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ABSTRACT 
 
Bäckström, K. 2014. ABC-staden Vällingby vs. Norra Djurgårdsstaden - Visioner som präglat nya stadsdelar – 
nu och då. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.  
 
Under 1950-talet bestämmer man sig för att bygga nya typer av stadsdelar, kallade ”ABC-städer”. Det kanske 
tydligaste exemplet på denna typ av stadsplanering är Vällingby i Stockholm som blir en omedelbar succé, det 
blir till och med ett allmänt turistmål för både människor runt om i Sverige men även från utlandet. En av 
grundtankarna som präglar denna stadsdel bygger på att invånarna ska ha nära till både Arbete, Bostad och 
Centrum och att man ska vara delvis självförsörjande och på så vis avlasta city. Idag bygger man ett av 
Stockholms största bostadsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, som fokuserar mycket på att skapa en hållbar stadsdel 
genom bland annat effektiv energianvändning. Jag beskriver och analyserar dessa olika bostadsområden och 
vilka visioner som varit framträdande i planeringen av dem. Jag tar även upp några teorier i planeringsdiskursen 
som bland annat behandlar idéer kring vad en attraktiv stad kan innebära samt hur planeringsideologierna har 
sett ut och utvecklats under 1900-talet. Genom en kvalitativ metod innehållandes en utförlig litteraturstudie 
tillsammans med eget intervjumaterial försöker jag analysera och urskilja hur man tänkte då jämfört hur man 
tänker idag – i stävandet efter att skapa attraktiv stadsdel. Vad innehåller dessa visioner? Och hur skiljer de sig 
åt? Studien visar att det finns grundläggande likhet i de två fallen; nämligen en kraftig inflyttning och 
befolkningstillväxt i Stockholm som nödvändiggjorde, respektive nödvändiggör, ett ökat bostadsbyggande i form 
av nya stadsdelar. I dessa situationer träder de samhälleliga och politiska värderingar som dominerar agendan vid 
respektive tidpunkt i förgrunden och detta präglar stadsplaneringen på olika sätt. De kanske mest framträdande 
ideologierna för dessa två stadsdelar är folkhemstanken som präglade planeringen för Vällingby respektive 
hållbar stadsutveckling som präglat Norra Djurgårdsstaden-projektet. Men det finns även andra skillnader och 
likheter. 
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1. INLEDNING 
 
1950-talets Stockholm är en kraftigt växande huvudstad och det blir viktigt att bygga 
bostadsområden dels för att möta befolkningstillväxten och dels för att avlasta city, där en hel 
del gamla bostäder rivs. Detta gör man genom att bygga mindre, fristående städer i stadens 
ytterområden. En mycket omtalad typ av stadsplanering kallad ABC-staden föddes under 
denna period och syftade till att invånarna skulle ha nära till både Arbete, Bostad och 
Centrum. Det kanske tydligaste exemplet på en sådan stadsdel är Vällingby som byggdes 
utanför Stockholm och blev ett känt exempel på bra, svensk samhällsplanering och 50-tals-
arkitektur. Idag håller man på för fullt att bygga upp en ny ”framtidsstad”, nämligen Norra 
Djurgårdsstaden. Här ska totalt 10 000 bostäder byggas och 30 000 arbetsplatser skapas 
(Stockholm Royal Seaport 1, 2009). Båda dessa projekt speglar olika visioner om hur man 
kan skapa en attraktiv stadsdel i en stad med en kraftigt ökande befolkningstillväxt. Frågan 
man kan ställa sig är vad dessa visioner innehåller och hur de skiljer sig åt. Det finns en viktig 
grundläggande likhet mellan situationen på 50-talet och idag, nämligen en kraftig inflyttning 
och befolkningstillväxt i Stockholmsområdet och betydande bostadsbrist, samtidigt som det 
också finns stora skillnader både när det gäller drivkrafterna bakom befolkningstillväxten och 
när det gäller de mer övergripande politiska agendorna – synen på trafik och miljö är det 
kanske tydligaste exemplet. I denna uppsats beskriver jag vad som värderas som viktigt i 
planeringen för respektive stadsdel och utifrån detta görs en analytisk jämförelse för vad som, 
ur ett planeringsperspektiv, förefaller attraktivt för en stadsdel idag och hur detta skiljer sig 
från vad som ansågs attraktivt i en stadsdel på 50-talet.  

Stockholm är, enligt min uppfattning, mest intressant att undersöka av olika anledningar. 
Detta på grund av dess ökande befolkningstillväxt, då sättet att hantera denna har en längre, 
historisk förankring och visionerna för hur man ska åstadkomma attraktiva stadsdelar, och en 
attraktiv huvudstad generellt, går därför att undersöka långt bakåt i tiden. En annan dimension 
av att Stockholm är intressant är att det dessutom är landets största och mest ”trendsättande” 
stad.  
 
1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka några av visionerna för att skapa nya, attraktiva 
stadsdelar. Detta görs genom att jämföra och diskutera visionerna för två stora bostadsprojekt 
i Stockholm, från två olika epoker: 1950-talsprojektet ”ABC-staden” i Vällingby och 2000-
talsprojektet ”Norra Djurgårdsstaden”. 
 
1.2 Frågeställningar och avgränsning 

• Vad innehåller visionerna för respektive stadsdel och hur skiljer de sig åt?  
• Vilka idealbilder och problembilder är centrala i planeringen av dessa två områden? 
• Vad innebar det att skapa en attraktiv stadsdel på 1950-talet och vad innebär det på 

2000-talet?  
 
Begreppet ”attraktiv stad” är ett svårdefinierat och har många bottnar. Exempelvis beror 
visionen om vad som anses vara en attraktiv i en stad eller stadsdel på många olika faktorer 
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som förändrats i Sverige sedan 50-talet; demografi, ideologiska förändringar, 
samhällsekonomisk situation, förändrade könsroller och familjestrukturer, hur 
bostadsproduktion fungerar, att institutioner av olika slag fungerar annorlunda idag jämfört 
med på 50-talet, och så vidare. Hela samhällsmodellen har skiftat och det har givetvis fått 
genomslag i samhällsplaneringen. Dessa faktorer undersöker jag inte närmare än att i vissa 
fall nämna det tillstånd som råder. I denna uppsats beskrivs och analyseras två 
bostadsområden, och tankar och visioner bakom dessa, ur ett planeringsperspektiv. Just denna 
studie fokuserar på två stadsdelar i Stockholmsområdet och i vilken mån resultatet är 
applicerbart på andra städer är inte något som undersökts och redovisas därför inte. I 
uppsatsen behandlas Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, och inte ”Stor-
Stockholm” som består av alla kommuner i Stockholms län (Göransson, 2013-11-26). 
 
1.3 Begrepp 
Attraktivitet 
Detta begrepp, liksom begreppet ”attraktiv stad”, är i princip omöjligt att definiera entydigt. 
Begreppet skiftar innebörd beroende vem man frågar eftersom varje person fäster avseende 
vid olika saker för vad de anser vara attraktivt, till exempel i en stad (Andersson, 1998). I 
denna uppsats används detta begrepp för att beskriva de visioner och mål som planerare ansett 
varit lämpligast för att bygga en modern och väl fungerande stadsdel som ska kunna möta 
befolkningstillväxten i Stockholm.  
 
ABC-stad 
En typ av stadsplanering som föddes i Sverige omkring 1950-talet och syftar till att invånarna 
ska ha nära till både Arbete, Bostad och Centrum.  
 
Hållbar stadsutveckling  
En grundsats inom dagens samhällsplanering. Definieras och byggs kring principen att den 
pågående utvecklingen som möter dagens behov ska ske utan att riskera framtida 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utifrån detta ska man ta hänsyn till social, 
ekonomisk, och ekologisk hållbarhet vilka alla ska värderas lika högt (Loit, 2009). 
 
1.4 Disposition 
I kapitel två redogör jag för hur jag samlat in mitt material samt vilket metodologiskt 
tillvägagångssätt jag använt för denna process. Jag går igenom mitt val av kvalitativ metod, 
semistrukturerade intervjuer, urvalsprocessen, intervjusituationen och den slutliga analysen av 
insamlat material. I nästkommande kapitel presenteras ett antal teorier som belyser olika 
aspekter av vad attraktivitet i planering kan betyda och detta utgör sedan ett underlag för den 
avslutande diskussionen. De teorier som tas upp är dels Roland Anderssons (1998) analys av 
vad som kan menas med ”Attraktiva städer”, Richard Floridas (2006, 2012) ”Den kreativa 
klassen” samt en kortare redovisning av den modernistiska samt postmodernistiska 
planeringens karaktäristiska drag, vilken huvudsakligen är baserad på Jon Loits redogörelser 
av dessa i Postmodern planering? En studie av stadsplaneringen för Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm med fokus på social hållbarhet (2009).  
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Kapitel tre och fyra är deskriptiva kapitel som behandlar två separata bostadsprojekt: ABC-
staden Vällingby respektive Norra Djurgårdsstaden. I dessa beskrivs och analyseras 
visionerna för stadsdelarna. I kapitlet ”ABC-staden Vällingby”, ges till att börja med en 
övergripande bild av hur Stockholm har ökat befolkningsmässigt sedan 1880-talet fram tills 
idag, samt en kort redogörelse av konsekvenser av befolkningstillväxten i Stockholm och hur 
man hanterat denna i planeringen av nya bostadsområden. Detta tjänar som bas till delarna av 
kapitlet som sedan tar upp visionen om Vällingby och arkitekten Sven Markelius tankar och 
idéer som stadsdelen skulle bygga på. Den sista delen av kapitlet ger en kortare beskrivning 
av dagens Vällingby och hur stadsdelen nått denna punkt. I kapitlet ”Norra Djurgårdsstaden” 
redovisas statistik för att beskriva var Stockholm befinner sig idag i sin befolkningstillväxt, 
även detta för att ge läsaren en tydligare uppfattning om hur bostadssituationen i Stockholm 
ser ut idag och hur man tänkt möta denna. Sedan tar jag upp vilka visioner som genomsyrar 
planeringen av detta bostadsprojekt, bland annat vad man menar med att uppnå en hållbar 
stadsutveckling genom att redovisa vilka mål som satts upp för stadsdelen. Här redovisas även 
kompletterande information från Stefan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, som 
ytterligare belyst och fördjupat tankarna bakom planerna och målen för stadsdelen.  

Som en avslutning ställs dessa två bostadsprojekt mot varandra; här belyser jag vad man 
fört fram som viktigt i 50-talsplaneringen av Vällingby jämfört med i dagens planering av 
Norra Djurgårdsstaden. Sedan analyserar jag, utifrån vad visionerna för respektive stadsdel 
innehåller, vad det inneburit att skapa en attraktiv stadsdel i respektive epok, samt hur detta 
skiljer sig åt.  

 
 

2. METOD OCH MATERIAL 
 
2.1 Val av metod 
Motivet för mitt metodval grundar sig i min egen uppfattning om vad som förefallit mest 
lämpligt för att kunna utföra denna typ av undersökning och för att få ut bästa möjliga 
resultat. 
 
2.1.1 En kvalitativ ansats 
Utöver lämpligt anpassad litteratur utgörs underlaget för denna uppsats genom tre intervjuer; 
varav en som genomförts på vederbörandes arbetsplats i Stockholm och två som genomförts 
via telefon. Till en början samlades generell bakgrundsfakta in från främst Stockholms stads 
hemsida i form av olika artiklar, statistik samt handlings- och aktivitetsplaner. I insamlandet 
av material ingick även att hitta relevant fakta i form av litteratur som jag ansåg var mest 
ändamålsenlig för undersökningen då denna behandlat ämnen som urbanisering och städer, 
Stockholms stadsbyggnad och dess historia, ABC-staden eller planeringsteorier generellt. 
Åtskilligt material har hittats i avhandlingar och uppsatser som jag blivit rekommenderad av 
handledare, kursledare eller intervjurespondenter. 

Vad man bör ha i åtanke vid insamling av litteratur är att alltid kunna ifrågasätta källornas 
validitet – det vill säga den utsträckning man mäter det man avsett mäta (Bryman, 2011, s. 
656) – och reliabilitet – den utsträckning ett begrepp är stabilt eller pålitligt (Bryman, 2011, 
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s. 653). Även om en tryckt bok är granskad kan den till exempel vara inaktuell inom ett visst 
ämne eller i ett specifikt sammanhang beroende på när och under vilka omständigheter den är 
skriven. Även publikationer på kommunens hemsida kan ifrågasättas; en översiktsplan, till 
exempel, är inte ett dokument som speglar verkligheten eller ett kommande händelseförlopp 
till hundra procent, utan är snarare en ofta optimistisk vision av hur staden är tänkt att 
utvecklas. I denna undersökning har många plandokument använts som referenser och jag har 
under tiden för undersökningen varit medveten om risken att denna typ av dokument kan ge 
en felaktig i avseendet vinklad bild, något som jag dock inte upplevt varit ett problem i detta 
fall. Källor kan, med andra ord, ifrågasättas på många olika vis och detta har jag haft i åtanke 
när jag läst vald litteratur, men även när jag lyssnat på mina respondenters åsikter och tankar 
under intervjuer. Eftersom även intervjusituationen är en datainsamlande metod menar bland 
annat Kevin Dunn bör man ha en kritisk syn på denna (Dunn, 2005). 

Då jag delvis vill undersöka de idéer och resonemang som varit utmärkande i 
planeringsprocessen av nya områden på 1950-talet respektive 2000-talet ansåg jag att en 
kvalitativ metod passade bäst för min undersökning, då en sådan ger djupare förståelse för 
ämnet. Eller som Bryman skriver; man lägger tonvikten på ord och inte på siffror i 
insamlandet av analys av data (Bryman, 2011, s. 371). En kvalitativ metod handlar om att 
ställa sig frågan ”vad betyder fenomenet?” snarare än ”hur vanligt är fenomenet?” (Jenny 
Sjöholms föreläsning, 2013-12-03). Dessutom är frågeställningen i denna uppsats i grunden 
kvalitativ och är i praktiken inte möjlig att besvara kvantitativt. Jag fann det även lämpligt att 
utföra intervjuer utöver litteraturstudien, vilket är en primärmetod inom den kvalitativa 
metoden (Jenny Sjöholms föreläsning, 2013-12-03). Kevin Dunn förespråkar intervjun med 
motiveringen den kan ge kunskap på̊ andra nivåer än vad exempelvis data kan ge, eftersom 
man med intervjuer kan fånga personliga kunskaper och åsikter (Dunn, 2005). Dock bör man 
nämna att ingen metod är renodlat kvalitativ (eller kvantitativ, för den delen), det finns alltid 
ett visst inslag av kvantitativa data – ofta i form av statistik. I detta fall har jag använt mig av 
befolkningsstatistik för att skapa ett diagram över befolkningsmängden i Stockholm över tid.  
 
2.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
Den typ av intervju jag valde kallas semistrukturerad intervju och handlar i regel om en 
situation där jag som intervjuare har förberett en uppsättning frågor, som kan beskrivas som 
ett frågeschema, men där ordningsföljden kan variera och frågorna är ofta mer öppna och 
allmänt formulerade än vid exempelvis strukturerade intervjuer. Dessutom hade jag som 
intervjuare också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor, exempelvis till sådant som jag 
uppfattade vara viktiga svar (Bryman, 2011). Detta anser jag är viktigt att kunna göra då jag 
av erfarenhet vet att det ofta uppstår tillfällen när respondenten behöver hjälp med att svara på 
en fråga. En sådan situation kan delvis bero på att de inte förstår frågan som ställs och vill att 
intervjuaren ska utveckla vidare, men det uppstår emellanåt även tillfällen när jag som 
intervjuare kan känna att man inte ges tillräckligt uttömmande svar och är därför tvungen att 
komma med en uppföljningsfråga. Vid en semistrukturerad intervju finns det olika taktiska 
förhållningssätt för att få en intervju att gå framåt när detta sker. Om det till exempel krävs 
ytterligare information (vilket ofta är fallet vid öppna frågor) kan man använda sig av 
standardiserade sonderingsfrågor, till exempel ”kan du berätta mer om detta?”. Ett annat 
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alternativ är att föreslå eller antyda ett tänkbart svar på en fråga för respondenten för att 
tydliggöra hur man tänker, så kallad ”prompting” (Bryman, 2011). Båda dessa metoder hade 
med mig i tankarna när jag utförde intervjuerna och ansåg att de fungerade som en bra 
hjälpredskap. 

Jag valde denna intervjuteknik då jag kände att detta i slutändan skulle ge mig bättre 
material att arbeta med. Jag anser även att den bidrog med ett bättre flyt i intervjun; 
övergångarna mellan frågorna kändes naturliga och jag upplevde ingen stress när 
respondenten gick ifrån frågan eller ämnet en aning utan såg det snarare som en fördel då 
detta ofta innebar en möjlighet att utveckla intervjun ytterligare.  
 
2.1.3 Personliga intervjuer kontra telefonintervjuer 
Telefonintervjuer är i vanliga fall inte, enligt min personliga åsikt, ett ultimat sätt att utföra en 
intervju, då man förlorar den personliga kontakten som jag anser är betydelsefull för en 
intervju. Jag har genom personliga erfarenheter upplevt att respondenter går djupare in på 
frågorna när man träffas personligen och att samtalet får ett bättre flyt när man genom gester, 
ansiktsuttryck eller andra ”tysta känsloyttringar” kan hjälpa en fråga eller ett samtal på vägen, 
om man till exempel märker att någon är osäker på frågan eller har svårt att uttrycka sig. 
Bryman (2011) skriver att det, enligt en serie experiment i USA, finns stöd för att 
uppfattningen av kvaliteten på den information man tillges genom telefonintervjuer är lägre 
än vid jämförbara personliga intervjuer. Om jag jämför med den personliga intervju jag 
genomförde med de två telefonintervjuerna skulle jag inte vilja påstå att detta stämmer, men 
det är givetvis omöjligt att veta huruvida jag hade fått annan information vid ett personligt 
möte. Överlag stämde inte mina fördomar kring kvaliteten på telefonintervjuer i dessa fall. Jag 
kände snarare av fördelarna med telefonintervju, till exempel att jag som intervjuare inte 
behövde bry mig om huruvida mina personliga egenskaper; som utseende, kön eller ålder, 
skulle kunna påverka intervjusituationen eller hur respondenten svarar på frågor, vilket 
Bryman (2011) nämner som något relativt vanligt förekommande vid personliga intervjuer. 
Dessutom är telefonintervjuer betydligt mer tidseffektivt, vilket också var huvudorsaken till 
att jag valde denna typ av intervju.  
 
2.1.4 Kritisk diskussion  
Det finns en viss kritik riktad mot den kvalitativa forskningen. Bryman (2011) nämner dels att 
kvantitativt inriktade forskare ofta kritiserar kvalitativa undersökningar för att vara för 
impressionistiska och subjektiva, och ibland för svårigheten att generalisera materialet man 
får fram i en kvalitativ undersökning utöver den situation i vilken den producerades. Vidare 
har kritik riktats mot svårigheten att replikera en kvalitativ undersökning – det vill säga att 
kunna uppnå samma eller liknande resultat vid upprepade mätningar, av en annan person – då 
denna metod ofta är ostrukturerad och tillvägagångssättet avseende exempelvis utgångspunkt 
och urval är styrd av forskaren. Bryman (2011) menar att det i slutändan är forskaren själv 
som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen i en kvalitativ undersökning – det som 
observeras och registreras och det som forskaren väljer att inrikta sig på är till stor del 
beroende av hans eller hennes intressen. Dock skulle jag påstå att detta likaså angår en 
kvantitativ undersökning, den kvantitativt inriktade forskaren väljer också vad som ska mätas 



9 
 

och vad som inte ska mätas och hur. Vad som dock är särskilt applicerbart för en kvalitativ 
undersökning är kritiken mot den bristande transparensen som kan förekomma i denna typ av 
undersökning, det vill säga att det ibland är svårt att slå fast vid vad forskaren konkret har 
gjort eller hur han eller hon kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011).  
 
2.2 Urval 
Bryman (2011) betonar vikten av att anpassa urvalsramen till undersökningens syfte. Valet av 
respondenter motiverades av deras tydliga koppling till det valda ämnet genom sin kunnighet 
inom Stockholms stadsplanering. En stor del i mitt arbete med urval av respondenter grundar 
sig även i att jag ville intervjua personer från olika håll, med olika profession, för att 
minimera risken för att eventuella partiska åsikter skulle färga mitt resultat och på så vis få en 
alltför ensidig undersökning. Något jag haft i åtanke när jag intervjuat personer ur deras 
profession är svaren inte speglar personliga åsikter eller attityder i lika stor utsträckning, utan 
de är mer sakliga och objektiva. Den typ av samlingsteknik som jag valde för denna specifika 
uppsats är därför ett så kallat ”målinriktat urval”, en strategisk metod som innebär ett försök 
att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Med andra ord gjorde jag mitt 
urval av respondenter utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 
problemformuleringen (Bryman, 2011). Intervjutillfällena planerades framförallt genom 
mailkontakt med de som till slut blev mina respondenter, men även via personer som kunde 
ge mig tips och råd om vart jag kunde vända mig för att få ytterligare hjälp. Bryman (2011) 
kallar detta för ett ”snöbollsurval”, vilket innebär att forskaren ser till att initialt få kontakt 
med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen, för att använda dessa 
för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2011).  

Den första intervjun var med Berit Göransson från planavdelningen på Stockholms 
stadsbyggnadskontor på hennes kontor i Stockholm. Berit var den första person jag tog 
kontakt med på grund av hennes kännedom om Stockholms befolkningsutveckling och hur 
man försökt möta denna genom åren. Min andra intervju var med Lars Markus, professor i 
arkitektur på KTH i Stockholm. Anledningen till att jag valda att kontakta honom var för att 
få en bredare och mer objektiv syn på visioner i stadsbyggnad i Stockholm överlag. Vi hade 
från början planerat att genomföra denna intervju på Markus kontor på KTH i Stockholm men 
på grund av förhinder bokade vi om intervjun i form av en telefonintervju. Den tredje och 
sista intervjun var med Staffan Lorentz, projektledare för Norra Djurgårdsstaden. Även denna 
utfördes över telefon, då respondenten inte hade möjlighet att träffas förrän vid ett betydligt 
senare skede, vilket jag ansåg skulle bli för stressigt. Anledningen till att jag ville intervjua 
Lorentz var att jag ville få en djupare förståelse för visionsarbetet för Norra Djurgårdsstaden 
då jag ansåg att plandokumentens fokus till största del ligger på miljöfrågor och mål för hur 
en hållbar stadsdel ska uppnås.  

Trots att jag, i så stor mån som möjligt, försökt söka mig till personer från olika delar av 
detta spektrum och dessutom varit kritisk i min analys av intervjumaterialet genom att 
använda sekundärkällor, så ska man ha klart för sig att det utfallande underlaget är unikt för 
denna studie. Om jag hade intervjuat andra personer hade resultatet troligtvis sett delvis 
annorlunda ut.  
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2.3 Intervjusituation 
Innan en respondent intervjuas är det viktigt att man kan sin intervjuguide, Bryman (2011) 
anser på att man helst av allt ska ha lärt sig de olika frågorna praktiskt taget utantill. Han 
menar att det finns ett antal introducerande synpunkter man som intervjuare bör ta upp innan 
man börjar en intervju. Detta för att skapa förtroende och intresse hos respondenten för att 
inte riskera att denne känner sig skeptisk och i värsta fall väljer att inte delta (Bryman, 2011). 
Det jag tog till mig utav detta är vikten av att beskriva vem jag är, vilken institution som står 
för forskningen och i så stor mån som möjligt försöka återge vad undersökningen syftar till 
och varför jag tagit kontakt med personen i fråga. I mitt fall hjälpte detta förmodligen till då 
alla respondenter uttryckte ett intresse och visade engagemang för min problemställning och 
på grund av detta också kände en vilja att hjälpa till.  

Hur jag valt att utforma min intervjuguide har också haft betydelse. Bryman (2011) 
menar att man ska ställa specifika frågor som är tydligt kopplade till undersökningen syfte i 
första hand, då detta eliminerar risken för att respondenterna redan under intervjuns inledning 
börjar undra över varför de ska besvara till synes irrelevanta frågor. Dock skriver han även att 
mer generella frågor ska i så stor utsträckning som möjligt ställas tidigt under intervjuns gång. 
Dessa två sätt att tänka hamnade lite i konflikt och jag valde att ställa de större, mer generella 
frågorna först. Om en specifik fråga föregår en generell menar många nämligen att det finns 
en risk att respondenterna bortser från den del av den generella frågan som täcks av den 
specifika frågan, eftersom de tycker att de redan besvarat den (Bryman, 2011). 

Med respondentens godkännande valde jag även att spela in samtliga intervjuer då jag 
anser att det, ur flera olika aspekter, är en bra metod. Dels elimineras risken att man som 
intervjuare blir låst vid att försöka anteckna och minnas så mycket som möjligt under 
intervjuns gång, vilket jag tror kan göra samtalet stapplande och det flyt jag strävade efter att 
uppnå i samtalen skulle gått förlorat. En annan negativ aspekt är att det finns en risk att man 
missar viktiga uttalanden och åsikter, ibland även tonläge. Genom att spela in intervjuerna var 
jag hela tiden fokuserad på samtalet och kunde under intervjuns gång reflektera över svaren 
jag fick, vilket gjorde att jag också hade lättare för att ställa följdfrågor och skapa intressanta 
diskussioner. Dunn menar på att denna teknik gör intervjuaren mer uppmärksam och till en 
bättre lyssnare (Dunn, 2005). Under intervjuns gång skrev jag endast ned vissa nyckelord från 
det jag ansåg vara mest intressant för att i efterhand kunna avgöra relevansen av innehållet, 
samt lättare kunna navigera i inspelningsmaterialet till de väsentliga delarna.  
 
2.4 Analys 
Totalt genomfördes tre intervjuer och efterarbetet bestod i en sammanställning av 
intervjumaterialet genom att lyssna på inspelningarna. Under tiden för den första intervjun var 
tanken att min uppsats skulle behandla ett annat projekt men som, delvis på grund av detta 
samtal, togs bort och ersattes. Av denna anledning var materialet jag hade fått under denna 
intervju i slutändan inte lika relevant och jag valde därför att inte transkribera inspelningen 
från detta tillfälle. Istället lyssnade jag endast på de delar jag fortfarande hade nytta av, som 
framför allt berörde Stockholms befolkningstillväxt generellt. För resterande två 
telefonintervjuer, som vardera var knappt en halvtimme långa, valde jag att transkribera 
samtligt inspelat material. Transkribering är visserligen en tidsödande uppgift men då jag ville 
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kunna analysera materialet närmare ansåg jag det var angeläget. Efter detta gick jag grundligt 
igenom dokumenten vilket sedan resulterade i att somliga partier, som jag ansåg var en aning 
överflödiga eller mindre tillämpliga för uppsatsen, sorterades bort. Exempelvis intervjun med 
Lars Markus resulterade i ett material som i huvudsak återgav mer övergripande bild av hur 
stadsplaneringsvisioner i Stockholm förändrats överlag, vilket i slutändan var svårt för mig att 
inkludera på ett bra, kontinuerligt sätt i empirin. Mot bakgrund av detta förekommer endast en 
av intervjukällorna, Staffan Lorentz, flitigt i redovisningen medan de andra två tjänat mer som 
inspiration och gett mig bättre förståelse för ämnet. Därför återfinns inte alla åsikter som 
uttalats av respondenterna, det som däremot framhävts av intervjumaterialet var den sorts 
information som gett bättre förståelse för ett sammanhang eller citat som ger färg åt vissa 
stycken genom att spegla ytterligare kunskap, erfarenheter, inställningar och ibland åsikter 
kring ämnet. Överlag har alla tre intervjuer inspirerat till många intressanta tankegångar och 
funderingar kring ämnet.  

Något man bör ha i åtanke i efterarbetet av intervjuerna är att vissa svar förmodligen 
skulle besvarats annorlunda om andra personer varit inblandade. Det finns alltid mer eller 
mindre subjektivitet i svaren, beroende på i vilken mån respondenten utgår från sin profession 
eller personliga åsikter när man besvarar frågorna. Det är alltid viktigt att vara extra 
uppmärksam på attityder och uttryckssätt, och vara kritisk mot dessa och reflektera över vad 
de grundar sig i. Ett exempel på när detta varit aktuellt i mitt fall var under intervjun med 
Staffan Lorentz, som sannolikt vill framhäva idéer och visioner om Norra Djurgårdsstaden på 
ett så positivt vis som möjligt. Då mina frågor inte har varit av känslig natur eller 
ifrågasättande har jag inte behövt vara så orolig för detta, men det har likväl varit viktigt att 
finna sekundära källor som bekräftat vissa uppgifter.  

Den kanske viktigaste lärdomen jag tar med mig av arbetet med intervjuer handlar inte 
om tillvägagångssätt när man skriver frågeschema eller behandlar insamlat intervjumaterial. 
Den handlar snarare om att vad som kan verka som en idealisk respondent, med rätt sorts 
kunskap för uppsatsen, behöver nödvändigtvis inte bidra med så mycket konkret material till 
uppsatsen. Detta är något jag reflekterat mycket över och det kan givetvis ha olika orsaker; 
jag som intervjuare kan ha ställt otydliga eller svävande frågor eller varit dålig på att förklara 
mitt syfte, eller så har intervjupersonen inte haft riktigt den sorts kännedom jag först 
förmodat. I mitt fall har jag analyserat mitt transkriberade material och fått upptäcka att 
mindre material än vad jag trott har gått att använda och har till slut accepterat detta och 
istället sett dessa samtal som ett tillfälle för lärdom, inspiration och bollande av idéer och 
tankar.  

 
3. TEORI 
I detta kapitel presenteras teorier som behandlar olika aspekter av vad attraktivitet kan 
innebära inom stadsbyggnad och samhällsplanering.  
 
3.1 Den attraktiva staden 
Roland Andersson (1998) skriver i sin bok Attraktiva städer hur svårt begreppet attraktiv stad 
är att entydigt definiera och att detta begrepp kan få den mest skiftande innebörd beroende på 
vem man frågar och vad vederbörande fäster avseende vid (Andersson, 1998, s. 13). 
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Andersson (1998) exemplifierar detta genom att förklara att om en arkitekt hade fått frågan 
om vad han eller hos anser att en attraktiv stad innebär, hade man möjligen fått en typ av svar 
– kanske om att vackra vyer är en bra början, men att det även innebär att man ser till att ta 
tillvara på och utvecklar kultur- och skönhetsvärden – och att man förmodligen hade fått ett 
helt annat svar om man frågar en miljöpolitiker eller en industriman. Vidare skriver 
Andersson (1998): 
 

Olika kategorier av människor, med olika bakgrund vad gäller utbildning och intressen, lägger 
olika vikt vid olika saker. I grunden ligger naturligtvis att begreppet attraktiv stad är 
mångdimensionellt och mångfacetterat (Andersson, 1998, s. 13f.). […] För att göra en stad 
attraktiv är det nödvändigt med en sammanvägning av de olika attraktiva komponenterna med 
utgångspunkt från deras respektive totala samhällsekonomiska värden och kostnader. Dessutom 
måste staten/stadsstyret bestämma sig för vem eller vilka det är som en stad ska göras mer attraktiv 
för och utforma lagstiftning, regler och andra åtgärder för att uppnå deras politiskt bestämda mål 
(Andersson, 1998, s. 16).  

 
Detta betyder således att det beslutsfattande styret i en stad hela tiden måste göra 
sammanvägningar av olika attraktiva komponenter för hur staden ska bli så attraktiv som 
möjligt, samt ta ställning till för vilka den ska gynna. Andersson (1998) listar även en stads 
komparativa fördelar, det vill säga vad en stad kan ha att erbjuda som kan framstå som 
attraktivt i jämförelse med en annan stads utbud på samma områden. Några av dessa är:  
 

• Naturgivet fysiskt kapital, det vill säga de naturtillgångar som finns i eller i närheten 
av staden. Som en variant av detta kan man även tala om en stads miljökapital, 
exempelvis vackra vyer, promenadstråk, och så vidare.  

• Hälsokapital eller socialt kapital, det vill säga invånarnas hälsotillstånd samt stadens 
förmåga att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvård, barnomsorg och 
äldreomsorg är av stor vikt för en bedömning av en stads attraktivitet. Detsamma 
gäller förekomst av en långvarig arbetslöshet samt sociala problem hos vissa grupper.  

• Kulturellt kapital, exempelvis i form av teater, konserthus, museer och så vidare. Till 
detta hör även en stads särprägel eller själ som tillexempel jazzkulturen i New Orleans 
eller filmkulturen i Los Angeles.  

• Trygghetskapital i form av att medborgarna kan känna säkerhet att slippa någon typ 
av våld eller övergrepp när de vistas på allmänna platser, liksom i sina hem 
(Andersson, 1998, s. 16f.).  

 
Andersson (1998) skriver vidare att om det beslutsfattande styret i en stad eftersträvar att göra 
sin stad mer attraktiv, uppstår frågan om hur en detta ska kunna definieras på ett 
invändningsfritt sätt. Även om begreppet attraktiv stad kan vara mångtydigt, blir det 
nödvändigt att hitta någon slags definition för att komma någon vart, och beslutsfattarna 
måste även få politisk acceptans för den valda definitionen. Andersson (1998) menar att det 
inte räcker med att en attraktiv stad definieras som ett antal önskvärda ting, där finns 
nämligen inget hänsynstagande till hur olika människors intressen ska avvägas i förhållande 
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till varandra, vilket blir ofrånkomligt för stadens ledning. För att kunna avgöra hur resurserna 
ska användas menar Andersson (1998) att man måste definiera begreppet attraktiv stad i form 
av en avvägning eller rangordning mellan stadens invånare.  

Utifrån den komplexitet som detta innebär redovisar Andersson (1998) för två 
definitioner, ursprungligen framtagna av Vilfredo Pareto, för att gå djupare in på begreppet 
”attraktiv stad” och hur detta kan tänkas uppnås. Utgångspunkten här är en politisk bestämd 
rangordning mellan olika individer och deras önskemål om hur de knappa ekonomiska 
resurserna ska användas. Fördelningsmässigt attraktiva städer utgår från ett politiskt fastställt 
mål som innebär att beslutsfattarna i en stad vill förbättra situationen för vissa grupper, men 
på bekostnad av andra grupper. På så vis förhindrar varje användning av resurser en alternativ 
användning, som skulle kunnat tillgodose ett annat önskemål (Andersson, 1998, s. 71) Den 
andra definitionen – attraktiva i meningen samhällsekonomiskt effektiva städer – innebär ett 
politiskt fastställt mål att förbättra situationen för vilken grupp som helst så snart det är 
möjligt, utan att samtidigt tvingas försämra situationen för någon annan grupp (Andersson, 
1998, s. 71). Den senare definitionen av så kallad Pareto-optimalitet är den traditionella 
utgångspunkten i nationalekonomisk välfärdsteori. Släpper man restriktionen att en 
förbättring för den ene inte får ske på bekostnad av den andre blir beslutssituationen för 
beslutsfattarna i en stad fundamentalt annorlunda (Andersson, 1998).  
 
3.2 Den kreativa klassen 
I teoribildningen kring städer, ekonomi och tillväxt har en av uppfattningen i flera fall varit att 
det är människorna i en stad som är nyckeln till framgång; tillgång till kreativa människor är 
för dagens näringsliv vad kol och järn en gång i tiden var för stålindustrin (Thörnqvist, 2009, 
s. 59). Richard Florida är en stor profil inom ramen för teorier kring hur ”den kreativa 
klassen” går hand i hand med attraktiva städer, en diskurs som senaste åren varit mycket 
närvarande i stads- och samhällsplaneringssammanhang. Enligt Florida (2012) består den 
kreativa klassen dels av en kärna som innefattar människor inom vetenskap och teknik, 
arkitektur och design, utbildning, konst, musik och nöje. Runt denna kärna finns de som 
arbetar inom juridik, hälsovård, ekonomi, utbildning, och andra yrken som innebär att man 
jobbar med knowledge-intensive industries, vilket innebär arbete med kreativ problemlösning 
(Florida 2012, s. 39). Han hävdar även att members of the Working Class or the Service Class 
are primarily paid to do routine, mostly physical work, whereas those in the Creative Class 
are paid to use their minds – the full scope of their cognitive and social skills (Florida, 2012, 
s. 9). Denna klass – som (bland annat) ungefär en tredjedel av USAs arbetskraft tillhör – 
menar han, är de naturliga ledarna i dagens samhälle (Florida, 2012). Han argumenterar för att 
de samhällen som lyckas bäst är de som tar tillvara på den kreativa potential som 
befolkningen besitter och att det är genereringen av denna som lockar dels fler kreativa 
människor, men även företag och investeringar från andra håll – och som i sin tur driver 
ekonomin och utvecklingen framåt (Florida, 2012). I The Flight of the Creative Class (2006) 
skriver Florida även att detta är en grupp människor som är beredda att flytta om de inte trivs 
och att vi därför, på grund av deras förmåga att skapa en attraktiv stad eller plats, bör man 
lyssna på deras önskemål (Florida, 2006). 
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Karakteristiskt för de platser som Florida bedömer som attraktiva är att det finns teknik, 
talang och tolerans och för att attrahera kreativa människor och generera innovationer måste 
alla tre samverka – först då kan man ge en plats beteckningen kreativt centrum. I detta 
resonemang anses av många betoningen av tolerans som något helt nytt och detta har även 
blivit starkt kritiserat (Thörnqvist, 2009). Florida menar att det regionala måttet på tolerans 
har flera komponenter, exempel på en sådan är andelen invandrare på en plats eller i en 
region. Ett annat är bohemindex som mäter antalet musiker, författare, designers, 
skådespelare, fotografer, och så vidare. Han har även arbetat med gayindex som står för 
antalet homosexuella inom en befolkning. Florida menar att en plats som välkomnar 
homosexualitet sannolikt är mer öppen för människor av vitt skilda slag och att deras närvaro 
på en plats kan ses som en indikator på en öppen mångfaldskultur som, enligt honom, i sin tur 
främjar kreativitet (Thörnqvist, 2009).  
 
3.3 1900-tals planering ur ett svenskt perspektiv 
Precis som Andersson (1998) menar även Jon Loit (2009) att det är tydligt att människor i en 
stad har varierande behov. För att en stad ska vara alla invånare till lags krävs det att den tar 
hänsyn till och främjar den mänskliga diversiteten, något som Loit (2009) menar att den 
traditionella planeringen inte anses ha gjort. Den har istället huvudsakligen varit inriktad mot 
de fysiska aspekterna och sålunda anses de sociala aspekterna kommit i skymundan (Loit, 
2009).  
 
3.3.1 Den modernistiska planeringen 
Den modernistiska planeringens genomslag har kännetecknat planeringen och stadsbyggandet 
under i stort sett hela 1900-talet. I Sverige skedde det runt 1930-talet i och med det som kallas 
funktionalismen, utifrån principen om att funktionen och ändamålet var det viktigaste för 
planeringen och inte den fysiska utformningen. I den moderna planeringen har man litat på de 
rationella metoder och tekniska innovationer som en lösning på problem, till exempel 
trångboddhet, i städerna (Loit, 2009). Loit (2009, s. 19) skriver att stadsplaneringen sågs som 
ett rationellt maskineri och att huvudinslagen i denna typ av planering har handlat om en 
funktionsuppdelning av arbete, bostäder och service, något som även Lars Markus, professor i 
arkitektur på KTH, nämner i en intervju (Markus, 2013-12-19). Även ”Urban Sprawl” – urban 
utbredning – är något som utvecklas genom att städer byggdes mer och mer i periferin, som 
sedan bands samman med stora trafikleder (Loit, 2009). Den modernistiska planeringen kan 
överlag kännetecknas genom att planerarna verkat som experter och att man litat på deras syn 
på hur planeringen på bästa sätt ska bedrivas för att utkomsten ska ge bästa möjliga resultat 
(Loit, 2009). Även Lars Markus nämner detta och berättar vidare att den expertplanerade 
staden under denna tid var en ytterst framstående modell och att detta påverkade alltifrån hur 
bostadens skulle planeras till hur man skulle röra sig (Markus, 2013-12-19). 

Funktionalismen dominerade planläggningen i Sverige till slutet av 1970-talet men de 
platser som idag oftast förknippas med den modernistiska planeringen i Sverige är de så 
kallade miljonprogramsområdena som utsatts för mycket kritik mot framför allt dess 
storskalighet och monotona miljöer, ofta på grund av dess standardisering och tekniska 
rationalitet (Loit, 2009). Skälet till uppbyggnaden av dessa områden berodde på att man 1965 
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och tio år framåt beslöt sig för att bygga 100 000 lägenheter om året för att råda bot på 
bostadsbristen, vilket också genomfördes. Loit (2009) uttrycker det som att stadsbyggandet 
industrialiserades på grund av att byggandet skedde utifrån måtten för att minska kostnad och 
tid (Loit, 2009, s. 14). Han skriver vidare att miljonprogramområden ses idag, ur kritikernas 
synvinkel, som ett estetiskt såväl som ett funktionellt och socialt misslyckande samt att 
storskaligheten, funktionssepareringen och det öppna stadsrummet har lett till bland annat en 
brist av socialt liv på dessa platser (Loit, 2009, s. 19). Kritik har ofta riktats mot den svenska 
förortsplaneringens – i vilken miljonprogramsområdena utgör en stor del – otillräckliga 
kunskaper i den byggda miljöns betydelse för vardagslivet och att människors vardagsliv har 
försvårats och försämrats som följd (Loit, 2009). Det anses att det funnits ett glapp mellan 
planeringen och vardagslivet och att misslyckande ligger i att planeringen utgått från 
föreställningar om hur det är och inte efter individers kunskap och behov (Loit, 2009). Loit 
skriver att fokus snarare legat på bostaden och bostadsområdens form och inte på att skapa 
förutsättningar för urbant liv, vilket är nödvändigt för ett meningsfullt vardagsliv. Han skriver 
även att   

 
människosynen, eller snarare bristen av en sådan, under den rationella planeringsperioden är en 
avgörande orsak till planeringen i många fall misslyckats. Planeringen försökte uppfylla 
människors behov utan att ta hänsyn till vad de själva efterfrågade, istället grundades planeringen 
på kvantitativa data och vad som förmodades vara bäst för allmänheten (Loit, 2009, s. 20). 
 

Under framför allt 1970-talet började de dåvarande planeringsidealen kritiseras och växte sig 
allt starkare. Principerna med funktionsindelning och urban utbredning har setts som negativt 
ur flera avseenden; förutom ett försvårat vardagsliv började man även förstå att denna typ av 
planering var dålig för miljön då det resulterade i ett ökat behov av resande på grund av att 
bostäder och arbete låg åtskilda (Loit, 2009). Det har även riktats kritik mot att planeringen 
anses ha misslyckats med att inkludera allas behov. Syftet att skapa en ”neutral” planering för 
att främja allmänheten, ledde i själva verket istället till att den gynnat de dominerande 
grupperna i samhället medan de grupper som inte passat in i den ramen hamnade utanför 
planeringens fokus (Loit 2009). 
 
3.3.2 Den postmodernistiska planeringen 
På grund av bristerna i den modernistiska planeringen växer ett nytt planeringsparadigm fram 
som en slags antites, där kärnan i idéerna handlar om medborgardelaktighet och invånarnas 
vardagliga erfarenheter. Den så kallade postmoderna planeringen innefattar, till skillnad från 
den modernistiska, att man lägger fokus vid att inkludera invånarnas egna synpunkter på deras 
närmiljö (Loit, 2009 s. 20). Man vill nu kunna möjliggöra en stad på invånarnas villkor och 
därför blir en viktig del i planeringen att på ett bättre sätt ta tillvara deras behov och ta hänsyn 
till deras kunskap och relationer. Tidigare har mycket fokus varit riktat mot det materiella 
samt mot vem som ska få vad, och inte hur människor värderar och uppfattar sin omgivning. I 
den nya postmodernistiska planeringen, däremot, förstår man vikten av att introducera ett tänk 
som beaktar de olikheter som existerar i staden (Loit, 2009). Detta är något som även Heather 
och Robert Marshall (2012) omnämner i boken Readings in Planning Theory:  
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Postmodernism struck at the heart of the modernist planning project. Two related themes are 
particularly important in this respect. These are, first, the recognition of difference, otherness and 
the dynamic nature of situations and, second, the rejection of universalism and the supremacy of 
scientific reasoning [...] While, from the 1960s through to the 1980s, planning gave recognition to 
the existence of plural interests and searched for ways to reconciling them, postmodernist thinking 
does not look for reconciliation but seeks instead to encourage and celebrate plurality and 
difference (Fainstein & Campbell, 2012, s. 118f.). 

 
Detta, det vill säga en blandad och attraktiv stad som är till för alla, har enligt den 
postmodernistiska planeringen varit visionen även för den svenska staden. Loit skriver att 
funktioner ska blandas och förtätning vid nyexploatering är att föredra då det är gynnsamt ur 
dels transportsynpunkt samt dels ur en social aspekt då staden blir mer homogen. Han menar 
också att förtätning gör att människors vardagsliv underlättas då detta innebär ett mer 
måttfullt resande (Loit, 2009, s. 20). Stenstaden som har sitt ursprung från tiden innan den 
modernistiska planeringen har kännetecknas av en tät, sluten, rutnätsindelad 
kvartersbebyggelse, integrerad med gator, torg och parker. Idag är denna åter igen en förebild 
för gott stadsbyggande genom dess varierade markanvändning och funktionsblandning, vilka 
båda eftersträvas i den postmoderna planeringen (Loit, 2009). 
 
3.4 Teoridiskussion  
Jag är medveten om att dessa teorier endast delvis hjälper till att ge förståelse för vad som 
skett, och sker idag, i planeringen av nya bostadsområden. Då hela samhällsmodellen i 
Sverige skiftat och ändrat form under dessa år har många olika saker påverkat 
planeringsideologierna. Teorin täcker således inte allt vad attraktiva stadsdelar inkluderar, 
utan den stäcker sig endast en bit in i planeringsdiskursen om attraktiva städer och stadsdelar 
för att ge bättre inblick i hur visioner för respektive stadsdel innehåller och vad de eventuellt 
grundar sig i. Att kunna se olika kreativa miljöer eller avgöra mängden tolerans utifrån 
Richard Floridas (2006, 2012) teser, till exempel, må vara applicerbart på regioner och städer 
men det finns naturligtvis en svårighet med att se detta i en stadsdel.  

Anderssons (1998) teorier är väldigt generella och inkluderades för att ge läsaren en bild 
av hur svårt det är för olika typer av befattningshavare, samhälls- eller stadsplanerare att 
avgöra vad som är attraktivt i en stad eller stadsdel för att det är så många komponenter som 
kan beaktas och det faktum att folk värderar dessa olika högt. Paretos två olika definitioner 
om hur en attraktiv stad kan uppnås genom politiska val tas upp för att skapa en uppfattning 
om vilka avvägningar som kan göras när dessa tas. Jag anser att det är viktigt att läsaren får 
förståelse för svårigheterna med att planera en attraktiv stad genom att uppnå så kallad 
”Pareto-optimalitet”. 

Florida (2006, 2012) har fått ett positiv mottagande från planeringsforskare och politiker i 
framför allt Nordamerika och Europa, teorierna har ibland setts som ”budskap om hopp” för 
att vägleda förfallande regioner eller städer till en mer framgångsrik utveckling (Krätke 2010). 
Men vad som känns särskilt angeläget att nämna är att Florida även fått mycket kritik för sina 
resonemang. Han har bland annat blivit kritiserad för att han är entydig och att han fastnar i 
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klassificeringar, vilket bland annat Stefan Krätke skriver i ‘Creative Cities’ and the Rise of the 
Dealer Class: A Critique of Richard Florida’s Approach to Urban Theory. I denna artikel 
sammanfattar Krätke sin fördjupade undersökning om Floridas teorier med att hävda att dessa 
”kreatörer” inte nödvändigtvis har en betydande eller positiv inverkan på framgången av 
stadsområden för att utveckla hållbara ekonomiska strukturer (Krätke 2010). Floridas teorier 
är definitivt radikala och det finns både de som anser att dessa är mitt i prick och andra håller 
sig kritiska och anser att de inte stämmer alls. Inte minst om man söker på ”Richard Florida 
Creative Class” på internet, får man upp sidförslag för allt från hyllningsartiklar till 
motsättningsgrupper i Kanada.   

 
4. ABC-STADEN VÄLLINGBY 
 
Vällingby föddes ur en epok när Stockholm city behöver avlastas och på grund av rivningar i 
centrum behövs för att rymma alla invånare som ökade i rask takt (Befolkningsutvecklingen 
under 250 år, 1999). Inspirerad av bland annat New Towns i England och staden Redburn 
utanför New Jersey i USA, började arkitekten och stadsplanedirektören Sven Markelius på 
1940-talet skissa på en egen, svensk framtidsstad som några år senare skulle bli Vällingby. 
Det nya med stadsdelen var att den skulle fungera som ett komplett samhälle genom att 
inrymma både arbetsplatser, bostäder och centrumfunktion – därav beteckningen ABC-staden. 
Vällingby föll väl ut och blev på 1950-talet den svenska arkitekturens och stadsplaneringens 
stolta flaggskepp (Söderström, 2003, s. 453, 456).  

Figur 1: Karta över Stockholm stad med Vällingby rödmarkerat i vänstra hörnet  
Källa: http://maps.google.se, sökord: Vällingby [Hämtad 2013-12-30]  
 



18 
 

4.1 Stockholm växer 
År 1880 har Stockholm 75 517 invånare och endast tio procent av Sveriges befolkning bor i  
städerna. Men de växer i snabb takt; vid sekelskiftet ökade Stockholms invånarantal till 300 
624 och väl framme på 1950-talet bor hela 47 procent av Sveriges befolkning i städerna, 
varav 744 143 av dem bodde i Stockholm. Under 50-talets andra hälft bor tillslut majoriteten 
av den svenska befolkningen i landets olika städer (Befolkningsutvecklingen under 250 år, 
1999). Följden blev en kraftig bostadsbrist och trångboddhet i Stockholm och den fortsatt 
höga inflyttningen, höga födelsetal och tilltagande invandring i kombination med både 
kvalitativ och kvantitativ bostadsbrist som i sin tur skapade en oro för de sociala villkoren i 
den växande storstaden (Johansson & Persson, 2004). Många av de bostäder som fanns var 
små och med dålig standard. Samtidigt hade man, i den modernistiska planeringens anda, 
börjat riva i innerstaden istället för att renovera (Rudberg, 1992).  
 
4.2 Visioner och uppbyggnaden av Vällingby 
På 1930-talet föddes folkhemstanken, en vision om att Sverige skulle bli ett ”hem för folket” 
och att samhället skulle präglas av jämlikhet och samförstånd. Denna tanke fortsatte att prägla 
bostadspolitiken i många år framöver och under denna period blev därför billiga men bra 
bostäder, byggda med hjälp av allmänna medel, en viktig del i målet att jämna ut 
klasskillnaderna som rådde i samhället (Rudberg, 1992). Lars Markus, professor i arkitektur 
på KTH i Stockholm, berättar att det under 1950-talet också var lönsamt för privata 
byggbolag att bygga relativt enkla bostäder, exempelvis på grund av på goda låneregler 
(Markus 2013-12-19).  

Sven Markelius skapade, tillsammans med några andra radikala arkitekter, den omtalade 
Stockholmsutställningen 1930 och det var då som de nya stadsplanerna föddes (Vällingby, 
2000). Under det kommande 1940-talet fortsatte man att utreda och diskutera hur Stockholm 
skulle växa och Markelius studerade under denna period hur andra storstäder hanterade sin 
befolkningstillväxt, bland annat genom att besöka stadsplanerare i London (Söderström, 2003, 
s. 453). Till förebilderna hörde bland annat New Towns – självständiga drabantstäder som 
växte upp kring London (Kihlberg, 2012). De engelska idéerna präglades av 
grannskapsplaneringen, det vill säga tanken om att dela in stadsbygden i mindre och mer 
överskådliga stadsdelar, grupperade kring ett gemensamt centrum som skulle erbjuda olika 
sorters service. Markelius inspirerades av dessa idéer men i Sverige valde man dock inte 
modellen med fristående, nya städer utan istället ytterområden sammanlänkade med sin 
storstad (Söderström, 2003).  

Även funktionalismen, idéerna om ”framtidsstaden” och den sociala sidan var en viktig 
del av detta program, som daghem och bättre bostäder för barnfamiljer i de nya 
bostadsområdena (Vällingby, 2000). Även den växande trafiken hade en stor påverkan i 
planeringen av Vällingby. Antalet bilar hade ökat ända sedan 1890-talet och fortsatte att öka 
kraftigt i och med att fler och fler hade råd att skaffa sig en egen bil som en följd av det 
ökande materiella välståndet i Sverige (Kihlberg, 2012). Med bilen blev det snart aktuellt med 
frågor kring hur andra trafikanter kunde skyddas mot trafken i stadsmiljön. Tankar om 
trafikseparering utvecklades, inspirerat av Radburn utanför New Jersey som stod klart redan 
1928. Där hade Markelius sett hur man för första gången skilde på gång- och biltrafik; 
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invånarna behövde aldrig korsa en gata på väg till hemmet och barnen kunde gå till skolan 
utan risk för bilar (Vällingby, 2000). Efter att han blev stadsplanedirektör i Stockholm i 
mitten av 1940-talet höll han även i utbyggnaden av tunnelbanesystemet, vilket kom att bli en 
grundbult i stadsdelen (Vällingby, 2000). Kollektivtrafiken var generellt en viktig del i 
planeringen under denna period, berättar Lars Markus, men till skillnad från idag så handlade 
detta inte om något miljötänk, utan snarare om att människor enkelt skulle kunna ta sig in till 
Stockholms city och för att, inte minst i detta sammanhang, kunna locka folk från city ut till 
Vällingby (Markus 2013-12-29). I ett ljudklipp från dokumentärfilmen Vällingby i SVTs 
Öppet arkiv formulerar han visionerna om stadsdelen på följande vis:  
 

Det var mitt första försök att klara två anspråk som jag tycker att man borde ställa på en sådan 
ytterstadsdel. Det var att den skulle vara delvis självförsörjande och att den skulle ha ett modernt, 
enligt min mening, trafiksystem, nämligen ett differentierat trafiksystem, där man skiljer på 
gångtrafiken och körtrafiken.[…] Här var det alltså frågan om en stadsdel, en ytterstadsdel, som 
fortfarande är en del av den stora staden – inte en självständig enhet – men varje stadsdel ska ha en 
viss möjlighet till självförsörjning med butikscentrum och så vidare (Vällingby, 2000). 

 
Vikten av självförsörjning är något som även omnämns i broschyren Vällingby – Företagens 
framtidsstad från 1952. Vidare skriver man: i Vällingby beräknas omkring 23 000 människor 
kunna bo och – i största möjliga utsträckning – även kunna arbeta (Vällingby – Företagens 
framtidsstad, 1952, s. 3). Inte minst i denna broschyr understryker man vikten av 
arbetsmöjligheterna i området: 
 

Tidigare har ring efter ring av bostadsområden lagts kring den gamla stadskärnan. Utbyggnaden av 
Vällingbyområdet sker emellertid i annan ordning, ty här ute på Hässelbys slotts gamla områden 
byggs upp en så vitt möjligt självförsörjande stad, som inom sig skall hysa icke blott butiker och 
fritidsanläggningar i tillräcklig omfattning, utan även olika arbetsplatser i sådan utsträckning, att 
goda möjligheter föreligga för den förvärvsarbetande befolkningen att finna sin utkomst på platsen 
(Vällingby – Företagens framtidsstad, 1952, s. 2)   

 
Ett stort fokus på arbetsplatsernas roll i området fanns under tiden för planeringen men man 
beskriver även att man i planläggningen i första hand eftersträvat att bereda invånarna en 
trivsam och trygg miljö, vilket man då hoppades skulle medföra en större rotfasthet än annars 
hos befolkningen och även minska flyttningsfrekvensen. För att detta mål skulle kunna nås 
ville man erbjuda ett varierat arbetsliv med utrymme för skiftande anspråk på 
sysselsättningsmöjligheter (Vällingby – Företagens framtidsstad, 1952, s. 2). Man tänkte sig 
att de arbetande skulle ha sin bostad inom gångvägs- eller cykelvägsavstånd och att man till 
exempel skulle kunna gå hem och äta på lunchen och på så vis ha mer tid hemma med 
familjen för rekreation. Man hade en förhoppning om att detta sedan skulle resultera i större 
trivsel med arbetsförhållandena och generera en effektivare arbetsinsats (Vällingby – 
Företagens framtidsstad, 1952).  

Vällingby var dessutom mer kommersiellt baserat än vissa andra stadsdelsområden i 
Stockholm under samma period, berättar Lars Markus (2013-12-19). Centrum skulle innehålla 
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allt för människornas behov: förutom ett rikt butikssortiment skulle det även inrymma kultur 
och nöjen – som bio, caféer och restauranger – banker, samhällsservice, hälsovård samt 
tunnelbaneförbindelsen till och från Stockholms city. Med ett så stort underlag som invånarna 
i Vällingby skulle utgöra menade man att det fanns goda möjligheter att skapa just den grad 
av självständighet gentemot storstaden som man eftersträvat. Därför var standarden på 
sortimentet en viktig del och man ville att det skulle vara fullt jämförbart med vad som 
erbjöds i innerstadens butiker (Vällingby – Företagens framtidsstad, 1952). Genom den 
koncentrerade bebyggelsen i Vällingby skapas förutsättningar för ett rikt folkliv vid torget. 
Detta är inte minst ut psykologiska synpunkter av stor betydelse för affärslivet (Vällingby – 
Företagens framtidsstad, 1952, s. 14). Det var i också Vällingby som de moderna bostäderna 
fanns; rejält tilltagna punkthus som sträcker sig mot skyn, presenterar en besökande man i ett 
radioprogram från 50-talet (Vällingby, 2000).  
 

Figur 2: Teckning föreställande det planerade Vällingby Centrum  
Källa: Vällingby – Företagens Framtidsstad, 1952, s. 16 [Hämtad 2013-12-29] 
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Det svenska 1950-talet brukar generellt beskrivas som ett idylliskt decennium ur många 
aspekter. Det var en tid då ekonomin blomstrade, välfärden ökade och framtiden var ljus 
(Kihlberg, 2012, s. 25). Vällingby är den förort bland 1950-talets många folkhemsområden 
som blivit mest omtalad både i Sverige och utomlands. Stadsdelen var en ny form av 
stadsbyggande som föll mycket väl ut och i många avseenden överträffade planerarnas 
förväntningar, det representerade ett nytt samhälle i Sverige men stod även för det materiella 
välstånd som äntligen hade uppnåtts i landet (Söderström, 2003, Kihlberg, 2012).  

När Vällingby centrum invigdes den 14 november 1954 ville man att det skulle vara lika 
intressant för innerstadsborna att ta tunnelbanan ut till Vällingby som det var för 
vällingbyborna att åka in till Stockholm city, vilket de första åren också slog in. En kraftig 
marknadsföring bidrog till att väcka ett stort intresse hos både allmänheten och företagare 
(Söderström, 2003, s. 454).  Det var dock en hel del dramatik kring uppbyggnaden. Dels på 
grund av Markelius moderna planidéer att ge förorten ett rikt serviceutbud, arbetsplatser och 
en varierad bostadsbebyggelse, vilket var ett nytänkande som inte var självklart och som han 
ville vinna gehör för. Dramatiken gällde också om centrum skulle hinna bli färdigbyggt till 
invigningen och om man skulle finna hyresgäster till alla butiksytorna (Söderström, 2003). 
 
4.3 Vad hände sedan? 
30 år efter invigningen av Vällingby centrum hade den en gång så attraktiva stadsdelen 
förlorat en del av sin forna glans. 1959, fem år efter invigningen, nådde stadsdelen sin 
befolkningstopp med 11 438 invånare. Efter det skulle invånarantalet i Vällingby minska ända 
fram till 1988, då befolkningen sjunkit till nära hälften av vad den hade varit vid 1950-talets 
slut, på grund av konkurrens från både cityhandeln och nya handelscentrum i närliggande 
områden (Kihlberg, 2012, Vällingby, 2000). Under dessa år började huvudägarna Svenska 
Bostäder därför planera för att förnya centrumet (Vällingby, 2000). En rapport, Vällingby 
centrum år 2000, togs fram av Köpmannaförbundet på Svenska Bostäders uppdrag år 1985 
och omdömet som gavs området var profillöst och ålderdomligt (Kihlberg, 2012, s. 61). 
Enligt författarna till rapporten fanns ett stort behov av förnyelse då centrumet ansågs sakna 
identitet och gav ett nedslitet och tråkigt intryck (Kihlberg, 2012). När Sveriges ekonomi 
började återhämta sig i mitten av 1990-talet efter den ekonomiska kris som landet gått igenom 
blev det också möjligt för Svenska Bostäder att återuppta dessa planer på en förnyelse 
(Kihlberg, 2012). År 2004 blev ett kvalitetsprogram färdigt och på sensommaren år 2005 hade 
den utdragna processen om Vällingby centrums förnyelse nått sin ände. Knappt tre år senare 
stod allt klart och i mars 2008 återinvigdes centrumet (Kihlberg, 2012). År 2006 fick området 
dessutom ett prestigefullt samhällsplanerings- och stadsbyggnadspris; planpriset, med 
motiveringen 

 
Ett slumrande idealsamhälle ges nytt liv genom balanserad vidareutveckling av ABC-stadens 
grundtankar. Modernt stadsbyggande adderar nya kvaliteter till en redan stark identitet. Genom 
utveckling och förnyelse enligt dagens krav blir Vällingby centrum åter ett modernt kultur- och 
affärscentrum, samtidigt som dess unika kulturvärden bevaras (Sveriges arkitekter – Vällingby 
centrum, 2014-01-01). 
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Idag växer befolkningen återigen i Vällingby och prognoserna talar för att detta kommer att 
fortsätta. Tabellen nedan visar hur befolkningsutvecklingen sett ut sedan 2003 och vilka 
prognoser som satts fram till 2022 (Områdesfakta – Statistik om Stockholm, 2014-01-05). 

Tabell 1: Befolkningsstatistik över stadsdelen Vällingby   
Källa: Områdesfakta – Statistik om Stockholm [Hämtad 2014-01-05] 
 
Vällingby blir kanske aldrig lika populärt som det en gång var på 50-talet, men det har fått ett 
uppsving sedan 80- och 90-talet, då stadsdelen gick från framtidsstad till sovstad – en 
benämning som andra förortsområden under samma tidsepok fick på grund av att de hyste så 
få arbetsplatser och som gjorde att områdena upplevdes tomma under dagen (Urban 
utveckling, 2014-01-10, NE.se, 2014-01-10). I dagsläget håller man dessutom på att rusta upp 
hela området Hässelby-Vällingby, med fokus på grannstadsdelen Råcksta. Där etablerades 
Vattenfall sitt huvudkontor på 1950-talet och var med sina (som mest) 3000 anställda ”det 
viktigaste A-et” i ABC-staden. Vattenfall lämnar nu området och på denna plats ska man 
bygga ”Vällingby Parkstad” – en modern variant av den klassiska ABC-staden kallad ABC 
2.0 (Vällingby Parkstad, 2011, s. 4).  

Dan Hallemar, från Sveriges Arkitekter skrev, i samband med planpriset, november 2006: 
Det är dags igen. Just när du trodde att det var över. Vällingby centrum är tillbaka. Större än 
någonsin. Viljan finns där. Och drömmarna. Och planprisjuryn var enig, något bättre finns 
inte i Sverige idag (Sveriges Arkitekter, 2014-01-01). Och kanske har han rätt? Det återstår 
fortfarande att se.   
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5. NORRA DJURGÅRDSSTADEN 
 
Idéerna bakom området Norra Djurgårdsstaden bygger på ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet som innefattar dels byggandet av bostäder, lokaler och infrastruktur men även den 
dagliga verksamheten i området. Stadsdelen ska erbjuda en attraktiv och modern boendemiljö 
och dynamik ska avspeglas i mångfalden av boendeformer och utbudet av service, kultur och 
nöjen (Stockholm Royal Seaport 2, 2010, s. 11). Här ska totalt 10 000 bostäder byggas, 30 
000 arbetsplatser skapas och området planeras vara klart runt 2030 (Stockholm Royal Seaport 
1, 2009, Lorentz, 2013-12-27). 
 
5.1 Stockholm växer på nytt 
Sedan 1950-talet har det hänt mycket i huvudstadens befolkningstillväxt. Mellan 1960-1970 
minskade befolkningen kraftigt, under den så kallade ”Gröna vågen” flyttade folk från staden 
och befolkningen skulle inte börja öka igen förrän 1982, då befolkningen sakta men säkert 
började öka igen genom att gå från 647 155 till 649 686 invånare (Göransson, 2013-11-26, 
Statistik om Stockholm, 2013-12-30).  

Figur 3: Diagram över befolkningsmängden i Stockholms stad år 1950-2010  
Källa: Bearbetat av mig i Excel hjälp av statistik från StatistikomStockholm.se [Hämtad 2014-01-01] 

Befolkningen fortsatte att växa kraftigt igen under 90-talet och sedan 2006 har alla 
befolkningsprognoser sprängts. Invånarantalet har ökat i rask takt ända sedan dess och 
bostadsproduktionen har inte hunnit ikapp, vilket resulterat i en bostadsbrist i staden 
(Göransson, 2013-11-26). Den 31 december 2012 hade Stockholm 881 235 invånare (Statistik 
om Stockholm, 2013-12-29) och man har beräknat att befolkningen år 2030 ökat med 
ytterligare minst 180 000 personer. Av denna anledning är bostadsbyggandet ett prioriterat 
politiskt mål (Fördjupat program för Hjorthagen, 2008). 

Urbaniseringstakten i världen idag är hög och viljan att bo i urbana miljöer ökar ständigt. 
Idag bor 50 procent av världens befolkning i städerna och till 2030 förväntas denna andel öka 
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till 60 procent. Mot bakgrund av detta menar man att det också är i städerna som de största 
vinsterna i klimat- och miljöarbetet på sikt kan göras (Stockholm Royal Seaport 2, 2010, s. 5). 
Utifrån detta har bland annat Stockholm en viktig uppgift att skapa lösningar för en hållbar 
stadsutveckling som tillåter en befolkningstillväxt samtidigt som både klimat- och 
miljöpåverkan och energi- och resursförbrukning minskar. (Stockholm Royal Seaport 2, 2010, 
s. 5). I planen för området beskrivs Norra Djurgårdens roll i detta på följande vis: 

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder 
samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare 
industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya 
arbetsplatser – allt från hamnanknutna verksamheter till företag inom finansiella tjänster, media 
och etableringar inom tjänste- och kultursektorn – där innovativ miljöteknik främjas (Stockholm 
växer, Norra Djurgårdsstaden – Hållbar stadsutveckling, 2013-12-29). 

 
5.2 Stadsdelen i dagsläget 
Norra Djurgårdsstaden tillhör Östermalms stadsdelsområde som ligger i utkanten av 
Stockholms innerstad. Tidigare bestod platsen till störst del av industrimark och man började 
därför planera ett bostadsområde här som ett effektivare sätt att använda marken på 
(Stockholm Royal Seaport 2, 2010). Redan 2001 togs ett program fram för hela Norra 
Djurgårdsstaden som man sedan dess skruvat på fram och tillbaka. Staffan Lorentz, 
projektchef för Norra Djurgårdsstaden berättar i en intervju att den utdragna processen dels 
handlade om evakueringsfrågor, man behövde exempelvis komma överens med 
energiföretaget Fortum om huruvida man eventuellt skulle flytta på det närliggande gasverket 
(Lorentz, 2013-12-27). Ett svårt beslut att ta då verket är av riksintresse för 
kulturminnesvården med motiveringen att den är en storartad kommunal satsning, typisk för 
sin tid (Fördjupat program för Hjorthagen, 2008). Till sist kom man fram till att gasverket 
skulle evakueras och stängas av, vilket tog lång tid. Men sedan har det varit väldigt lång tid 
som planen har varit överklagad. Alla lov och alla tillstånd har blivit överklagade från folk, 
berättar Lorentz vidare. Innan man kunde ge sig på detaljplanerandet för bostadsområden 
fanns det med andra ord många förberedande frågor för att komma åt marken.  

Under våren 2009 kom de första byggherrarna igång med själva bostadsbygget, efter att 
Stockholms stad arbetat med markrening, markförstärkningar, dragit ledningar och dylikt. Inte 
förrän 2011 flyttade de första boende in. Att ta fram detaljplaner har således varit en lång och 
omständlig process men idag bor ungefär 600 familjer längst upp i området, bortanför 
gasverket. Planen är nu att bygga omkring 500 lägenheter om året och stadsdelen beräknas 
vara färdigbyggd någon gång efter 2030 (Lorentz, 2013-12-27). 
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Figur 4: Gråfärgat område vid den blå nålen visar området Norra Djurgårdsstaden  
Källa: Stockholms stad – Stockholm växer [Hämtad 2014-01-01]  
 
5.3 Visioner för Norra Djurgårdsstaden  
Planeringen för Norra Djurgårdsstaden utgör en viktig del för att möta de behov som 
Stockholms befolkningsökning medför och enligt Övergripande program för miljö och 
hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (2010) kan stadsdelen i sig även komma att 
bidra till att skapa ytterligare tillväxt i staden. Omvandlingen av området är också en viktig 
del i förverkligandet av Stockholms översiktsplan och tillhörande strategi att förtäta staden 
inåt, vilket grundar sig i stadens strävan efter att kunna möjliggöra ett målmedvetet 
miljöarbete som ger både arbetstillfällen och samhällsekonomiska besparingar. Tidigare 
omvandlingar av före detta hamn- och industriområden har varit framgångsrika, exempelvis 
Hammarby Sjöstad har varit en förebild för framtagningen av idéerna för Norra 
Djurgårdsstaden (Stockholm Royal Seaport 2, 2010, s. 6).  

Under arbetet med planen för Norra Djurgårdsstaden beslutade Stockholms stad att denna 
stadsdel skulle byggas utifrån förhoppningen att skapa en hållbar stadsdel i världsklass och 
som genom innovativ miljöteknik och kreativa lösningar också bli ett skyltfönster för ett 
hållbart stadsbyggande (Stockholm Royal Seaport 1, 2009). Även om Stockholm idag redan 
anses vara en av världens renaste huvudstäder, ställer klimatförändringarna krav på fortsatta 
satsningar och stärkt medvetenhet om de utmaningar som väntar (Stockholm Royal Seaport 
1, s. 8, 2009).  Norra Djurgårdsstaden är idag ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, 
genomsyrat av hållbarhetsfrågor – från planering till inflyttningsklara bostäder – där målen är 
att utveckla en hållbar stadsutveckling, klimatsmart livsstil och innovativ energiteknik. För att 
uppfylla detta har man satt upp ett antal övergripande mål som redovisas i figuren nedan 
(Promenadstaden – Stockholms översiktsplan, 2010).  
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Figur 5: Övergripande mål för att uppnå ”En miljöstadsdel i världsklass” i Norra Djurgårdsstaden 
Källa: Stockholm Royal Seaport 2, 2010, s. 14 [Hämtad 2014-01-02] 
 
I dagsläget ligger Stockholm redan i framkant i att utveckla, marknadsföra och tillämpa ny 
energi- och miljöteknik men man vill att denna position ska stärkas ytterligare. Man menar att 
Norra Djurgårdsstaden har särskilt goda möjligheter, dels genom sitt fysiska naturgivna 
kapital, att bli en internationell förebild för hållbara och kvalitativa stadsmiljöer och att man 
genom kloka investeringar, genomtänkta beslut och konstruktiv dialog hoppas kunna förena 
den ökande befolkningstillväxten i Stockholm med dessa miljöambitioner och en långsiktig, 
ansvarsfull resurshushållning (Stockholm Royal Seaport 1, s. 8, 2009).  

För att nå en fossilbränslefri miljö görs satsningar på hållbara transporter, man har bland 
annat planerat för färre parkeringsplatser i området. Viktiga frågor om man ska skapa ett 
hållbart samhälle är att hålla ner transporter och hålla ner konsumtion, så att man inte slösar 
en massa energi på onödiga grejer […] Och har man få parkeringsplatser, få möjligheter att 
ha bil, då åker man mer kollektivt, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra 
Djurgårdsstaden. Han berättar att en ytterligare faktor i detta handlar om att marken i området 
är väldigt dyrbar och det blir därför för både kostsamt och trist om man ska anlägga bredare 
gator med enda syfte att parkera bilar på dem. Av estetiska skäl har man istället valt att bygga 
alla parkeringsplatser under bostadshusen, och i och med att även detta blir en kostsam 
historia avhåller man sig från att bygga onödigt många. Istället har man försökt stämma av 
hur bilinnehavet ser ut hos inflyttarna och resultatet har visat att snittet ligger på ungefär 0.5 
bilplatser per lägenhet och detta även är genomsnittet för antal bilar per lägenhet i innerstan. 
En naturlig förutsättning för att detta ska kunna fungera är bra tillgång till väl fungerande 
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kollektivtrafik. Idag har området bra allmänna kommunikationer med både tunnelbana och 
stomlinjebussar men denna planeras att förbättras ytterligare genom Norra länken – 
Stockholms stora vägtunnelprojekt, en framtida cityspårväg, samt utbyggnaden av Östlig 
förbindelse – en ny vägförbindelse öster om innerstaden (Företagsgruppen Norra 
Djurgårdsstaden, 2013-12-30, Stockholm Royal Seaport 1, 2009). Dessutom tar det ungefär 
tio minuter att cykla in till city.  

Bostäder och övriga byggnader i stadsdelen är tänkta att anpassas till ett framtida 
förändrat klimat, exempelvis höjd havsnivå och ett fuktigare och varmare klimat. 
Byggnaderna planeras med en avancerad miljödesign genom energiproducerande 
installationer som tillsammans med områdets smarta elnät ska medföra en låg energiåtgång 
(Stockholm Royal Seaport 2, 2010). Staffan Lorentz berättar att man har delat ut tydlig 
information till de som flyttat eller ska flytta till Norra Djurgårdsstaden, om hur saker 
fungerar och varför systemet ser ut på ett visst sätt, då man vill att de ska ha förståelse för att 
de val som de gör har stor betydelse i vardagen kring energikonsumtion och transporter. 
Lorentz säger vidare att det krävs för hela samhällets miljöprestanda att både boende och de 
som arbetar i området hjälper till. Han berättar också att man anpassat systemet så att det ska 
vara enkelt att ta initiativ till denna typ av livsstil och förhoppningen är att det till slut ska 
komma intuitivt för invånarna, vilket nämns även i planerna för området (Lorentz, 2013-12-
27). 

Ambitionen för Norra Djurgårdsstaden är även att planera för en stadsdel med blandad 
bebyggelse. Man strävar efter att skapa ett område med innerstadens kvaliteter, men som 
planeras och utformas utifrån dess unika förutsättningar, bland annat tillgången till hav och 
Nationalstadsparken. Planerna för stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har utarbetats efter 
nyckelorden; tätt, hållbart, urbant, tryggt, tillgängligt, grönt, identitet (Fördjupat program för 
Hjorthagen, 2008, s. 68). Målet är att planeringen ska leda till en levande och varierande 
stadsdel med en bra mix av bostäder, arbetsplatser, service och affärsmässiga verksamheter. 
Man tänker sig en jämbördig fördelning av hyresrätter och bostadsrätter i bostadsbebyggelsen 
och det ska även finnas bostäder reserverade för seniorboende, studentboende och 
gruppboende (Fördjupat program för Hjorthagen, 2008, s. 68). Lorentz berättar att det varit 
mycket fokus på hållbarhetsbiten av projektet, mycket på grund av att man ser att det gynnar 
Stockholm. Som stad kan man marknadsföra sig genom detta och dessutom kan företag i 
Stockholm och övriga Sverige använda detta projekt som en språngbräda ut på en 
exportmarknad. Men han säger vidare att det nödvändigtvis inte är detta som gör stadsdelen 
attraktiv och som lockar människor att flytta dit, utan tror snarare att det handlar om en bra 
mix av saker och ting (Lorentz, 2013-12-27). För att kunna attrahera så brett som möjligt har 
man dels jobbat med olika arkitekter och byggherrar som hyr eller säljer till många olika 
kunder, dels har man försökt få in så mycket lokaler som möjligt och hjälpt till att identifiera 
platser man skulle kunna driva handel och verksamheter på. Man vill även verka för att få in 
skola och förkola och även komma överens med till exempel Lidingö om hur man ska kunna 
samnyttja vissa funktioner (Lorentz, 2013-12-27). 

En ytterligare del av visionerna för Norra Djurgårdsstaden handlar om det stora antalet 
arbetsplatser som man planerar att bygga. Dels finns en stor efterfrågan av att ha byggrätter 
för större etableringar för företag i Stockholm, men det handlar även om att man vill skapa en 
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levande stadsdel och för detta krävs att det finns någon som vistas i området även på dagtid. 
Det går inte att ha restauranger som bara funkar för några som är där och äter på kvällen 
utan det måste finnas lite mer underlag för service och handel och lunchrestauranger och 
sådär och då är det en dagbefolkning genom arbetsplatser som är nyckeln till det, säger 
Lorentz (Lorentz, 2013-12-27). 

Visioner om livsstilar är också centralt i planeringen för stadsdelen. Bland annat i 
Övergripande program för miljö- och hållbar stadsutveckling (2010) illustreras en 
framtidsbild av Norra Djurgårdsstaden upp som ett område med ett rikt socialt liv som 
grundas i en god planering av mötesplatser: tillgången till samlingslokaler ska ge 
föreningslivet ett nytt liv, nationalparken ska skapa hälsoinriktade aktiviteter och allmän 
rekreation och hamnen ska bringa glädje i form av båtliv och strandpromenader. Man har en 
vision om att invånarna genom detta så småningom ska ha utvecklat hållbara livsstilar, att de 
ska vara aktiva och skapa sociala nätverk och trivsel för sitt välbefinnande och genom detta 
uppleva en hög livskvalitet (Stockholm Royal Seaport 2, 2010, s. 34). Man beskriver i flera av 
plandokumenten att man vill utforma stadsdelen så att man kan få en bra överblick av området 
och för att miljön i området ska upplevas trygg och säker. Och när det kommer till 
attraktiviteten i området är det just detta som Lorentz tror väger tyngst; att det blir ett vackert 
område som folk bryr sig om och som kan känner sig trygg i, som man känner sig välkommen 
i och som har en bra mix av mycket aktivitet, ro, handel, idrott eller kultur (Lorentz, 2013-12-
27). 
 

Figur 6: Teckning över det planerade Norra Djurgårdsstaden, sett från norr   
Källa: Fördjupat program för Hjorthagen, 2008, s. 1 [Hämtad 2014-01-05] 



   

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I planerna för Norra Djurgårdsstaden finns uppenbara likheter med innebörden och målen 
som den postmodernistiska planeringen innefattar. Det vill säga att man förespråkar en 
diversifierad och mångfacetterad stadsdel genom varierande verksamheter som exempelvis 
handel, idrott eller kultur samt en funktionsblandning av arbete, bostäder, service och en 
blandad bebyggelse som ska generera ett rikt socialt liv och trygghet. Centralt i planeringen är 
också ett område som är tillgängligt för alla, en levande stadsdel med varierande 
verksamheter. Trots att Vällingby, i motsats till Norra Djurgårdsstaden, är planerat och byggt 
under en tid då den modernistiska planeringen genomsyrade samhällsplaneringen uppvisar 
denna stadsdel många undantag från modernismens karaktäristiska drag. Till skillnad från 
exempelvis miljonprogrammet – som också formulerats innan den postmodernistiska 
planeringen tagit fart – skulle Vällingby vara självförsörjande, det vill säga att folk skulle 
både bo och jobba där. Istället för att skapa ett ”rationellt maskineri” för en storskalig, 
monoton miljö och istället för ett tänk som inte tog hänsyn till och främjade den mänskliga 
diversiteten, är Vällingby snarare i linje med de postmodernistiska idéerna. Man har tvärtom 
strävat efter att försöka skapa levande miljöer som ska påverka invånarnas vardagsliv och 
sociala liv positivt och utgått från vilka behov de kan tänkas ha i stället för bestämda 
föreställningar om hur något är eller borde vara.  

Det finns naturligtvis många särgående visioner mellan dessa två områden, en av dem 
handlar om visionerna kring vem området i slutändan byggs för och hur man bemöter 
invånarnas behov. På 1950-talet var folkhemstanken en central vision som påverkade idéerna 
i ABC-projektet och som till stor del handlade om att alla skulle kunna ha möjlighet till ett bra 
boende. Detta uppnådds genom att bygga billiga men bra bostäder som finansierades genom 
allmänna medel och man såg sedan till att bemöta befolkningens behov genom att förse denna 
med grundläggande service i området. Idag ser samhällsstrukturen och bostadspolitiken 
annorlunda ut vilket innebär att det inte ens är möjligt för Norra Djurgårdsstaden att skapa ett 
område som bemöter behovet av bostäder på samma sätt, även om detta – i linje med den 
postmodernistiska planeringen – anses vara viktigt att skapa en mångfald som främjar den 
mänskliga diversiteten. Det faktum att man skapar nyproduktion i nära anslutning till 
Östermalm kan uppfattas som att man vänder man sig mot övre medelklass och bilden av 
Norra Djurgårdsstaden blir snarare, till skillnad från Vällingby, en slags marknadsstyrd 
stadsdel. 

Något annat som gjorde Vällingby till en stadsdel ”före sin tid” är den stora satsningen på 
handel och kultur. Man satsade på både utbud och designen av detta – på samma sätt som man 
gör idag, även om detta då med stor sannolikhet drevs fram av känslan att man äntligen 
lämnat fattig-Sverige bakom sig och att ”vanligt folk” kunde köpa det de behövde, när de 
behövde det, liksom att ta de av kulturlivet. Oavsett anledning skapades ur detta bevisligen en 
mer levande och intressant stadsdel – både för invånare och för besökare – istället för en 
sovstad, som många andra förorter under samma period blev.  

Det är tydligt att visionen om mångfald i ett område har stor betydelse för vad som, ur ett 
planeringsperspektiv, anses vara attraktivt för en stadsdel. Dels av människor – enligt Richard 
Florida främjar en öppen mångfaldskultur kreativitet, vilket gör ett område attraktivt i sig – 
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men även gällande den fysiska utformningen. En bra mix av saker och ting, ett mångfacetterat 
område, med plats för arbete, torg och andra allmänna utrymmen och, i och med detta; 
rekreation. Rekreation är ett ord som förekommer flitigt i båda sammanhangen; det nämns 
både i Vällingbybroschyren från 1952 och i flera av planhandlingarna för Norra 
Djurgårdsstaden. Som Lorentz nämner i intervjun har platsen en avgörande roll, dels genom 
sin fysiska utformning men även ur trygghets- och trivsamhetssynpunkt. Man vill skapa ett 
område som folk bryr sig om, som man känner sig trygg och välkommen i. Dessa är några av 
ledorden även i planerna om Vällingby; i broschyren från 1952 beskriver man att man i 
planläggningen i första hand eftersträvat att bereda invånarna en trivsam och trygg miljö. 
Något som även Roland Andersson (1998) nämner som en av de viktigaste komparativa 
fördelarna med en stad eller stadsdel. I Vällingby handlade detta, som tidigare beskrivits, dels 
om förhoppningen att det skulle leda till en större rotfasthet hos befolkningen men även i 
avseende att minska flyttningsfrekvensen och för att detta mål skulle kunna nås ville man 
även erbjuda ett varierat arbetsliv med utrymme för skiftande anspråk på 
sysselsättningsmöjligheter. Arbetslivets betydelse utgör överlag en stor del av 
tankekollektiven bakom funktionsblandningen som förekommer i båda projekten, men det 
bedöms som angeläget på olika sätt. I Vällingby menade man att det ultimata var att arbeta på 
samma plats som man bodde på, vilket inte anses som attraktivt eller realistiskt idag, speciellt 
inte i en stad som Stockholm. Dagens huvudstadsinvånare prioriterar sannolikt inte att jobba 
nära hemmet framför att jobba där man hittar bästa möjliga karriärsutvecklingsmöjlighet, var i 
staden detta än må vara. Planerna för arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden handlar snarare 
om ett sätt att skaffa en dagbefolkning för en levande stad, där människor möts, och som 
Lorentz berättar ser man detta som en otroligt viktig komponent i visionen om den levande 
stadsdelen. Även om dessa tankar kanske även präglade Vällingby så har man snarare uttryckt 
att arbetsplatsernas funktion handlat om – frånsett det tidigare nämnda grunderna – att skapa 
ett kortare avstånd och snabbare transporter mellan hem och arbete för att bidra till mer 
kvalitetstid med familjen och plats för rekreation i hemmet. Som nämns i kapitlet Visioner 
och uppbyggnaden av Vällingby beskriver man även i Vällingby-planeringen att man ville 
skapa förutsättningar för ett rikt folkliv vid torget och att detta är inte minst ut psykologiska 
synpunkter av stor betydelse för affärslivet. Vikten av allmänna utrymmen överlag betonas i 
både Vällingby och Norra Djurgårdsstaden. 

En ytterligare stor skillnad, och det kanske tydligaste exemplet när man jämför dessa två 
bostadsprojekt är tankar om hållbar utveckling och miljömedvetenhet. Norra Djurgårdsstaden 
har, till skillnad från ABC-staden, blivit skyltfönster för en hållbar stadsdel; med närhet till 
vatten och parker, ett effektivt energisystem och cykelavstånd till city kombinerat med ett 
kommunikationsnät som underlättar ett minskat användande av bil, menar man att området 
har de förutsättningar som krävs för att skapa ett miljöprofilområde. 1950-talet, å andra sidan, 
var ett så kallat bilsamhälle som inte ifrågasatte användande av bil. Att ”vanliga människor” 
kunde skaffa bil var ett uttryck för det växande välståndet och jämlikheten. I Norra 
Djurgårdsstaden, däremot, har man som mål att minska på biltrafiken. Problemet med dessa 
typer av lösningar generellt är ofta att kan vara svårt att förbättra situationen för någon grupp 
utan att försämra situationen för någon annan, det vill säga att uppnå en sorts ”Win-Win”-
situation i Pareto-opitmalitet-anda. Exempelvis en minskad användning av bil kräver att 
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ökade resurser satsas på kollektivtrafiken. Ett annat exempel är segregationsaspekten. Även 
om trycket på bostäder i Stockholm är stort och att det alltid kommer att finnas de som har råd 
med nyproducerade lägenheter invid Östermalm – där marken är särskilt dyrbar – så är det 
endast liten skara av befolkningen som har råd att flytta dit.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka några av visionerna för att skapa nya, 
attraktiva stadsdelar genom att jämföra och diskutera visionerna för två stora, och för sin tid 
moderna, bostadsprojekt i Stockholm. Detta för att kunna ta reda på vilka ideal och 
problembilder som varit centrala i planeringen, vad visionerna består av och hur de skiljer sig 
åt. Min studie visar att det finns en grundläggande likhet i de två fallen; nämligen en kraftig 
inflyttning och befolkningstillväxt i Stockholm som nödvändiggjorde, respektive 
nödvändiggör, ett ökat bostadsbyggande, där det inte räcker med att bygga ut befintliga 
områden, utan det krävs också nya stadsdelar. Och i dessa situationer träder de samhälleliga 
och politiska värderingar som dominerar agendan vid respektive tidpunkt i förgrunden. På 
1950-talet handlade det om det jämlika folkhemmet, idag om miljö och hållbarhet och om 20-
30 år är det förmodligen något annat. Idag räcker inte den gamla folkhemstanken till som ett 
bra ideal i dagens samhälle, till exempel på grund av förändrade familjestrukturer – det vill 
säga att kärnfamiljen inte längre är det enda sättet att ha familj på. Överlag finns aspekter av 
hur man bygger ett bra, väl fungerade område idag som man helt enkelt inte tänkte på då. 
Alltså; den grundläggande drivkraften är densamma, men utformningen blir annorlunda 
beroende på att samhällssituationen och tidsandan är annorlunda. Båda dessa områden har 
varit skyltfönster genom sin moderna, nytänkande stadsplanering – men på helt olika sätt. En 
fråga man kan ställa sig vidare är om dessa områden representerar två olika typer av sociala 
önskedrömmar? På pappret ser båda stadsdelarna ut som bra områden som uppfyller flera av 
de komparativa fördelar som Andersson listar, däribland ett socialt kapital – det vill säga 
stadens förmåga att tillgodose behov som tillgång till kultur, till trygghet och så vidare.  Men 
hur stort är glappet egentligen mellan vision och verklighet? Sannolikt finns inget ”rätt” sätt 
att skapa en attraktiv stadsdel och vad som möjligen är ”rätt” förändras över tiden.  

Planeringen förändras till följd av många olika skiften i samhället men det kan säkert se 
ut som att man håller på med samma planering hela tiden. Av denna anledning anser jag att 
det är både viktigt och intressant att göra denna typ av komparativa undersökning om 
planeringsideal. Precis som Bryman (2011) menar har det varit jag själv som varit det 
viktigaste redskapet vid datainsamlingen; vad som undersökts, vilken litteratur jag använt, 
vilka intervjupersoner jag valt och vilket material jag valt att redovisa och belysa mest har till 
stor del varit beroende av vad jag själv är intresserad av och lägger vikt vid. Undersökningen 
har väckt många frågor hos mig och många slutsatser är svåra att dra utifrån denna uppsats 
och skulle istället kräva en bredare forskning för att besvara. Som samhällsplanerare blir 
kanske den största och viktigaste frågan om det ens är möjligt att skapa attraktiva städer som 
gynnar alla, istället för fördelningsmässigt attraktiva städer? Hur skulle det gå till?  
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Intervjuer 
Berit Göransson, 131126, Planavdelningen, Stockholms stadsbyggnadskontor 
Lars Markus, 131219, professor, Kungliga Tekniska Högskolan 
Staffan Lorentz, 131227, Projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms exploateringskontor 



   

Intervjuguide: Lars Markus, professor i arkitektur, KTH 
 
 

• Introduktion 
o Presentation av mig 
o Uppsatsens syfte  
o Inspelning 

 
• Attraktivitet i städer och stadsdelar – hur ser du på detta? Hur kan det mätas? 
 
• Vad är attraktivt (ur ett planeringsperspektiv) i en stadsdel? 

o Vad betydde det på 50-talet? (Folkhemstanken, rättvisa, osv.) 
o Vad betyder det idag? (Hållbar utveckling, energieffektivitet osv.) 

 
• Hur uppkommer visionerna för dessa bostadsområden och hur är de uppbyggda? 

 
• På vilka sätt kan man ta lärdom av dessa olika visioner? 

 
• Hur ser glappet mellan vision och verklighet ut – idag jämför med igår?  

Hur stor är optimismen i relation till realismen? 



   

Intervjuguide: Staffan Lorentz, Projektchef Norra Djurgårdsstaden 
 
 

• Introduktion 
o Presentation av mig  
o Uppsatsens syfte  
o Inspelning 

 
• Vad skulle du säga är utmärkande för en attraktiv stad i dagens samhälle? 

o Vad lockar invånare? (Modernt, hållbarhet, konkurrenskraftigt?)  
o Hur skiljer det sig från exempelvis 50-talet? (ABC-stad, folkhemsidén, 

rättvisetänk osv.) 
 
• Berätta om Norra Djurgårdsstaden!  

o Hur ser visionen ut? 
o Planeringsprocessen? (Start? Första spadtaget? Dagens läge?) 
o Hur ska man uppnå en hållbar utveckling? (Hur är det tänkt att det ska fungera 

i praktiken?) 
o Utöver hållbarhets-tänket – vad är karaktäristiskt för Norra Djurgårdsstaden? 

(Vad anses vara viktigt?) 
o Tanken med det stora antalet arbetsplatser? 
o Livsstilar och livskvalitet? 

 
• Vad har man för farhågor när man planerar för denna typ av område? 

 


