavbyggnaden,fråndennasida
är fasaden sluten och endast via liten dörr når man gallerian. Den vardagseftermiddag i 
mars jag besökte området fanns här inga människor, och jag har svårt att se vad som ger 
människor anledning att röra sig här.  

Funktion
Igeneralplanen(1968)nämnsattdetfnnsenökadefterfråganpåatthaarbeteinärheten
av bostaden, främst är det arbeten för den kvinnliga befolkningen. Det är då förvånande 
att det i en studie av arbetsförhållandena i Gårdsten (Mattson, 1981) framkommer att 
 ordet arbetsplats eller verksamhet inte är nämnt i stadsplanebeskrivningen från samma 
år. Gårdsten är framför allt ett bostadsområde, även om man väljer att kalla det för stads
del är man i stadsplanen tydlig med att det är bostäder som ska skapas, bostäder med 
näratillgångtillkollektivtrafkochservice.

källa: Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborgs stad

Plan över bebyggelsestrukturen i Gårdsten

centrum
byggnad

N
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Från samma studie är det uppenbart att det är avsaknaden på arbetsplatser som är Gård
stens största problem. Många service och butikslokaler stod snart tomma och avståndet 
till Angered centrum var för långt att orka gå. ”Den sista lilla butiken har lagts ned” läser 
jag i texten från 1981 (Mattson, sid.70). Mattson menar vidare att enbart boende i så 
 stora enheter var för mycket en sida av mänskligt liv. Att kalla områden som Gårdsten 
för stadsdel handlade enligt Söderqvist (2008) om att man ville visa att det inte skulle 
bli ett bostadsområde, det skulle innehålla mer. Så blev inte fallet för Gårdsten och just 
därför har det kanske fått namnet förort. Avsaknaden på stadsliv och folk i rörelse är 
en följd av avsaknaden på service och arbetsplatser som också var orsaken till att Gård
stensbon i TVinslaget inte ansåg Gårdsten vara stadsmässigt. 

På min promenad genom området ser jag tydligt att försök att blåsa liv i området gjorts. 
Detfnnsspråkskolorochföreningslokaleriendelbottenvåningarochnyatvättstugor
utepåvissaavgårdarna.Isluttningenåtvästfnnsendelsmåverkstädervändautmot
matargatandärmänniskorverkararbeta.Detlivjagfnneriområdetärdetsombarnen
och ungdomarna lever ute i det större grönområdet, närmre husen är det folktomt. 
Under mitt besök inne i centrumbyggnaden möter jag också en del äldre människor, 
sittandepåkaféellergåendemedmatkassar.Dettalivsynsdockinteutifrån.

Diskussion
Från ett par artiklar ur Arkitektur från 1960-talet fnner jag att flera av skribenterna
 uttrycker en rädsla för att staden är på utdöende och att det kanske är dags att acceptera 
att den nya tekniken gör att staden har spelat ut sin roll. Bland annat säger Heineman 
(1962) att ”man lär på allvar överväga att överge staden”. Andra tycker att bakåtsträvarna 
tillika stadsförespråkarna är låsta och inte ser möjligheten med framtidens sätt att forma 
städer. Det verkar ha funnits en klyfta mellan de som ansåg att områden som Gårdsten 
utgjorde en ny sorts stadsstruktur och de som ansåg att detta inte var värdigt att kallas 
stad(Paulsson,1969)Attstadperdefnitionharentätstrukturmedmänniskorsomrör
sig till fots stod mot att stad är den plats där människor bor och verkar, oavsett hur de 
gör det. 
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I planerna för Gårdsten fanns tankar om grannskap, om gemenskap och en god social 
tillvaro. Dessvärre slog lågkonjunkturen till innan de faktorer som skulle skapa detta kom
mit till. Som nämnts i tidigare kapitel anser bland andra Söderlind (1998) att en grund
bult i städers existens är befolkningens möjlighet till försörjning och handel. Har man 
dåbörjatifeländenärmanplaneradeförbostädernaförst?Förattskapaen“fullvärdig
systerstad” kanske det hade varit bättre att börja se till försörjningsmöjligheterna och 
sedan anpassa antalet bostäder efter det. Det kunde ha fungerat som en mer stadsmässig 
metodattsetillattdenna“grundbult”fåttrådaävenidettanyastadsdelsområde.Men
då Gårdsten  syftade till att få bort en stor bostadsbrist var det i första hand just bostäder 
som byggdes.  Troligtivs är det här en del av problemet ligger, i förutsättningarna, inte i 
hur arkitekterna och planerarna valde att lösa uppgiften. 

Söderqvist (2008) hävdar att ”stad” och ”stadsmässighet” blev honnörsord på 1960talet, 
men att det då inte handlade om att efterlikna 1800talets innerstadsmiljö, det var stadens 
sociala gemenskap man ville åt. Många nya områden marknadsföres genom att kallas för 
stad eller stadsdel. I en artikel i Arkitektur från 1969 säger Thomas Paulsson att ”ordet 
förort har fått en dålig klang, det är ju inte ens en stad”. När han vidare kommenterar 
goda exempel lyfter han fram gemensamhetslokaler för hobby, kultur och fritid som ett 
sätt att motarbeta den enfunktionella förorten och istället skapa stadsdelar. Söderqvist 
nämner AngeredBergum som ett exempel på hur man under denna tidsperiod försökte 

Torgbildning på baksidan av centrumbyggnaden
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bygga nya städer som skulle vara relativt självständiga. Trots dessa intentioner om att 
innehålla stadens funktioner verkar Gårdsten mest blivit kallat för förort och sovstad. 
Dettakanberopåsåvälavsaknadenavfleraprimärfunktioner,menocksåpåområdets
struktur. Strukturen som kan ses som typisk för dessa större miljonprogramsområden. 
Så trots att Gårdsten idag inrymmer mer arbetsplatser och har mer variation i arkitek
turen än tidigare ser det fortfarande ut som en modernistisk förort. Alltså mycket olik 
det rutnät och den traditionella stad som idag ofta hänvisas till när det talas om stads
mässighet. De estetiska associationerna som Marcus kritiserade dagens stadsbyggande 
för att skapa (se sid.15) är kanske något som faktiskt saknas i Gårdsten.

Fallstudier
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Ladugårdsängen är en stadsdel som när det byggdes på 1990talet låg cirka två kilometer 
från centrala Örebro. Det är ett bostadsområde som uppfördes med postmodernistiska 
idealochmedidéeromenmer”traditionelltutformadstadsdel”.DettabeskriverMats
Lundborg i sitt examensarbete i fysisk planering från 2002. Enligt Örebro kommuns 
hemsida (www.orebro.se 2009a) är Ladugårdsängen byggt som en ”stad i staden”, med 
varierandehus,tydligakvarter,alléerochgågator.Kommunenräknademedattområdet
på längre sikt skulle bli en del av centrala Örebro i och med att tätorten växte. Det plan
erades för omkring 900 lägenheter och det skulle vara en blandad bebyggelse med villor, 
kontorshus, butiker och skola.

Området stod klart och ställdes ut i en bomässa 1992. Visionsarbetet till den tävling som 
hölls inför byggandet och de detaljplaner som upprättades präglades av det skulle skapas 
en stadsmässig förort till Örebro. Lena Steffner, arkitekt, skriver i sin licentiatuppsats 
från2004attdettavardetmestuttalademåletfårområdet.

3.3 Fallstudie 3
Ladugårdsängen

© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1117.
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Ladugårdsängen ligger idag mer centralt och utbyggnaden av området fortsätter. Ett 
planprogramfrån2005ochettpardetaljplanerförområdetfnnsidagpåkommunens
hemsida (www.orebro.se, 2009b). Även i de nyare planerna är stadsmässighet ett vanligt 
förekommande ord. (Planprogram för LadugårdsängenSörbyvägen 2005)

Språk
”…Helt i tidens anda med stadsmässighet som honnörsord.” (Steffner, 2004) Ett
citat som känns igen sedan tidigare studerade projekt som gäller även för Ladugårds
ängen. Den trend kring stadsmässighet det talades om på 1990talet handlade enligt 
Jakobsson(2004)omattdetvuxitframenkritikmotmodernismenochdetstorskaliga
byggandet.  ”Man började nu istället eftersträva det urbana” skriver han (sid. 20). Denna 
urbanitet skiljer sig från den urbanitet som eftersträvats i exemplen från 1950 och 60 
talengenomattdetverkarfnnasenförutbestämdstruktursomärurban, rutnätet. I
tävlingsprogrammet  för Ladugårdsängen står att bebyggelsen ska vara stadslik i kvarter 
omgivna av gator, stadsparkeroch torg (Steffner, 2004).Enligt Jakobssonfck stads-
kärnorna på 1990talet en renässans och ”stadens variation, puls, utbud och möjligheter 
uppskattadesavmånga”(2004,sid.20).

Estetik
Det skrevs i planerna inför den första utbyggnaden av området att bebyggelsen skulle 
bli stadslik i skala, utseende, utformning och det som ansågs vara kännetecknande för 
stad bland annat var variation och mångfald (opublicerat material från stadsarkitekt Lars 
Edenskär,2009-04-03).Dennamångfaldskulleuppnåsgenomvariationifasader,mate
rial och insprängda grönytor. Hushöjder skulle varieras och olika hustyper ha olika täthet 
(Lundström, 2002). En observation av Lundström (2002) är att Visthusgatan, den gata 
som kan sägas vara huvudgatan, är den mest urbana miljön i området. Trots detta anser 
hangatansväggarvarastängdaochstumma.HanfårvisstmedhållavSteffner(2004)
som anser Visthusgatan vara den plats där man lyckats bäst med att nå målet om en 
stadsmässig miljö i området. Denna senare bedömning verkar grunda sig i att det här 
rör sig mest människor och man kan ha  ”vägarna förbi”, värt att poängtera är att denna 
värdering inte verkar se till estetiken, utan till stadslivet.

Fallstudier
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Även i planprogrammet från 2005 för Ladugårdsängen ska ”bebyggelsen uppföras med 
krav på stadsmässighet och god gestaltning” (sid. 9). Detta är intentioner som genom
syras från översiktsplanen som säger ”Vid helt nya områden skall stor omsorg läggas 
på stadsmässigheten avseende gaturummet” (se Planprogram, 2005, sid.5 ). Enligt 
inspirations bilderna verkar denna stadsmässiga utformning handla om fasader i puts 
ochtegelochtydligagaturum,påvissaplatsermedalléträd.

46 Källa: Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun

Exempelpåden“stadsmässiga”utformningeniLadugårdsängen
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Struktur
Enligt Lundström (2002) ingick det i tävlingsprogrammet att ”föreslå en struktur 
(bostäder, service, arbetsplatser, gator, parkering och grönytor) som ger förutsättningar 
för ett rikt socialt liv”. Denna struktur kallas av Steffner för stadsmässig och ”skulle 
 uppnås med en spännande gatumiljö, ett klassiskt rutnät och en lång svängd gata där 
nyavyeröppnarsigbakomvarjekrök”(2004,sid.84).Strukturenverkarhavaritenav
grundbultarna för att åstadkomma stadsmässighet för Ladugårdsängen. 

Jakobsson (2004) beskriver 1980- och 90-talets bebyggelse som att den fck enmer
”stadsmässig utformning med kringbyggda kvarter och rutnätsmönster, även om 
trafksystemet fortfarande var trafkseparerat” (sid. 20) Detta stämmer väl med
Ladugårdsängen,trotsrutnätetfnnsflertaletåtervändsgrändersom,enligtLundström
(2002) inte genererar  någon genomströmning av människor. Viljan att öppna upp för 
trafkensomfnns idenyareplanernavisarpåen förändradattityd till trafk i stads-
miljöer (Plan program, 2005).

Idetnyareplanprogrammetärdetfortfarandeblandannathusochentréerlängsgatorna
som ska skapa stadsmässighet. Trafken ska silas och fördelas genom rutnätet och
 be byggelsen ska bli en fortsättning på innerstaden. Ladugårdsängen har med tiden blivit 
mer centralt, men att området på 1990talet skulle bli en stadsmässig förort till Örebro, 
men nu ska bli en fortsättning på innerstaden har kanske också att göra med en ännu 
tydligare förebild i den traditionella staden.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun
Illustration över kvartersstrukturen i Ladugårdsängen
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Funktion 
Enligt materialet från Edenskär (2009) ville man undvika att bygga ett område som 
stod tomt dagtid och därför skapa en funktionsintegrerad stadsdel. Sovstaden skulle 
undvikas . I tävlingsprogrammet inför bygget ingick att visa hur boende och arbete kunde 
integreras (Lundström, 2002).

Dessa ambitioner realiserades dock inte fullt ut. I början av 1990talet inträffade ytterligare  
enekonomiskkrisiSverigeochfleraavdeföretagsomplaneradeattbyggaiområdet
drog sig tillbaka och Ladugårdsängen blev mer av ett bostadsområde än vad man tänkt 
sig(Edenskär,2009).Steffner(2004)menarattdetfnnsenskevhetmellandenfysiska
planeringen och den ekonomiska politiken, möjligheten för företag att etablera sig i 
 Ladugårdsängen fanns bara i den fysiska strukturen, det var ekonomiskt svårgenomför
bart. Lundström som inventerade området 2002 anser att det vitala stadslivet lyser med 
sin frånvaro.

”Närheten till centrum och områdets stadsmässiga karaktär ger förutsättningar för ett 
rikt socialt och kulturellt liv” Står att läsa i planprogrammet från 2005 Den stads mässiga 
karaktären ska alltså påverka livsstilen i området. I tävlingsuppgiften från 1989fnns
 enligt Lundström en liknande intention, strukturen ska ge förutsättningar för ett rikt 
socialt liv (2002, sid. 59).  Hur detta ska gå till framgår inte, det framgår inte heller om 
dennastadsmässigakaraktärskafnnasidenbyggdamiljönellervaddetärsomskapar
den.EnligtBellander (2004, sid. 40) kräver en hög ambition att skapa en integrerad
stadsmässig miljö rejäla kommunala insatser också på kultursidan. Den stadsmässigt 
 byggda miljön kan bara ge förutsättningar för det.

Fallstudier
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Diskussion
För Ladugårdsängen verkar det som att begreppet stad i det stadsmässiga syftar till äldre 
innerstadsmiljöer i rutnätsmönster. I och med detta blir strukturen för stadsmässigheten 
viktigare än vad den varit tidigare. Att en ”stad i staden” på 1990talet för Ladugårds
ängen verkade innebära en ”rutnätsstad i staden” gör att stadslik istället skulle betyda 
rutnätsstadslik.

Trots att stadsmässigheten främst skulle skapas med hjälp av fysiska strukturer och ut
formning av byggnader har den sedan bedömts och utvärderats av till exempel Steffner 
ochLundströmutifråndetstadslivsomfnnsellerintefnns.Dekommenterarisinaut
värderingar mycket lite av stadsmässighet i fråga om estetik och varierad arkitektur. Lund
ström (2002) skriver i sin avslutande diskussion att ”Ladugårdsängen och  Hammarby 
Sjöstad visar mer stadsmässiga kvaliteter jämfört med modernismens förorter”. Att han 
äravdenåsiktenhandlar förmodligenomatthansdefnitionavstadstämmerbättre
överensmed1990-taletsplanerareän1960-talets.Steffner(2004)menariställetatt”En
isolerad ö av stad utanför den gamla staden känns inte stadsmässig på ett naturligt sätt” 
(sid.84).Dettastärkermintidigaretesomdensynpåstadsmässighetsomgenomsyrade
projektet, det skulle inte vara vilken stad som helst, det skulle vara innerstad, helst en 
äldresådan.Stadensomförebildinnebärhärensnävaredefnitionänvaddetinnebarför
Gårdsten på grund av att det innebär rutnät och att läget fått en större betydelse.

I planer och program för Ladugårdsängen har stadsmässighet en odelat positiv betydelse, 
men vid en undersökning med de boende i området är denna uppfattning inte densamma.  
Visthusgatan, som ansågs vara den mest stadsmässiga enligt de boende,  uppfattades 
samtidigt av 50% somointressant och nedstämt. På flera punkter ansåg de boende
attförsökenattnåstadsmässighet inteskapadenågratrevligamiljöer (Steffner2004).
Stadsmässighet som ett värdeladdat positivt och förstärkande ord kanske mest gäller för 
arkitekter och planerare. För de boende i Ladugårdsängen i denna undersökning kan 
stadsmässighetsägasvaradeegenskapersomfnnspådenplatssomtillytananseslikna
enstad.DetfnnsenlikhetmellandennaundersökningochdetsomGårdstensbonsade
i TVinslaget från 1976 att ”det där med stadsmässighet är något som arkitekter och 
planerarehittatpåsomfnnsiderashuvuden”.

Fallstudier
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Här följer ett samlande resonemang över de tre studerade fallen, vilka likheter och 
skillnaderfnnsitolkningenochhanteringenavdetstadsmässiga?

Språk
Språket, stadens positiva laddning och stadsmässighet som något odelat positivt har 
samtliga granskade planer gemensamt. Vad som däremot skiljer dem åt är vägen dit. I 
Gårdsten skulle stadsmässighet främst uppnås med hjälp av en koncentrerad befolkning.  
I Brittgården var det med hjälp av kommunikationsytor och varierad bebyggelse. I 
 Ladugårdsängen var det med gaturum och kvarterstruktur. Gårdsten är det projekt som 
sticker ut mest då man trodde på en ny stadsstruktur, frågan är väl om inte denna tro och 
förhoppning var framtvingad av miljonprogrammet. Trodde man på dessa storskaliga 
stadsstrukturer eller tvingades man till det då man hade krav på sig att bygga mycket och 
snabbt? Att använda sig av begreppet stad för Gårdsten kanske var hoppfullt snarare än 
realistiskt.

Det är intressant att både den boende i Gårdsten och deltagarna i brukarundersökningen 
i Ladugårdsängen inte verkar se stadsmässighet som det ”honnörsord” det beskrivits som 
i de bägge fallen. Detta kan handla om att det som skulle skapa stadsmässighet inte blev 
verklighet, eller att den stadsmässiga verkligheten inte blev trevlig. Gårdstensbon har en 
tydlig bild av vad hon anser vara stadsmässigt, stadsliv. För de boende i Ladugårds ängen 
verkar det istället som att de blivit informerade om vad som är det stadsmässiga, gator 
och hårdgjorda material. Något många av dem inte anser vara trevligt enligt Steffners 
undersökning(2004).

Estetik
Det är inte bara begreppet stadsmässighet som förändras. Även ordet mångfald har 
ändratbetydelse.ItidigarekapitelbeskrevjagJacobsochhennesfyrakriterierförmång
fald, dessa handlade främst om struktur och funktion. Den mångfald som efter strävades 
i till exempel Ladugårdsängen handlade istället om en estetisk variation. Detta kan bero 

3.4 Jämförelse
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på en förändring över tiden eller förändring i skala. När mångfalden bryts ned och ska 
 konkretiseras i en detaljplan är det kanske genom fasader och hushöjder den kan förverk
ligas.

När Gårdsten stod inför 1990talets omvandling var det arbetsplatser och arkitektur som 
skulle förändra området. Arkitekturen hade då, jämfört med planerna från 1960talet, en 
större roll i uppgiften att ge stadsdelen liv. I 1990talets syn på vad som skapade stadsliv 
handlade det även om att skapa liv i den byggda miljön, genom variation i fasader och 
byggnaderskulleområdetlivasupp.Likhetermeddennaomvandlingfnnsattfnnamed
planerna för Brittgården, här användes redan från början arkitekturen för att skapa liv i 
området, det var denna variation som skulle hjälpa till att skapa mångfald. 

Struktur
Strukturen, rumsbildningarna och förhållandet mellan gata och hus talas det inte om 
i planerna för Gårdsten de verkar inte vara relevanta för stadsmässigheten i området. 
Trafksepareringentalasdetintehellerom,attdettaskullekunnahanegativakonsekvenser
förstadslivettasintemediberäkningarna.Detärsnararepositivtförmiljöndåtrafk
separering var ett sätt att skapa trygghet (stadsplan, 1968). Detta är gemensamt med 
Brittgårdsprojektet, trafksepareringvarettsättattskapagodastadsmiljöer.Detfnns
en tydlig skillnadmellan detta synsätt och den trafkattityd somfnns i planerna för
Ladugårdsängen.Här har trafken integrerats för att skapa trygghet och stadsliv.Att
trygghet verkar betyda en annan sak på 1990talet än vad den gjorde på 1960talet men 
ändå, för samtliga fall ingår som ett argument för att skapa stadsmässiga miljöer visar på 
föränderlig heten i stadsmässighetsbegreppet.

Funktion
När det kommer till funktionen fnns en del likhetermellan de tre studerade fallen,
åtminstone för de planer som fanns. Samtliga projekt ville åt ett stadsliv, eller för Britt
gården kanske snarare ett byliv. För de två senare fallen handlade det kanske främst om 
attintefungeraenbartsomettbostadsområde.Flerfunktionerskullefnnasochdetvar
viktigt att människor skulle röra sig i området under stora delar av dygnet.



52

Att en stad i staden anses ha skapats i Brittgården, men inte i Gårdsten trots att ingen 
av platserna skapat arbetsplatser i någon vidare bemärkelse handlar inte nödvändigt
vis om den fysiska planeringen. Närvaron av hemmafrun, eller snarare frånvaron av 
henne var förmodligen en bidragande orsak till Gårdstens misslyckande. Stad i staden 
verkar för de två tidigare exemplen handla om sociala funktioner och kontakter mellan 
 människor. För Ladugårdsängen handlar det istället om en struktur, om ett efterliknande 
av en äldre stadsbild. De talas fortfarande om en blandning av funktioner för att skapa 
stadsliv och trygghet, men vad stadsmässighetsbegreppet beträffar verkar ordet allt mer 
sällan  handla om funktioner och allt oftare om ett stilideal. (I planprogrammet från 2005 
används  begreppet oftast när utseendet på något beskrivs.)

Vems uppgift?
Den stadsmässighet planerare och arkitekter kan skapa eller ge förutsättning för lig
ger i den fysiska planeringen. Det är därför inte konstigt att begreppet ofta handlar 
om en byggnadsstil. I Ladugårdsängen där stadsmässigheten utvärderats har hela områ
det och de liv som levs där bedömts, inte de fysiska förutsättningar som planerare och 
arkitekter skapat. Det är, som nämnts tidigare, inte bara den byggda miljön som utgör 
staden och arkitekter själva kan inte skapa urbanitet och stadsliv. Detta enligt stads
miljöbloggenYimbydärenavmedlemmarnainätverket,JohannesÅsbergmenaratt
”Smart stadsplanering kan inte lösa alla problem, men alla problem kan förvärras med 
dåligstadsplanering”(www.yimby.se,2009).Omstadslivetinteinfnnersigiettområde
är det en förenklad bild att enbart lasta arkitekter och planerare för att inte ha skapat 
stadsmässighet och skylla det på den fysiska miljön. Som vi sett i två av exemplen verkar 
stadsmässighet vara känsligt för ekonomiska kriser. Både för Gårdsten och för Ladu
gårdsängen var dessa kriser en orsak till att funktionsblandningen inte lyckades och den 
stadsmässighet man eftersträvade därmed gick förlorad. 

Fallstudier
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Efter de tre äldre fallen där både planer och verklighet har funnits att studera följer 
här ett fjärde projekt som skiljer sig från de föregående genom att det ännu är i plan
eringsstadiet. För detta projekt har de kommunla planerna studerats för att göra det 
möjligt att förstå vad stadsmässighet kan innebära idag och imorgon. Planerna som 
studerats är för  Mariastaden i Helsingborg, ett projekt som ligger i startgroparna vars 
planprogram är från hösten 2008. Projektet är intressant att studera då stadsmässighets
begreppetdefnierasochanvändsiplanerochprogrampåolikanivåer,frånöversikts-
plan till plan program. I mitt sökande efter projekt har jag upplevt att det är ovanligt att 
kommunerharentydligdefnitionavbegreppet,varkenisinöversiktsplanelleriandra
mer detaljerade planer.Dessa defnitioner gör detmöjligt att studera om betydelsen
förändrasberoendepåvilkenskalamanbefnnersigi.Detmaterialjaghaftatttillgåär
översiktsplan, fördjupad översiktsplan och planprogram.

Mariastaden är en stadsdel som vuxit fram norr om Helsingborg sedan 1990talet. 
 Området ligger ca fem kilometer från centrala Helsingborg och har i dag ungefär 3000 
invånare (www.helsingborg.se, 2009a. Från början hade området förebilder i trädgårds
staden men nu vill kommunen  bygga ihop stadsdelen kring pendeltågsstationen med 
 bebyggelse som ska vara mer stadsmässig än den i Maria trädgårdsstad. (www.helsing
borg.se 2009b).

3.5 Planstudie 
Maria stationsområde © Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1117.
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Språk
Enligt översiktsplanen från 2002 innebär stadsmässigt byggande att ”utbyggnaderna ska 
präglasavstadsmässighetdärlivetsallayttringar;boende,arbete,rekreationochrörelse
samverkartillenhelhet,ochpåettsådantsättattbefntligaestetiska,kulturhistoriskaoch
ekologiskavärdentastillvara”.Dennadefnitionsägeringentingomnågonstruktureller
arkitektur, den handlar om det liv människorna ska leva. 

I planprogrammet för området föreslås den nya bebyggelsen som sagt bli mer stadsmässig  
än tidigare. Man tillägger att området även ska bli en stadsdel med blandad bebyggelse  
med service bostäder och verksamheter. Ordet även tyder på att stadsmässigheten inte 
handlar om denna blandning, stadsmässigheten är något annat. Man säger vidare att 
området vid stationen ska ha den ”tätaste och mest stadsmässiga bebyggelsen där 
bostäderverksamheterochdyl.liggerinomsammakvarter”(planprogram2008sid.4)
Till exempe l ska bottenvåningarna utformas så att de passar för verksamheter och blir 
flexibla.Stadsmässighetverkar idetta styckehandlaombådeutformningavhusoch
blandningen av funktioner. ”Gestaltningen av området föreslås bli mer stadsmässig och 
ha högre exploatering  än Maria Park” står att läsa i programmet, vad stadsmässighet 
 innebär i det citatet är svårt att uttyda, antingen syftar det till tätheten i bebyggelsen eller 
såärdetettordförattförmedlaenkänslaavstad(planprogram2008,sid.4).Alternativet
hade varit att säga att gestaltningen ska vara mer lik den i centrala Helsingborg än den i 
trädgårdsstaden. 

Det fnns en försiktighet i språket förMaria stationsområde som jag intemött i de
 tidigare fall jag tittat på. Med försiktighet menat att man är tydligare med att säga att det 
skapas förutsättningar för till exempel verksamheter i bottenvåningarna, inte att det ska 
skapas. 
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Estetik 

I planprogrammet beskrivs den nya bebyggelsen som att ”den tydliga karaktären av 
trädgårdsstad avses stramas upp med en mer stadsmässig bebyggelse” (2008, sid. 12). 
Detta förklaras sedan som att det är rakare gator och högre hus, mellan fyratolv  våningar. 
I övrigt handlar stadsmässigheten i bebyggelsen om att husen skall passa för en blandning  
av boende och verksamheter, till exempelmed lättillgängliga entréer som passar för
handel.  Vad fasadmaterial, fönster eller balkonger beträffar nämns inget.  Antingen beror 
det på att det inte är relevant för stadsmässigheten eller att man gjort antagandet att det 
fnnsenallmänuppfattningomhurstadsmässigabyggnaderskaseut.

Ordet stadsmässighet används inte för att beskriva den estetiska utformningen av husen, 
men jag fnner det i beskrivningen av grönstrukturen ”grönstrukturen planerasmed
inspiration från övriga delar av Mariastaden samtidigt som den ges en mera stadsmässig 
och urban karaktär”. Om det är någon skillnad mellan stadsmässig och urban framgår 
inte, men förmodligen handlar det om att förstärka känslan av stad. Ytor för lek och 
spontanidrott anses vara viktiga, i övrigt verkar det enligt illustrationerna handla om träd 
i raka rader och välklippt gräs.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad
“Stadsmässig”grönstrukturiMariastationsområde
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Struktur

Det talas i planprogrammet om det stadsmässiga bebyggelsemönstret, i vilket verksam
heter av olika slag ska integreras. Det framgår längre fram i programmet att detta mön
ster är ett rutnät. Det ska vara en huvudgata som har sin ände vid pendeltågsstationen 
och bebyggelsen runt denna är den högsta och mest stadsmässiga, här förväntas tätheten 
av verksamheter bli störst. Att det räcker att säga ”stadsmässigt bebyggelsemönster” 
för att läsaren ska förstå att det syftas till ett rutnät förstärker min föreställning om att 
stadsmässighet idag snarare verkar innebär rutnätsstadslik än stadslik. Så som det också 
verkade vara i Ladugårdsängen.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad
Illustration över strukturen i Maria stationsområde
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Funktion 
Stadsmässighetsbegreppet förkommer i programmet främst när det talas om just bland
ningen av funktioner och om levande stad. ”Man bör arbeta för att bottenvåningarna , 
i vissa strategiska områden, byggs med en höjd som gör dem generellt användbara för 
olikaverksamheterochförattgeflexibilitetiettlängreperspektiv”(Planprogram,2008,
sid.4). Det fnns här en skillnad mot programmet för Ladugårdsängen där det sägs
att bostäder och verksamheter ska blandas. För Maria stationsområde beskrivs istället 
hur. Det är genomgående tydligt i programmet att det ska skapas förutsättningar. Till 
 exempel förutsättningar för att området ska kännas tryggt, förutsättningar för ett större 
serviceutbud och förutsättningar för ett hållbart transportsystem.

TrygghetförMariastationsområdeinnebärnärvaroavmänskligtliv.Trafkfrågangeslite
utrymmeochverkarirrelevantitrygghetsbegreppet.Gatormedblandadtrafksessom
stadsmässigt och är en del av det mänskliga livet i området.

Diskussion
Stadsmässighetsbegreppet används ofta för att beskriva det liv, eller förutsättningarna 
fördet,sommanvillåstadkommaiområdet.Defnitionenfrånöversiktsplanengenom
syras på så sätt i planprogrammet där stadsmässighet i första hand handlar om ”livets alla 
yttringar”.Detverkardockfnnasflerabetydelser,närbegreppetskabrytasnedochbli
realiserbart i en plan handlar det till sist om att skapa förutsättningar i den fysiska miljön. 
Den täta bebyggelsen, mönstret och den stadsmässiga karaktären på grön områdena 
 vittnar om att stadsmässighet ska uppnås även med struktur och estetik. Detta behöver 
inte vara motsägelsefullt, det visar snarare på svårigheten i att använda sig av ett begrepp 
som är av så vid betydelse att det innehåller livets alla yttringar när man ska konkretisera 
det i en detaljplan. 

Fallstudier
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Fallstudier

Att använda sig av ordet stadsmässighet är troligtvis en förenkling för att slippa en längre 
förklaring. Anledningen till att denna förenkling behövs går att spekulera i. Till exempel 
kan man genom att säga att något ska ha en stadsmässig karaktär signalera att det ska ge 
en känsla av stad, vilket kan innebära en mängd olika saker. Det är ett subjektivt begrepp 
och vad som skapar en känsla av stad varierar utifrån vem vi är. Genom att använda 
begreppet stadsmässighet kan den som läser bilda sig en egen bild av vad detta innebär. 
Att sedan skapa denna bild i verkligheten är förstås svårt. Vilket kan förklara att dessa 
områden sällan blir den stad vi alla föreställt oss. 

För Maria stationsområde är till exempel den stadsmässiga karaktären på grön strukturen 
något som kan tolkas på vitt skilda sätt. Grönstrukturen har haft en liten roll för 
stadsmässigheten i de tidigare exemplen. När Söderqvist beskrev Brittgården menade 
hon att stadsmässiga material var det hårdgjorda. Det verkar även Lundström mena när 
han kommenterar dikesrenar med att de ”inte känns speciellt stadsmässiga”(2002 sid. 
62). Träd i raka rader verkar både för Ladugårdsängen och Maria stationsområde utgöra 
den stadsmässiga grönstrukturen.

Intentionen att skapa arbetsplatser och verksamheter integreratmed boendet fnns i
samtliga fall utom för Brittgården. Men det är bara för Maria stationsområde som plan
författarna beskriver hur förutsättningar för detta ska skapas, för Ladugårdsängen och 
Gårdsten var det mest ett konstaterade. Det sägs att det ska vara en blandning av funk
tioner, inte hur detta ska vara möjligt.
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I jakten på att besvara mina frågor via litteraturstudier, fallstudier och planstudien har 
svaren kanske snarare mynnat ut i nya frågor än i klarheter. Att begreppet skulle vara 
snårigtochsvårtattanvändakonstaterarocksåRåsmarkochJohansson2006.Detycker
sig även se en avmattning i hur ofta begreppet används i debatt i tidskrifter. Detta är 
dockingetsommärktsideplanerjagstöttpå.WestinfckvidensökningpåInternet
316träffarpåordetstadsmässighet2005.Jagfckfyraårsenare3640träffar(20090203),
varav många var länkar till kommunala planer och program. Till detta bör tilläggas att allt 
flerplaner,tidningsartiklarochliknandeidagpubliceraspåInternet,mendetkanändå
geenfngervisningomattbegreppetförmodligenfortfarandeoftaanvändsiplaneroch
program.

Det är lätt att gå vilse och snurra in sig och det kan vara svårt att skilja på diskussionen 
kring stadsbyggnad och diskussionen kring att bygga stadsmässigt. Om detta är samma 
sak, kan vara samma sak eller inte alls är samma sak. Att använda sig av begreppet 
stadsmässighet innebär att ha en förebild i någon form av stad, det är åtminstone tydligt, 
detsägerordetisigsjälvt.Jagfrågarmigdåommananvändersigavdetsomjagimina
teoretiska studier fann vara stadens viktigaste egenskaper i de områden som eftersträvar 
stadsmässighet.

Stadens egenskaper- stadsmässighetens?
För samtliga studerade fall är det främst en av stadens konstituerande egenskaper som 
saknas, nämligen historien. Genom att bygga en stad  i  staden på mer eller mindre 
oexploateradmarkgårmandirektmisteomett av Jacobs fyramångfaldskriterier (se
sid. 14).Denomblandand ålderpåbyggnader för att kunnauppnåolika standarder
och därmed olika priser på bostäder, som krävs för att få en blandad befolkning. I till 
exempel Ladugårdsängen är man medveten om detta och en kompensation är att det i 
planerna talas om att det ska vara en blandning av hyres och bostadsrätter. I planerna 
för Gårdsten fanns, så vitt jag kan se, inte denna tanke. 

4.1 Få svar, nya frågor

Diskussion
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Diskussion

Jagskreviminproblemformuleringtilluppsatsenatt”Omsyftetmedenstadsmässig
utformning enbart innebär att till formen och estetiken efterlikna stad väcks nya frågor, 
har staden en form och en estetik?”. Svaret på frågan blir ja, staden har en form, men 
hur denna form ser ut varierar, mellan städer och inom städer. Det är inte något av de 
fall jag tittat på vars syfte med stadsmässigheten varit att enbart till formen och estetiken 
efterlikna stad, det ursprungliga syftet har oftare handlat om ett gott stadsliv och en 
blandning av olika verksamheter. Där formen ibland varit ett medel för att nå dit.

Tätheten som en förutsättning för det goda stadslivet är genomgående i samtliga stud
erade fall. Troligtvis för att detta är det mest konkreta som med fysisk planering kan 
åstadkommas. Vikten av täthet för att uppnå stadsliv fnner jag i så väl de så kallat
stadsmässigaprojektensomidefnitionernaavstad.Men,detocksåärpågrundavdetta,
ettefterliknandeaventätstadsstruktursom“detstadsmässiga”blivitkritiseratföratt
endast till ytan efterlikna den traditionella staden. (se kapitel 2.2). Alltså räcker det inte att 
använda sig av en särskild struktur och täthet om den inte fylls med tillräckligt innehåll, 
så som handel och arbetsplatser. 

Stadsmässigt byggande en paradox?
När stadsmässigheten ska realiseras, när planerna ska bli verklighet och brytas ned till 
något hanterbart, verkar det lätt bli en formfråga. Så som det blev framförallt i Ladu
gårdsängen. Lundström skriver att ”det är tydligt att man under de tjugo åren som gått 
har utvecklat kunskapen om hur man bygger stadsmässigt, även om man fortfarande har 
problemmeddesocialaochfunktionellaaspekternaavstadsmässigheten”(2002,sid.4).
JaganserattvadLundströmprataromintehandlaromattlärasigbyggastadsmässigtutan
om hur man försöker skapa stad och hur man använder sig av staden som förebild. Lund
ström använder ordet som vore det ett eget väsen, en byggnadsstil som för mig är svår
identiferbar.Hangörisinuppsatsingentydligdefnitionavstadsmässighetsbegreppet
utan använder sig istället avolika teoretikers defnitioner av stad för att beskrivadet
stadsmässiga, vilket kan förklara ovanstående citat.
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Jaghar funnitattdetärbetydligt lättareatt sägavadstadsmässigheten inteäränvad
det verkligen är. Jaghar oftare stött på kritikmot en avsaknad av stadsmässighet än
verkliga platser som beskrivits vara stadsmässiga (annat än i planskede). Allt som fanns 
innan modernismen och funktionssepareringen verkar kunna kallas för stadsmässigt. 
Detta kan ses som en förklaring till att såväl trädgårdsstaden som 1800talets storstad 
ofta  kallas stadsmässiga. Förklaringen till varför områden som Gårdsten inte ses som 
stadsmässigtidagfnnerjagifråganomstrukturen.FörMariastationsområdeochLadu-
gårdsängen var strukturen, rutnätet, något av det viktigaste för att skapa stadsmässighet. 
Medan d enna rutnätsstruktur var irrelevant i frågan om stadsmässighet för Gårdsten. 
Med  dagens ögon som ofta verkar anse rutnätet vara stadens grundmodell (sid.21) är det 
intesvårtattförståattGårdstenintefallerunderdennadefnition.

Lägger vi dagens trender i begreppet?
Atthävdaatt”nublevstadsmässighethonnörsord”verkarvaraettkonstaterandeflera
anser sig ha belägg för göra. Trots denna förebild i staden ser de studerade fallen mycket 
olika ut. Då stadsmässighet genomgående verkar användas som ett positivt ord, framstår 
det för mig som att begreppet förändras för att passa det som just där och då ses som 
goda egenskaper hos staden. 

Skulle i så fall hållbarhet, trygghet, minskad segregation och god tillgänglighet idag och 
inom den närmsta framtiden inkluderas i begreppet? Om det är dessa aspekter som 
kan sägas vara moderna i dagens stadsbyggande. Följandecitatfnnsattfnna iSOU
(2003:31, sid. 91) En hållbar framtid i sikte ”En ökad funktionsintegration lyfts fram som 
en viktig del i en strategi för hur goda livsmiljöer kan utvecklas och en hållbar utveckling 
understödjas”.Jagäravdenövertygelsenattdetär uttalanden som dessa som ligger ba
kom vad vi anser vara stadsmässigt idag, snarare än att vi utvecklat en kunskap om hur vi 
ska bygga stadsmässigt, så som Lundström menade.Med det vill jag ha sagt att det inte är 
stadsmässigheten som fenomen vi har utvecklat en kunskap om, det är våra visioner och 
intentioner kring staden som livsmiljö som ständigt förändras, och då hänger begreppet 
stadsmässighet med av bara farten.

Diskussion
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Diskussion

I planeringen av miljonprogrammets områden brydde man sig inte om att till struk
turen efterlikna den traditionella staden, stadsmässigheten handlade om stadens olika 
funktionersomskulle integreras iområdena.Dåmångaavdessaområdensedanfck
utstå hård kritik kan det ses vara en logisk reaktion att vända på det och istället bry 
sig mer om struktur och estetik, alltså det mer konkreta och synliga. På 1990talet och 
början av 2000talet blev istället det så kallat stadsmässiga byggandet kritiserat för att 
skapa estetiska associationer och meningslösa ramsor, så som Söderlind och Marcus 
hävdat (se kap.2.2). Vilken reaktion är då att vänta mot denna kritik? Bland annat citatet 
i föregående stycke vittnar om en efterfrågan på funktionsintegrering och en blandning, 
ett försök att gå mot ett mer hållbart stadsbyggande. Precis den tendens jag märkte i 
studierna av planerna för Maria Stationsområde, att stadsmässighetsbegreppet främst 
användsförattbeskrivaenfunktionsblandning.Jagvill intepåståattbegreppetärett
eget väsen, reaktionerna handlar om reaktioner mot tidigare stadsbyggande, inte mot 
tidigare stadsmässigt byggande.

Från överisktsplan till detaljplan 
När stadsmässighetsbegreppet först används för att beskriva livet i en hel stadsdel i en 
översiktsplan och senare för att beskriva en husfasad i en detaljplan blir det tydligt att 
betydelsen förändrats, men från vad till vad? Utifrån de projekt och planer jag studerat 
innebär ofta begreppet en blandstad i översiktliga planer och visioner. I detaljplanen 
och i den verklighet som sedan byggs resulterar det stadsmässiga oftare i en formfråga, 
när det brutits ned till något konkret handlar det till sist om kvarter, husens utformning  
och material. Jag tror inte attman tror sig skapa en levandeblandstadmedhjälp av
stads mässiga fasader och gator, men i detaljplanen är dessa verktygen genom vilka 
utformningen  kan ge förutsättningar och skapa associationer. Blandstaden måste  uppnås 
även på andra sätt. Det behöver nödvändigtvis inte vara fel att använda samma begrepp 
förattbeskrivaolikasaker,menproblemuppstårnärstadsmässighetenintedefnieras
och samtidigt används i planer på samtliga nivåer. 
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Diskussion

Jersenius (se sid.21) pratade om att skilja stadstyp från byggnadsstil och att de nöd
vändigtvis inte behövde vara samma sak. Kanske kan stadsmässigheten hanteras på ett 
liknande sätt, att bygga stadstypen stadsmässig och utforma byggnader stadsmässigt som 
två olika saker. Vilket leder till ännu en fråga, vad som är en stadsmässig stadstyp och om 
detfnnsstadstypersominteärstadsmässiga?

Kulisskapande
Dådetstadsmässigablivitkritiseratförattskapakulisserochscenograferfrågarjagmig
om inte bilden av stad kan skapa föreställningen av stad och därmed det eftertraktade 
urbana livet? Det kanske byggs en kuliss, som bland andra Söderlind och Marcus menar 
(se kapitel 2.2 och 2.3), men om denna gör att folket börjar spela skapas det urbana livet. 
Således har vi ett stadsliv i en tät struktur, då har vi alltså stad? Det jag menar är att denna 
ytliga efterhärmning endast är ytlig tills den fylls med liv. Ladugårdsängen är ett område 
som planerades som rutnät utanför den centrala staden. Nu, drygt 15 år senare har 
 staden vuxit och området har ett mer centralt läge, då känns inte rutnätet så malplacerat 
längre. Behöver det vara kulisskapande att bygga för en önskad framtid?

När Gårdsten förändrades under 1990talet handlade det till viss del om en estetisk 
 upprustning. Detta syftade bland annat till att vara identitetsstärkande. Gränsen mellan 
vadsomäridentitetsstärkandeochvadsomärkulisskapandeverkarvarahårfn.Kanske
har det att göra med om man utgått från den aktuella platsen i utformningen, eller om 
man försökt efterlikna någon annan. Eller kallas det kuliss helt enkelt för att stadslivet 
inte uppkommer? Vilket kan bero på läge, funktioner och en mängd orsaker. Att fysiskt 
utforma en miljö på ett sätt man anser vara stadsmässigt, är det är löfte om att det ska 
uppstå en stad? Söderlind menade att ”mässig” vittnade om att ordet inte hade med 
denreellastadenattgöra(sesid.17).Ärenplatsintestadomintestadslivetfnns?Är
 villaområden i stadens utkant mindre stad än det centrala torget, är de inte bara olika 
delar av staden som är beroende av varandra?



64

Diskussion

I teori och verklighet
Jagharkonstateratattdetfnnsskillnaderpåhurstadsmässighetanvändsivisioneroch
hurdetanvändsimerdetaljeradeplaner.Jaguppleverocksåattdetfnnsenstorskillnad
mellan begreppet på skrivbordet och den verklighet det resulterar i. 

Som jag nämnde tidigare på sidan 51 hade de boende en mer negativ uppfattning av 
stadsmässighet än arkitekterna och planerarna. Detta behöver inte handla om att det är 
en klyfta mellan dessa grupper, det kan likaväl handla om klyftan mellan planen och den 
verklighet de boende vistas i. När intentionerna kring stadsmässighet lyckas behövs inte 
begreppet längre, då har stad skapats. I så fall är begreppet bara ett ord vi behöver på 
våra skrivbord som inte har i den fysiska miljön att göra. 

Jaguppleverattordetspositivaladdningförsvinnernärdetbeskriverenverkligmiljö.
Då används det för att beskriva något som enbart till ytan liknar stad, något som av 
någon anledning inte är värdigt att kallas stad, så som Söderlind och Marcus beskrivit 
de stadsmässiga miljöerna. En miljö som planerats stadsmässigt skulle således vara en 
misslyckad miljö om den sedan också beskrevs vara stadsmässig, lyckad blir den först när 
den kallas för stad eller stadsdel.

Farligt med samlande begrepp?
”Viborde inte talaomblandstadenutanomdekvalitéer somönskasmed stadsbyg
gande”ärettcitatavBellanderiBoverketsskriftBlandstaden(2004).JohanssonochRås
mark har ett liknande citat rörande stadsmässigheten i sitt examensarbete. ”Man skulle 
få en bättre diskussion om man istället för att använda stadsmässighetsbegreppet på ett 
slarvigtochbekvämtsättansträngdesigförattspecifceravilkaegenskapermanfaktiskt
är ute efter” (2006, sid. 67). Får vi då inte skapa samlande begrepp för att kunna beskriva 
staden?Jo,självklartmåstevikunnagöradet.Mendåstadsmässighetärettbegreppsom
kan ha vid betydelse och många möjliga tolkningar kräver det en förklaring. Genom att 
specifceraegenskapernasåsomRåsmarkochJohanssonmenaranserjagdetvarafritt
fram använda sig av begreppet. Vad som händer när vi slarvigt och bekvämt använder 
oss av det kan vara att vi går miste om något, att vi inte skapar det som var avsett från 
början. Till exempel träd i raka rader istället för lokaler för arbetsplatser.
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Slutsats

4.2 Från goda intentioner till kritiserade fasader 

Gemensamt för de studerade fallen är att det handlar om att planera för ett önskat 
stadsliv, men vägarna dit varierar. För Brittgården kom det att handla om gångvägar 
och varierad arkitektur, i Gårdsten ville man koncentrera människor för att skapa social 
gemenskap. För Ladugårdsängen handlade det om kvartersstruktur och utformning av 
byggnader. I framtiden kan det kanske komma att innebära en tät och funktionsintegre
rad stad, så som man vill att  Mariastationsområde ska bli. 

När områden planerats med dessa stadsmässiga intentioner och förverkligats blir de 
stadsmässiga delarna till en stad eller stadsdel. Eller så anses området inte ha lyckats få 
ihop delarna och då fortsätter dessa delar att kallas för stadsmässiga. Vilket ofta ses som 
ett misslyckande. Begreppet stadsmässighet är oftast positivt laddat när det beskriver ett 
ej förverkligat projekt, när begreppet används för att beskriva en fysisk miljö har det ofta 
en mer negativ klang.

Jagundradeiinledningenomdetstadsmässigabyggandetvarvägentillattskapamer
levande städer och stadsdelar, men jag vill inte påstå att jag har kommit fram till ett 
entydligt svar, istället anser jag attdet intefnnsett särskiltbyggande somkankallas
stadsmässigt. Stadsmässighet är istället ett begrepp som används för att sammanfatta 
eller beskriva de egenskaper vi eftersträvar när vi bygger med staden som förebild. Ett 
sätt att bryta ned staden i olika beståndsdelar och egenskaper, som tyvärr ofta väcker mer 
frågor än vad det ger svar.
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4.3 Till sist…

Dådettaexamensarbete intehandlaromenexaktvetenskapochdet intefnnsnågra
absoluta svar på några frågor har det blivit en hel del ”det verkar som” och ”det skulle 
kunna vara så att”. Ibland har jag önskat att jag kunnat svara att något faktiskt är på ett 
visst sätt. Men istället har det varit ett resonerade kring påståenden och tyckanden. Trots 
bristen på dessa svar anser jag mig ha kommit åtminstone en bit på vägen i samtalet kring 
stadsmässighet och dess förhållande till staden.
 
Att under ett examensarbete på 20 veckor göra fyra olika fallstudier kan tyckas mycket, 
men då det är en förhållandevis liten del av varje projekt jag studerat tycker jag att det har 
fungerat bra. De konstateranden och antaganden jag gjort kring hur begreppet stadsmäs
sighet används eller hur det förändrats har jag gjort utifrån dessa fyra fall och utifrån 
minalitteraturstudier.Betydligtflerplanerochprogramskullebehövastuderatsföratt
kunna byta ut ”det verkar som” mot ”det är”. Kanske kan ett ytterligare examensarbete 
ta avstamp härifrån och sätta mina slutsatser på prov.

Vadjaghoppasärattjagbidragittillendiskussionochattminareflektionerkringdet
stadsmässiga väcker funderingar även hos andra. Och jag hoppas att någon efter att ha 
läst detta examensarbete biter sig i tungan och tvingar sig att omformulera vad han eller 
hon verkligen menar, när de använder sig av stadsmässighet som ett sätt att beskriva något. 
I så fall är jag nöjd och anser att detta arbete har gjort nytta, inte bara för mig i rollen som 
framtida planerare, utan även för andra. 

Reflektion
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