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Abstract  

Marcus Sundström: Att gestalta urbanitet. Uppsala universitet: Inst. för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, hösttermin, 2014. 

Denna uppsats syftar till att undersöka diskursen om urbanitet i tidskrift Arkitektur mellan 

åren 1989-1994. Relevant för undersökningen är planeringsmodellen kvarterstad och 

begreppsparen privat-offentligt, vilka belyser olika sätt som diskursen om urbanitet gestaltade 

sig på i stadsbyggnadsdiskussionen. Analysen visar hur historiska idealbilder och 

problembilder var central för konstruktionen av urbanitet. Förorten och modernismen fick 

funktionen av motbilder till samtidens ideal, inramade av en kontext om den ”upplösta 

staden”. Traditionella stadsplaneringsideal gjordes till lösningen på denna 

problemformulering, där kvartersstaden framstod som ett självklart medel för att nå målet om 

en urban stad. Föreställningen om den historiska innerstaden som organisk eller naturligt 

framvuxen är ytterligare en viktig komponent för diskursen. Effekten av denna föreställning 

var bland annat att det framstod som givet hur staden borde utformas, samt vad som sågs som 

det urbanas förutsättningar.    
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Inledning 

Vi har fått ett stadsbyggande igen. Efter mer än ett årtiondes varsamt ifyllande av luckor efter 60-
talets byggrusch är vi nu mitt i en ny expansionsperiod. Ytstandard, tillgänglighet, ekonomi och 
knappa markreserver talar idag för en hög exploatering. Idealiseringen av storstadens livsmönster 
ger ideologiskt stöd för samma tendens. Från Stenungssund till Stockholms nya stenstad kan man 
finna samma bebyggelsemönster upprepat med en häpnadsväckande regelbundenhet: den täta 
rutnätsstaden eller kvartersstaden. Det är ett mönster med en lång historia och många förtjänster. 
Inför en del av de mest lättköpta förslagen till en ny stad på Bromma flygfält förra året kände vi 
dock ett starkt behov av att försöka reda ut vari dessa förtjänster består. Det nya stadsbyggandet 
behöver en ny stadsbyggnadsdebatt.  1

Så inleddes ledaren i 1989 års första nummer av tidskriften Arkitektur, ett temanummer vigt åt 

kvartersstaden som planeringsideal. Texten förmedlar en bild av en dynamisk period för dem 

svenska städerna, en expansionsperiod präglad av ett stadsbyggande som kommit åter ”[e]fter 

mer än ett årtiondes varsamt ifyllande av luckor efter 60-talets byggrusch”. ”60-talets 

byggrusch” hänvisar till miljonprogrammen, det vill säga de områden som uppfördes i 

städernas utkanter med avsikt att bekämpa bostadsbristen och modernisera Sverige. Dessa 

områden utformades efter principerna om grannskapsenheter och zonplanering, vilket 

kortfattat innebar en funktionell och geografisk separering av bostäder, arbete och service.  

Miljonprogrammets byggda miljö var under 80-talet kraftigt kritiserad. Kritiken 

kretsade kring alltifrån dess fulhet till hur det fördärvade människorna som bodde där, och 

själva dess utformning sågs leda till isolering med nedstämdhet och skadegörelse som följd. 

Det ansågs därmed nödvändigt att finna nya sätt att bygga städerna på. Av citatet ovan 

framgår att kvartersstaden framställdes som ett rimligt handlingsalternativ, något som i sin 

samtid förstods som en reaktion/avståndstagande mot den tidigare generationens/

modernismens ideal och byggda miljö.  

Parallellt med detta skedde vad som i citatet benämns som ”[i]dealiseringen av 

storstadens livsmönster”, vilket uppfattades som kompatibelt med kvartersstadens idémässiga 

innehåll och kvaliteter där den fysiska formen som förordas är ett rutnätssystem med täta 

kvarter och butiker i gatuplan. I bland annat dåtidens arkitekttävlingar om bostäder och 

stadsdelar känns ovanstående mönster igen, nu skulle det ånyo byggas stad, och 

inspirationskällan framför andra var kvartersstaden. Denna ambition ställdes i kontrast till vad 

som sågs som modernismens misslyckade förortsmiljöer, och ”det nya stadsbyggandet” 

 Ledare, ”Tema: Rutnätsstaden”, Arkitektur: The Swedish architectural review (Arkitekturförlag AB, 1989, nr 1

1), s. 1
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formulerades i termer av en vilja att återigen gestalta det urbana.  Urbanitet är trots sin 2

relativt omstridda natur ett inom stadsplanering väl etablerat begrepp, och har i egenskap av 

det i decennier influerat svensk stadsutveckling. Mats Brusman beskriver bland annat 

begreppet i sin bok Den verkliga staden? som ”den unika erfarenheten av staden som fysiskt 

och socialt rum”, och på så sätt kan urbanitet sägas vara öppet för många olika tolkningar och 

innebörder.  Under det tidiga 90-talet växte föreställningen om att planeringsmodellen 3

kvartersstad resulterade i urbanitet sig allt starkare. Det här var dock något som kom att 

ifrågasättas, och istället sades det att de nya kvartersstäderna som byggdes endast var en bild 

av en stad, utan innehåll och i synnerhet utan den ovan nämnda unika erfarenheten. 

”Det nya stadsbyggandet behöver en ny stadsbyggnadsdebatt” hävdades således i 

ledaren i det första numret av tidskrift Arkitektur 1989. Det året kan på så sätt ses som 

startskottet för en debatt om vad staden är eller bör vara, om planeringsmodellen kvartersstad 

och föreställningen om urbanitet. Jag menar att det bör ses som en viktig period för 

formationen av diskursen om urbanitet, där konstruktionen av begreppets betydelse också 

kom att få konsekvenser för både synen på stadsplanering och staden. Undersökningen 

kommer att utgå ifrån detta temanummer och den efterföljande debatten, där särskilt 

föreställningen om urbanitetens förutsättningar och tänkta kvalitéer blir centrala. På vilket sätt 

fungerade diskursen om urbanitet, och hur skapade den tal och om staden och samhället enligt 

en ny logik eller nytt mönster? 

Än idag är det i mångt och mycket samma frågor och ambitioner som präglar den 

svenska stadsbyggnadsdiskussionen, det vill säga ”hur gestaltas urbanitet?”. Denna uppsats 

kommer dock inte syfta till att besvara ovanstående fråga, utan utgångspunkten för min 

undersökning kommer vara den att urbanitet inte är ett en gång för alla klart definierat 

begrepp, utan något som ständigt omförhandlas och fylls med ett varierat innehåll beroende 

på vem som talar och i vilket sammanhang det artikuleras i. 

 Klas Ramberg, Konstruktionen av framtidens stad: Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 2

1989-2003 (Hemmavid förlag, 2012). s. 207 

 Mats Brusman, Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter 3

(Linköping, 2008) s. 26.



!  3

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursen om urbanitet konstruerades under det 

tidiga 1990-talets stadsbyggnadsdiskussion för att synliggöra antaganden om staden. Mer 

specifikt ska följande frågeställningar besvaras:  

- Hur konstrueras och förstås relationen mellan urbanitet och kvartersstaden? 
- Hur formar begreppsparen privat och offentligt förståelsen av urbanitet?  
 Frågeställningarna utgör exempel på hur denna diskurs gestaltar sig, men det tål att 

förtydligas på vilket sätt jag anser att de har relevans och bidrar till uppsatsens struktur. Fråga 

ett behandlar kopplingen mellan kvartersstaden och urbanitet och kommer i undersökningen 

att fungera som en inramande tematik där relationen dem emellan kommer att belysas. Mer 

precist ska uppfattningen om hur kvartersstaden kom att ses som ett medel för att uppnå 

urbanitet att analyseras. 

 Den andra frågeställningen motiveras av att begreppsparen privat och offentligt inom 

stadsbyggnadsdiskussionen tilldelades en viktig roll. Det här kretsade kring att en tydlig 

gränsdragning emellan dem båda sågs som en central del av stadens funktion, utan en 

uppdelning mellan det privata och det offentliga ansågs stadsmiljöerna bli oanvändbara samt 

oanvända. Dessa resonemang kommer att behandlas utförligare längre fram i uppsatsen, men 

en kortare introduktion är nödvändig för att undvika otydligheter. 

 Vidare vill jag påpeka att ambitionen med uppsatsen inte handlar om att fälla ett 

omdöme om hur den ”goda staden” bör gestaltas eller att jag söker klarlägga vad urbanitet 

egentligen är. En stor del av den forskning jag har tagit del av ligger ofta i gränslandet mellan 

forskare och aktör. Som ett resultat av detta är det inte ovanligt att litteratur ifrån exempelvis 

urban- och planeringsforskning producerar normativa anspråk eller konkreta handlingsförslag 

riktade till de praktiker som de själva undersöker. Det är något jag kommer att försöka 

undvika genom att fokusera intresset kring aktörernas egna utsagor och vilka 

meningssammanhang som stod dem till buds, ett angreppssätt som bör bidra till ny kunskap 

inom ämnesområdet. Jag vill även argumentera för att detta är intressant i ett vidare 

perspektiv än enbart stadsplanering, då även de bakomliggande idealen och visionerna som 

formar hur vi bygger våra städer säger något om samhället som uppförde dem.  
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Metod och teori 

För den här undersökningen kommer jag att använda mig av en diskursanalytiskt metod, då 

jag anser att dess premisser ger mig bäst förutsättningar för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Med detta menar jag att en sådan analys synliggör ”samband mellan kunskap 

och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra 

otänkbara.” Undersökningen kommer till mångt och mycket även att vara uppbyggd kring en 

sådan sorts tematik, att identifiera problem som ses som givna, för att sedan tydligare kunna 

upptäcka relationen mellan problemformulering, medel och mål. 

 En viktig utgångspunkt är den kritiska inställningen till ”självklar kunskap” som 

diskursanalysen medför: ”Vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av 

verkligheten ’därute’ utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.” Som redan har 

betonats är inte uppsatsen mål att klargöra vad urbanitet egentligen är, utan att undersöka hur 

begreppet konstrueras genom historiska handlingar. Därav blir konceptet om diskursiv 

hegemoni, det vill säga hur diskurser kämpar för låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt, 

en central del av min analys.  I undersökningen har vikten inte lagts på vem det är som uttalar 4

sig, eller vem aktören kan sägas representera. Fokus är istället på språket, vilket 

meningssammanhang det yttras i och vad det har för effekter för hur man talar om urbanitet.  

Definitioner 

Vissa av de vanligt förekommande begrepp som är centrala för min undersökning tål att 

förtydligas för att underlätta den fortsatta läsningen av uppsatsen. Generellt kan dessa sägas 

vara begrepp som i vissa sammanhang är självklara referensord, och i andra sammanhang är 

sådana som kräver en distinkt och klar definition, varav det finns flera exempel på både det 

förra och det senare i mitt undersökningsmaterial. Beskrivningarna av orden nedan är korta 

redogörelser av hur de figurerar i mitt material. 

 Kvartersstad och rutnätsstad är två begrepp som ofta förekommer i par då de i de flesta 

fall förutsätter varandra. Kvartersstad refererar till planformen där bostäder och hus placeras 

på så sätt att de omgärdar en gård i mitten, det vill säga slutna kvarter där gatan tar vid direkt 

vid husets gräns. Ett klassiskt exempel som ofta refereras till i texten är bland annat det sena 

1800-talets stenstad. Rutnät eller rutnätsstad syftar till att beskriva hur gatunätet är 

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000) s. 11-13.4
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strukturerat, raka gator med tillhörande trottoar som kontinuerligt binds samman till ett stort 

och sammanhängande rutnät av gator. I rutorna som nätet av gator bildar placeras kvarteren 

och på så vis förutsätter de varandra.  

Material 

Materialet jag har använt mig av för att kunna uppfylla mitt syfte är tidskriften Arkitektur, 

vilken ges ut av Arkitektur Förlag AB. Tidskriften har getts ut sedan 1901 under en rad olika 

namn och anses idag vara en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom området i Sverige. 

Tidskriftens innehåll består bland annat av reportage som spänner över områden som design, 

landskapsarkitektur och historiska utblickar, även om fokus ligger på samtida arkitektur och 

stadsplanering. Ett återkommande inslag är artiklar om nya stadsdelar eller enskilda 

byggnader som kommenteras av både byggherren/arkitekten och av någon medarbetare på 

tidningen (dessa är antingen arkitekter själva eller jobbar inom den akademiska världen med 

relaterade ämnesområden). Projekten presenteras oftast både under planeringsstadiet samt 

efter invigning. Strukturen i dessa artiklar består av en presentation av upphovsmännen i både 

bild och text, följt av en utförlig kommentar av medarbetare på tidskriften. Andra vanligt 

förekommande artiklar behandlar till exempel arkitekturhistoria eller liknande, mer 

specialiserade reportage som berör för tidskriften relevanta ämnen, särskilt i de fallen då det 

rör sig om temanummer. Utöver detta finns dessutom recensioner av aktuell litteratur samt en 

levande debattsida, då tidskriften sågs (och fortfarande ses) som en viktig plattform för 

Sveriges ledande arkitekter och stadsplanerare.  

 Jag menar därför att det är rimligt att anta att tidskriftens innehåll är representativt för 

tidens mest betydande idéströmningar inom arkitektur och stadsplanering, och att aktuella 

debatter som fördes även förekom eller åtminstone behandlades i tidskriften. Tidskriften är på 

så vis en viktig och inflytelserik arena för den svenska stadsbyggnadsdiskussionen vilket är 

ett passande material för att undersöka både konstruktionen och diskussion av stadsideal. 

 Urvalet av artiklar har skett genom en bedömning av dess relevans för syftet och 

frågeställningarna, där dem artiklar som berör kategorier som exempelvis stad, urbanitet och 

kvartersstad bedömts som användbara. Dessa artiklar har därmed valts för att de explicit 

behandlat de kategorier som är centrala för uppsatsen. En del av materialet har dock valts ut 

för att de i diskussionen utgör en kontrast eller fungerar som motbild till ovanstående 

kategorier. Därför har jag också valt att inkludera artiklar som handlar om det som aktörerna i 
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tidskriften benämner som ”den modernistiska eran” alternativt ”den funktionalistiska eran”, 

det vill säga perioden mellan ca 1930 och 1980. Dessa artiklar innehåller alltså kritik emot 

vad aktörerna anser är ett felaktigt sätt att bygga stad på, och de blir därmed  betydelsefulla 

för uppsatsen genom sättet dem avgränsar och urskiljer samtidens stadsideal. Konstruktionen 

av diskursen om urbanitet har alltså undersökts genom material som både artikulerar vad den 

anses var samt vad den inte anses vara. Artiklarna består av allt ifrån recensioner av litteratur, 

kommenterar på nybyggda områden, debatter och idédiskussioner i allmänhet.   

 Tidsperioden som jag har undersökt sträcker sig från 1989 till 1995, ett val som 

motiveras av att perioden kan ses som en startpunkt för en tilltagande debatt om hur den 

byggda miljön skulle gestaltas. Inte minst det i inledningen nämnda temanumret kan ses som 

ett belägg för hur dåtidens aktörer uppfattade att de befann sig i en sorts brytpunkt för svensk 

stadsbyggande, där frågan om hur den urbana staden byggdes sågs som central. Även om man 

redan tidigare hade börjat bryta med äldre tiders stadsplanering så menar jag att 1989 till 1994 

utgör en mer passande undersökningsperiod för att kunna besvara mitt syfte. Dels blir urvalet 

av material betydligt större då antalet projekt med kvartersstaden som inspirationsmodell med 

ambitionen att gestalta urbanitet ökade. Dels intensifierades debatten om de bådas inbördes 

relation, det vill säga att föreställningen om att kvartersstaden gav bäst förutsättningar för 

urbanitet kom att ifrågasattes. När kontroverser som dessa inträffar så synliggörs och 

artikuleras även skilda uppfattningar om annars vedertagna begrepp, något som jag hoppas 

ska underlätta undersökningen av diskursen om urbanitet.  

Forskningsläge  

Intresset för staden har alltsedan 1980-talet uppfattats som stort, ett vanligt sätt att tala kring 

staden har sedan dess varit i termer av en renässans. Anledningen till det nyvaknade intresset 

anses bero på att staden har upplösts under större delen av 1900-talet som ett resultat av den 

modernistiska eran av funktionsseparering och förortsbyggande, och att det sedan 80-och 90-

talet har skett en uppvärdering av innerstadens miljöer och kvaliteter. Främst har forskning 

kring stadsideal och stadsplanering bedrivits av kulturgeografer och urbanforskare, där i 

synnerhet utvecklingen på 1990-talet stått i fokus.  

 Sara Westins avhandling Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie i 

stadsplaneringens paradoxer kan sägas utgå ifrån författarens upplevda glapp mellan vision 

och verklighet. Westin ställer sig frågan hur det kan komma sig att trots att vi idag strävar 
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efter att bygga urbana stadsdelar ändå mest bara lämnas med en ytlig bild av något som liknar 

en stad, något hon har valt att kalla glappet mellan vision och verklighet. Undersökningen 

utgår ifrån projekteringen av Hammarby Sjöstad i Stockholm under 90-talet, men hon 

diskuterar även nutida stadsbyggnadsfrågor. En central del av avhandlingen kretsar därmed 

om att diskutera relationen mellan staden som konkret och påtaglig materialitet och det 

urbana som atmosfär och känsla: ”Vilket samband har ’det urbana’ med de fysiska objekt – 

hus, trottoarer, torg – vilka tillsammans utgör den byggda miljön?”. Westin tar i sin 

undersökning ställning för vad hon anser att urbanitet egentligen är, och kritiserar 

stadsplanerare och arkitekter för att ha en alltför ytlig förståelse för urbanitet där begreppet 

reduceras till att handla om stadsmässiga fasadmaterial eller byggnadsdetaljer. Istället anser 

hon att urbanitet är en fråga om ”fysiska objekt i samma rum”, det vill säga en fråga om 

använda rum. Dessa diskussioner har varit givande som ett exempel på ett annorlunda 

tillvägagångssätt att genomföra en analys om urbanitet, samtidigt som hennes slutsatser om 

hur det talades om urbanitet på 90-talet har varit värdefulla för min egen undersökning. Boken 

hjälpte mig på så vis att förtydliga vad jag själv ville uppnå med uppsatsen i relation till 

dagens forskningsläge.     5

 Vad urbanitet är kan säkerligen vara en både intressant och viktig fråga för många 

människor och yrkesgrupper, då de flesta är överens om att det är något som kännetecknar 

”riktiga städer”. Om ens ambition är att påverka stadsbyggandet genom att låsa fast ett 

begrepps betydelse, som Westin, så är självfallet en definition av begreppet relevant. 

Föreliggande studie har dock inte ambition att göra ett sådant anspråk. Hon menar att de 

diskursanalytiska försöken att tala om urbanitet har reducerat det till att handla om en slags 

politisk eller känslomässig korrekthet. Att de är intresserade av berättelserna människor har 

om staden, men inte av den verklighet dem beskriver. Hon anser att kritiken kring vilka slags 

liv som är möjliga att leva i den ”fysiska morfologin som är typiskt för modernistiskt byggda 

miljöer” respektive den ”morfologi som kännetecknar de flesta innerstadsmiljöer” avväpnas 

av ett sådant förhållningssätt. Hon menar att det som görs genom ett sådant förhållningssätt är 

att staden endast hävdas finna på ett mentalt plan, vilket omöjliggör att ta hänsyn till vad hon 

anser är ren fakta; att det urbana har fysiskt-rumsliga förutsättningar. Spetsudden riktas mot 

 Sara Westin, Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer (Uppsala, 5

2010) s. 192, 209 
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forskning som menar att det urbana inte nödvändigtvis behöver ha en så snäv definition, utan 

något som kan finnas i många olika slags stadsmiljöer, inklusive förorten.      6

 Ovanstående resonemang har använts som ett slags bollplank att mejsla ut min egen 

ingång i ämnet. Om kritiken mot de diskursanalytiska försöken att tala om urbanitet är giltig 

eller ej är jag inte tillräckligt insatt för att uttala mig om, även om jag inte håller med om att 

metoden skulle innebära ett ointresse av ”verkligheten”. Uppsatsens syfte är på så vis varken 

att reducera urbanitet till en ”politisk eller känslomässig korrekthet”, eller att vidga 

begreppets innebörd. Däremot menar jag att det är av intresse att genom en diskursanalytisk 

metod undersöka hur urbanitet förstods och talades om under 90-talet, vilka 

meningssammanhang som stod aktörerna till buds och vad för konsekvenser det hade för 

staden ifråga om vad som definierades som problem, medel och mål. En sådant angreppssätt 

synliggör även underförstådda ideér om vad det ansågs att staden bör vara genom att 

analysera begreppet urbanitet som något historiskt. Däri skulle jag argumentera för att min 

undersökningen främst skiljer sig ifrån Westins, då hon snarare har en essentialistisk syn på 

urbanitet i sin undersökning.  

 En författare som ifrågasätter den mer vedertagna bilden av urbanitet, alltså den som 

kan sägas karaktäriseras av en tät traditionell kvartersstad, är Moa Thunström. Hon är för 

övrigt en av dem författarna som Westin kritiserar för att bortse från urbanitetens fysiska 

förutsättningar. I hennes avhandling På jakt efter den goda staden ifrågasätter hon nämligen 

föreställningen om den ”riktiga” staden, det vill säga innerstaden, där andra former av 

stadsrum, till exempel förorten, ogiltigförklaras. Thunström utgår ifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv och ser inte staden som en slutgiltigt definierad och bestämd plats utan anser 

istället att staden bör ses som en text som ständigt skrivs, ett perspektiv som jag själv har 

anammat. Därmed anser hon att staden till stor del bestäms och skapas beroende på hur vi 

talar om den, vilket möjliggör en förändring som inte nödvändigtvis behöver ske genom 

ingrepp i den fysiska miljön. 

 Hon diskuterar även hur ideal och motideal för staden hämtas ur historien, där 

framförallt den modernistiska perioden ses som problematisk. Centralt för avhandlingen är 

analysen av begrepp, och hur användningen och valet av dem påverkar konstruktionen av 

stadsideal och problembilder:  

 Westin, Planerat, alltför planerat, s. 198-1996
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Dock, i den här studien ses beteckningarna som inte ”bara” beteckningar, utan som konstitutiva diskursiva 
element som är meningsskapande. Det kan vara signifikativt att välja att benämna något som boulevard eller 
aveny för att man vill referera till en historisk stadsmiljö, men dessa har för den skulle inte något evigt värde, 

någon en gång för alla fastställd betydelse.   7

 Avhandlingen har på många sätt varit värdefull då hennes metodologiska utgångspunkter 

ligger närmre mina. Tack vare Thunströms bredd gällande både material och avgränsning i tid 

(1990- och 00-talen) har boken erbjudit många perspektiv från urbanforskningen samtidigt 

som det har varit något att ställa mina egna resultat emot. Dock skiljer sig vårt material åt, 

Thunström har använt texter ifrån Boverket, Stadsmiljörådet och tidskriften Plan, medan jag 

som redan nämnts har använt mig av tidskriften Arkitektur, vilket bör bidra till att min 

undersökningen kan bidra med ny kunskap.   

  Klas Rambergs avhandling Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar och 

stadsdelar i Sverige 1989-2003 är en av författarna som har varit förhållandevis innovativ i 

sitt val av källmaterial. Som framgår av titeln har Ramberg specifikt intresserat sig för 

arkitekttävlingar vilka han menar innehåller ”olika sätt att retoriskt framställa samtidens 

dominerande värden”. Bland annat har hans iakttagelse om den omvärdering av urbanitet som 

skett sedan 1980-talet varit användbar. Han beskriver det som en förskjutning från ett fokus 

på moderna lägenheter och människors behov under den modernistiska epoken till 1990-talets 

betoning på estetik och attraktiva stadsdelar. Rambergs avhandling har generellt varit 

intressant att jämföra med mina egna resultat, då hans fokus på arkitekttävlingar utgör ett 

passande komplement till mitt material.   8

 Ramberg resonerar även kring begreppen privat - offentligt, vilka han har noterat utgör 

en central tankefigur i arkitekttävlingarna. Han betraktar dem som olika sätt för arkitekterna 

att beskriva vilka människor en stadsmiljö är utvecklat för, och vilka slags sociala beteenden 

som ska gälla för området:  

Två sammanlänkade diskurser tycks utgöra grunden till varför dessa distinktioner blivit så viktiga vid 
utformning och bedömning av förslag till nya stadsdelar. Den ena är den ovan nämnda frågan om trygghet 
och säkerhet. Den andra handlar om kvartersstadens renässans.”   9

 Moa Thunström. På spaning efter den goda staden: Om konstruktioner av ideal och problem i svensk 7

stadsbyggnadsdiskussion (Örebro, 2009), s. 77

 Ramberg, Konstruktionen av framtidens stad, s. 24, 2298

 Ramberg, Konstruktionen av framtidens stad, s. 166-1679
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Uppsatsen kommer att relatera till ovanstående diskussionen, där särskilt ”kvartersstadens 

renässans” blir central för min argumentation.  

 Diskussionen om privat-offentligt kommer även att kompletteras med begreppen rum 

och plats, vilket Mats Brusman ger en tillfredsställande introduktion till i boken Den verkliga 

staden?: 

Begreppen rum och plats används ibland i ett vardagligt språkbruk synonymt. Ett rum – fysiskt eller virtuellt 
– är en förutsättning för en plats, men medan ett rum är ospecificerat, är en plats alltid identifierad genom 
meningsskapande processer. Rummet blir en plats genom att det får betydelse för människor och därigenom 
kommuniceras, bland annat genom att namnges  10

Brusman använder konceptet om rum och plats för att undersöka hur tre specifika platser i 

Norrköpings innerstad påverkas av idéer om urbanitet och föreställningar om platsers värde, 

och hur det i förlängningen påverkar trafik- och stadsplanering. Även hans diskussioner om 

hur förståelsen av det urbanas innebörd och innehåll förändrats historiskt har varit 

användbara, och i synnerhet har avsnitten om hur urbanitet förstås och begreppsliggörs i 

aktuell forskning haft relevans för min undersökning.  

”Uppfattningen av staden och dess värden kan ses som en ständigt föränderlig interaktion mellan den byggda 
miljon och föreställningar om det urbana rummet. En stad känns igen genom det visuella upplevelsen av hur 
gator och byggnader breder ut sig till ett urbant landskap, ett ”townscape” 

Framförallt ifråga om teoretiska utgångslägen har liknande idéer som ovan varit användbara 

för hur min uppsats har formats. Vilken visuell upplevelse, vilket slags urbant landskap är det 

som beskrivs? Ambitionen är på så sätt att historisera denna visuella upplevelse och 

undersöka dem samtal som begreppet urbanitet formades genom. 

Ett avstamp i historien - det funktionalistiska oket  

Att avgränsa staden  

 Brusman, Den verkliga staden?, s. 3310
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Till det mest uttjatade i svensk stadsbyggnadsdebatt hör kritiken av miljonprogrammet. Om detta 
misslyckande har nu decenniers skribenter och forskare haft en så samstämmig uppfattning att fler 
synpunkter mest mötts med en gäspning. För den som åter orkar ta sig ut i förorterna blir verkligheten 
omskakande: monotoni, fulhet, grovhet, skadegörelse, misstänksamhet mot besökare. Den cynism, ja det 
människoförakt, som uttrycks i planeringen av dessa miljöer drabbar med kraft.  11

Den oerhört polemiska kritik som formuleras ovan  är ett brett underkännande av förorten 

som går utöver endast den fysiska miljön. Den ger även uttryck för att själva utformningen 

har skadat människorna som lever i den, vilka vantrivs i sin omgivning så pass mycket att de 

väljer att förstöra den själva. Texten fortsätter med att påpeka att det finns en befogad oro över 

att den nya generationens arkitekter skall ”göra gemensam sak med den gamla och träda fram 

i ett slags försvar för den stora skalan i utkantslandskapets arkitektur.” Att så kan ske hävdas 

vara resultatet av en historielöshet, och förorten blir i detta sammanhang något avlägset där 

den uppfattas som en bortglömd skandal i samhällets utkant.  

En uppdelning skapas på så sätt mellan ett ”vi” som på sin höjd orkar ta sig ut dit, och 

ett ”dem” som lever i det av planeringen uttryckta människoföraktet. Den senare kan därmed 

hamna i vad som beskrivs som ett ”glömskans töcken” där förorten ses som både geografiskt 

och socialt skild från resten av staden. Problemen ansågs som sagt inte bara finnas i 

byggnaderna och i arkitekturen, utan ”i själva verket mycket djupare rotade i det 

samhällsbygge som utförts i det svenska folkhemmet, där segregationsprocessen har tickat 

som en tidsinställd bomb”. Åsikter av denna art var, som även artikelförfattaren själv påpekar, 

legio i stadsbyggnadsdebatten under den här tiden.  12

Men trots textens närmast blaséartade ton kring fler synpunkter på förorten, vilka möts 

med en gäspning, så hade den en närmast garanterad och självklar plats i 

stadsbyggnadsdiskussionen. Dess ständiga närvaro i tidskriften berodde på att förorten både 

som fysisk plats och tänkt stadsbyggnadsideal hade funktionen av att utgöra en motpol till det 

som ansågs önskvärt gällande samtidens visioner för staden. I det här sammanhanget skiljde 

man inte mellan olika slags förortsstrukturer utan de sågs som en helhet oavsett 

byggnadsperiod, som ett slags kollektiv massa, även om de ifråga om både ideal och 

stadsplaneringsform inte alltid hade mycket mer gemensamt än att ligga utanför innerstaden. 

Förorten som motpol genomsyrade generellt sett alla aspekter av stadsbyggnadsdebatten, men 

i det här kapitlet kommer jag dock främst att beskriva två av dessa för att sedan återkomma 

 Ledare, ”Förortens hjältar”, Arkitektur (1993, nr 8), s. 2. 11

 Ledare, ”Förortens hjältar”, Arkitektur (1993, nr 8), s. 2 12
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till den här diskussionen senare i undersökningen. Det uppsatsen här främst ämnar påvisa är 

hur det framställdes som nödvändigt att bryta med modernismens ideal och förortsbyggande 

genom att tala om den sortens stadsmiljö i uteslutande negativa ordalag. Samtalsordningens 

förutsättningar gjorde därmed att kvartersstaden framstod som ett rimligt alternativ för att nå 

visionen om urbanitet.   

 I urbanforskning talar man om en kategorisering av landskapet genom en upprättning av 

dikotomier som exempelvis urbant/ruralt, stad/land, insida/utsida eller privat/offentligt. Den 

här sortens uppdelning av miljöer brukar kallas för det ”duala tänkandet”, vars rötter kan 

sägas härstamma ifrån traditionell stadsplanering. Där var gränserna generellt sett mycket 

skarpa mellan ovanstående motsatspar, bland annat kan den medeltida stadsmuren eller 

stadstullarna nämnas som talande exempel. Den slags stadsmodell som den här sortens 

tänkande förutsätter är en centripetal stadsmodell, vilket i korthet innebär en stadsplanering 

där staden är sammanhängande som i ett större nät, som i kvartersstaden, till exempel. Det 

suburbana, det vill säga förortsbebyggelsen, hamnar enligt forskare mellan stolarna i det 

dualistiska tänkandet då den varken anses som entydigt urban eller entydigt rural. Motsatsen 

kan sägas vara den modernistiska decentraliseringsprincipen, där staden är geografisk 

utspridd men sammanlänkad genom infrastruktur, vilket av aktörerna ses som anledningen till 

förekomsten av suburbana miljöer. Det här är också den princip som majoriteten av Sveriges 

städer arbetat efter under större delen av 1900-talet.   13

Med detta perspektiv i åtanke framstår det klarare hur föreställningen om förorten kom 

att tilldelas en så pass stor roll i den svenska stadsbyggnadsdiskursen, nämligen som en effekt 

av att traditionell stadsplanering och det duala tänkandet återigen kom att få företräde som 

ideal. Då premisserna för diskussionen om den goda staden kom att kretsa kring en tydligare 

gränsdragning mellan stad och landsbygd blev förorten och decentraliseringsprincipen den 

byggdes efter exempel på misslyckanden ifråga om både byggd miljö och bakomliggande 

ideal. Föreställningen om den ”upplösta staden”, eller ”funktionalismens upplösta stadsrum” 

som det också kallades, kan även ses som en konsekvens av att det duala tänkandets ideal 

blev överordnat.  I ett sådant meningssammanhang framstår det som rimligt att förorten och 14

dess bakomliggande stadsplaneringsideal identifierades som ett problem och gjordes till 

 Thunström. På spaning efter den goda staden, s. 11513

 Ledare, ”Tema: Rutnätsstaden”, Arkitektur (1989, nr 1), s. 114
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motpol till föreställningen om urbanitet. En effekt av att förorten gjordes till ett exempel på 

misslyckande för modernismen var att det framstod som rimligt att istället vända blickarna till 

”traditionella” stadsplaneringsideal för att lösa problemet om den ”upplösta staden”.  

 Citatet nedan är ett talande exempel för hur diskussionen fördes, där ytterligare en 

ledare i tidskriften Arkitektur kommenterar de nyinvigda områdena Södra Stationsområdet i 

Stockholm samt Prippstomten i Göteborg: 

Att denna återgång till ordningen har skett med sådana uppenbara vedermödor från de inblandade och att 
resultaten nog ändå av ingen anses helt igenom lyckade kan naturligtvis skyllas på tekniska 
omständigheter, som överdäckningen i fallet Stockholm och trafiklederna i Göteborg. Men förhållandet 
måste också ses i ett större perspektiv. Många inom arkitektprofessionens alla grenar – planerare, 
projektörer och forskare – kämpar uppenbarligen för att med hela sin arsenal av instrument och metoder 
rehabilitera sådant som länge var praxis och given tradition. Med möda återskapas normaliteten.   15

Därmed kan man tala om ovanstående utsaga som ett sätt att upprätthålla ett paradigmskifte 

inom den svenska stadsbyggnadsdiskursen, genom att framställa dem traditionella 

stadsidealen som en återgång till ”normaliteten” och det naturliga sättet att bygga stad. Från 

decentraliseringsprincip och förorter till en ”återgång till ordningen”, över huvud taget 

framstår ett mönster där diskussionen ramas in i en kontext av en återuppståndelse för staden. 

Intressant är också hur stadsplanering eller stadsbyggande talas om som något som kan och 

behöver rehabiliteras. Implicit antyds att den modernistiska eran av förortsbyggande var ett 

stadie av sjukdom som nu genom en medveten kamp återförs till ”praxis och given tradition”.  

 En konsekvens av ett sådant sätt att tala om produktionen av stadsbebyggelse under den 

modernistiska eran blir därmed att dess områden diskvalificeras som en fullgod del av staden. 

Det är även något som Thunström påpekar: ”som en konsekvens av att stad ofta definieras 

som en specifik fysisk miljö från en viss tid – före det utbredda förortsbyggandet – får 

dessutom förort ofta utgöra motpol till stad i den svenska diskursen.”  När liknande åsikter 16

väl artikuleras i tidskriften Arkitektur handlar det oftast om den tidigare nämnda tematiken om 

en renässans för staden, eller ett exkluderande av tidigare bebyggelse från begreppet stad:  

Serien får också ses som en from hypotes att Örebrotävlingen kan komma att bidra med ett par steg 
framåt i strävan att åter bygga stad.  17

 Ledare, ”Stadskomplettering”, Arkitektur (1991, nr 7), s. 2 15

 Moa Thunström, På Spaning efter den goda staden, s. 11516

 Torbjörn Eriksson, ”Stadsliv söker form, Arkitektur (1990, nr 2), s. 3317
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Men det här med funktionsseparering är väl ändå ett problem. Detta att vi bygger bostadsområden istället 
för städer?  18

Arkitekternas uttryckslusta handlar också om en historisk situation. De flesta som bygger här har inte 
byggt städer, de har byggt förorter eller enstaka byggnader.  19

Södra stationsområdet har en hel del att lära ut till framtidens stadsbyggare, både genom sina förtjänster 
och sina brister. Alldeles klart är att det utgör ett steg framåt mot förverkligandet av ett gott 
stadsbyggande. Eller om man så vill, ett rejält steg tillbaka mot den plattform, från vilket stadsbyggandet 
en gång spårade ur.  20

Föreställningen om staden som en tydligt definierbar plats med en början och ett slut blir 

alltså i det här sammanhanget en viktig del för hur aktörerna avgränsar, ringar in och förstår 

det urbana genom att bestämma vad som inte är det. På så vis blir förorten en central del av 

hur stadsbyggnadsdebatten förs, som en representation av en annan ideologis manifesterade 

byggda miljö, och därmed en motsats till målet om den urbana kvartersstaden. Värt att nämna 

är hur denna konstruktion av urbanitet skiljer sig ifrån den traditionella eller förmoderna 

föreställningen om urbanitet. Då sågs det urbana och det rurala som motsatspar, och som 

analysen har visat har det alltså skett en förskjutning ifrån det rurala till det suburbana som det 

urbanas motsats. I Mats Brusmans diskussioner om den förmoderna förståelsen av urbanitet 

framgår det att det inte handlade om någon dömande värdering kring motsatsparen där den 

ena sågs som en värdefullare miljö än den andra, utan båda kategorier av landskap sågs som 

värden i sig.  På så vis kan 1990-talets konstruktion av urbanitet ses som  21

 långt mer polemisk, i det att det suburbana sågs som en närmast värdelös miljö.  

  

Stadsdel – inte bostadsområde  

Den andra aspekten av motpolstematiken som bör tas upp innan undersökningen går vidare 

kretsar kring hur språkbruk och begrepp relaterade till förorten och den tidigare generationens 

arkitekter och stadsplanerings ideal fungerade som negativa markörer. Att aktörerna 

kritiserade språkbruket som till viss del tillhörde en annan stadsplaneringsideologi kan på ett 

sätt tyckas självklart, av särskild betydelse är dock det faktum att en central del av 

 Olof Hultin, Jerker Söderlind, Ulf Lönnquist, ”Arkitektur och bostadspolitik”, Arkitektur (1990, nr 6), s. 3418

 Jerker Söderling, Jan Inghe, Olof Hultin, Alexus Pontvik. ”Staden, vattnet och planerna” Arkitektur (1991, nr 19

1), s. 22

 Fredric Bedoire, ”Tillbaka till staden” Arkitektur (1991, Nr 7), s. 26 20

 Brusman, Den verkliga staden? s. 2621



!  15

stadsbyggnadsdebatten handlade om hur man skulle tala om staden samt vilka begrepp som 

accepterades respektive underkändes:  

Själva tänkandet i områden med olika funktionskodning, som tex bostadsområde, bär i sig en inställning 
till stadslivet som långt ifrån är okontroversiell. Det förespeglar oss att livet består av ett greppbart antal 
delar som var och en utifrån kunskap och forskning går att tillrätta på bästa sätt.  22

Aktören ser alltså begreppet ”bostadsområde” som något långt mer laddat än ett beskrivande 

ord för en samling byggnader i vilka människor bor. Begreppet ”bostadsområde” är för 

honom något som för associationer till ett icke önskvärt sätt att bygga stad på, eller snarare ett 

sätt att inte bygga stad över huvud taget. Den ”inställning till stadslivet som långt ifrån är 

okontroversiell” är den som tillhör modernismen, det vill säga den funktionsseparering av 

staden där exempelvis bostäder och arbete delades upp och skildes åt geografiskt. Det här 

”tänkandet” är alltså något som han motsätter sig. Staden framställs istället som något mycket 

mer komplext, och de olika kategorier av termer som tidigare har använts för att tala om 

staden antas därmed inte vara kompatibla med den slags stad, det slags liv, som 

artikelförfattaren förutsätter existerar.  

Det här kan beskrivas i termer av två konkurrerande diskurser. I den diskurs aktören 

verkar i består inte staden och livet utav ”ett greppbart antal delar som var och en utifrån 

kunskap och forskning går att tillrätta på bästa sätt”. Begreppet ”bostadsområde” ses därmed 

som en markör för en annan världsbild, en som står i konflikt med den som i samtiden är 

rådande. Därför ses det också som problematiskt att begrepp som förmedlar en syn på staden 

som något som går att tillrättalägga och funktionsseparera används för att beskriva nya 

projekt.       

 Området som det i det här fallet talas om, Ruddamen inne i centrala Stockholm, 

kontrasteras med ”1800-talsstadsdelen Östermalm”, vilka inte kunde vara mer annorlunda.  23

Ruddamen är alltså ett nybyggt område, men det möter likväl snarlik kritik som jag tidigare 

har nämnt att förorten mötte. Ambitionen att området skulle utgöra en del av innerstaden till 

trots så anser artikelförfattaren att det enda man här hade lyckats med var att reproducera en 

bit förort, med skillnaden att den var reserverad för de rika. Att som arkitekt eller 

stadsplanerare använda sig av vad som sågs som förlegade och otidsenliga begrepp som ovan 

nämnda ”bostadsområde” ansågs på så sätt bara inte omodernt, det formulerades även som ett 

 Lars Marcus, ”Från mönsteranläggning till Stadens Piano Nobile”, Arkitektur (1993, nr 6), s. 47 22

 Lars Marcus. ”Från mönsteranläggning till Stadens Piano Nobile”, Arkitektur (1993, nr 6), s. 47. 23
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problem för stadsplaneringen över huvud taget. I artikeln ”Stadsliv söker form” uttrycker sig 

artikelförfattaren på följande vis: ”den strukturen, liksom språk och rutiner har utvecklats 

kongruent med funktionalismens föreställningar om var sak på sin plats – alla konflikter går 

att lösa medelst fysisk/geografisk åtskillnad. Propert, soligt och rent – men trist.”  Den 24

aktuella diskursen exkluderade på så vis funktionalistiska/modernistiska begrepp genom att 

förknippa dem med negativa värdeomdömen, och därmed blev den gruppen av begrepp icke 

kompatibla med samtidens mål och värderingar för stadsbyggande. Själva företeelsen att ordet 

fortfarande användes, och aktörernas upplevda behov av att tala om problematiken i att 

använda sig av dessa begrepp, kan i sig ses som belägg på att olika handlingsalternativ 

fortfarande stod till buds.  

 Detta ledde inte bara till att det framstod som en rimlig åtgärd att använda sig av 

begrepp från en annan sorts stadsplanering, utan också till oron att den modernistiska 

språkapparaten och därmed idémässiga innehåll dikterade samtidens stadsbyggande genom 

dess ännu aktuella byråkratiska språkbruk och lagar: 

Eftersom zonplaneringen under ett halvt sekel utvecklat och växt ihop med språkbruk och 
administrativa strukturer, är genomförandet av nya planmönster, som t ex den nygamla kvartersstaden, 
inte oproblematiskt. Häri torde tävlingens efterlysande av experimentell attityd ställas på sitt största 
prov – och rikta ljusstrålen tillbaka mot kommunen själv. Med gängse uppsättning av rutiner och 
praxis är kvartersstaden, i form av t ex våra innerstäder, om inte direkt olaglig, så dock svår att 
genomföra. Ideogramen […] visar en hypotes om att Örebrotävlingen skulle kunna ses som ett nytt 
steg i svensk stadsplanering – men den är kanske snarare en förhoppning att denna stad med sin 
historia i folkhemsbygge just skulle vara platsen för en murbräcka i de Ulbrichtmurar som 
zonplanerandet drabbat oss med.  25

Än igen framträder samma mönster i hur man talar om äldre stadsplanerings lagar och 

språkbruk som en sorts fastfrusen ideologi eller som en sjukdom som är svår att bli av med. 

Det texten således gör är alltså att framställa problemställningen att ovanstående är något som 

behöver förändras för att en utveckling till det bättre skall kunna ske. Medlet, eller som det 

benämns i citatet, murbräckan, som skall kunna utgöra brytet med modernismen och realisera 

visionen om att åter bygga stad presenteras i form av ”den nygamla kvartersstaden”.  

 För att summera konstruerades alltså visionen om kvartersstaden som det bästa medlet 

att åter bygga stad i relation till förorten, där den fick utgöra motpol till önskvärda kvaliteter. 

Detta skedde genom både en nedvärdering av befintliga miljöer samt av de kategorier av ord 

 Torbjörn Eriksson. ”Stadsliv söker form, Arkitektur (1990, nr 2), s. 3524

 Torbjörn Eriksson. ”Stadsliv söker form, Arkitektur (1990, nr 2), s. 3525
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som ansågs relaterade till dess stadsplaneringsideologi, då den sågs som anledningen till den 

”upplösta staden”. Då definitionen av staden blev begränsad till innerstaden, vilken främst 

bestod av kvartersstadsbebyggelse, framgår det tydligare varför just den planeringsformen 

sågs som det rimligaste alternativet för att ”åter bygga stad”. Parallellt formades därmed en 

föreställning om begreppet urbanitet genom att avgränsa och utmejsla dess motsats. 

Staden som stadens förebild 

En ofullständig organism  

Är det den täta stadens liv man kommer att se på gatorna här? Där den täta stadens form är adekvat? Eller 
är det ett bostadsområde utan den täta stadens kvaliteter utom vad gäller exploateringsgraden? Är det inte 
en förort?  26

Ovanstående fråga ställdes i en gruppintervju 1992 i tidskriften Arkitektur till huvudaktörerna 

bakom mastodontprojektet Hammarby Sjöstad, beläget strax över vattnet från Södermalm i 

Stockholm. Frågan är på många sätt karaktäristisk för hur diskussionen förs; samtidigt som 

det på ett sätt tas för givet att kvartersstaden är stadsplaneringsformen framför andra så 

formuleras kontinuerligt frågan om huruvida det som byggs skiljer sig från förorten på någon 

annan punkt än det rent estetiska. Den här sortens uppdelning av stadsbyggnadsdebatten i 

”antingen eller-frågor” är ytterligare ett mönster som bör betonas. Thunström menar att den 

här sortens polariseringar till stor del strukturerade diskursen där skarpa gränsdragningar var 

centrala.  ”Ett bostadsområde är ett bostadsområde oavsett om det heter Bredäng eller 27

Husarviken, med eller utan stadsmässighetens maskeraddräkt” poängterades det bland annat i 

en av artiklarna, vilket är ännu ett exempel på hur polariseringarna yttrade sig. Men samtidigt 

framgår också hur ”maskeraddräkten” i sig är positiv, bara den används på rätt sätt. Det är 

alltså inte så mycket frågan om huruvida planeringsformen ifråga har kvaliteter eller inte som 

främst diskuteras, utan snarare om huruvida samtidens arkitekter och stadsplanerare förstår 

hur man förverkligar kvartersstadens för givet tagna kvaliteter: 

Var befinner vi oss idag? Kryper vi försiktigt bakåt mot den marknadsstyrda rutnätsstaden igen? Har vi en 
strukturell förståelse för hur staden är uppbyggd? Det mesta tyder på att den förståelsen inte finns, utan 

 Jerker Söderling, Jan Inghe, Olof Hultin, Alexus Pontvik, ”Staden, vattnet och planerna”, Arkitektur (1992, nr 26

1), s. 24

 Thunström, På spaning efter den goda staden, s. 158 27
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att formen bestäms på ytan, med ett osäkert pendlande mellan nervösa formvariationer och banal 
kvasimonumentalitet. [...] Några tecken på att den fundamentala polära spänningen gata-gård är utnyttjad 
eller ens insedd är svåra att finna. På samma sätt som när trettiotalets punktvisa gatuvidgningar kom till 
tycks man i dag vara mycket osäker om vad det ringformiga kvartersmönstrets stad faktiskt har för 
egenskaper och ställer för krav.  28

Som framgår ses det främst som att det saknas en strukturell förståelse för hur staden fungerar 
och, i förlängningen, hur den byggs. Formen bestäms genom en imitation av innerstaden 
vilket anses ge bristfälliga resultat: 
 

Det stora problemet med 1980-talets ”stadsmässiga” bostadsområden är inte att de tar upp rutnätets 
mönster, utan att det gör det på ett ytligt sätt. Stenstadens planformer lånas till funktionsseparerade 
bostadsförorter som förblir bostadsförorter, även om de placeras i innerstaden och imiterar dess mönster.  29

 Av detta kan utläsas en kritik över att urbanitet eller levande stadsmiljöer helt enkelt uteblir 

på grund av arkitekters och stadsplanerares påstådda brist på kunskap. Problemformuleringen 

är den av en okunnig kår som i avsaknad av verklig förståelse för kvartersstaden endast tar 

vara på ytan och det estetiska, vilket leder till en stad utan substans.   

 För att återgå till citatet ovan ställdes alltså frågan: ”Har vi en strukturell förståelse för 

staden?”. Som redan har framgått fanns det en rådande uppfattning om att staden gick att 

definiera och bestämma geografiskt. Definitionen i sig var tämligen snäv och inkluderade i 

princip endast den inre kärnan av kvartersstad: 

Det går att betrakta 1990-talets fragmentiserade stadskropp på samma sätt, som en ofullständig organism i 
behov av att lagas eller kompletteras, d v s göras hel och komplett. I det perspektivet är det ett slags 
normalitet som återupprättas när nu ambitionen för att fylla ut sprickor i stadsfiguren handlar om att 
fullfölja mönster och innehåll i det som redan finns, snarare än att visa upp något helt annat.  30

Av meningar om staden som en ”ofullständig organism i behov av att lagas eller 

kompletteras” skapas bilden av den som något naturligt eller självklart, en känsla av att 

innerstaden till skillnad från övrig bebyggelse inte har planerats fram, utan snarare är en sorts 

given helhet. Talande är också att i denna helhet byggs det inte, utan istället fylls sprickor igen 

och ett mönster fullföljs i det innehåll som redan finns. Det förutsätts att staden redan äger 

något speciellt som endast behöver tas vara på och en slags vurm för det organiska är är 

framträdande: 

 Björn Linn, ”Rutnät och andra bebyggelsemönster”, Arkitektur (1989, nr 1), s. 728

 Johan Johansson, ”stad och stadsmässighet”, Arkitektur (1989, nr 6), s. 5829
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Också ur den aspekten lever funktionalismens upplösta stadsrum kvar i många rutnätsplaner, både vid 
stadsförnyelse och nybyggande, som Malena Larsvall visar med exemplet från Lund. Det som är stadens 
särart, den komplexa rumsliga och sociala väven av ”gata”/”gård”, ”offentlig”/”privat”, ”globalt”/”lokalt” 
ersätts därmed av något som mest bara är en bild av en stad. Samtidigt kvarstår de nackdelar  med den 
slutna bebyggelsen som funktionalismen en gång vände sig emot.   31

En kritik har gått ut på att ni använt er av stadens form men inte dess grundläggande grammatik, med 
gata-kvarter-gård och flöden som möter varandra.   32

Om förorten beskrivs i termer av det artificiella så gäller motsatsen när staden diskuteras. 

Termer som den ”sociala väven” och ”stadens särart” upprätthåller bilden av en naturlig stad, 

på samma sätt som att utrycka att den har ”en grundläggande grammatik” implicit säger att 

det handlar om någonting som har en uppsättning regler vilka är eviga.  

 Dessa föreställningar ledde till vad jag skulle vilja kalla en essentialistisk syn på staden, 

vilket i materialet yttrar sig genom att dess föreställda egenskaper, förutsättningar och 

funktioner anses som så självklara eller givna att de ens sällan argumenteras för. Det vill säga 

att staden konstrueras till något organiskt, något som har sin egen inneboende logik eller 

essens. Det vill säga att staden konstrueras till något organiskt, något som har sin egen 

inneboende logik eller essens, vilken endast behöver förstås för att skapandet av den urbana 

staden ska bli möjligt. Premisserna för diskussionen är alltså att det finns vissa givna 

förutsättningar för hur en ”riktig” stad bör vara utformad, och i förlängningen att urbanitet är 

som ett slags naturligt tillstånd för staden. 

Det här var en kunskap som det hävdades att stadsplanerare och arkitekter hade slarvat 

bort eller aktivt valt att ignorera under den modernistiska eran. En effekt av dessa premisser 

var att den kunskapen nu ansågs behöva återupprättas: ”[m]en det är inte på stadsplanenivå vi 

behöver vara unika och uppfinningsrika. Staden äger redan något fundamentalt i själva 

grundordningen som ligger i de urgamla sambanden mellan gata och gårdar.”  Ytterligare en 33

betydande aspekt av det sättet som den här diskursen legitimerades genom var som kan ses 

ovan via historiska anspråk, där betoningen låg i att lösningen redan fanns i det förflutna. Det 

är likaså genom historiska ideal där den ”nya” språkapparaten för hur staden talades om 

hämtades, vilka fungerar som markörer för tidens stadsideal och önskade kvaliteter. Det är 

utifrån dessa begrepp som stadens ”grundordning” konstrueras: 

 Ledare, ”Tema: Rutnätsstaden”, Arkitektur, (1989, nr 1), s. 131

Jerker Söderling, Jan Inghe, Olof Hultin, Alexus Pontvik, ”Staden, vattnet och planerna”, Arkitektur, (1992, nr   32
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Den goda staden är avgränsad från omgivande landsbygd och dess offentliga rum med sina traditionella 
element som torg, kolonnader och portar markerar individens upphöjande till medborgare. Det är 
historien och inte arkitektens individualitet som skapar arkitekturens symbolvärden.  34

Här, i den mest urbana av europeiska städer, har man utgått från att delar av det rumsliga och 
kommunikativa systemet är av vital betydelse för den urbana bebyggelsens karaktär. Det urbana 
bebyggelsemönstret bygger på intrikata rumssamband mellan gator, gårdar och hus.  35

Återupprättandet av stadens ”grundordning”, nyckeln till förståelsen för hur man skapar 

urbana miljöer, ligger alltså till viss del i att greppa sambanden mellan gata, gård och kvarter/

hus, vilka även beskrivs som ”stadens grundläggande element”. Premisserna för diskussionen 

är alltså att det finns vissa givna förutsättningar för hur en ”riktig” stad bör vara utformad, och 

i förlängningen att urbanitet naturligt uppstår då dessa kriterier är uppfyllda.  

 En kort sammanfattning kan vara på sin plats för att förtydliga min poäng. I definitionen 

av vad som räknades till staden kom alltså innerstaden att få företräde. Främst handlade det 

om en uppvärdering av dess kvartersstadsbebyggelse, och därav kom dessa två begrepp att ses 

som nära sammankopplade. Ur idealet om den traditionella staden hämtades både 

begreppsapparat och stadsplaneringsform. Dessa blev självklara inslag i diskursen om 

urbanitet genom historiska anspråk samt föreställningen om den ”traditionella staden” som 

organisk snarare än som en produkt av mänsklig planering. I ljuset av detta menar jag att det 

blir tydligare hur förståelsen av relationen mellan kvartersstad och urbanitet får sociala 

konsekvenser för vilka former av handling som ses som möjliga och relevanta i situationen, 

det vill säga att bygga kvartersstad. Värt att ha i åtanke är hur det här länkar samman med 

föreställningen om dem modernistiska begreppen som skadliga och icke önskvärda efter att ha 

exkluderats från definitionen av stad, vilket ytterligare bidrog till att ett förändrat språkbruk 

om staden sågs som önskvärt.  

Den neutrala urbaniteten  

En effekt av denna föreställning om den naturliga och organiska staden var att stadsplanering 

gjordes till en neutral verksamhet, då medlet för problemet om den upplösta staden sågs som 

given: 

 Gunnar Sillén, ”Offentliga rummet debatterat”, Arkitektur, (1993, nr 8), s. 6534
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Med en medvetenhet om vad som är gemensamt för och fundamentalt hos den urbana bebyggelsen skulle 
man teoretiskt, såsom i de gamla byggnadsordningarna, kunna fastställa enkla grundkrav för bevarande 
och nybyggande. Resten skulle som i den gamla staden kunna ankomma på andra. Ytterst handlar det om 
att fokusera arbetet på sammanhängande ordningsprinciper för byggnader, stadsrum och gårdsfunktioner. 
För detta krävs en begreppsapparat som inte väjer för stadsrummets komplexitet och som inbegriper hela 
kedjan av stadsrum, av länkar och gränser, av baksidor och gömställen.  36

På så sätt görs det förenklat genom att stadsplaneringen reduceras till att handla om en 

medvetenhet om ”vad som är gemensamt för och fundamentalt hos den urbana bebyggelsen”, 

det vill säga kvartersstadsbegreppen gata, kvarter/hus och gård, vilken begreppsapparaten som 

”inte väjer för stadsrummet komplexitet” syftar till. Meningen om att ”ankomma på andra” är 

en del av uppfattningen att stadens utveckling och innehåll i för stor utsträckning styrdes av 

statliga institutioner. Det här var en relativt vanligt förekommande kritik som bottnade i 

bilden om att det hårt styrda statliga byggandet under den modernistiska eran hade resulterat i 

en produktion av alltför monotona miljöer. I ”den gamla staden” sågs det som en av 

fördelarna att staten sällan gjorde mer än att rita upp ett rutnät med x antal byggtomter som 

sedan privata aktörer själva uppförde byggnader på, om än med vissa grundregler att förhålla 

sig till. Att detta sågs som något positivt grundade sig i föreställningen om att en sådan frihet 

skulle leda till variationsrika och blandade miljöer, något som räknades som både urbana 

kvaliteter och förutsättningar. Citatet nedan kan ses som signifikativt för hur stadsplanering 

sedan talas om i praktiken, något som kan ses som en effekt av det jag ovan kallade ett 

förenklat förhållningssätt till stadsplanering: 

Och i den här tävlingen var kommunens program utmärkt. Just för att det inte var ett program med x kvm 
bostäder, y kvm service eller z kvm annan zon. Här efterlyses stad. På köpet har man fått fina exempel på 
park och strategier för utväxten.   37

”Här efterlyses stad” ställs i kontrast till ett hypotetiskt detaljrikt program där begrepp nämns 

som för tankarna till modernismens stränga funktionsuppdelning, eller som det också 

benämns i artikeln: ”modernismens urartade rabblande av maskinsmetafysik.” Att 

programmet för tävlingen främst framhöll att de efterfrågade stad ses inte som problematiskt 

ifråga om vad som egentligen menas eller att det kanske skulle föreligga risk för missförstånd. 

Istället är det något som tas för givet; stad sågs helt enkelt som kvartersstad. Det går även att 

skönja samma typ av ”antingen eller” tematik som tidigare har noterats, vilket är ytterligare 

 Malena Larsson, ”Planeringens baksidor”, Arkitektur, (1989, nr 1), s. 1736

 Torbjörn Eriksson, ”Stadsliv söker form”, Arkitektur (1990, nr 2), s. 37 37



!  22

ett sätt som kvartersstaden framställs som ett givet alternativ. Alternativen förefaller stå 

mellan ”ännu en förort” eller ”riktig stad”.  

Det här menar jag är ett talande exempel för hur diskursen om urbanitet formade 

stadsbyggnadsdebatten till att kretsa om frågor rörande upplevda kvaliteter snarare än 

sakfrågor. En liknande syn på 1990-talets stadsbyggnadsdebatt har även etnologen Klas 

Ramberg: ”Genom de motbilder och de positivt värdeladdade omdömen tävlingarna uttrycker 

belyser de både den omvärdering av urbaniteten som skett sedan 1980-talet och de ideal och 

dilemman denna omvärdering rymmer. Ramberg ser det i ljuset av en förskjutning från 

folkhemmets ”god bostad” till den aktuella tidsperiodens ”attraktiva och levande 

stadsmiljöer”, en tendens som min undersökning styrker.  Analysen har även visat hur 38

föreställningen om den naturliga eller organiska staden var central för sättet att tala om 

urbanitet. I nästa kapitel ska gå igenom mer konkreta aspekter av hur det här yttrade sig i 

stadsbyggnadsdebatten.  

Att skapa stadens  rum 

Plats och rum – stadens beståndsdelar  

Vårt mest grundläggande förhållande till platsen är alltså att komma fram till något. Vad betyder detta 
mera konkret? Vilka allmänna krav måste uppfyllas för att en plats ska ha identitet? Det mest närliggande 
svaret är att den måste ha en fattbar avgränsning. Bara det som har någon form av gräns är fattbart 
eftersom gränsen är det som skiljer tingen från deras omgivning.[...] Mer allmänt kan vi säga att platsens 
omedelbart fattbara identitet i först hand beror på dess kontur eller omkrets. När forntidens boplatser 
omgavs av en mur var det inte bara av försvarsskäl utan för att man ville att de skulle framträda som ett 
tydligt ”ting” i landskapet.  39

Det är vanligt förekommande i materialet att staden som en plats eller stadens rum betonas, 

och vikten av att de har en identitet. Diskussionen ovan kretsar alltså om hur platsen ska nå 

denna identitet, där framhävningen av gränser återkommer. Genom ett logiskt resonemang 

konkluderas att utan gränser finns inga platser då ”gränsen är det som skiljer tinget från dess 

omgivning”, texten ger alltså uttryck för en föreställning om platser som konstituerade av 

dess fysiska miljö. Än igen artikuleras därmed berättelsen om den ”upplösta staden”, där 

modernismen ansågs ha upphävt gränsen mellan stad och landsbygd och producerat en 

 Ramberg, Konstruktionen av framtidens stad, s. 22938
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identitetslös miljö. I artikeln ovan framgår det att den modernistiska arkitekturens produktion 

av byggd miljö miste sin konkreta kvalitet, det vill säga identitet, som ett resultat av att den 

”främjat sig ifrån förståelsen av vår omgivning som en mångfald av konkreta platser där livet 

’äger rum’.” I det här fallet talas det alltså inte om plats som något som endast är en viss 

namngiven fysisk yta, utan som något mer komplext. Det antyds alltså att modernistiska 

omgivningar var mindre kapabla till att utgöra platser där livet kan ”äga rum”, resonemanget 

fortsätter sedan på temat om stadens upplösning och renässans:  

När vi nu på nytt blivit medvetna om platsen är det på grund av denna ”platsbrist”. Det som var självklart 
är plötsligt borta, och saknaden gör att vi måste fråga efter platsens betydelse och väsen. I och med att vi 
gör det försöker vi ge planering och arkitektur en reell grund. Talesättet ”äga rum” (”finne sted”, ”take 
place”) visar det. Det säger oss att liv och plats är en enhet; livet försiggår inte i tomrummen, det ”äger 
rum”. Plats och liv kan med andra ord inte skiljas åt utan utgör tillsammans tillvaron.   40

Det är vid det här laget möjligt att notera en rad återkommande mönster för hur diskussionen 

förs. På liknande sätt som i föregående kapitel handlar det om att samtiden behöver bli 

medveten om förmoderna principer för hur staden egentligen fungerar, det vill säga det som 

en gång var ”självklart” men som slarvades bort under parentesen som kallas för den 

modernistiska eran. Legitimeringen för anspråken av hur staden bör byggas sker via historiska 

idealbilder och dess till synes organiska ursprung, i det här fallet genom att framställa platsen 

som något som har en bestämd betydelse och ett ”väsen”. 

 Brusman påpekar att plats kan ses som en skärningspunkt mellan sociala relationer, 

meningsskapande och det materiella rummet, det vill säga att platsen skapas genom 

förekomsten av en social interaktion. Det som gör det möjligt att tala om plats som socialt 

konstituerat är den upplevda förekomsten av interaktion och responsivitet: 

Såväl drakflygning som bilkörning upplevs som sociala aktiviteter även om det egentligen handlar om 
interaktion med döda föremål. Att människor blir arga på sina bilar då de inte startar eller slår sina datorer 
då de inte fungerar som förväntat kan förklaras av just denna upplevda sociala responsivitet. Om den 
sociala interaktionen är det som utmärker en plats, så går det att tala om olika nivåer av interaktion, från 
den upplevda interaktion med föremål, djur och träd, till den verkligt sociala interaktionen med andra 
människor.    41

Med andra ord kan alltså plats ses som något som skapas genom sociala processer, och något 

vars mening och innehåll förändras över tid. Att något upplevs som en plats av en individ, 
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vare sig det är en positiv upplevelse eller inte, kan därmed sägas vara oberoende av en sorts 

föreställd mall om vad som egentligen kännetecknar en plats och hur den bör vara utformad. 

Med andra ord finns det inget uppenbart facit för hur en plats i staden egentligen bör 

utformas. I ljuset av detta kan talet om staden och livet som bestående av en helhet av 

”konkreta platser”, vilka har en bestämd betydelse och väsen, ses som ännu ett sätt på vilket 

diskursen genom till synes oproblematiska och självklara utsagor låser fast hur staden bör 

utformas.  

 Nedan artikuleras även föreställningen om rum/plats som något centralt för hur staden 

talas om, vilket sker i relation till uppfattningen kring modernismens brist på stadsgestaltning: 

Sedan sekelskiftet har stadskvarteren med gator och gathus avvecklats. Husen har lösgjorts från marken. 
[...] På detta sätta har vi fått urskiljbara planelement där husen är ett och mellanrummet ett annat. Vårt 
stadsplaneinstrument är i första hand avsett att volym- och funktionsreglera separata byggnader och 
stadsrum. Även vårt underliggande stadsbyggnadskoncept är starkt präglat av föreställningar om separata 
planelement. Vi planlägger i grannskapsenheter, i bostadsgrupper och kvartersenheter.  42

Istället för en helhet bestående av stadens rum eller platser, benämns det som en produktion 

av mellanrum, då modernismen anses leda till en sorts total avsaknad av det liv och den helhet 

som aktören anser bör känneteckna ett stadsrum. När språkets betydelser låses fast på ett visst 

sätt ger det även effekter för hur omvärlden värderas, vilket kan ses i nedan i en kommentar 

om ett nybyggt område i Nacka, strax utanför Stockholm:  

  
Inte ens den oöverträffade utsikten från det centrala kontorstornets penthouse kan skingra upplevelsen av 
att vi befinner oss i ett artificiellt bebyggelselandskap. Som liknar en organiskt framväxt stadsmiljö. [...] 
Särskilt tydligt blir detta i det ”rum” som vetter mot havet, mitt i området där de gamla 
fabriksbyggnaderna, Telias bygge [...] och de nya uthyrningskontoren möts. Men det är ett alldeles 
karaktärslöst rum – ”rymd”, kanske är ett bättre ord – där gedigen stensättning och en monumental fontän 
inte räcker till för att skapa den rumsliga tyngdpunkt som varje grannskap behöver.  43

Rummet bedöms alltså som ”alldeles karaktärslöst”, det vill säga en plats utan identitet, vilket  

främst anses bero på stadsplanen: ”[j]ag saknar det budskap, den mening som gators 

sträckningar, bredder och behandlingar ska förmedla. Stadsmässigheten och förtätningen finns 

tillfälligtvis kring de gamla industribyggnaderna, men bara där.” Då aktören inte anser att 

området uppfyller idealet om en organisk stadsmiljö reduceras beskrivningen från rum till 

”rymd”. Det här kan ses som ett talande exempel om betydelsen för vilka begrepp som 

används, då de fungerar som markörer för ideal-och problembilder av staden. Det i sig kan ses 
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som en effekt av premisserna för hur man talar om den ”riktiga” staden, det vill säga att 

diskursen omöjliggör nya områden att ses att som en äkta del av den urbana staden på grund 

av föreställningen om en ”organiskt framväxt stadsmiljö”. Den gedigna stensättningen och 

monumentala fontänen till trots, så reducerades rummet likväl till en livlös rymd, och blev på 

så vis exkluderad från stadsbegreppet och från begreppet urbanitet.  

  

Privat och offentligt 

Staden är stadsbornas egendom, och de enskilda bostadshusen bildar väggar i ett offentligt uterum. Det är 
utformningen av detta kollektiva rum som bör vara det primära, att göra det vackert och tilltalande, 
tydligt och användbart.  44

Som tidigare har konstaterats sågs alltså gränser som en central del för att skapa platser, i 

vilka livet ”äger rum”. Det primära i hur staden byggs ses här som att göra det ”kollektiva 

rum” vilket är stadsbornas egendom till något som är ”vackert och tilltalande, tydligt och 

användbart”. Det här är ju något som vid en första anblick låter öppet och till synes 

odefinierat, men i ljuset av hur diskussionen om begreppen rum och plats förs blir de 

underförstådda idéerna om vad staden egentligen bör vara tydligare. Utan tydliga gränser 

ansågs stadens områden bli oanvändbara och dessutom utan identitet, men normerna för hur 

en ”plats med identitet” skulle utformas var förhållandevis stark.  

 En föreställning som kopplar i den om gränsers vikt för att skapa rum i staden är den 

om privat respektive offentligt. Vägen till att skapa stadsrum ansågs gå genom att upprätta 

tydligare gränser mellan det privata och det offentliga. I materialet framgår att ”[d]enna 

polaritet mellan offentligt rum och privat rum är essentiellt i stadsbyggandet – men den har 

blivit sorgligt borttappad i det moderna stadsbyggandet.”  Berättelsen om staden är än igen 45

den om en förlust av något ursprungligt och äkta, vilket Thunström påpekar är en lika vanlig 

uppfattning i diskussioner om stadens offentliga rum, vilka även dem ses som i behov av en 

renässans.  Nedanstående citat kan sägas karaktärisera mönstret för denna diskussion: 46

 Fredric Bedoire, ”Tillbaka till staden”, Arkitektur (1991, nr 7) s. 2644

 Johan Rådberg, ”Trädgårdsstadens mönster”, Arkitektur (1993, nr 7) s. 1045

 Thunström, På jakt efter den goda staden, s. 12046
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Vem använder en bostadsgård som genomkorsas av gångstråk och cykelbanor? Samtidigt utarmas gatulivet, 
eftersom människor genar över gårdarna istället för att gå på gatorna. Både gator och gårdar förlorar på denna 
nivellering.  47

En del av Rosengård i Malmös förortsring kom härigenom t ex att få över 300 olika gator, vägar och gångar av 
obestämd offentlig eller halvoffentlig karaktär.  48

Det ansågs alltså att på grund av att staden i för stor utsträckning hade öppnats upp, och 

frångått kvarterstadsmodellen med tydliga gator och kvarter, spreds människor och dess 

rörelser ut. Dessa miljöer gavs namn som betonade deras brist på tydlighet som ”obestämd 

offentlig”, ”rymd” istället för ”rum” eller ”halvoffentlig”. Premisserna för diskussionen går 

tillbaka på den tidigare nämnda föreställningen om stadens element eller grundordning, det 

vill säga att stadens principer vilar på en uppdelning mellan gata, kvarter/hus och gård: 

Ett effektivt markutnyttjande betyder inte att all mark ska bebyggas, men att den ska planläggas på ett 
medvetet sätt så att inga oanvändbara ytor blir över. Väl artikulerade gränser mellan gata, tomt och 
grönområde ger en tydlig miljö, oberoende av hur tätt och högt man sedan väljer att bygga. En vanlig och 
enkel indelning är den, där kvarteren indelas i fastigheter och fastighetsägaren utnyttjar sin tomt som han 
önskar inom ramen för den tillåtna byggrätten. Gator och parker blir då entydigt offentliga rum, medan den 
obebyggda tomtmarken används som uterum av de boende och/eller arbetande i fastigheten. Kvarteren sluts 
så att man inte kan röra sig igenom dem.  49

Emfas läggs på att det handlar om att skapa tydliga miljöer, så att inga mellanrum, eller som 

det här kallas ”oanvändbara ytor blir över”. På samma sätt går det att skönja en angelägenhet 

över att ”entydigt offentliga rum” premieras. Thunström menar att ”Idén att ’riktiga’ 

offentliga rum, stadsmiljöer och landsbygder gått förlorade görs till ett problem, och 

utsuddade gränser mellan privat och offentligt i stadsrummet, liksom i det utglesade (’urban 

sprawl’), skildras i första hand såsom stadsutvecklingsproblem [...]”. Detta är bakgrunden till 

överenskommelsen att platser som misslyckas med att fastställa en tydlig gräns konstituerar 

en dålig stadsmiljö, då detta anses leda till att människor inte förstår hur de ska utnyttjas varpå 

de lämnas oanvända. Det vill säga icke-miljöer eller som ovan nämnda ”halvoffentlig”.  

 Johan Johansson, ”Stad och stadsmässighet”, Arkitektur (1989, nr 6) s. 5847

 Bosse Bergman, ”stadens sammanhang”, Arkitektur (1989, nr 1), s. 1148

 Johan Johanssson, ”Stad och stadsmässighet”, Arkitektur (1989, nr 6) s. 57-5849
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 En del av lösningen för att upprätta det förlorade ”riktiga” offentliga rummet var 

därmed att upprätta gränser mellan det privata och det offentliga medelst fysiska barriärer. 

Nedan kan ses ett exempel på hur detta kunde yttra sig, där artikelförfattaren låter sig 

inspireras av Venedig: 

Här, i den mest urbana av europeiska städer, har man utgått från att delar av det rumsliga och kommunikativa 
systemet är av vital betydelse för den urbana bebyggelsens karaktär. Det urbana bebyggelsemönstret bygger 
på intrikata rumssamband mellan gator, gårdar och hus. [...] I husens planer kan bestämda förhållanden till 
gårdsrummet avläsas. Nyckeln till förståelse av den urbana miljön ligger i dess förmåga att rumsligt sortera 
främlingar, besökare och invånare i förhållande till varandra.  50

Diskussionen kring en tydligare gränsdragning mellan privat och offentligt kretsade ofta kring 

just bostadshusens gårdar, där det sågs som önskvärt att de inte överanvändes, då det var av 

högsta vikt att rörelsen av människor istället skedde på gator och torg. ”Nyckeln till 

förståelsen av den urbana miljön” kan alltså sägas handla om att konceptet om privat - 

offentligt skulle upprätta gränser i staden till vilka människor kunde förhålla sig till. Detta 

möjliggör i sin tur att privata gårdar användes på ett sätt, av dem människor som bör använda, 

medan det offentliga rummet, gator och torg, är just offentliga, det vill säga tydligt 

tillgängliga för alla. Däri låg också vad som uppfattades som förutsättningarna för urbanitet, 

dem skarpa gränserna mellan privat och offentligt skapade ett offentligt rum där rörelse, 

möten och liv uppstod:  

Gatorna uppfattas och används som både miljö för lokalt liv och allmänt tillgängliga platser, som en del av 
stadens offentliga rum. Varje gata är potentiellt en offentlig miljö, präglad av både grannskapsliv och den övriga 
stadens verksamheter, människor och tempo, en plats där kvartersbefolkningen och de utomstående – 
förbipasserande, flanörer och främlingar – vistas med samma självklarhet, där gatulivet består av kontakter 
mellan grannar, mellan ”främlingar” och mellan de förra och de senare. Kontaktmönstren, inte minst de mellan 
boende och besökare utifrån, är givetvis beroende av bebyggelsens utformning, av om entréer och verksamheter 
är vända ut mot gatan eller in mot gårdarna.  51

Här målas en bild upp av en levande stad, en urban stad, möjliggjort av den skarpa 

upprättningen av gränser emellan privat och offentligt, vilket har skapat tydliga offentliga 

rum.  

 Malena Larsson, ”planeringens baksidor, Arkitektur (1989, nr 1) s. 14-1550

 Bosse Bergman, ”stadens sammanhang”, Arkitektur (1989, nr 1), s. 1051
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 En central premiss för denna diskussion är som redan har nämt att det har funnits en 

”riktig” stad, och därmed en föreställning att ett ”riktigt” offentligt rum har gått förlorat, 

vilket kan sägas vara en problematisk utgångspunkt. Bland annat kan och bör föreställningen 

om någon sorts historisk äkta offentligt rum ifrågasättas. Thunström visar hur denna 

föreställning endast är och har varit ett teoretiskt ideal på så sätt att en offentligt rum, hur 

tydligt och inbjudande det än är, knappast är samma självklara mötesplats för alla stadens 

invånare. ”Stadens rum har alltid varit strukturerade efter sådant som klass, kön och etnicitet 

och därmed alltid inkluderande och exkluderande på något sätt”, påpekar hon.   52

 Därmed framstår det historiska idealet som tveksamt, främst ifråga om antagandet att en 

liknande fysisk utformning leder till idealet om ett självklart offentliga rum, där 

”kvartersbefolkning och de utomstående – förbipasserande, flanörer och främlingar – vistas 

med samma självklarhet”. Det vill säga att det offentliga inte nödvändigtvis måste ske i 

stadsmiljöer som vi rent historiskt uppfattar som offentliga, till exempel gator och torg, och 

framförallt att aktörerna antar att alla människor känner sig självklara i sådana miljöer. 

Ytterligare en aspekt som bör tas upp i sammanhanget är vad Klas Ramberg kallar för en 

statisk och territoriell syn på begreppsparet som var framträdande under perioden: ”[d]et 

område som benämns privat förväntas alltid och för alla vara något privat”. I ljuset av det blir 

det tydligare hur det tas för givet att det är så att säga arkitekturen som sätter gränserna för hur 

ett område uppfattas, när det snarare går att argumentera för att det är sociala konventioner 

som sätter gränserna. 

     

Avslutning 

För det första kan det konstateras att diskursen om urbanitet konstruerades i kontrast till 

modernismen, vilken i överhuvudtaget var ett ständigt återkommande samtalsämne i 

stadsbyggnadsdiskussionen. Detta skedde genom att både modernismens begrepp, 

stadsplaneringsideal och byggda miljö gjordes till motbilder till samtidens dominerande 

idealbilder. En effekt av det här var att stadens definition begränsades till innerstaden och 

förorten uteslöts från begreppet stad. I föreställningen om den upplösta staden identifierades 

modernismen som den främsta orsaken till problemet, varpå det framstod rimligt att söka nya 

 Thunström, Jakten på den goda staden, s. 121-12252
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sätt att bygga staden på. Modernismen framställdes som en period av misslyckande, och 

istället uppvärderades traditionella stadsplaneringsideal, där bland annat det duala tänkandet 

kan ses som centralt. Av analysen framgår också att det urbanas motsats sågs som det 

suburbana, ett resultat som stöds av Brusman. Effekten blev att kvartersstaden gjordes till det 

rimligaste medlet att uppnå målet om att åter bygga stad samt gestalta urbanitet. Begreppet 

urbanitet formades därmed parallellt genom att urskilja dess motsats genom sättet det talades 

om förorten och modernitet,  

 Planeringsmodellen kvartersstad legitimerades genom historiska anspråk där en 

föreställning om staden som organisk eller naturlig var framträdande i diskursen. Den 

”riktiga” staden talas om i termer av en förlust, och något som var är angeläget att återskapa, 

ur den hämtas både begrepp och stadsplaneringsform. Stadsplaneringen blev på så sätt 

neutraliserad genom att det framställdes som att lösningen på hur man bygger den urbana 

staden redan finns i dem traditionella stadsplaneringsidealen. Det handlade om ett antal 

principer som endast behöver återupprättas, och tas upp i det kollektiva medvetandet hos den 

professionella kåren. Dessa benämnes som stadens ”grundelement” och bestod av 

kvarterstadsbegreppen gata, hus/kvarter, och gård. Premisserna för diskussionen var alltså att 

det fanns ett givet sätt som staden borde utformas på, där det även blev tydligt vad som 

gjordes till det urbanas förutsättningar. Ytterligare ett sätt som kvartersstaden framstod som 

det självklara valet var genom betoningen på antingen eller frågor, det föreföll som att valet 

stod mellan ”ännu en förort” eller ”riktig stad”. 

 Begreppen plats och rum användes i diskursen som ett sätt att naturalisera eller 

neutralisera anspråk kring hur staden bör utformas. Även detta skedde genom modernismens 

som motbild. Plats framställdes som att den hade ett väsen och en fastställd betydelse, utan 

vissa fysiska förutsättningar blev de utan identitet och därmed utan liv. Det vill säga att det 

framställdes som att det fanns en given lista med kriterier för vad som krävs för att något ska 

uppfattas som en plats. Den riktiga staden sågs som en helhet bestående av stadens rum och 

platser, medan förorten ansågs bestå av mellanrum eller icke platser. Det här var ett sätt som 

staden som en helhet skapades, och som en organism bestående av en rad självklara 

beståndsdelar. En av effekterna för detta sätt att tala om staden var att gränser framhävdes 

som viktiga för att skapa stadsrum, främst handlade det om att genom arkitektoniska medel 

skapa en skarp uppdelning mellan privat och offentligt. Även i den här diskussionen 

aktualiseras föreställningen om den upplösta staden, för att människor skulle vilja använde 
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staden behövde det finnas tydligt offentliga rum där alla kunde vistas med samma 

självklarhet. Även det offentliga rummet sågs som i behov av en renässans, till viss del format 

av föreställningen att den en gång hade existerat ett ”riktigt” offentligt rum. Genom att göra 

gårdarna tydligt privat så att de inte användes som genvägar skulle människor istället använda 

gatorna och torgen, vilket skulle skapa det urbana liv som sågs som önskvärt. Det framgår att 

ett tydligt offentligt rum sågs som en förutsättning för urbanitet, det var i dessa miljöer där 

möten, rörelse och liv kunde uppstå, vilka sågs som urbana kvaliteter. Med hjälp av 

perspektiv från Både Ramberg och Thunström går det dock att problematisera aktörernas tal 

om ett offentligt rum för ”alla”. Detta då det tas för givet att alla människor betraktar just 

”klassiska” offentliga ytor som välkomnande och självklara att vistas i, som Thunström 

poängterar så har tillgången till stadens rum alltid varit strukturerade efter aspekter som klass, 

kön och etnicitet.  

 Vidare vill jag betona hur denna diskussion hade permanenta och långsiktiga effekter, 

det är så att säga, stora insatser på spel. Bland annat är idag planstandarder för exempelvis 

Stockholms stadsutveckling baserad på en kvartersstadsmodell, varför det är viktigt att 

undersöka hur diskussionen egentligen fördes kring dessa frågor. Bland annat ställer 

betoningen på privat-offentligt aspeken frågor om vad för effekt det får på en längre sikt. 

Bland annat är den aktuella diskussion om privatiseringen av stadsrummen något som kan ha 

relevans för detta, vilket är något som skulle vara intressant att undersöka i en framtida 

undersökning. Analysen har även visat hur det i princip är omöjligt för nya områden att 

räknas som urbana eller som riktiga delar av staden, något som kan härledas till 

föreställningen om den organiska staden. Detta är något som jag uppfattar gäller även för 

dagens diskussion, där till exempel kritiken mot Hammarby Sjöstad skulle kunna ställas i nytt 

ljus med ovanstående i åtanke. På så vis är målet om att gestalta urbanitet i byggd miljö 

paradoxalt, då diskursen framhåller ett ideal om att sådana miljöer ska vara organiskt och 

naturligt framvuxna – inte planerade på ett skrivbord. Det vill säga att urbanitet ses som något 

naturligt och givet, samtidigt som den kan skapas.   



!  31

Käll- och litteraturförteckning 

Brusman, Mats. Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och 
lokala identiteter (Linköpings universitet, 2008) 

Begman, Bosse, ”Stadens sammanhang”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1989, nr 1) 

Eriksson, Torbjörn. ”Stadsliv söker form, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1990, nr 2) 

Gruppintervju, ”Staden, vattnet och planerna”, Arkitektur: The Swedish architectural 
review (Arkitekturförlag AB, 1992, nr 1) 

Intervju, ”Arkitektur och bostadspolitik”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1990, nr 6) 

Johansson Johan, ”Stad och stadsmässighet”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1989, nr 6) Arkitektur 

Jørgensen Winther, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund 
2000) 

Larsson, Malena. ”Planeringens baksidor”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1989, nr 1) 

Ledare, ”Förortens hjältar”, Arkitektur: The Swedish architectural review (Arkitekturförlag 
AB, 1993, nr 8) 

Ledare, ”Stadskomplettering”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1991, nr 7) 

Ledare, ”Tema: Rutnätsstaden”, Arkitektur: The Swedish architectural review 
(Arkitekturförlag AB, 1989, nr 1) 

Linn, Björn. ”Rutnät och andra bebyggelsemönster”, Arkitektur: The Swedish architectural 
review (Arkitekturförlag AB, 1989, nr 1) 

Marcus, Lars. ”Från mönsteranläggning till Stadens Piano Nobile”, Arkitektur: The 
Swedish architectural review (Arkitekturförlag AB, 1993, nr 6) 

Norberg-Schulz, Christian. ”Om platskvalitet”, Arkitektur: The Swedish architectural 
review (Arkitekturförlag AB, 1992, nr 2) 



!  32

Ramberg, Klas. Konstruktionen av framtidens stad: Arkitekttävlingar om bostäder och 
stadsdelar i Sverige 1989-2003 (Hemmavid förlag, 2012) 

Sillén, Gunnar. ”Offentliga rummet debatterat”, Arkitektur: The Swedish architectural 
review (Arkitekturförlag AB, 1993, nr 8) 

Söderling, Jerker, Inghe, Jan, Hultin, Olof, Pontvik, Alexus. ”Staden, vattnet och planerna” 
Arkitektur: The Swedish architectural review (Arkitekturförlag AB, 1991, nr 1) 

Thunström, Moa. På Spaning efter den goda staden - Om konstruktioner av ideal och 
problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion (Kållered, 2009) 

Westin, Sara. Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie i stadsplaneringens 
paradoxer (Uppsala, 2010)  

  


