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ABSTRACT 

Wallström, A. 2015. Höghus i Stockholm, en framtida utveckling eller en tillfällig trend?. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet. 

 

En stor befolkningsökning i en stad leder till att man måste börja planera för en förtätning. 

Som undersökningsområde har jag valt Stockholm som står inför en stor utmaning i framtiden  

när man behöver bygga fler bostäder, bland annat diskuteras förtätning som ett hållbart 

alternativ till att lösa problemet. I studien har höghus som förtätningsmetod analyserats samt 

hur ett höghus kan påverka en stad.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur en förtätning med hjälp av höghus påverkar 

en stad genom att studera Stockholm som undersökningsområde. För att ta reda på detta har 

studien använt sig av en teoretisk bakgrund och en empirisk del. Den teoretiska bakgrunden 

handlar om tidigare studier av personer som skrivit om täthet, förtätning och höghus. Den 

empiriska delen har skett med hjälp av intervjuer från relevanta aktörer inom arkitekt-, 

byggnads-, och politikbranschen. Metoden som använts i studien och vid intervjuerna är 

kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att förtäta Stockholm med höghus kan både ses som något positivt och 

negativt beroende på varje enskilda fall som behandlas. Enligt resultatet verkar höghus vara 

en mer omständig byggnadstyp till skillnad från exempelvis kvartersstäder eftersom höjden på 

höghus kan förstöra Stockholms stadsbild. Dock kan höjden på höghus även vara ett exempel 

på en statussymbol som Stockholm behöver i stadsbilden. 
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1. INLEDNING 

Det pågår en kraftig urbanisering i världen och Sverige idag. På 1900 talets början bodde 14 

procent av världens befolkning i städer, idag är det cirka 50 procent och år 2050 räknar FN 

med att det kommer stiga till 70 procent (FN, 2012). Många länder i västvärlden har redan 

nått denna siffra men urbaniseringen fortsätter att öka i Sverige där framförallt unga 

människor väljer att bosätta sig i städer (Västtrafik, 2014). För att städerna ska kunna 

motsvara urbaniseringen så måste man antingen förtäta staden eller bygga ut den. En 

förtätning innebär att stadens öppna ytor bebyggs och exploateras, vilket medför att staden 

blir större i de centrala delarna. Vissa anser att förtätning och hållbarhet hänger samman då en 

tätare stad sägs skapa bättre transportmöjligheter men också ekonomiska och miljömässiga 

fördelar eftersom energiutvinningen minskar. I de fall då man inte förtätar en stad bygger man 

istället staden på ytan, även kallat utglesning eller urban sprawl (Georgsson, 2013). 

De möjligheter som finns till att förtäta en stad är bland annat att man bygger om lokaler till 

bostäder, höjer befintliga våningshus eller får in ny bebyggelse i tätbebyggda områden. 

Alternativet ny bebyggelse kan sedan delas in i punkthus, kvartersstad eller höghus. En hög 

täthet kan ibland förknippas med höghus vilket kan vara vilseledande då även punkthus eller 

en kvartersstad kan uppnå samma höga täthet (Berghauser & Haupt, 2009).  

Uppsatsens huvudsakliga fokus är hur höghus fungerar som förtätningsmetod. Genom att 

bygga höghus i en stad skapas möjligheten att stilla utbredningen av stadens yta vilket innebär 

en ökad möjlighet för människor att utbyta varor och tjänster med varandra på kortare avstånd 

än tidigare. Det kan även svara på den efterfrågan av bostäder som behövs i städerna. 

(Norberg, 2007). Fördelarna med att bygga på höjden är att fler grönytor bevaras och det ger 

utrymme för fler  bostäder, därutöver är höghus ett energisnålt alternativ (Glaeser, 2011).  

Höjdrestriktioner förekommer även i vissa städer, i Stockholm är höjdrestriktionerna 

tydligare i de centrala delarna än i utkanten av staden. Orsaken är att ett höghus gör ett stort 

intryck på stadsbilden och i Stockholms fall så vill man bevara stadens gamla identitet vilket 

menas med att man vill att gammal arkitektur som exempelvis kyrktorn ska synas i 

stadsbilden. I utkanten förekommer det mindre restriktioner eftersom det saknas en gammal 

identitet och därför har man mindre arkitektur att bevara, Kista är en av dessa platser och där 

tillåter man fler höghus att byggas (Norberg, 2007). 

Höghus blir allt mer populärt i dagens städer och det för med sig både för- och nackdelar, 

precis som andra metoder av förtätning. Kommer vi i framtiden se en mer blandad bebyggelse 

i städerna där höghus löser förtätningsfrågan eller är det bara en trend som kommer att avta?  
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1.2 Syfte och Frågeställningar   

Syftet är att undersöka hur höghus som förtätningsmetod påverkar en stad genom att studera 

utvecklingen av höghusbyggandet i Stockholm.  

 

De frågeställningar som valts är:  

 Vilka för- och nackdelar medför höghus som en förtätningsmetod? 

 Leder byggandet av höghus i Stockholm till en ökad förtätning och är det en lämplig 

metod till att lösa Stockholms bostadsbrist?  

 Hur används höghus som byggnadstyp i Stockholm? Vilka funktioner har de, var i 

staden byggs de och hur motiveras byggandet?  

Upplägget i studien består i att först förklara vilka metoder som användes för att få fram 

relevant information. Därefter beskrivs den teoretiska bakgrunden där höghus definieras, 

teorier om täthet tas upp samt en förklaring av förtätning i städer. I den huvudsakliga 

resultatdelen presenteras studiens analyser i form av de intervjuer som har genomförts, vilka 

inriktar sig på Stockholm som fältområde. Denna del besvarar även de frågeställningar som 

ställts.   

1.3 Avgränsning 

Den geografiska avgränsning som avser resultatet i studien omfattar Stockholm medan det i 

den teoretiska bakgrunden förekommer tidigare studier om andra städer vilka sedan kommer 

att appliceras på Stockholm i resultat- och slutsatsdelen. Den avgränsning som gjorts beror på 

tillgängligheten till de metoder som studien valt och även en närhet till platsen.  
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2. METOD & MATERIAL  

Denna del beskriver uppsatsens tillvägagångssätt, hur de material som är nödvändiga har 

samlats in för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Den metod som används i den 

empiriska delen är kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjupersonerna är Alfred Askerljung (Förbundsordförande för Centerpartiets 

ungdomsförbund), Meta Berghauser (Universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers), Henrik 

Nerlund (Kanslichef och sekreterare för Skönhetsrådet) och Kristina Berglund (F.d. arkitekt 

och ordförande i föreningen Vårda Uppsala). Dessa personer har valts eftersom de har en bred 

insikt i höghus, täthet samt hur situationen ser ut i Stockholm. Utöver intervjuerna har 

rapporter, artiklar och vetenskapliga källor tillkommit i teoridelen, vilka har legat till grund 

för att få en större inblick i hur forskning har varit inom höghus och täthet. Intervjupersoner 

och rapporter har använts för att besvara frågeställningarna och syftet i resultatet.  

Den första delen av metod & material beskriver de intervjuer som har gjorts i samband 

med studien där läsaren får en större insikt om intervjuernas tillvägagångssätt och varför de 

valda intervjuerna var de mest lämpade. Den andra delen i avsnittet beskriver de metoder till 

den teoretiska bakgrunden som gjorts till studien och den tredje delen innehåller kritik till 

metoden och materialet. 

2.1 Intervju som metod 
Debattartiklar om höghus i Stockholm samt diskussioner genom olika nätverk ligger till grund 

för val av ämne, vilket bidragit till en stor insikt och underlättat arbetet att finna relevanta 

intervjuer, relevant teoretisk bakgrund samt annat relevant material. Intervjupersonerna som 

använts i rapporten är till stor del uppdagade från artiklarna. Genom att studera artiklar inom 

mitt forskningsområde stod det klart vilka personer som var mest insatt i ämnet, en del av dem 

har intervjuats i uppsatsen.  

I studien utfördes kvalitativa intervjuer. Två stycken olika urval användes för att få fram de 

behövliga intervjupersonerna. Två av intervjupersonerna uppdagades redan innan uppsatsens 

början då de skrivit debattartiklar om ämnet. Dessa personer var Kristina Berglund och Alfred 

Askeljung, vilka får stå som ett bekvämlighetsurval. De resterande två intervjuerna blev 

urvalet ett snöbollsurval där det från början var tänkt att intervjua en person, men sedan blev 

vidarekopplad till andra personer som var mer insatta i ämnet. Från början var tanken att 

intervjua en person från Stadsbyggnadskontoret men blev sedan vidarekopplade till Henrik 

Nerlund på Skönhetsrådet. Samma gällde Meta Berghauser där jag från början skulle intervjua 

en annan person på KTH men blev vidarekopplad till henne.  
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Tre av uppsatsens fyra intervjuer har skett på plats där man i lugn och ro fått ställa frågor till 

respondenten under tiden som en inspelning har skett. En intervju är alltid en relation mellan 

forskaren och respondenten och därför ska inte några åhörare finnas på plats, miljön ska vara 

så ostörd som möjligt och respondenten ska även känna sig trygg på platsen. Därför fick 

respondenterna välja en intervjuplats där de kände sig trygga. Alfred Askeljung och Katarina 

Berglund blev intervjuade på ett kafé och Henrik Nerlund på sin arbetsplats, båda har sina för 

och nackdelar men intervjuerna genomfördes ostört. Om respondenterna inte föreslår en plats 

för intervju ska forskaren alltid ha en plats förutbestämt innan (Trost, 2005, s.44). 

Intervjun med Meta Berghauser skedde över telefon där anteckningar fungerade som 

insamlingsmaterial, inspelning saknades men anteckningarna kompletterades med en 

forskarrapport, (Space, density and urban form 2009). Frågeformuläret var av en mer 

strukturerad form än den ostrukturerade telefonintervjun eftersom det är lättare att styra en 

strukturerad intervju på telefon (Trost, 2005, s.22). De intervjupersoner som valts med i 

uppsatsen har olika anställningar men de delar ett stort intresse för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

Intervjuerna spelades in under dess skede och transkriberades efteråt ner till text som sedan 

varit grunden för det resultat som uppnåtts i uppsatsen. Kvalitativa forskare är, enligt Bryman 

(2002), intresserade av både vad respondenterna säger men också på vilka sätt de säger det. 

Detta får man bäst med om man spelar in intervjun. Intervjupersonerna hade en  bred kunskap 

inom sitt ämne vilket gör att de kan ta över samtalet, detta är värt att uppmärksamma. Därför 

skapades ett frågeformulär för att kunna hålla sig inom uppsatsens tänkta område, annars är 

det lätt att respondenten börjar diskutera andra ämnen. Formuläret var av semistrukturerad 

karaktär vilket ger forskaren en större möjlighet till sidospår, följdfrågor och samtidigt en 

större flexibilitet under själva intervjun (Bryman, 2011, s.74). Om intervjun gick åt fel håll 

var det enkelt att vända sig tillbaka till det frågeformulär som fanns.  

Innan intervjuerna påbörjades fanns en kunskap om intervjupersonens yrkesbakgrund och 

vad denne höll på med. Detta var viktigt för att man i efterföljande fas lättare ska kunna 

analysera svaren från de olika respondenterna. Respondenternas bakgrund eller ålder kan 

förstås ha haft en påverkan på hur de svarade frågorna. Dock är en alltför stor kunskap om 

respondentens bakgrund inte något positivt, därför gjordes en anpassning utifrån uppsatsens 

egna frågeställningar och den bakgrundsinformation som togs var relevanta till uppsatsens 

tema (Justesen& Mik-Meyer, 2011, s.49). Detta nämns även i Justesen& Mik-Meyers bok:  
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”Valet och bedömningen av vilka faktiska förhållanden som ska kartläggas i intervjun måste emellertid göras 

mot bakgrund av undersökningens problemställning” – Justesen& Mik-Meyer 

 

Vid jämförelse med andra metodval står därför denna lämpligt till. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar fungerar till en viss del inte med det kvantitativa metodvalet. Det beror på att  

frågeställningarna i det fallet exempelvis skulle ha varit att fråga efter hur ofta, hur många 

eller hur vanligt något är. Eftersom uppsatsen gäller att förstå och hitta mönster så är det bäst 

lämpat att göra en kvalitativ studie, val av metod ska slutligen göras till val av ett teoretiskt 

perspektiv och utifrån de aktuella frågeställningar som finns (Trost, 2005, s.14). 

2.2 Litteratur  
Den litteratur som använts i studien ska ge en bakgrundsbeskrivning av det aktuella ämnet 

samt stärka studiens trovärdighet. Litteraturen består utav böcker, rapporter, vetenskapliga 

artiklar och dokument som har tagits från kända författare eller blivit godkänt som ett 

vetenskapligt material. De rapporter och dokument som använts består till majoritet av 

officiella dokument vilket betyder att företag och organisationer själva väljer att publicera 

dessa. Källor av denna typ rör dokument och rapporter från Stockholms stad och brittiska 

regeringen. Bryman (2001) nämner att dessa källor kan vara av nytta för en samhällsforskare 

samtidigt som han nämner, genom Scott (1990), att det finns en trovärdighet i officiella 

dokument. Det ska även uppmärksammas vem som har skapat webbsajten och i detta fall 

anses bägge sidorna vara trovärdiga eftersom de kommer från officiella hemsidor. Som 

komplement till intervjuerna i resultatdelen används material från Stockholms stad för att 

kunna besvara de aktuella frågeställningarna.  

En kritik som kan uppmärksammas med den innehavande litteraturen är om 

publikationsdatumet ligger långt bakåt i tiden. Ämnesområdet som studien omfattar kan ha 

ändrats över tid och nya förutsättningar kan förstås gälla. Angående den teori som är skriven 

år 1996 ses ingen större skillnad jämfört med hur nuvarande läget ser ut med höghus. Det som 

bör uppmärksammas mest är att de litteraturer som är tryckta av förlag kan ha en viss 

partipolitisk vinkel och därför bör läsas med en viss kritik.  
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2.3 Metod- och materialkritik 
De kvalitativa intervjuerna kan kritiseras av kvantitativa forskare för att de är 

impressionistiska och subjektiva. Det menas med att de kvalitativa resultaten bygger på 

forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är relevant i studien samt de personliga 

förhållanden som forskaren utvecklar med intervjupersonen. Det kan i en kvalitativ studie bli 

otydligt med vilket ämnesområde man valt i studien eftersom forskaren startar intervjuerna på 

ett öppet sätt för att senare precisera dess frågeställningar (Bryman, 2002, s.269). 

Det kan även finnas svårigheter i att replikera sig till en kvalitativ forskare eftersom de 

ibland kan styras av att ta fram det de själv tycker är relevant i intervjun medan andra anser att 

det inte alls är relevant. Det som forskaren väljer att ta fram i en studie är beroende på hans 

eller hennes intressen. Studien påverkas även av dennes egenskaper som exempelvis 

forskarens kön, ålder och personlighet och eftersom studien är en kvalitativ sådan så kommer 

den att vara ostrukturerad. Detta medför att tolkningarna kommer bli påverkade av forskarens 

subjektivitet och sympati (Bryman, 2002, s.270). 

De två snöbollsurval som ledde till två intervjupersoner i studien kan kritiseras eftersom det 

är osannolikt att urvalet kommer att vara representativt för populationen. I denna studie var 

grundtanken att använda bekvämlighetsurval men på grund av att dessa inte kunde intervjuas 

blev det istället ett snöbollsurval. Detta kan ha lett till att empirin inte är representativ för det 

urval jag egentligen ville ha (Bryman, 2002, s.116). 

När material ska hittas till en studie ska forskaren vara mer kritisk än beskrivande. 

Forskaren ska, förutom att vara deskriptiv, ställa frågor som rör källans betydelse och 

trovärdighet. I denna studie finns material som är tryckt på 80- och 90talet och det bör man 

beakta huruvida det är relevant eller ej. I detta fall anses det vara relevant då ämnesområdet 

inte har förändrats så pass mycket (Bryman, 2011, s.456). 
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3.0 TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer arbetet om tidigare forskning av höghus och olika teorier om täthet tas 

upp. Begreppen har en bred betydelse och därför kommer begreppen att förklaras utifrån 

studiens synvinkel. Det förs en debatt kring hur lämpligt det är att bygga höghus i områden 

med hög täthet eller om de ska byggas i områden med lägre täthet. Det förs även diskussioner 

kring huruvida höghus ger en högre täthet eller inte i jämförelse med andra byggnadstyper. 

3.1 Definition av höghus 

Höghus och skyskrapor kan definieras olika beroende på i vilket land du befinner dig i. I ett 

område som består av envåningshus kan ett femvåningshus plötsligt bli definierat som ett 

höghus. I europeiska länder kan en definition av ett höghus vara om det är högre än 12 

våningar medan den amerikanska definitionen, speciellt i Chicago och New York, kan vara 

runt 70 till 100 våningar högt (NarayanReddy, 1996, s. 56). Byggnadsdatabasen Emporis har 

enligt deras mening klargjort definitionen av en skyskrapa och för att få den bemärkelsen 

behöver byggnaden minst vara 100 meter hög samt vara uppbyggd av våningsplan (Emporis, 

2015). 

Andra teoretiker menar att det inte enbart är våningar som kan definiera ett höghus. Lamela 

(1974) definierar en hög byggnad utan att just höjden tas till hänsyn. Hans definition består av 

tre olika mätsätt. Det första sättet är att mäta den totala golvytan som byggnaden upptar och 

sätta det i proportion till resterande bebyggelse i omgivningen. Därefter mäts olika tekniska 

specifikationer som finns i husen, i höghus finns bland annat speciella hissystem som annars 

inte finns i vanliga hus. Till sist mäts speciella konstruktioner och tekniker som skiljer sig 

gentemot de lägre husen, exempelvis stålramen som finns i de flesta höghus (NarayanReddy, 

1996, s. 56-57). 

3.1.1 Användningsområden för höghus 

Höghus byggs för flera olika ändamål till vilket ses en stor variation i hur dessa används vid 

jämförelse mellan olika länder. De fyra användningsområden som Narayan Reddy (1996) 

tagit upp för höghus ses enligt honom som de mest använda områdena. De omfattar 

bostadshus, kommersiellt (företag), blandhus (flera användningsområden) och institutionellt 

(myndighet, kommun etc) (Narayan Reddy 1996, s. 63-64). 

För att få en uppfattning om hur höghus används i Stockholm har data tagits från 

byggnadsdatabasen Emporis. Stockholm har idag enligt Emporis definition 208 st höghus och 

5 under byggnadsfas. Två färdiga skyskrapor finns i staden, vilket i deras mått kännetecknas 
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av en byggnad som är högre än 100 meter, och en till byggnad över 100 meter byggs för 

tillfället. Kraven enligt definitionerna är att byggnaderna måste innefatta våningsplan, alltså är 

inte en hög tv-mast en skyskrapa. Så här ser den ungefärliga fördelningen ut i Stockholm på 

de olika användningsområdena som tidigare nämnts. Med en stor marginal är det bostäder 

som dominerar användningsområdet för höghus och skyskrapor. Här ska tilläggas att hela 

Stockholms kommun är inkluderat i undersökningen (Emporis, 2015). 

 

 

(Källa: Statistik från Emporis.com; diagram från Google Drive)   

3.2 Teorier om täthet och olika stadsformer 

Användningen och appliceringen på täthet har varierat under tid mellan modern planering och 

design. I början av 1920 talet argumenterade den brittiske arkitekten och stadsplaneraren 

Raymond Unwin att ingenting kunde vinnas genom en hög täthet. Därför föreslog Unwin att 

12 byggnader på en yta om cirka 4 km2 skulle vara den maximala tätheten. Femtio år senare 

kom Jane Jacobs in i bilden och menade att ett minimum av 100 bostäder på en yta om cirka 4 

km2  var den mest lämpade tätheten för att få en livfull stadskärna. Hon hade upptäckt att de 

yttre kriminella slumområdena i de amerikanska städerna kunde ha ett samband med en låg 

täthet av bebyggelse i området. Skulle tätheten öka i dessa områden så var Jacobs tes att 

kriminaliteten skulle minska. Historiskt sett har det rått delade meningar kring vad som är den 

mest lämpade tätheten. Idag är hög täthet en förutsättning för ett hållbart samhälle och 

ekonomisk tillväxt i många städer världen över (Berghauser, M & Haupt, P. s.15).  

För att på ett lämpligt sätt kunna förstå hur en förtätning av höghus påverkar en stad så har 

de tre hållbarhetsbegreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet använts. Begreppen 

kommer senare vara inbäddade i resultatet på denna studie som en grund till höghus och 

förtätning. Begreppen beskrevs i Brundtlandrapporten som:”development that meets the needs 
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of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” (WCED 1987, s. 43). Det beskrivs som ett anpassningsbart begrepp och kopplas dessa 

begrepp samman med en tät stad så råder det delade meningar om vad en tät och hållbar stad 

kan innebära. Fainstein (2012, s.168) menar att det otydliga i begreppet har använts för att 

marknadsföra olika byggnadsprojekt. Urbanforskaren Barnett (2012, s.179) påpekar att en tät 

stad skall utformas genom att bygga intill befintliga byggnader och fylla tomma luckor i redan 

utvecklade områden samt bygga längs med infrastrukturstråk. På så vis kan ekonomiska och 

miljömässiga resurser användas bättre. Urbanteoretikern Jabareen (2006, s.41) menar att en 

hög befolkningstäthet är det samma som en hållbar stad och för att skapa service och sociala 

möten, som medför att människor gör hållbara levnadsval, så krävs en hög befolkningstäthet.  

Enligt Anders Ågren (2010) har de tekniska möjligheter som gjort det möjligt för ett 

effektivare resursutnyttjande i täta städer inte lett till en minskad användning av resurser.  

”Även om stadens täthet gör att energiutnyttjande skulle kunna vara mer effektivt, utnyttjas detta 

inte i praktiken då växande bostads- och lokalytor slukar upp den eventuella effektivitetsvinsten då 

jakten på lyx tilltar och på grund av en ökad konsumtion överhuvudtaget.” (Ågren, 2010). 

Istället har markanvändningen per capita ökat och staden har bredit ut sig på ytan istället för 

att göra staden tätare. Det innebär en utspridning, utbredning och utglesning av staden och av 

olika tekniska system. Befolkningsökningen innebär därmed att man får ett ökande 

resursutnyttjande, både sett till energi och till landmassa (Ågren, s.19). 

Den täta staden ger ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar samtidigt som det kan ge 

upphov till olika hinder. Teoretiskt sett är täta städer en förutsättning för hållbarhet i och med 

att bilanvändandet och övrig resursanvändning minskar men dessa har varit svåra att realisera 

i praktiken. Detta beror på såväl psykologiska som faktiska orsaker (IBID). 

Huruvida den täta staden är hållbar eller inte råder det delade meningar om. Förespråkarna 

till den täta staden hävdar att det blir mer energieffektivt och mindre utsläpp eftersom man har 

närmare till olika nödvändigheter. Sedan kan andra transportmedel än bilen användas på ett 

annat sätt. Socialt ger en tätare stad större möjligheter till ett bättre socialt liv och ekonomiskt 

sett är det ett mer kostnadseffektivt alternativ då vägar, byggnader etc. kan nyttjas av fler 

människor på en mindre yta. Motståndare till täta städer påpekar snarare att den täta staden 

leder till stress och ohälsa och att människans längtan till naturen alltid är ett mer fördelaktigt 

alternativ. Det finns studier på att människor med ohälsa hellre går i naturen för att koppla av 

än inne i en tätbebyggd stad. Deras åsikt är att den behagliga boendemiljön som de 

förespråkar ger ett minskat ohälsotal som därmed kan ge minskade kostnader för 

sjukskrivningar i samhället (IBID).   



16 
 

Enligt Ågren (2010) behöver inte täthet innebära höghus. Många paralleller dras med 

Manhattan när man diskuterar om Stockholms framtida utveckling gällande höghus. Höghus 

är en förenklad bild av förtätning. I Manhattan uppstod höghusen eftersom det saknades 

politiskt och ekonomiskt engagemang att slå ihop fastigheter, därmed bibehölls 

fastighetsstrukturen och det fortsattes att bygga på höjden. I Sverige däremot kunde man slå 

ihop fastigheter i ett kvarter och skapa större fastigheter på bredden vilket skapade denna 

skillnad. I Stockholms fall är den nuvarande stadssiluetten med kyrktorn och spiror 

anledningen till att staden inte bygger så många höghus. Manhattans livlighet uppstod inte på 

grund av höghusen utan den uppstod på gatunivå, skyskraporna är i detta fall endast en 

symbol (Ågren, s.28).  

Michele Acuto (2009) diskuterar höghuset som en symbol för något. Han menar att städer 

alltid har tävlat i att upprätthålla en hög urban status för att vinna attraktivitet hos människor. 

Genom att vinna den urbana statusen, genom symbolism, vinner man också det sociala 

kapitalet och därmed får man ett globalt inflytande. Ett höghus kan fungera som en sådan 

symbol men endast om individer är eniga och erkänner det som ett symbolmärke. Dessa 

symboler kan man se i alla globala städer ex. Burj Khalifa i Dubai och Empire state building i 

New York, byggnader som har en stark symbolisk makt attraherar besökare. Kritik mot 

symbolism är att de i första hand inte är byggda för den urbana sammanhållningen och 

vitaliteten. Det anses inte uppfylla andra viktiga funktioner än att fånga besökarnas ögon. Som 

ett exempel tas Dubai upp där Tuan (1974) menar att det aldrig kan bli ett ”love of place” som 

New York eller London är. Detta utvecklas genom invånarnas goda förband till varandra i den 

byggda miljön, något som inte kan uppnås på några år genom att endast bygga höghus (Acuto, 

2009). 

För att få en levande stad krävs ett stadsbyggande där man vardagligen kan röra sig på gator 

och torg till fots. De vardagliga rörelserna sker huvudsakligen på gatorna. Därför ska man 

även ha olika stilar på gatorna och skiftande verksamheter med entréer ut mot gatan. Man ska 

ha många platser att mötas på vilket skapar engagemang, empati, solidaritet och intresse för 

det gemensamma i staden (Ågren s.29-30). 
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3.2.1 Stadsformer 
På bilden nedan ses tre olika stadsformer som senare kommer att diskuteras i resultatet. 

Rådberg och Friberg (1996, s. 149-153) gör klassificeringar på de vanligaste stadsformerna 

som förekommer i Sverige och här är ett urval av dessa. 

Bilden nedan längst åt vänster är en stadsform med låg och tät bebyggelse och byggnaderna 

inom denna grupp innefattar bland annat trädgårdsstad, lågt radstående byggnader, 

radhusgrupper och arbetarbostäder. Storleken på fastigheterna skiljer sig åt mellan dessa, ofta 

små i äldre områden och större i nyare.  

Den tätaste klassen, enligt Rådberg och Friberg, är storstadsmässig sluten bebyggelse. Dessa 

utgörs av flerbostadshus och består av lamellhus, höghus i kvarter, reformkvarter, 

postmoderna kvarter och byggnader i kvartersform som även har gårdsbebyggelse, så kallad 

stenstad. De vanligaste våningstalen innefattar 4-10 våningar. Stadsformen förekommer 

främst i storstäders innerstad och gatunätet är oftast ett traditionellt rutnät. Fastigheterna står i 

direkt anslutning till gatan i form av kringbyggda kvarter eller friliggande byggnader, de är 

oftast små till ytan förutom i de postmoderna kvarteren (IBID). 

Den tredje stadsformen är hög öppen bebyggelse och innefattar bland annat höghus, låghus, 

skivhus och punkthus. Denna stadsform är vanligast förekommande i förortsbebyggelse och i 

större och medelstora städer. Våningstalet kan vara mycket högt, mellan 5-16 våningar. 

Gatunätet kan variera och fastigheterna ligger indragna ifrån gatan. Dessa fastigheter är stora 

och omfattar en hel husgrupp (Frisk, s.13-14). 

 

 

(Källa: Berghauser, M & Haupt, P. s.15) 

Ett av de stora problem som täthet har inneburit är det svaga sambandet mellan täthet och 

byggnadstyp. Som bilden ovan visar innehar de tre olika byggnadstyperna samma täthet. 

Samma täthet kan erhållas med helt olika byggnadstyper, även samma byggnadstyp kan 

erhålla olika tätheter (Berghauser, M & Haupt, P. s.17). Citatet nedan är taget från rapporten 

Space, Density and urban form och beskriver problemet:   
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“Often people confuse density with building type and assume, for example, that detached houses are lower 

density than attached housing types. While this is generally true it is not always the case. A high-rise tower with 

large units set on a park-like site may be lower density than a set of detached houses on small lots (Forsyth 

2003:4)”(Berghauser, M & Haupt, P. s.16). 

Att höghus skulle ge en högre täthet än andra byggnadsformer är pådriven av förespråkarna 

för höghus. Enligt House of Commons Transport är det ej dock bevisat att det ger en högre 

täthet. Man kan uppnå samma höga täthet med mellan och låg bebyggelse och ibland ger 

höghus till och med en lägre täthet än de andra alternativen (House of Commons Transport, 

2002: s.38).  

Däremot finns vissa undantagsfall där man ökar tätheten med högre hushöjder. Enligt 

Berglund (2011) uppnår inte höghus med fem våningar eller fler en större täthet om man 

följer de kvalitetsrekommendationer som finns i stadsplaneringen (Berglund, 2011, s.25). 

Anledningen till detta beror på de krav som ställs när höghuset byggs, fler krav ställs ju högre 

byggnaden blir. Kraven kan exempelvis vara att höghuset måste placeras med ett visst avstånd 

till en annan bebyggelse eftersom att det annars ger skugga för annan bebyggelse. Det finns 

även krav på att grönytor, lekparker, parkeringsplatser etc. måste finnas runt höghuset för att 

göra det bekvämligt för de som brukar byggnaden (Rådberg, 1988, s.348-349). 

Att höghus inte innehar en högre täthet än de andra byggnadsformerna finns även i 

Stockholms regionplanering. I den har exploateringsgraden räknats fram i totalt 140 

bostadsområden och det framgår tydligt att bebyggelsens höjd har allt mindre betydelse för 

exploateringsgraden när det sker en ökande områdesstorlek. I England har samma 

undersökning skett. Där har en studie framlagts om att man i ett område på 3 hektar kan få in 

nio 14-vånings punkthus eller nio kvarter med trevåningshus istället för en skyskrapa och 

ändå få samma totala våningsyta (Berglund, 2011, s.25).(Se bilden nedan). 
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(Källa: Berglund, 2011, s.25) 

3.3 Förtätning i en stad 

Förtätning är en metod som kan tillämpas i städer i form av att marken utnyttjas mer effektivt 

och sparsamt. Bland annat kan en förtätning ge upphov till att parker och naturmiljöer bevaras 

bättre i en stad, alla vägar och de olika servicefunktioner som tillkommer kan också brukas 

mer effektivt i och med en förtätning. På grund av att alla funktioner i samhället kommer mer 

tätt inpå varandra bidrar det också till att planeringen av integrationen förbättras i staden. 

Bland annat går det genom en förtätning att bygga kontorslokaler i ett bostadsområde eller 

vice versa vilket skulle främja stadens integration. Med fler människor på en mindre yta i en 

förtätad stad kommer interaktionen mellan människorna att öka, därmed ökar även den sociala 

hållbarheten i en stad som är viktig för en framtida utveckling. Med en förbättrad integration 

kommer även segregationen att minska i städerna, genom en förtätning kan man bygga bort de 

barriärer som skiljer olika områden från varandra. Alexander Mihajlovic och David Lindvall 

förklarar att man kan bygga passager där fler människor kan röra sig mellan stadsdelarna.  På 

så sätt minskar spänningen och klyftorna mellan de olika stadsdelarna och integrationen blir 

därmed bättre (Mihajlovic och Lindvall 2001:s.24).  

De negativa delarna som en förtätning för med sig om inte planeringen är riktigt genomtänkt 

är att det sätter ett större tryck på staden eftersom det åstadkommer mer slitage på de förtätade 

bostäderna samt dess omgivning runtomkring. Vatten och avloppsledningar måste bytas ut 

och med en ökad mängd invånare kommer även trafiken på gatorna att öka. Det kan  i sin tur 

skapa fler utsläpp och högre bullernivåer. Därför är en planering av gång och cykelvägar 

viktigt för att så mycket som möjligt kunna undvika problemen. En förtätning gör också 

anspråk på städernas stadsbild, i och med att man bygger tätare så kommer staden estetiskt 

sätt att se annorlunda ut. Det som främst kan ändras är att det blir mindre ljusinsläpp i staden, 

sämre utsikt och att landmärkena kan komma att urholkas i en stad. Bygger man dessutom 

höghus som en förtätningsmetod urholkas staden ännu mer på sina landmärken. Därför krävs 

det en noggrann analys innan man förtätar en stad för att kunna få bästa möjliga resultat 

(Mihajlovic och Lindvall 2001:s.24) 

Som tidigare diskuterats finns det olika byggnadstyper för att förtäta en stad. Det fokus som 

läggs i denna uppsats är höghuset och därför är det nödvändigt att känna till varför man ska 

välja att bygga höghus i en stad och varför man inte ska välja att bygga höghuset. För det 

första har höjden sina olika för och nackdelar. Som tidigare nämnts kan höjden innebära att 

det blir som ett landmärke eftersom det är avsevärt högre än annan bebyggelse, bygger man 



20 
 

höghus för att förtäta en stad finns risken  att alltför många landmärken uppstår och därmed 

blir syftet med landmärken urholkade. Därför kan det exempelvis bli svårare för besökare i en 

stad att veta vart man är då man har svårare att lokalisera sig i brist på landmärken. Bland 

annat kan de gamla landmärkena som exempelvis en kyrka vara svåra att finna på höjden då 

en ny byggnation av höghus tar över sikten. Detta är något som Elizabeth A. Lyon skrev i sin 

bok ”Atlanta’s pioneer skyscraper” där den gamla viktorianska stilen med de gamla 

landmärkena i Atlanta urholkades av alla nya skyskrapor (A. Lyon s.204 ). Det är inte enbart 

att de gamla genuina landmärkena förstörs när man ändrar en stadsbild, speciellt på höjden. 

Bland annat kan en högre stadsbild försämra ljusinsläpp i staden, därför måste höghusen vara 

placerade på ett stort mellanrum mellan varandra så att inte det sker. Därför kommer inte 

höghus att bidra till en så hög täthet som man tidigare har trott (Mihajlovic och Lindvall s.24). 

Något som inte har ett närliggande samband med hur tätt inpå höghusen står varandra är att de 

kommer att fånga upp vindar som påverkar gaturummet negativt (Energy, economics and 

architecture s.123).   

Ska man se till de positiva delarna som höghus för med sig och därmed diskutera varför 

man ska bygga dessa för att förtäta en stad beror det mycket på att om man bortser från att 

höghusen inte har något mellanrum mellan varandra så räknas det uppge en högre täthet än 

andra byggnadstyper. Detta skulle generera flera positiva delar som att exempelvis 

transportsträckorna skulle minska i städerna vilket även skulle minska bilberoendet. Så 

småningom skulle det förbättra en stads luftkvalitet och de boende i staden skulle också spara 

tid, kostnad och energi (Narayan Reddy, K. s.59). Skulle höghus mot förmodan täcka mer yta 

runt omkring sig skulle det inte heller vara några problem, som Narayan K Reddy beskriver 

skulle det ge plats åt olika rekreationsområden med parker, grönytor etc. Hade en lägre 

bebyggelsetyp funnit på samma plats hade det varit täckt av bebyggelse istället (Narayan 

Reddy, K. s.117).  
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4.0 HÖGHUS I STOCKHOLM 

Den empiriska delen kommer att utgå ifrån intervjuerna med Kristina Berglund, Meta 

Berhauser, Alfred Akeljung och Henrik Nerlund. Därefter kommer kompletterande material 

från rapporter, litteratur och artiklar att användas. Intervjuerna utgår från Stockholm men 

andra ställen kan även användas som exempel.  

4.1 Höghuseran i Stockholm 
Tidigare bebyggelse av höga hus i Europa spreds under den funktionalistiska eran som 

började  år 1930 och slutade cirka 1975, bland annat förespråkat av stadsplanerarna Le 

Corbusier och Grupius som inspirerade Europa till att bygga funktionalistiska lamellhus. 

(Rådberg, 1988. s.127)             

I Stockholmsområdet uppkom tanken med att bygga högre hus år 1931 då en ny 

byggnadsstadga avlägsnade de hindren som fanns mot att bygga högre hus. Husen 

koncentrerade sig till begränsade områden som var statlig mark. Det största genombrottet av 

höghus kom under slutet av 40-talet då de första förorterna dök upp. Spridningsfasen skedde 

dock mellan åren 1956-65 då många förorter byggdes, även omtalade höghus i innerstaden 

som Hötorgsskraporna byggdes vid denna tid. Den sista delen år 1966-75 kännetecknades av 

det idag omstridda miljonprogrammen där slutligen produktionen översteg efterfrågan 

(Rådberg, 1988, s. 339) 

Höghuskritiken växte under slutet av 50-talet och motståndarna menade att lekplatser och 

planteringar fick ge vika åt de stora parkeringsplatser och körytor som krävdes runt höghusen. 

”Planerar vi för barnen eller för bilarna?” var den retoriska frågan som ställdes av både 

allmänheten och av granskande myndigheter. Det som upprörde allmänheten var att den 

byggnadsstadga som infördes år 1959 pekade på att bilplatser skulle anordnas i tillräcklig 

omfattning på tomtmark, år 1960 utvecklades de till parkeringsnormer som angav hur många 

platser som skulle finnas tillgängligt. Otursamt saknades det krav för hur lek och utevistelsen 

skulle vara i bostadsområdena vilket gjorde att det uteblev. Andra som motsatte sig till att 

bygga höghus ansåg att funktionalism inte var genomtänkt eftersom den standard som 

höghusen erbjöd inte alls kom upp till de måtten som tidigare fanns. Både husen och miljön 

runt omkring hade kraftigt försämrats enligt dessa (Rådberg, 1988, s.348). 

I nutid har höghustrenden ökat sedan bygget av turning torso år 2005. I Stockholm efter 2005 

har det byggts högre hus än tidigare, som exempelvis Victoria Tower i Kista och de höga 

husen i Hornsberg på Kungsholmen. Ännu har inte någon byggt över turning torso i Malmö 

men många projekt är för tillfället igång (DN.se). Ett av dessa projekt är Tellus Tower på 
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Telefonplan i Stockholm som beräknas bli norra Europas högsta bostadshus men 

planprocesserna är fortfarande inte avslutade. Detta hus ska bli 237 meter högt innehållande 

75 våningar och ge plats för 700 lägenheter, det förväntas stå klart år 2019 om allt går som 

planerat (SSMfastigheter.se). 

4.2 Förtätning med höghus i staden 
För att kunna lösa den framtida bostadsbristen i Stockholm har Stockholms stad i rapporten 

bostadspotential Stockholm som mål att bygga 140 000 nya bostäder fram till år 2030. För att 

kunna uppnå målet har man som utgångspunkt att förtäta staden dvs. skapa en tätare 

bebyggelsestruktur antingen i större eller i mindre områden. Förtätningen innebär i denna 

strategi att endast några fåtal grönytor kommer att tas i anspråk medan nya parkytor kommer 

att möjliggöras. Stockholm behöver en stadsomvandling eftersom befolkningstillväxten 

ständigt är hög och man måste hålla en snabb takt med byggandet på ett genomtänkt och ett 

hållbart sätt. Stadsbyggnadsforskningen som Stockholms stad går efter vid en förtätning har 

visat att kvartersbebyggelse är ett effektivt sätt att utnyttja den mark som ska byggas på till 

skillnad från punkthus som innefattar höghus. I potentialen är först och främst en småskalig 

karaktär på husen att föredra för Stockholms stad. Bilden visar samma täthet där hushöjderna 

skiljer sig åt (Bostadspotential, 2014, s.17).  

 

(Källa: Bostadspotential Stockholm) 

På stadsledningskontoret och exploateringskontoret som är två avdelningar på Stockholms 

stad talar man om att höghus kan vara ett av de medel till att nå en stadsomvandling. De anser 

att höghus kan möjliggöra en högre exploateringsgrad och därmed även kunna bespara 

grönområden och parker vilket gör att bostadsbyggnadsmålen uppnås i staden (Insynsverige, 

2012, s.5). Exploateringskontoret instämmer även i att höghus kan svara mot två viktiga mål 

för Stockholms stad: att öka bostadsbyggandet och att vara ett föredöme för hållbart 
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stadsbyggande. Höghus kan lättare placeras i anslutning till kollektivtrafik och service, det 

finns även en stor potential till att bidra till en hållbar stadsutveckling genom olika smarta 

lösningar och ny teknik (Insynsverige, 2012, s.9). 

 I intervjun med Alfred Askeljung frågades det huruvida han står sig i frågan om att uppföra 

höghus i de centrala delarna i Stockholm. Hans huvudfråga i politiken är bostadsmarknaden 

där han bland annat förespråkar att bygga mer höghus. Han anser det möjligt att lösa 

Stockholms bostadsmarknad genom att förtäta med höghus inne i staden och samtidigt vill 

han inte utesluta någon annan byggnadstyp. Han ser en potential i att på många ställen höja 

våningstalen från 5-9 till 12-15 så man fortfarande kan bibehålla en kvartersstad. På vissa 

platser kan man även bygga höghus, han föreslår områden liknande Liljeholmshöjden. Dock  

är lagarna och reglerna för att bygga alldeles för strikta idag och därför vill han och hans parti 

lätta på dessa lagar så att fler människor får bostäder. Det höga trycket på bostadsmarknaden i 

Stockholm har lett till att partiet sett att det finns ett större behöv för tätt slutna kvarter och 

inte en gles förortsstad som vissa förespråkar. Därmed öppnar det även upp för höghus inne i 

staden men med vissa begränsningar, 

”Det är viktigt att påpeka att det inte ska bli ett nytt Manhattan av Stockholm men att bygga höghus på vissa 

platser hade underlättat för bostadsmarknaden eftersom alla vill bo innanför tullarna.”(Askeljung, 2014).  

För det första är det ett argument att lösa bostadsmarknaden då man både kan bygga höghus 

och öka på befintliga våningshus från 5-9 till 12-15 våningar vilket hade ökat tätheten. Man 

hade också sparat utrymme då många parker och grönområden hade bevarats för rekreation. 

För det andra så är det en ekonomisk och en ekologisk argumentation. Bygger man högt får 

man en bättre ekonomi då det i längden är mer lönsamt att bygga på höjden eftersom man bor 

tätare med varandra och spar bland annat energi. Koldioxidutsläppen minskar då man bor 

tätare och det har visat sig minska kriminaliteten i de områden som har en högre täthet 

(Askeljung, 2014). Detta stämmer överens med teorin där Jane Jacobs beskrev sambandet 

mellan lägre kriminalitet i mer täta stadsdelar. Stadsdelar som hade en högre kriminalitet 

visade sig ha en lägre täthet (Berghauser, M & Haupt, P. s.15).  

Alfred Askeljungs parti och deras förslag i politiken för att förtäta Stockholm har mötts av 

en del motsättningar. Den största orsaken till motsättningarna är främst av miljö- och 

naturskäl. På områden där partiet tagit upp som förslag att bygga på motsätter sig bland annat 

naturskyddsföreningen då motiverandet är att det gör anspråk på naturen i området, även 

områden som inte används till något syfte blir det stora motsättningar. Som exempel belyser 

Alfred potentialen i att bygga vid skogen i Hammarbyhöjden men blir nekade på grund av att 
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de vill bevara grönområdet. Detta anser Alfred är en aning märkligt eftersom grönområdet 

inte används för något utan endast är en sumpmark (Askeljung, 2014). 

Förutom de motsättningar som rör natur finns det även grupper av privatpersoner som gör 

motstånd då de inte vill se en förändring i dess närområde. Denna del är stor i bland annat 

Danderyd och Lidingö. Sedan gör även föreningen NIMBY1 motstånd till ny bebyggelse i 

olika områden. Enligt Alfred Askeljung tolkar många en ny bebyggelse som att man ska riva 

det gamla och ersätta med nytt, lite som när man rev ner all bebyggelse på Norrmalm och 

ersatte med bland annat Åhlénshuset istället. Han anser att det är en fel inställning eftersom 

han också vill bevara gammal bebyggelse, han vill dock komplettera detta med ny bebyggelse 

för att få en ökad täthet. Många har en fel inställning och för att en stad ska kunna utvecklas 

bättre borde samarbetet bli bättre (IBID). 

4.3 Höghusets effekter på stadsliv 

I intervjun med Meta Berghauser, universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers Tekniska 

Högskola, påpekar hon att det går att lägga till höghus i en tät stad och att en kombinerad 

byggnadsstruktur i städer är det bästa sättet för ett lyckat stadsliv. Bygger man enbart höghus 

kommer stadslivet så småningom att försämras. Historiskt sett anser Meta att man har byggt 

höghus för att skapa fler grönytor i staden vilket gör det till en ekologisk fördel. Med 

ekonomiska och sociala måttet anser Meta att det inte är lika effektivt då det är dyrt att bygga 

höghusen och de är oftast svårare att planera så den sociala biten passar in (Berghauser, 

2014).  

Det som hör till planeringen när man bygger höghus är att byggnaden inte får uteslutas från 

den övriga staden, det vill säga stadslivet och stadsrummet. Stängda höghus med vakter på 

bottenvåningarna finns det exempel på och Meta Berghauser kallar detta för ett ”gated 

community” som betyder att ett litet samhälle har uteslutit det stora samhället. Endast de 

boende i ”gated communities” får behörighet att tillträda området, det skapar en segregation 

och detta måste man ha i åtanke när man planerar att bygga ett höghus (Berghauser, 2014). 

Stadsbyggnadskontoret påpekade även de i ett utlåtande att höghus i rätt situationer kan 

bidra till ett tryggt och levande stadsliv. I felplanerade situationer kan dock det ekonomiska 

och sociala försämras. Förutom de effekter av att bygga höghus som Meta Berghauser 

nämnde ansåg Stadsbyggnadskontoret att vind- och ljusförhållanden som höghus för med sig 

kan leda till en utglesning av stadsrummet och att stadslivet minskar (Insynsverige, 2012, 

s.16).  

                                                           
1 NIMBY – (Not In My Backyard) Protesterar mot nybebyggelse som de anser vara felplanerad.  
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Meta Berghauser poängterar att  redan vid planering av höghusbyggen bör man alltid ställa 

sig frågan: ”Vad gör höghuset för staden?”. Fattas viktiga funktioner i höghuset bör man 

fundera på att använda sig av någon annan byggnadsform. Problemet som Meta anser att man 

gör idag är att  man inte väljer att satsa på alla hållbarhetsbegreppen, alltså det sociala, 

ekonomiska eller det ekologiska. Istället satsar man endast på exempelvis det sociala och de 

andra begreppen blir därmed sämre i höghuset. Man borde integrera alla de tre hållbarhets-

begreppen på bästa möjliga sätt enligt henne. Exempelvis kan man koppla höghusen med 

gatorna så att det blir ett levande gatunätverk, vilket såväl Meta Berghauser som Henrik 

Nerlund och Alfred Askeljung föreslagit.  

Ett förslag till att koppla höghusen till gatorna är att man har butiker i bottenvåningarna på 

höghuset och restaurang på den högsta våningen. Det skulle bidra till att höghuset blir mer 

integrerat med den resterande omgivningen i staden. Det mest lyckade stadslivet får man om 

man lyckas integrera rätt byggnadstyp på rätt plats, inneha en hög täthet och skapa ett 

fungerande gatunätverk. Lyckas man integrera dessa delar så kan även ett höghus på många 

ställen vara en god lösning till att öka stadens täthet (Berghauser, 2014). 

4.4 Ekologiska argument  

Som tidigare nämnts har höghus historiskt sett skapats för att ta vara på de parker och 

grönområden som finns i en stad vilket även Meta Berhauser nämner. Resterande av 

intervjupersonerna lägger även detta i åtanke även om vart placeringen av höghus i en stad 

kan skilja sig åt. Minskar parker och grönområden och ersätts av ny bebyggelse får man en 

begränsad miljö att bo i. Det bidrar till människors ohälsa och det är därför en viktig del när 

man planerar att bygga höghus, både  för det ekologiska och det sociala i miljöargumenten.  

Bland annat påpekar Kristina Berglund att man ska vara försiktig med de parker som finns, 

minskar dessa i antal påverkar det inte bara stadens integration och befolkningens hälsa, utan 

det behöver även finnas avrinningsytor för vatten vilket parker fungerar som. Parker och 

grönområden ska även fungera som partiklar för bilarna där avgaserna kan renas. Hon anser 

inte att höghus kan uppnå en hög förtätning i en stad eftersom det kräver ett visst avstånd 

mellan varje höghus för solljus och gårdar och det kommer ta mer plats än vad det gör nytta, 

därför förespråkar hon kvartersstad eller en trädgårdsstad för att få en bättre miljö. Höghus 

kommer inte, enligt Kristina berglund, att kunna bidra till att förtäta en stad om man samtidigt 

vill ha det miljömässiga i åtanke (Berglund, 2014). 

”Kommer inte finnas någonstans att vara, blir för mycket folk. Vi kommer att få ersätta gräset i parken till 

plastgräs.” (Nerlund, 2014). 
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Citatet ovan kommer från Henrik Nerlund när han diskuterade huruvida effekterna skulle bli 

av en markant ökning av Stockholms innerstads täthet. ”Höghus kan inte uppnå en alltför hög 

täthet utan det måste finnas en balans, en förhållandevis hög täthet men samtidigt en bra miljö 

att leva i” anser Henrik. Han uppdagade det problemet när diskussioner om att höja tätheten 

kommer på agendan. Dubblar man exploateringstalet i vissa områden kommer det bli motsatt 

effekt och det som är bra i området riskerar att försvinna. Då kan risken finnas för att gräset 

ersätts till plastgräs. Om man återgår till vad höghus har med denna synpunkt att göra så är 

det inte alltid rimligt att höja tätheten då man bygger ett höghus på grund av den negativa 

miljöpåverkan som den kan åstadkomma (Nerlund, 2014). 

För att inte göra en alltför stor påverkan på de parker och grönområden som finns i staden så 

föreslår Meta Berghauser i intervjun att man kan förtäta innergårdarna med höghus. Dessa 

innergårdar används inte lika ofta som de parker och grönområden i staden och på många 

platser i Stockholm skulle man få plats med höghus i innergårdarna på kvartershusen 

(Berghauser, 2014). 

4.5 Placering av höghus 

Vart i Stockholm man väljer att bygga höghus kan vara en avgörande faktor huruvida man får 

bygglov eller inte. Varför det inte är tillåtet att bygga höghus på vissa platser beror på de 

nackdelar som höghus kan medföra om höghus ska byggas i centrala Stockholm, exempelvis 

skymd sikt. Den del på Stockholms stad som granskar placeringen av höghus är 

Skönhetsrådet. De ger råd om till fastighetsbyggnadskontoret och plannämnden gällande 

kulturfrågor, stadsmiljö och stadsbild. De är även ett remissorgan till fastighetsbyggnads-

kontoret och plannämnden vilket innebär att ansökningar om bygglov inkommer till rådet 

innan beslut tas. Därför kan rådet i somliga projekt vara avgörande huruvida ett bygglov blir 

antaget eller inte.  

I intervjun med Henrik Nerlund på Skönhetsrådet så talar han om olika krav som de ställer 

på höghus i Stockholm. Det första kravet är hur höghusen är placerade i staden. De brukar 

utgå efter historiska mönster som staden följer, dvs. att man bygger efter de stråk i staden som 

man tidigare har byggt höghus efter och att man inte ska avvika så mycket från dessa stråk. 

Det andra är att man bygger efter den naturliga topografin, där bland annat Stockholmsåsen 

innefattas. Där har bland annat Folkskyskrapan, Skatteskrapan, Hötorgsskrapan och andra 

höga hus inne i centrala Stockholm byggts efter den naturliga topografin. Det tredje 

förhållningssättet är att man placerar höghus efter brofästen eller där stadsdelar tar slut för att 

markera ut vissa delar och för att människor lättare ska kunna lokalisera sig. Genom att gå 
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efter dessa förhållningssätt kommer det alltid att finnas en tydlig idé av hur Stockholm ska 

byggas. Bland annat blev Norra tornen, även kallat Tors torn, antaget av Skönhetsrådet då det 

fungerar som ett gränsland mellan Stockholm och Solna och därför följer det en linje som 

uppskattas. Däremot har Tellus Tower blivit nekade bygglov eftersom de markerar ut en 

ickeplats på ett gammalt industriområde. ”Placeringen är konstig och obegriplig och därför 

har den ständigt blivit nekad bygglov” är Skönhetsrådets motivering. Däremot skulle Tellus 

tower passa bättre i Kista där det finns ett annat förhållningssätt för höghus. I Kista är man 

tydlig att man vill ha grupper av höghus i området och därmed blir även byggandet mer fritt, 

det finns heller ingen risk för skymd sikt (Nerlund, 2014).  

En till intervjuperson som diskuterar hur höghusets placering kan påverka staden är Kristina 

Berglund. Hon har tidigare jobbat som bland annat planchef och stadsarkitekt och är numera 

ledamot för föreningen vårda uppsala. De är med och påverkar Uppsalas beslut i olika 

byggnadsprojekt och hon pratar mycket om hur olika byggnadsformer påverkar stadsrummen. 

Därmed pratar hon om vad höghus gör för staden och vad som talar för och emot att bygga 

höghus. Hon menar att höghus har krävt den djupa analysen som behövs när en stad planeras. 

Höghus är en populär byggnadsform idag och hon tror detta beror på att det är ett mode som 

symboliserar djärvhet och framåttänkande.”Städer som Stockholm och Uppsala ska vara mer 

försiktiga med att bygga höghus eftersom städerna sitter på en egenart som man bör vara 

aktsam om” säger Kristina. Som exempel nämns byggnaden Stockholm Waterfront congress 

center som har en risk att försvinna i stadsbilden på grund av de nya höghusen som byggs runt 

omkring. För att inte en stad ska urholkas på höghus så att den genuina stadsbilden försvinner 

föreslår hon en idé till att få samspel i stadsrummet. Det första är att man anpassar sig till 

skalan, man kan inte hela tiden överskrida den nuvarande skalan på stadsbilden. Inom den 

skalan kan man sedan ha en viss höjdvariation men den viktigaste variationen ska vara på 

olika byggnadsformer anser hon. Man kan exempelvis bygga trädgårdsstäder eller 

kvartersstäder istället för höghus och de upptar samma höga täthet. Dock anser hon att höghus 

inte ska vara helt uteslutna. På vissa ställen kan man ha en högre höjd, sådana ställen som inte 

inkräktar på gammal arkitektur eller liknande. De ligger oftast inte inom stadskärnan utan de 

gör plats en bit utanför staden. Ett utmärkt exempel på detta är Kista som inte alls inkräktar på 

Stockholms stadsbild (Berglund, 2014).  
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4.6 ”Turning torso-effekten”   

Detta avsnitt besvarar de intentioner som finns med att bygga höghus. Hur är de bakom-

liggande motiven till att höghus byggs? 

Ett bakomliggande motiv tror Henrik Nerlund är det symboliska som ett höghus medför 

med dess höga höjd. Detta är en vanligt förekommande grund vilket många diskussioner 

bottnar på gällande att bygga höghus eller inte. Antingen blir ett projekt nekat för att det stör 

resterande omgivning, eller så blir ett projekt antaget för att det ser majestätiskt och ståtligt ut 

i omgivningen. När skönhetsrådet utreder vad för råd de ska ge till fastighetsbyggnads-

kontoret spelar den symboliska delen en stor roll. Följs inte de tydliga topografiska linjerna 

som tidigare togs upp blir det svårare för ett bygge att få ett godkännande (Nerlund, 2014).  

I intervjun med Henrik Nerlund berättar han om hur Sverige började ta efter andra länder 

med att bygga högre hus. Allt började med att turning torso byggdes i Malmö, något som han 

kallade för ”turning torso effekten”. Malmö ville utmärka sig i att bygga på höjden för att visa 

den blomstrande tjänsteekonomin i staden, därför byggde de turning torso vilket står som en 

symbol för en viss tid. Effekten medförde så att Stockholm, Göteborg och mindre svenska 

städer följde efter trenden. Några år senare hade helt nya höjder nått den svenska bostads-

marknaden och idag används byggnadstypen allt mer. Det problem som finns med att bygga 

höghus tror Henrik Nerlund är att man fokuserar på höjden och vilken byggnad som har den 

högsta våningen. Det symboliska värdet i att ett höghus ska vara högst har satt sig i 

människors tankar. Istället tycker Henrik att man ska fokusera på vad som finns på den våning 

som löper ut mot gatan och analysera hur gatumiljön blir av att bygga höghus. I nuläget skulle 

planeringen ut mot gatan kunna förbättras då det största fokuset ligger i att bygga det högsta 

huset. Tidigare har höghus byggts som ett platsmärke eller för olika kontor eller institutioner, 

idag byggs de flesta höghus för bostäder. Man manifesterar något med höghus i nutid, det blir 

som en slags symbol. Tidigare var det en symbol för välfärdssamhället (Nerlund, 2014).  

Stadsbyggnadskontoret instämmer att ett hus som avviker kraftigt i höjdskala ska ha skäliga 

grunder ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Precis som Henrik Nerlund menar bör särskilt höga 

krav ställas på gestaltningen och att höghuset tillför något till stadslivet och ger det mervärden 

(Insynsverige, 2012, s.16).  

Kristina Berglund anser att politiska församlingar kan vara bakgrunden till varför höghus 

byggs i de svenska städerna. Efter år av erfarenhet på kommunala förvaltningar är det något 

som på senare år har förändrats. Rollspelet har förskjutits mellan politiker och tjänstemän, 

dialogen mellan dessa har försämrats, när Kristina började jobba var det en bättre dialog. 
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Tjänstemännen hade tack vare deras kunskap ett större inflytande hos politikerna och därmed 

kunde genomtänkta direktiv beslutas. Numera har det förskjutits successivt, tjänstemännen 

har fått mindre inflytande och politikerna större inflytande. Det har resulterat i sämre 

utredningar på vad som får byggas i en stad. Politikerna styr en stor del av utformningen i 

staden och därmed kan planeringen gå fel till. Kristina anser att de inte besitter den kunskapen 

som krävs eftersom de saknar erfarenhet inom området. Höghus har enligt henne förlamat 

tanken med hur man utvecklar en stad, människor har förlorat sin kreativitet och det finns 

lämpligare alternativ än höghus för att utveckla en stad (Berglund, 2014). 

Vidare har det skapat ett problem när man pratar om symbolism eftersom de själva vill 

skapa ett gott rykte om sin egen stad. Det kreativa försvinner och det viktigaste blir i 

slutändan att locka till sig mest uppmärksamhet med det högsta huset (IBID).  

Tittar man vidare på Stockholm så uppfyller man de målen och kriterierna för hur höghus 

ska byggas bland annat genom att höghus får byggas efter de förutbestämda topografiska 

linjerna som finns i staden. Ett höghus måste i Stockholm betyda något extra för att det ska få  

byggas. Nackdelen med andra städer, speciellt mindre sådana, är att de saknar ett rådgivande 

organ för vad som får byggas eller inte. Där kan bostadsbyggandet öppnas upp mer än i 

Stockholm (Nerlund, 2014). 

 

4.7 Sammanfattning 

I det här avsnittet har vi tagit del av Stockholms stads samt intervjupersonernas olika planer 

för att förtäta Stockholm. De flesta är eniga om att det går att bygga höghus vid en förtätning 

men att det måste vara ordentligt genomtänkt vid planeringsprocessen. Annars finns risk för 

olika negativa effekter såsom minskade grönytor, dåliga ljusförhållanden och dåligt samspel 

med gaturummet. Höghus ses däremot inte som en lösning till att förtäta utan snarare som ett 

komplement till det. Det beror bland annat på bland annat på att höghus är ekonomiskt dyrt att 

bygga och att man därför kan få in samma människoantal på en mindre bebyggelse samt få 

plats med fler grönytor och parker. Vidare är höghus svårare att bygga eftersom det krävs en 

större planering bakom, bland annat för att inte förstöra Stockholms olika historiska 

platsmärken som Henrik Nerlund och Kristina Berglund talade om.  

Vidare utreds motiven till att bygga höghus och det sägs till en stor del vara på grund av en 

”turning torso-effekt” som landet har drabbats utav. Detta är egentligen en karaktärisering av 

det mode som förekommer i Sverige med att bygga höghus och i detta bottnar symbolism.  
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5.0 DISKUSSION 

I den här delen kommer de resultat som har tagits fram med hjälp utav intervjuerna och 

materialet från Stockholms stad att diskuteras samtidigt som det vävs samman med den 

teoretiska bakgrunden. Syftet med denna studie är att undersöka hur en förtätning av höghus 

påverkar en stad och därmed togs Stockholm som ett undersökningsområde. Detta ledde till 

frågeställningarna nedan: 

Vilka för- och nackdelar medför höghus som ett sätt att förtäta en stad? 

De för- och nackdelar som höghus för med sig kommer här att diskuteras ur ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv utifrån teori- och resultatdelen. Begreppen är lämpliga till 

att förstå hur ett höghus påverkar en stad, bland annat vid förtätning.  

I teoridelen diskuteras först hur effekterna blir av att förtäta en stad utan att ta in höghus 

som exempel. Där sägs bland annat att bilanvändandet och övrig resursanvändning minskar, 

socialt integreras människorna bättre med varandra och ekonomiskt blir det billigare då vägar 

kan utnyttjas av fler på en mindre yta. De nackdelar som sägs är att täta städer kan ge ohälsa 

då man inte får tillräckligt med utrymme att vistas på och att fler utsläpp sker på en liten yta 

eftersom det blir fler bilar och därmed mer utsläpp. Samtidigt kan en liten yta innebära att 

kollektivtrafiken utvecklas då människor inte får plats med deras bilar i städerna. Fler 

människor kan börja gå till deras jobb eller använda olika miljövänliga transportmedel som 

exempelvis en cykel när de tar sig runt i staden. Vad som är lämpligast i detta sammanhang är 

svårt att säga men fördelarna av täta städer verkar väga över nackdelarna eftersom 

kollektivtrafiken ökar och resursanvändningen minskar.   

Använder man höghus för att få en tätare stad så finns det även där olika för- och nackdelar. 

Ekologiskt skapar det parker mellan höghusen och ljusinsläppen förbättras. Nackdelarna med 

den ekologiska biten är att vindarna blir starkare ner mot gatan då höghusen trycker ner 

vindarna. Som Kristina Berglund tidigare diskuterade om kan höghusen skymma sikten för 

olika historiska byggnader och platsmärkena urholkas. Socialt är detta en nackdel då 

människor kan få svårt att lokalisera sig i staden, det blir helt enkelt för många platsmärken 

och därmed svårt att hitta till en viss plats. Vidare ansåg Meta Berghauser att det sociala 

kunde ta skada av att bygga höghus då en viss risk för ett ”gated community” finns då 

höghusen endast blir tillgängliga för de boende i huset. Öppnar man upp höghusen kan man 

istället vända det till en fördel då man kan bedriva olika verksamheter där som exempelvis 

butiker och restauranger. 
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Leder byggandet av höghus i Stockholm till en ökad förtätning och är det en lämplig metod 

till att lösa Stockholms bostadsbrist?  

De personer som har intervjuats i denna studie är eniga om att höghus kan byggas på lämpliga 

platser i Stockholm. Dessa platser rör bland annat de stråk som Hötorgsskraporna och 

Folkskyskrapan står efter, längs med historiska platser som inte stör resterande bebyggelse 

och efter platser som man med ett höghus kan markera att en stadsdel tar slut. Till detta kan 

det vara aktuellt att förtäta Stockholm genom att bygga höghus i innergårdarna i centrala 

Stockholm och att bygga kluster av höghus i exempelvis Kista för att få en lämplig förtätning.  

Som en lösning på förtätningsfrågan om vilken byggnadstyp som är den mest lämpade anser 

Henrik Nerlund och Kristina Berglund att höghus endast ska vara symbolbyggnader och inte 

som en lösning till bland annat bostadsbristen. Skälet till detta är att det anses ge fler problem 

än vad höghuset ger. Höghuset blir dyrare eftersom fler krav ställs ju högre man bygger, den 

sociala biten kan försämras samt så kan det ge ekologiska nackdelar. Istället föreslår 

intervjupersonerna att en tät och mer sammanhållen stad är lösningen till bostadsbristen. 

Bland annat genom trädgårdsstäder eller olika former av kvartersstäder. 

Höghus leder till en ökad täthet i en stad precis som de andra byggnadsformerna men 

fördelen med höghus är att man kan bygga dessa på en mindre yta till skillnad från andra 

byggnadsformer. Tidigare diskuterade Rådberg (1988) om att höghus behöver ett visst 

utrymme runt omkring huset för att byggas eftersom man måste göra plats åt bland annat 

parkerings- och lekplatser. Detta har även Kristina Berglund pratat om och därför så kan det 

sägas vara en nackdel med höghusen ur ett täthetsperspektiv. Kristina har därför föreslagit 

andra byggnadstyper som skulle vara ett bättre alternativ, bland annat att bygga trädgårds- 

eller kvartersstäder istället. Därmed skulle inte de tomma utrymmena existera utan man skulle 

istället få plats med fler bostäder.  

Ur intervjupersonen Meta Berghausers synvinkel såg hon det motsatta med höghus, att man 

visst kunde bygga dessa i trånga utrymmen. Ett förslag från Meta var att man kunde bygga 

höghus på innergårdar i centrala Stockholm. Därmed skulle tätheten öka inne i de centrala 

delarna och trycket att bo innanför tullarna skulle minska. Om detta är möjligt att utföra eller 

inte framgår inte i denna studie men hade det varit möjligt hade det varit en lämplig lösning 

till att lösa bostadsbristen i Stockholm och därmed hade det varit en lämplig metod. 

Hur används höghus som byggnadstyp i Stockholm? Vilka funktioner har de, var i staden 

byggs de och hur motiveras byggandet? 

Att framgå av resultatet och teorin används höghus i Stockholm främst för bostäder men kan 

även användas för kommersiell, institutionell eller blandad verksamhet. Det mest lämpade 
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alternativet i Stockholm anses vara en blandad verksamhet för att få en livlig och 

funktionsblandad stad. Har man endast höghus för bostäder så finns risken för ett ”gated 

community” som Meta Berghauser nämnde.  

De funktioner som höghusen har är att de ska spela en viktig roll för samspelet ut med 

gatorna och byggnaden skall även vara öppen för olika verksamheter. Funktionen med höghus 

ska inte störa omgivningen så att platsmärkena försvinner i staden. De höghus som idag finns 

i Stockholm har blivit granskade av Skönhetsrådet och det verkar som att många höghus är 

byggda efter de kraven på placering av höghus som de har.  

Höghusen tenderar att byggas mer innanför tullarna eftersom det är där de flesta vill bo. De 

krav man tidigare byggt efter tror jag Skönhetsrådet fortfarande kommer att använda sig av 

när de ger råd, på så sätt behåller man en planerad strategi för byggandet i staden även i 

framtiden utan att risken för att platsmärken urholkas. Det finns även ett stort intresse av att 

bygga höghus i Kista vilket förmodligen, i framtiden, kommer att bli ett kluster av höghus.  

Hur byggnaderna motiveras menas i denna studie med vilka motiv det finns till att bygga 

höghus. Eftersom det skedde en ”turning torso effekt” tidigare så anser jag att detta är ett 

starkt motiv till att bygga höghus även i Stockholm. Som tidigare nämndes i teorin finns det 

en stark status i att bygga höghus och efter intervjuerna med Henrik Nerlund och Kristina 

Berglund kan man konstatera att detta även existerar i Stockholm. Att det skulle finnas ett 

motiv till att lösa Stockholms bostadsbrist genom att bygga höghus finns det inga belägg för i 

denna studie. Däremot finns det belägg för att höghus byggs för den statussymbol som den är.  
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6.0 SLUTSATS  

Studiens syfte är att ta reda på hur höghus påverkar en stad vid en förtätning och 

undersökningsområdet är Stockholm. De mest väsentliga delarna som kan plockas ut från 

studien är att en förtätning med höghus både kan ses som positivt och negativt. Höghus kan ge 

nytänk och kreativitet samtidigt som de kan ge negativa effekter om det planeras fel som 

exempelvis skymd sikt. Det kan också ses som ett mer omfattande projekt att bygga gentemot 

andra byggnadstyper eftersom det bland annat blir dyrare att bygga. En till aspekt av detta är 

att höghuset verkar granskas mer noga av Skönhetsrådet än andra byggnadstyper, detta beror 

på att ett höghus verkar påverka en stad som helhet eftersom det syns mer om man ser till 

höjden.  

På grund av detta anser jag att anledningen till att höghus väljs bort som en 

förtätningsmetod och inte prioriteras mer än vad det borde göra, är just för att det verkar mer 

omständigt än andra byggnadstyper. Intervjupersonerna var eniga om att höghus kan 

kompletteras med andra byggnadstyper men det var inget som någon speciellt föredrog att 

bygga. Om höghuset påverkar staden vid en förtätning mer negativt eller positivt är svårt att 

säga utan det beror från fall till fall anser jag. Planerar man för att förtäta staden så anser jag, 

utefter de hållbarhetsbegreppen som diskuterades, att höghus ska vara med vid en förtätning. 

Förutom många nackdelar som höghus för med sig så har det trots allt många fördelar.  

Den viktigaste slutsatsen man kan dra av denna studie är att höghus kan vara ett av de 

alternativ till att förtäta Stockholm om det planeras på ett rätt sätt, exempelvis att de krav från 

Skönhetsrådet ska följas. Symbolism, som höghus i denna studie omfattar, har tidigare 

diskuterats som något negativt men det skulle även kunna innebära positiva effekter till 

Stockholm, bland annat att höghusen lockar till sig fler besökare och bidrar till turistnäringen. 

Därför anser jag att höghus kan vara en lämplig metod till att förtäta Stockholm.  
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