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SAMMANFATTNING 

Som analysen framhäver så innehåller stadsplanetyperna spår av varandra. Då 
stadsplanering är en lagrande, oändlig process, där vår tids stadsplaneringsbygge lagras 
på äldre stadsplanering, innehåller alla våra kända stadsplaneideal någon form av äldre 
ideal.  De olika stadsplanetyperna differentierar sig snarare genom tillägg till äldre 
bebyggelse än helt nya ideal. Det Antika stadsidealet finns i de flesta, ursprungligen 
antika städer, såsom alla ”Chester”-städer och London I England. Samtidigt finns det 
medeltida idealet även där med kyrkorna centralt placerade i staden. Renässansstaden 
finns genom rutnätsplanen och radiära stadsplanen med de långa gatorna som löper 
linjärt och diagonalt. Industristaden finns genom de utvidgade paradgatorna och tätare 
bebyggelse, samtidigt som trädgårdsstaden, det konstnärliga och rekreationsytorna 
finns, som exempelvis Hyde Park. Detta visar att alla dessa stadsplaner bygger på 
varandra och inte står ensamma i sin gestaltning. Det är lättare att bygga ut städer med 
ny bebyggelse och nya ideal än att riva den gamla. Idealen i sig har inte förändrats. 
Studien visar att städernas funktion har växlat, men alltid försökt bibehålla en balans 
mellan funktion och rekreation, som ”revolutionen” på 1800–1900-talet med Sitte och 
Howard och Salt, Owen och Ledoux vittnar om. Revolutionen innefattar nu också ett krav på 
hållbarhet som är svårt att tillgodose men som likväl behöver beaktas i framtida stadsplaneringar.  

 

ABSTRACT 

As the analysis shows, the different urban planning ideals contain traces of each other. 
As urban planning is a cumulative and eternal process, where our urban planning 
cumulates on older planning, all of our known urban planning ideals consists to some 
extent of older ideals. The different urban planning ideals differentiates rather on 
additions to the city, than on new ideals. The Antic urban planning ideal consists in 
most cities as “Chester”-cities and London. At the same time, the medieval ideals are 
there with the church in the center of the city. The Renaissance city are in these cities 
through its radial streets, long strokes, linear and diagonal. The Industrial city with its 
magnificent avenues and dense urban planning and the garden city are also within the 
city, for example Hyde Park, London. This shows that all these urban planning ideals 
cumulates on each other. It is easier to add blocks to the city rather than to destroy and 
build a new city. The ideals themselves have not changed. The Study shows that the 
purpose of the city has changed, but always tried to keep a balance between function and 
re-creation, as the “revolution” in the 1800-1900’s with Sitte, Howard and Salt, Owen 
and Ledoux shows. The revolution now also encompasses sustainability requirements 
that are difficult to meet but which must nevertheless be considered in future urban 
plans. 
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1. INLEDNING 

Det bygg allt mer och med förra årets 65.000 bostäder toppades bostadsbyggandet i 

Sverige. Bostadsfrågan är ständigt högaktuell och blir än mer aktuell i takt med den 

ökande migrationen. Samtidigt brottas Sverige med andra aktuella utmaningar som 

energiomställningar, miljö, – och klimatförändringar och sjukdomar som kommer med 

dessa. Dessa faktorer påverkar även hur städer planeras och byggs, samtidigt som våra 

städer redan vilar på olika ideal från förr men som behöver adapteras till framtiden. Vår 

historia har påverkat oss. Historia har gett oss militärtekniska idéer och stads-, och 

statsadministrativa innovationer. Även stadsplaneringen påverkas av historia. Staden 

påverkar människan på alla sätt och vis i sin vardag. Den spelar roll i alla aspekter i 

människans liv. Hur den är utformad påverkar din vardagsstruktur i form av tid och 

rum; när och hur du ska åka till arbetet, handla mat eller ta dig till gymmet. Den kan få 

dig att känna dig lycklig eller sjuk. Därför är staden och planeringen av den viktigt. I 

detta arbete har jag intresserat mig för hur städerna såg ut och varför. Därutöver vill jag 

undersöka hur framtidens städer kan kombineras med våra äldre städer som bygger på 

andra ideal än dagens stadsideal. 

1.1 SYFTE 

Att genom sammanställning och analys av litteratur belysa stadsplaneringens olika 

epokbaserade teorier. Dessa används för att diskutera på vilka grunder hur och varför 

staden ser ut som den gör och har sett ut. Därutöver också belysa svårigheterna för 

framtidens hållbara städer.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Hur ser de olika teorierna om stadsplaneidealen ut, enligt forskarna? 
• Hur differentierar de olika stadsplaneidealen sig, utifrån litteraturgenomgången? 
• Utifrån vilka strategier byggdes städerna, enligt forskarna? 

  



5 

1.3 KÄLLGRANSKNING 

Källgranskningsavsnittet ska ge läsaren en förståelse för vilka källor som har använts för 

att ge resultatet tyngd. I detta avsnitt kommer jag att redovisa vad varje källa bidrar med 

för tyngden i studien. 

Lennart Ameén är forskare i kulturgeografi och i sin bok från 1985, Stadens gator och 

kvarter, skriver han om olika stadstyper löpande genom de olika historiska epokerna. 

Från Antiken till nutiden. Det är en tunn text, vilket ger en endast översiktlig analys av 

de olika idealen och stadsplaneringstyperna. Denna text används som bas för att 

beskriva stadsidealen. 

Sofia Gustafsson Svenska städer i medeltidens Europa är till största delen en 

historievetenskaplig text. Den avhandlar de medeltida svenska städernas uppkomst, 

påverkan och utveckling från de kringliggande östersjöländerna. Hennes fokus berör 

mestadels stadens inre liv och administration, och endast de få stycken som behandlar 

stadsplanering tar jag upp i studien. Denna källa används främst i bakgrundsavsnittet 

för att se det medeltida stadsplaneidealet i en social kontext om hur och varför städerna 

anlades. 

James H. Jameson Stadsgeografi en introduktion. Beskriver ingående livet bakom 

murarna hos de äldsta och nyaste samhällena, deras organisation och analys kring 

varför samhället blev så som det blev. Även en detaljerad beskrivning om de gängse 

stadsplaneidealen belyses i boken. 

Nils Ahlbergs Stadens mönster - de historiska kartorna berättar är en kartstudie över 

Sveriges städer med tillhörande bakgrundshistoria till varför mönstren skapades på ett 

visst sätt. Boken brister i sin djupgående analys av vissa tidiga stadsideal, däremot 

behandlar han de senare stadsidealen ingående. Boken används främst för att beskriva 

städer från renässansstaden och framåt. Nils Ahlberg ger också en svensk koppling till 

dessa ideal. 

Den svenska staden. Planering och gestaltning - från medeltid till industrialism av 

Thomas Hall och Katarina Dunér är en bok som liknar Nils Ahlbergs studie, men 

djupare och mer ingående i relation till detaljplanering. Hall & Dunérs studie behandlar 
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främst stadsidealen från europeisk medeltid till samtid. Även tankarna bakom idealen 

teoretiseras och konkretiseras. Den djupgående studien används för att ge denna studie 

tyngd så att den inte blir för översiktlig. 

Per Steinholms City Village of Tomorrow - Can Cities Become Sustanaible? är en 

diskussionsbok om vad som egentligen är “hållbarhet” och ger en historisk genomgång 

om exempelvis hur medeltida städer och deras närliggande, mindre orter drog nytta av 

varandra, som en symbios. Denna bok används i resultatdelen, men främst som 

underlag i diskussionsdelen när det diskuteras hur framtidens städer ska byggas. 

Hållbarhetens Villkor är en bok skriven av flera författare där alla författare är erkända 

inom sitt fält. Den ger en inblick i hur svårt det kan vara att anpassa våra städer efter de 

krav vi idag ställer på hållbarhet. Författarna ger exempel på hur dagens krav på 

hållbarhet kan förstöra äldre bebyggelse, eftersom gamla kyrkor och andra 

kulturminnesvärda byggnader inte är utformade efter våra krav. Boken ger sig inte in på 

stadsplaneideal, men ger en insyn i hur det idag kan vara svårt att bygga om befintliga 

städer och integrera en hållbar planering och används i slutet av studien och i anal 

Kjell Åström har i sin bok, Svensk stadsplanering, gjort en sammanfattande översikt 

över svensk stadsplanering och jämfört med europeiska städers 

stadsplaneringsutveckling. Detta är en källa som Lennarts Améens Stadens gator och 

kvarter bygger på. Det är intressant att ha med Åströms bok, som är en översikt över 

svensk stadsplanering för att se om det differentierar mellan honom och Améen som 

enbart gör en allmän översikt.  

Kompendium i stadsmorfologi är ett kompendium författat av Bertil Sannel. Det är 

ingen kommersiellt utgiven skrift, utan framstår som ett unikt komponerat material 

gjort för hans tidigare studenter. Kompendiumet beskriver om stadens förändring.  

Den danska författaren Steen Eiler Rasmussens Byer og Bygninger är ett mindre 

strukturerat material, vars syfte är att främja resande till olika länder. Med hjälp av hans 

verk, som innehåller material om intressanta byggnader och stadsplanering vill han få 

folk att intressera sig för omvärlden. Nackdelen med hans verk är att det är föga 

vetenskapligt förankrat. 
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 1.4 AVGRÄNSNINGAR 

De tider jag undersöker från är de från de stora epokerna, såsom Antikens Rom, 

Medeltiden, Renässansen och Nya Tiden i Sverige, Tyskland, Frankrike och England. 

Därmed sagt att jag inte har tid att undersöka andra perioder samt att det är i de stora 

historiska epokerna finns mer material om dess stadsplanering än i de mindre 

betydelsefulla. Det antika Roms stadsplaneideal behandlas som den enda av de antika 

civilisationerna då de antika grekiska stadsplanerna liknar den av den antika romerska. 

Här ska jag inte enbart göra en översikt av stadsplaneidealen i sig, men av forskningen 

om den; alltså olika forskares syn på stadsplanetyperna. Ett exempel är att forskare 

säger att medeltidsstäder såg ut på ett sätt där en annan forskare anser att 

medeltidsstäder såg ut på ett annat sätt. Anledningen till att jag väljer att ta upp andra 

historiska perioder är för att kunna förklara, diskutera och skilja på de olika 

stadstyperna som är viktigt för att kunna se och skilja på Antikt romerskt, medeltids-, 

renässansideal och moderna stadsideal. 

 

1.5 URVAL 

Urvalet av böcker baseras på urvalsmetoden; Snöbollsurval eller nominerat urval. 

Denna metod passar bäst in i min studie trots att Strategiskt urval och Teoretiskt urval 

i viss mån även går att applicera i min studie. Med det sagt är den metod som passar 

bäst Nominerat urval. Med nominerat urval menas att källorna väljs utifrån 

rekommendation från andra författare som i sin tur har läst något om den författaren, 

som i sin tur hare läst något om den författaren. Denna process, att läsa författare som 

har lästs av mina källor, slutar först då min studie uppnår en teoretisk mättnad.1 I 

studien använder jag författare som refereras till i böckerna som var de första jag läste. 

om utvecklingen av städer och vilka, genom alla tider, gängse teorier som ligger till 

grund för den moderna stadsplaneringen. 

 

                                                             

1 Barajas, s.138 
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1.6 DEFINITIONSFÖRKLARING 

En stad är ett begränsat område där du bor, tillsammans med dina grannar, ett område 

där andra bor. En stad är ett område, som är en del av ett större område med oftast flera 

stadsdelar. Gemensamt för en stad är att den är ett nätverk av andra som bor där, som 

grenar på ett träd. Som ett kluster.  På samma sätt kan man säga att byggnaderna, 

vägarna och dess strukturer samverkar. Det är få som tänker på varför det ligger en 

skola just där den ligger, eller varför alla klädaffärerna ligger i centrum av staden, men 

trots att det kan se oplanerat och ostrukturerat ut finns det noga genomtänkta teorier 

bakom stadsplanering. Att definiera vad en stad är, är inte helt enkelt då det har 

definierats olika under åren, men vissa grundkriterier för att kunna definiera en stad en 

stad, finns. Det ska röra sig om en permanent bebyggd och bebodd plats, genom vilken 

handel, religion eller annan viktig administrativ verksamhet samlar närområdet, där 

den viktiga verksamheten inte finns på andra ställen i området.2 Ett tydligare kriterium 

för vilka bebodda områden som får kallas stad är Magnus Erikssons stadslag från 1300-

talet.3 Tidigare ansåg man att ett kriterium för städer var deras bundenhet till den 

ekonomiska tillväxten men detta synsätt har frångåtts och idag anser forskare att det är 

bundenheten till den centrala makten i regionen som gör en stad till en stad, visserligen 

med ekonomisk betydelse men det centrala låg i administrativ verkan på närområdet.4 

Kjell Åström definierar en stad där militär-, politisk- och religiös makt är närvarande.5 

 

  

                                                             

2 Hans Andersson i Den svenska staden – Planering och gestaltning från medeltiden till industrialismen (kap.1), s.49 

3 Hans Andersson i Hall & Dunér (red.), s.49 

4 Ibid. 

5 Kjell Åström, Svensk stadsplanering, 1967, s.7 
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1.7 METOD 

Utgångspunkten i studien har varit att sammanfatta forskningsläget inom fältet och 

jämföra forskares perspektiv på, i detta fall stadsplaneideal. Den Allmänna 

litteraturstudien är den benämningen på studien och ramar in beskrivningen av hur jag 

ska förhålla mig till litteraturen i senare avsnitt, då studien har som syfte att 

sammanställa en forskningsöversikt. Sedan länge har forskare studerat om den 

allmänna litteraturstudiens vetenskapliga nyttoeffekter och en nackdel med denna typ 

av litteraturstudie är författarens tillgång till ett begränsat antal forskningsrelevanta 

material.6 Ytterligare en nackdel med allmänna litteraturstudier är att urvalet oftast 

väljs ut medvetet, selektivt, för att stödja författarens egna perspektiv. Författarens 

slutsatser riskerar att vara felaktiga då urvalet är selektivt och begränsad. 7 Den metod 

som stämmer bäst in i min studie om stadsplaneideal är analysmetoden 

Innehållsanalys, vilken utgår från att på ett ”systematiskt och stegvist sätt klassificerar 

data, för att lättare kunna identifiera mönster och teman, där målet är att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen”. 8 För att vara mer konkret använder jag mig latent 

innehållsanalys som kontra manifest innehållsanalys fördjupar sig i textens innehåll 

för att sedan kunna urskilja en teori i det specifika ämnet.9 För att kunna urskilja ett 

innehåll i någon form av text behöver du som läsare veta på djupet vad du läser. Därför 

är denna metod adekvat.  

  

                                                             

6 Katarina Eriksson Barajas (red.) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, s. 26 

7 Ibid, s.26 

8 Ibid. s.147 

9 Ibid, s.148 
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2. BAKGRUNDSFAKTA OM DE FÖRSTA STÄDERNAS URSPRUNG OCH DESS STADSPLANER 

De första städerna uppfanns i Asien och uppfinningen spred sig senare till Mellanöstern 

och Europa. Hur de första städerna uppkom kan vi enbart spekulera i, snarare än i 

observerbara fakta. Generellt sett kan man säga att, då det inte finns skriftliga källor till 

städernas uppkomst men att det troligtvis berodde på framkomsten av jordbruket. 

Tidigare räckte den maten de samlade in bara till dem som bodde där och var nu inte 

beroende av säsongens vind och väder. I och med jordbruket kunde man nu samla in 

föda i överskott så att det skulle räcka till gruppen och därmed kunde de stanna på 

samma ställe år efter år. Allt eftersom befolkningen i det nyligen skapade samhället 

ökade kunde fler och fler syssla med jordbruk. Då jordbrukarna år efter år skapade ett 

överskott av föda kunde andra av befolkningens arbetare koncentrera sig på att bygga 

och reparera hus och snickra ihop lådor, skålar och andra samhälleliga nödvändigheter. 

Under tiden, 4000–3500 år f.kr utvecklades städerna i Mellanöstern. I Asien upplevdes 

även en teknologisk revolution då alla i samhället inte behövde syssla med jordbruk då 

det redan var avklarat av andra. Då kunde resten av befolkningen tänka på att göra 

andra saker som förbättra levnadsförutsättningarna för sig själv och sina 

medboenden10. Föregångarna till dagens maktelit skapades vid 3000–2500 år f.Kr. då 

ca 80 procent av den arbetande befolkningen var jordbrukare och de resterande 20 

procenten yrkesspecialiserade. Där pengarna fanns då exporten av dessa yrkesvaror var 

exklusiva och sällsyntare och därmed gjorde dessa rikare. 11  De första städerna vet 

forskare lite om i relation till städernas utseende och funktion, såsom städer i 

tvåflodslandet. Det gamla Grekland är på många sätt Europas vagga och även i 

förhållande till stadsplanering. Med romarna kom inte bara revolutionerande 

militärteknik, stadsadministration och seder och normer men även en revolutionerande 

syn på stadsplanering. 

 

Det finns tre typer av planering, enligt Hall och Dunér, som har använts och som 

fortfarande används vid planering av städer idag; rutnätsplanering, idealstadsplanering, 
                                                             

10 James H Johnson s.10ff 

11 Ibid. 
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arkitektonisk detaljplanering. 12  Med rutnätsplanering avses rätvinkliga kvarter med 

raka gator och ett torg på en plats lika stort som ett kvarter. Med “Idealstadsplanering” 

syftar man på skapandet av en fysisk modell av hur man vill att staden och dess 

funktioner skall se ut och samverka. Den sista planeringstypen kallar Hall och Dunér för 

arkitektonisk detaljplanering, där estetiska värden väger högt, såsom paradgator och 

engelska trädgårdar. 13 Denna litteraturstudie kommer främst att fokusera på de två 

första stadsplanetyperna, rutnätsplanen och idealplanen med inslag av den tredje 

stadsplanetypen; detaljplanen. 

 

”Hvis mange Mennesker drager ud fra deres Hjemegn og pludseligt skal danne en ny 

By paa et fremmed Sted, maa de bygge den op efter en forudlagt Plan, hvis det ikke 

skal blive det rene Kaos”14 

 

Under Medeltiden var stadsmuren ett sätt att skydda staden från utomstående hot, men 

endast i Visby är stadsmuren hel, vilket gjorde stad- och omlandsgräns strikt. I andra 

delar av Sverige och norden var stadsmuren mindre välbyggd, så att stad- och 

omlandsgränsen var mer flytande och svårare att urskilja vad som var stad och vad som 

var landsbygd. Ett bevis på detta är att det danska och norska ordet för stad är by.15 Den 

flytande gräns mellan stad och land kan också skönjas i den latinska terminologin där 

stad var Villa, och ibland med tillägget forensis, men villa användes även om by på 

landet.16 

  

                                                             

12 Thomas Hall och Katarina Dunér Den svenska staden - Planering och gestaltning från medeltid till industrialism, 
s.15 

13 Hall & Dunér, s.15 

14 S.E.Rasmussen,  Byer og Bygninger, s.8 

15 Hans Andersson, s.62 

16 Ibid. 
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3. RESULTAT 

Här kommer resultatet av de undersökta idealen att redovisas. Varje stadsideal kommer 
att behandlas kronologisk och därefter kommer en sammanställning av det som är 
centralt i resultatet. De stadsideal som redovisas här är den ”romerska staden”, 
medeltidens stad, renässansens stad, industrialismens stad och 1900-talets stad. 
Definitionerna har fritt hämtats ur Lennart Améens definition. 

 

3.1 ANTIKENS STÄDER, DET ROMERSKA IDEALET 

Det Antika romerska stadsplaneringsideal är enligt forskarna en stadsplanering som 

bygger på linjära och raka linjer i ett rutnätssystem avgränsat med en fyrkantig mur 

runt staden och utgick ifrån romerska härläger. Städerna representativa för det antika 

romerska idealet var regelbundna städer.17 Lennart Ameén18 hänvisar till att romarna 

byggde städer utifrån mönster på sina Castra (härläger) som såg ut som fyrkanter med 

två vinkelräta huvudgator, en nord-sydlig huvudgata (Cardo) och en öst-västlig 

huvudgata (Decumanus) och portar som byggdes för att förbinda dessa. Där 

huvudgatorna korsades anlades oftast ett torg (forum) som fungerade som handels- och 

mötesplats men som också fungerade som rekreationsutrymme. 19  De romerska 

städernas uppbyggnad skulle utformas utifrån vissa regler grundade på den tidens 

civilisation och samhälle. Här menar forskaren att Vitruvius var en romersk 

stadsarkitekt och därför hör under Antikens tänkare, varemot de andra forskarna menar 

att han hör under Renässansen då han inte ”upptäcktes” förrän då. Vitruvius, vars 

stadsplanering hade bas i det romerska stadsidealet, skrev om vikten att bygga de yttre 

ramarna, försvarsmurar och vakttorn först, eftersom de var de viktigaste för att skydda 

staden från fienden för att kunna avgöra hur mycket yta man kunde disponera till annat. 

Vitruvius beskriver byggnadskonstens baser i två huvudformer. Den ena är att placera ut 

försvarsanläggningar och offentliga byggnader. Den andra; privata faciliteter såsom hus 

och trädgårdar. 

                                                             

17 Bertil Sannel, Kompendium i stadsmorfologi, 1937, s.11f, s.16 

18 Lennart Améen, Stadens gator och kvarter, 1985, s.11 

19 Ibid. 
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“The method of defence by walls, towers and gates has been devised 
with view to the continuous warding off of hostile attacks; to religion 
belongs the placing of the shrines and sacred temples of the immortal 
gods; to convinience, the disposal of public sites for the general use, 

such as harbors, open space (fora), colonnades (porticus), baths, 
theaters, promenades (inambulationes) and other things which are 

planned, with like purposes, in public situations”20 

 

Den första formen kan i sin tur delas in i tre grenar; försvarsanläggningar såsom murar, 

vakttorn och portar (defensio), den andra är religiösa byggnader (religio) och den tredje 

är byggnader där man kan slappna av och rekreera (opportunitas). 21 De romerska 

städer var inte som de grekiska städer ett resultat av brist på plats annanstans, med 

första sedda som garnisonsstäder.22 

 

3.2 DEN MEDELTIDA STADEN; REGELBUNDET OCH OREGELBUNDET 

Medeltidens stadsplanering präglas av oregelbundna gatusystem, i motsats till 

romarnas ideal, i en någon grad ringmursförankrat gräns. Mycket av Antikens ideal gick 

förlorade i medeltidens tankar och idéer kring stadsbyggande. Medeltidsstäder byggdes 

ofta efter naturens förutsättningar men kom senare på att det inte fanns någon logisk 

organisation eller stadsstruktur. John H Jameson redogör för att de medeltida städerna 

var belägna på lättillgängliga platser.23 Den “räta linjen” i stadsbyggandet hade under 

tidig medeltid försvunnit. Kyrkan hade mycket makt i den medeltida staden och den 

skulle helst placeras mitt i stadens centrum i anslutning till ett torg och ett rådhus - en 

treenighet. 24 Redan under Medeltiden tänkte man kreativt när det kom till 

brandsäkerhet. I städer vid vatten anlade man huvudgatan parallellt med vattnet och 

                                                             

20 James C.  Andersson, Roman architecture and society, 1997, s.185 

21 Ibid, s.187 

22 Rasmussen 1949, s. 12f 
23 John H Jameson s.18 

24 Lennart Améen, s.12, Åström, s.13 
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dem nedersta husen fick stå ute i vattnet av brandsäkerhetsmässiga skäl. Då kunde man 

snabbt ta upp vatten till huvudgatan och släcka branden tillsammans med de 

vattentunnor man placerade vid gatuhörnen i tillfälle av brand.25 Först ca år 1100 kan 

man, i Tyskland, ana ett ideal eller en tanke på stadsplanering som i viss mån kan 

jämföras med det antika idealet; den fyrkantiga stadsbebyggelsen. Det infördes en 

rakare och mer kvadratformad stadsstruktur. Att man övergick från oregelbunden 

bebyggelseideal till ett regelbundet, fyrkantigt ideal sågs som ett naturligt sätt att få 

ordning på bebyggelsen. Som en del av den nya trenden med de fyrkantigare städerna 

anlade man också därefter fyrkantiga torg istället för de tidigare lansett-, och 

vägskälstorg 26. Dessa torg passade bättre med de fyrkantiga tomterna man byggde 

husen på. Hela städerna byggdes på fyrkantiga tomter så även torgen, som en del av 

denna trend. Rasmussen hävdar att den oregelbundna stadsplaneringen i de tidiga 

medeltidsstäderna var ett uttryck för att de byggts upp under långa perioder på många 

år, medan de senmedeltida-anlagda städerna anlades inom en kortare tidsram med 

tydligare stadsplan. Därmed hann de nya städerna inte anamma andra 

stadsplanetyper. 27  De medeltida städerna byggdes som regel längs med kusten då 

handel via vattnet var livsviktigt för en frodande stad. Städer som Kalmar, Stockholm 

och Köpenhamn är bevis på detta.28 Handeln med Hansan var en viktig inkomst för 

både Sverige och Hansan. Många nya städer växte fram under 1200-talet och tyskarnas 

närvaro i Sverige och på Östersjön var avgörande för framväxten av Kalmar. 

Marknadsplatser uppfördes och uppstod där det fanns lättillgängligt vatten, då dessa 

platser behövde detta för att kunna tillgodoses med varor och produkter den samlande 

massan efterfrågade. 29 Kalmar är idag en stadsplanemässigt annorlunda stad än på 

medeltiden och därmed svårare att spåra de medeltida stadsplanerna men stadens läge 

vid Östersjökusten var värdefullt för handelsresande. De tyskar som bosatte sig i Sverige 

                                                             

25 Améen, s.12ff 

26 Ibid, s. 12 

27 Rasmussen, s.17 

28 Sofia Gustafsson, Svenska städer i medeltidens Europa, s.22 

29 Fredrik Von Platen i Att planera för stadsförvaltning, Hållbarhetens villkor, s.50f 
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under medeltiden var inflytelserika i det svenska stadslivet. De blev ofta valda in i 

städernas rådmansförsamling som mer eller mindre styrde över stadens utveckling. Här 

är det möjligt att tyskarna även har påverkat den svenska stadens stadsplanering.30 De 

svenska städerna hade mer kontakt med de tyska hansestäderna än med danska och 

engelska städer vilket legitimerar den tyska påverkan på de svenska städerna mer än 

engelsk och dansk påverkan.31 De flesta av de svenska medeltidsstäderna var mycket 

små, med dagens mått mätt. Städer i modern bemärkelse fanns dock inte.  

 

“Att bedöma hur stora städerna var är alltid vanskligt, men det 
brukar antas att de flesta hade ca 500–1 000 invånare, några stycken 

2 000–3 000 och Stockholm ca 5 000–6 000 invånare”32 

 

I kontrast till de tyska och engelska städerna var de svenska städerna väldigt små. 

Många av de tyska östersjöstäderna hade över 10 000 invånare och i ett fåtal tillfällen 

såsom Köln hade de uppemot 40 000 invånare och London 80 000 invånare.33 

Ahlberg belyser att forskningen inom medeltidsarkeologi tyder på att de gamla svenska 

medeltidsstäder kan vara planerade och inte spontant anlagda, vilket man inte skulle 

kunna tro när man ser medeltidens tidstypiska drag med oregelbundenhet34 Trots att 

staden kunde ha utgått från en befintlig och äldre bosättning var det kungen, adeln och 

kyrkan som reglerade marken genom dem de facto ägde marken i form av deras 

välbärgning. Staden kunde alltså vara planerad av den som ägde marken men stadens 

mönster var inte planerat. Stadens mönster kunde variera från stad till stad beroende på 

var i Sverige eller Europa man befann sig. Några enhälliga stadsplanetyper fanns inte, 

                                                             

30 Gustafsson, s.25ff 

31 Ibid, s.25ff 

32 Ibid, s.19f 

33 Ibid. 

34 Nils Ahlberg, Stadens mönster 1998, s.12, Sannel, s.22 
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enligt Ahlberg, trots detta fanns det några gemensamma drag de flesta hade. 35De 

gemensamma drag vissa medeltidsstäder hade var en huvudgata som vissa städer var 

uppbyggda kring.36 Dessa huvudgator sträckte sig normalt parallellt med ett vattendrag 

såsom är fallet med Sigtuna där Ahlberg menar att den huvudsakliga bebyggelsen 

byggdes så nära huvudgatan som möjligt. Här lanserar Ahlberg en teori om medeltida 

“långgatsplanstäder”37 I anslutning till teorin om långgatsplanstäder anser sig Ahlberg 

ha belägg för att det i södra Skåne fanns städer med en huvudgata som pekade i riktning 

mot strandlinjen och sammanlänkades med stadens hamn.38 Simrishamn är ett exempel 

på en stad som följer detta strandlinjeriktade mönster. Nils Ahlberg menar att vissa 

städer skapades där essentiella kommunikationer har ägt rum, såsom vadställen, där 

många djurhållare har skulle korsa vattendraget där vattenståndet var som lägst, 39 

exempelvis Skara och Lund. En annan viktig faktor för stadsskapande var 

omkringliggande bördig jord, som i sin tur kunde mätta den framtida stadsbefolkningen 

och deras boskap 40 En hel del av de medeltidsstäder som låg vid kust eller andra 

vattendrag utvecklade tidigt ett parallellt gatunät41 Med detta menar Ahlberg att städer, 

såsom Arboga, hade flera huvudgator som gick längs med strandlinjen och flera korta 

tvärgator som pekade i riktning mot stranden och korsade därmed huvudgatorna. I 

städer som ligger i anslutning till vattendrag bildades i några städer det, som Ahlberg 

kallar för revbensmönster. Det var ett mönster med många tät intilliggande gränder 

nära vattnet och mellan gränderna och centrum, avlång tomtbebyggelse i kvarteret.42 

Ahlberg anser att detta planmönster har skapats därför att hamnområdena ökade i takt 

                                                             

35 Ahlberg, s.14 

36 Ibid. 

37 Ibid. 

38 Ibid. 

39 Ibid, s.19. 

40 Per Steinholm, City village of tomorrow, Can cities become sustainable?, 2014, s.44 

41 Ahlberg. s,16 

42 Ibid, s.18; Von Platen, s.51 
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med ökad sjöhandel och därför behövdes gränderna för att komma ner till kajerna43 

Några medeltidsstäder visar tendenser på att ha ett regelbundet planmönster, såsom var 

känt från antikens städer. 44  Det medeltida regelbundna planmönstret hade flera 

parallella gator som bildade ett rutnätssystem och som täckte över stora ytor. Thomas 

Hall anser att det karakteristiska, det som definierar den medeltida staden är kyrkans 

givna plats i det kristna Sverige. En annan tydlig markering för medeltidsstaden var 

kungsgården och i vissa fall kungens borg, som symboliserade kungens närvaro och 

därmed också stadens betydelse för kungens makt. 45 Det var genom kungsgårdens, 

kyrkans och borgens visuella egenskaper som fienden eller undersåtarna blev 

skräckslagna, men det satte också sin prägel på stadsplaneringen av den medeltida 

staden. De medeltida städerna låg i regel vid kusten och gärna i anslutning till 

mynningar där landvägar och vattenvägar möttes. Detta var ett viktigt element i 

processen att göra den mindre orten till en centralort. 46  Med vatten- och 

landsvägsmöten kunde staden växa av den viktiga handeln. Hamnen i staden blev då 

viktig. Hans Andersson menar att det inte finns belägg för att anta att de svenska 

städerna i allmänhet hade en stadsmur som i Visby, detta var mer ett medeltida 

”storstadsfenomen”, som i Stockholm och Kalmar.47 

 

Författarna menar att de medeltida städerna utmärkte sig genom att å ena sidan vara en 

planerad stad och å den andra sidan en oplanerad stad.48 Författarna menar att stadens 

mönster visar att det var en planerad del av staden, samtidigt som bristen på ett 

enhälligt stadsmönster därmed tyder på att det också fanns en icke-planerad del.49 Det 

                                                             

43 Ahlberg, s.18 

44 Ibid, s.20 

45 Hans Andersson i Den svenska staden – Planering och gestaltning från medeltiden till industrialismen s.51 

46 Ibid, s.53 

47 Ibid, s.62 

48 Thomas Hall & Katarina Dunér Den svenska staden – Planering och gestaltning från medeltiden till 
industrialismen, s.20ff 

49 Ibid. 
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finns en teori om att den medeltida gatan inte var oplanerad, utan de vackra 

gatumönstren var något som eftersträvades för finare estetik.50 Under 1200-talet ökade 

antalet städer markant, men där de viktigaste handelsstäderna redan i tidig medeltid 

stod klara och blomstrade, anlades nu mindre städer som skulle fungera som stödstäder 

för att stärka landets territorium. När de äldre städerna sysslade med utrikeshandel fick 

stödstäderna hjälpa till med lokal och regional handel. Den senmedeltida staden 

utmärker sig tydligast genom att ha planerade stadsmönster liknande idealet under 

Antiken. De rätvinkliga gatorna och de kvadratiska kvarteren eftersträvades, dock inte 

lika konsekvent som under Antiken. 51  

3.3 RENÄSSANSSTADEN: RUTNÄTSPLAN OCH RADIALPLAN 

Under Renässansen kom alla de antika idéerna inom alla tänkbara områden upp till 

ytan och detta gällde även arkitektur och stadsplanering. Under Medeltiden hade man 

inga skriftliga stadsplaneringförebilder, medan man under Renässansen inom andra 

områden hade omättligt med verk och källor fick man inom stadsplanering förlita sig på 

en person, Pollo Vitruvius och “De Architectura”. Vitruvius rekonstruktion av den 

ideella staden måste ha avsett att den ideella staden skulle ha månghörningens 

ytterkontur, samt vara försedd med centrum mot periferin radiära och linjeraka gator.52 

Det var alltså redan i starten det kom in på ett villospår då romerska stadsplaneidealet 

var rutnätsgator och Vitruvius med radiära gator. Sundhetsskäl motiverade i hög grad 

Vitruvius stadsarrangemang. En tanke från hans sida var att man borde skydda 

människan från de skadliga vindarna, nordan, östan, sunnan och västan. Enligt 

Vitruvius skulle man bygga staden så att ingen av de fyra huvudvindarna blåste genom 

gatorna.53 Författaren anser sig ha belägg för att anta att det finns en förindustriell 

version av den medeltida långgatsplanen. Denna stadsplanetyp utgår från den 

medeltida långgatsplanen men i en utvidgad version. När den förindustriella staden 

                                                             

50 Åström, s.23 

51 Hall, s.21 

52 Améen, s.16 

53 Ibid, s.15  
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växte bibehöll man samma stadsplanemönster när stadens nya kvarter byggdes. I fall 

där långgatsplanens huvudgata sträckte sig utmed ett vattendrag, byggde man en 

liknande långgatsplanshuvudgata på andra sidan vattendraget. Ahlberg kallar detta för 

“dubbelsidig långgatsplan” 54  Bertil Sannel presenterar evidenser för att det på 

kontinenten, främst i Belgien och Frankrike fanns en oskriven regel att bygga 

administrativa byggnader högst upp. Om staden omkring sig hade en kulle inom 

territoriet byggdes kyrkan och administrativa byggnader där och profan, 

hushållsbyggnader, längre ner. Detta kallas för “Haute-ville” och “Base-Ville”55 De allra 

första rutnätsplanerna var inte rätvinkliga, eller regelbundna, utan oregelbundna. De 

var varken räta eller parallella, men kan trots detta kallas rutnätsplan därför att 

kvarteren delades in i mer eller mindre kvadratiska former med långa huvudgator.56 

Dessa plantyper var vanliga ända in på 1600-talet men mynnade senare ut i de 

rätvinkliga rutnätsplanerna. De rätvinkliga rutnätsplanerna var strikt planerade och 

noggrant utformade med enhetliga tomtmönster och gator som strålade samman i ett 

torg centralt placerat i staden. 57  Nils Ahlberg döper denna stadsplanetyp till “Den 

förindustriella staden” medan Sannal kallar den för Renässansstaden, men behandlar 

samma epok men utifrån ett svenskt perspektiv. Nils Ahlberg anser att rutnätsplanen är 

en central del i Renässansstaden och en av grundstenarna i mönstret under denna epok. 

Rutnätsplanen kan liknas med ett noga planerat gatusystem där gatorna sträcker sig 

helt igenom staden och korsar varandra i en rät vinkel, där flera parallella gator går i 

båda riktningar. 58  En tendens, som Sverige tog till sig från kontinenten, var 

befästningsplanen. Befästningsplanen var en stadsplanetyp som Sveriges viktigaste 

städer förseddes med, då det politiska läget i Europa under stormaktstiden subtilt 

tvingade Sverige att befästa viktiga städer.59 Det är även i de viktiga städer de mest 

                                                             

54 Ahlberg, s.24f 
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sofistikerade stadsplanerna utfördes. Städerna förseddes med mångkantade befästa 

murar med utposter i varje hörn för att hindra invasioner. Stadens kvarter byggdes så 

att det blev svårt att träffa med kanoner och byggdes då sneda.60 

 

Radialplansmönstret eftersträvades under renässansen då det ansågs som det ideella 

planmönstret för en stad Den hämtades från antika idéer om hur städer enklast och 

effektivast kunde byggas, med gator som strålade ut från ett centralt torg i ett 

“solstrålemönster” samt ytterst en krans av befästad mur.61 Enda exemplet av denna typ 

av stadsmönster i Sverige finns i Kalmar från 1600-talet och Palmanova i Italien. 

Radialplanen har mycket gemensamt med rutnätsplanen då den räta linjen är 

ledstjärnan även i radialplanen. Vissa städer byggdes utifrån vattendrag med hamnar 

och kanaler i den inre staden, såsom Göteborg. Hamnanläggningarna skulle fungera 

som en intern transportled för stadens handel och pendling.62 Under 1700–1800-talet 

fortsatte utvecklingen av radialplansmönstret men modifierades i någon mån då man 

bestämde sig för att riva gamla fästningar och placera ut parker och rekreationsområden 

på de tidigare befästningsytorna.63 Thomas Hall menar att de medeltida städerna mot 

slutet av medeltiden var till viss del planerade som redogörs för ovan, men anledningen 

till att man i renässansen började tänka annorlunda var ett resultat av tidens anda där 

det Antika kom fram i ljuset. Antika tankar och idéer förvandlade den medeltida staden 

till nyromersk stad. Grundpelarna i den antika staden blev nu grundpelarna i 

renässansstaden. 64  I motsats till den medeltida staden med sina höga och tunna 

stadsmurar skulle renässansstadsmuren vara tjock, djup och låg. Medeltidsmuren var 

byggd för att inte låta fienden klättra över muren, in i staden, medan renässansmuren 

skulle vara tjock och låg för att tämja stöten från en kanonkula.65 Renässansstadens 
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ideal var fler än att bygga muren på ett speciellt sätt. Det gällde också för en annan 

viktig grundpelare; borgen. Borgen hade under medeltiden förlagts utanför stadsmuren, 

men i Renässansstaden skulle den förläggas inom stadsmuren, gärna i mitten, enligt 

arkitekten till renässansfantisistaden ”Sforzinda”, efter arkitektens uppdragsgivare 

Francesco Sforza.66 En annan grundpelare i renässansstaden var de radiära gatorna, 

alltså de diagonala gatorna som sträcker sig i ett centrum-periferi-perspektiv.67 Redan 

under 1400-talet i Italien hade arkitekter en strävan efter att skapa ett sammanhållet 

byggnadsarkitektoniskt mönster för att hålla samman stadsmiljön och skapa en 

gemensam stadsmiljö, precis som stadens gator och utformning skulle vara det. 68 

Särskilt stadens centrala torg skulle vara pampigt, sammanhållet och helst innehålla 

någon form av administrativ byggnad.  

 

”Ambitionen var klar – en gata skulle vara rak, och det inte bara av 
estetiska skäl; lika avgörande var den enkla sanningen att den 

kortaste vägen mellan två punkter är den raka linjen”69 

 

I Rom renoverades gatunätet på 1500–1600-talet med beslut från påven, då kristna 

pilgrimmar i stora vågor besökte staden och gatunätet överbelastades. Roms dåvarande 

gatunät var varken linjärt eller rakt, trots att det antika- och renässansidealet 

förespråkade detta.  Lösningen blev att romarna rev gamla snåriga gator och ersatte 

dem med raka vägar.70 Roms många monumentala byggnader blev i samband med 

renoveringen av gatunätet, knutpunkter och samlingsplatser för det nya gatunätet, 

vilket idag fungerar och säkert även då, som navigationspunkter Detta mönster försökte 
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andra europeiska städer anamma,71 däribland Paris med Triumfbågen som exempel. 

Detta kallar Thomas Hall för ”den representativa gatan”, med raka gator som mynnar ut 

i en plats med en monumental obelisk samt uniformt konstruerade byggnader.72 

 

3.4 INDUSTRIALISMENS STAD 
 

Under industrialismen växte befolkningen vilket i sin tur medförde en bebyggelsemässig 

expansion. Lagar och befintlig bebyggelse utgjorde hinder för att expandera ytan, så en 

bebyggelsemässig expansion resulterade i högre och mer kompakta huslängder.73 De 

största förändringar var inte de stadsplanemässiga utan de arkitektoniska 

förändringarna på byggnaderna i staden. De stora medeltida fästningsbyggnaderna tog 

stora ytor och användes inte i den utsträckning eller det syfte de en gång gjorde och 

förhindrade därmed nybygge. Flera idealstadsteorier växte fram under industrialismens 

period där utgångspunkten låg i att riva dessa fästningar och göra om dem till bobara 

ytor.74 Industrialismens stad karakteriserades av att boyta och arbetsyta nu skildes åt, 

men placerades i närheten av varandra. Det var viktigt att ha nära till arbetet och 

undvika långa transportsträckor då arbetstiderna var långa.75 I takt med den ökande 

industrialismen ökade även befolkningen. För att tillgodose allas behov av bostad 

byggde man explosionsartat, vilket medförde föroreningar luft- och vattenväg. Trots den 

explosionsartade nybyggnationen höll stadsplanerarna till den rätvinkliga stadsplanen 

med kvadratiska kvarter.76 Stadsplaneringen vid 1800-talets början var nu större än 

någonsin då tidigare epokers stadsplanering utgjorde grunden för industrialismens stad. 

Förutom att bygga rätvinkligt och likformigt lades nu också till breda, trädplanterade 

huvudgator och diagonalgator som mynnade ut i ett uppsiktsväckande monument.77 
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Claude-Nicolas Ledoux, Titus Salt och Robert Owen var pionjärer under 1800-talets 

första hälft för sina tankar kring att lägga bostäder, arbetsplatser och administrativa 

byggnader åtskilda då det enligt Ledoux, Salt och Owen var till gagn för produktionen 

om städerna hade ordnade miljö, -och sociala förhållanden.78 “Det sena 1800-talets 

stad”, som Nils Ahlberg kallar det, är det som i folkmun kallas “Den moderna staden”. 

1800-talet var en tid för stagnation gällande tillkomsten av nya städer, men tillväxten 

för de äldre svenska städerna ökade, främst på grund av järnvägens och 

industrialismens intåg på den svenska arbetsmarknadsscenen. 79  Det som utmärker 

denna stadsplaneringsepok är 1874 års “Byggnadsstadga för rikets städer”, vilket 

gjorde att rikets städer fick en enhällig stadsplaneringslag som i sin tur styrde 

regleringen av stadens struktur i relation till industrialismens storstads där tidigare 

lokala stadsregleringar var menade för den förindustriella staden.80 Utifrån 1874 års 

byggnadsstadga och de samtida hälso- och brandstadgorna formades städerna de 

kommande decennierna. Ledstjärnor var “framkomlighet, sundhet, brandsäkerhet och 

skönhet” 81  I stadslagen stod att alla städer skulle upprätta en stadsplan, en 

byggnadsordning och byggnadsnämnd, samt upprätta en karta med beskrivning visande 

hur gator, torg och allmänna platser och kvarter skulle ordnas. För äldre kvarter inom 

staden gällde fortfarande de äldre lokala stadsplanerna och därför fick de äldre 

kvarteren en distinkt “gammal” känsla. Det bildades “årsringar i staden.”82  

 

Den industriella esplanadstadens stadsplanemönster skulle vara i rätvinkligt 

rutnätsmönster, men med skillnad på gatubredd och gatukaraktär. De breda 

trädplanterade huvudgatorna, esplanaderna blev ett viktigt kännetecken för epokens 

stadsutformning. 83  Esplanadernas främsta funktion var att hejda spridningen av 
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bränder, men hade också som funktion att underlätta transport och framkomlighet och 

förskönande. Planteringar i syfte att försköna staden var i det hela taget viktigt för “den 

moderna staden” 84 1874 års byggnadslag reglerade även gatans bredd, husen höjd; 

högst fem våningar för stenhus och två för trähus, bestämmelser för tomtindelningar 

etc. Kommunala förvaltningsbyggnader samt utbyggnaden av infrastruktur i form av 

avlopp, hamnar, rinnande vatten och andra essentiella utbyggnader för att få en stad att 

fungera infördes i samband med esplanadstaden. Innan esplanaderna gjorde framsteg i 

Sverige försökte man sig med diagonalgator och promenader, vilka influenser svenska 

städer hämtade ifrån utlandet. Dessa gator var breda och pampiga, men till skillnad från 

esplanaden, som hade trädstråk i mitten, hade allégatorna trädstråk utmed rabatterna.85 

Diagonalgator är i Sverige sällsynt men är mer utbredd i övriga Europa och särskilt i 

exempelvis Frankrike. Diagonalgator går snett genom ett rutnätsmönster och mynnar ut 

i ett stort torg.86 

  

                                                             

84 Ahlberg, Åström, s.40 

85 Ahlberg, s.41 

86 Ibid. 
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3.5 1900-TALETS STAD  

I början av 1900-talet började man invända sig mot den rätvinkliga rutnätsplanen med 

stora torg, eftersom den ansågs vara tråkig och utan känsla för naturens estetik.87 Två 

tankar under 1800-talets andra hälft kom att förändra den rådande synen på 

stadsplanering. Det var tankar framförda i Camillo Sittes bok, Stadsbyggnad och dess 

konstnärliga grundsatser om den konstnärliga staden och Ebenezer Howards, Garden 

Cities of To-Morrow, som dessa tankar kom fram igenom. Sitte var motståndare till 

rutnätsplanen, den var för tråkig, istället ville Sitte att man skulle ha en konstnärlig 

stad, inspirerat av den medeltida staden, med sitt terrängsanpassade oregelbundna 

gatunät med svajiga gator och sin oförutsägbara varierande bebyggelse. 88 

Stadsplanemönstret för det tidiga 1900-talet bottnar i gamla vägsträckor från 

medeltiden, det oregelbundna gatunätet gjorde staden mer varierad och konstnärlig. På 

ytor som inte ingick i stadsplaneringen, bildades de första förstäder eller förorterna. Dit 

räckte inte byggnadslagen från 1874 och därför kunde planmönstret se ut hur 

oregelbundet som helst.89 I samband med renässansen av medeltidsstaden, satte en 

annan mer modern stadsplanetyp också intryck i den svenska staden. Trädgårdsstaden 

kom till i tät bebyggelse, såsom i storstäder där husen låg tätt intill varandra. Det var en 

del i processen att göra staden mer varierad och konstnärlig, med en eller flera 

“trädgårdar” planterade i staden.90 Det var svårt att implementera trädgårdsstäder mitt 

i staden då den redan befintliga bebyggelsen förhindrade detta, därför förverkligades 

trädgårdsstaden tydligast i stadens ytterområden.91 Det tidiga 1900-talets stad var en 

stad som skulle rymma både trädgårdsstad, äldre stadsplanetyper men nu även bilism. 

Med den växande industrialismen kom bilismen, men gatunätet och 

stadsinfrastrukturen var inte anpassad efter bilar, så 1907 års stadsplanelag innehöll 

                                                             

87 Ahlberg, s.43, Hall, s.45f 

88 Hall, s.45. 

89 Ibid, s.41 

90 Ahlberg, s.44 

91 Ibid, s.44 
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åtgärdar för att tillgodose bilismen.92 Genom den ökande bilismen ställdes krav på 

bättre transportleder mellan stadsdelarna och arbetsplatsen. 

På 1930-talet revolutionerades arkitekturen i Sverige. Funktionalismens intåg i de 

svenska städerna gjorde upp med tidigare epokers stadsplanetänk. Funktionalismens 

grundfilosofi bottnar i mantrat om öppna ytor, soligt, luftigt och byggnaden som 

funktionell.93  

 

“Staden sågs som ett rationellt maskineri, där boende, arbetsplatser, 
centrumfunktioner och friluftsliv skulle skiljas åt och bindas samman 

med trafikleder”94 

 

Enligt Ahlberg tog man avstånd från tidigare stadsideal som att se staden som ett 

konstverk. Istället skulle staden ses som en funktion där staden skulle förändra 

samhället och vara effektiv och förses med ny teknik till en billig kostnad.95 I takt med 

att nya strängare hygienkrav från företag och bildandet av nya branscher, blev resultatet 

att industristadens kompakta, trånga och smutsiga byggnader och omgivning fick ge 

vika för 1900-talets nya trend, som istället innebar en höjning av den gemene 

arbetarens livssituation. 96   Tankarna om det minimalistiska, men stora, låg enligt 

Ahlberg rätt i tiden, då det sammanföll med folkhemstanken och den ökade 

demografiska tillväxten. Om man ville förbättra boendet för den breda befolkningen 

måste man vara kostnadseffektiv då det nya miljonprojektet krävde mycket resurser. I 

                                                             

92 Ahlberg, s.47 

93 Ibid, s.49ff 

94 Ibid, s.49 

95 Ibid. 

96 Åström, s.51f 
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viss mån flyttade funktionalismen fokus från stadens topografi till hur den enskilde 

byggnaden skulle se ut.97  

  

                                                             

97 Ahlberg, s.51 
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4. DISKUSSION 

I detta avsnitt ska stadsidealen sammanställas. Här ska det sammanställas hur städerna 

utmärkte sig, skilde sig åt och vilka ideal som låg till grund. 

4.1 – GENERELLT SETT 

Generellt sett så har stadsplaneutvecklingen sett olika ut och haft olika syften genom 

människans stadshistoria: från att ha gått till att fokusera på städerna som en funktion 

på antiken och till viss del medeltiden, till staden som konst på tidigt 1900-tal ser man 

nu staden som funktion och tänker mer på hållbarhet. Arvet till 1900-talet talar om för 

oss att tankegångar till en konstnärlig stad fanns. ”En vandring genom en stad skulle 

erbjuda en varierad sekvens blickpunkter och organiskt gestaltade platsbildningar”, 

förankrat i tidigare epokers stadsplanering. 98 Stadsplaneringen verkar lagrande, att 

varje tidsepok för med sig sin stadsplanering som i sin tur lägger sig på den gamla 

planeringen. Basutbudet blir på det sättet större och större.99 Analysen av denna studie 

kan användas som ett sätt att historiskt rama in stadsplaneringen; att tillägna sig 

kunskap om äldre stadsdelar så att det arkeologisk bevaras och hanteras på ett adekvat 

sätt. Detta är av yttersta vikt vid renovering av k-märkta stadsdelar eller byggnader för 

att göra det hållbart.  

 

4.2 HUR SKILJER DE SIG ÅT? 

Den antika stadsplaneringen genomsyras av ordning och reda. Lennart Ameén 100 

hänvisar till att romarna byggde städer utifrån mönster på sina Castra (härläger) som 

såg ut som en fyrkant med två vinkelräta huvudgator, en nord-sydlig huvudgata (Cardo) 

och en öst-västlig huvudgata (Decumanus) och portar som byggdes för att förbinda 

dessa. Där huvudgatorna korsades anlades oftast ett torg (forum) som fungerade som 

handels- och mötesplats men som också fungerade som park101. Staden Timgad brukar 

                                                             

98 Hall, s.45 

99 Ibid, s.43 

100 Ameén, s.11 

101 Ibid. 



29 

demonstreras som paradexempel på romersk ”castrum-stad”. Under den tidiga 

medeltiden, fanns det ingen planerad stadsplanering. Städerna lades helst i anslutning 

till vattendrag vid kusterna eller där trafikerade handelsvägar korsade varandra. 102 

Forskarna är därefter oense om huruvida den medeltida staden var planerad eller 

oplanerad, då Jameson presenterar en teori om att medeltidsstaden utformades efter 

naturens form och därför såg städerna ofta oregelbundna och oplanerade ut.103 Även 

Améen hävdar att medeltidsstäder formades efter naturen, men hänvisar även till 

kyrkans påverkan på staden, där kyrkan i anknytning till ett torg och ett rådhus hävdade 

sin makt i en treenighet. Först senare menar Améen att det fanns belägg för att en 

förändring mot ”den räta linjen” fanns. 104 Andra forskare pekar på att det fanns tecken 

på stadsplanering under Medeltiden och i synnerhet under Senmedeltiden då långgator 

anlades och där de kvadratiska kvarteren med rätvinkliga gator eftersträvades.105 Synen 

på Medeltiden kan därmed konstateras vara omdiskuterad, men trots det verkar det 

finnas en viss koncensus gällande att i sekelskiftet 1100–1200-talet verkar det tydligt gå 

mot den räta linjen. Thomas Hall menar att städerna mot slutet av medeltiden var till 

viss del planerade som redogörs för ovan, men anledningen till att man i renässansen 

började tänka annorlunda var ett resultat av tidens anda där det Antika kom fram i 

ljuset. Antika tankar och idéer förvandlade den medeltida staden till nyromersk stad. 

Övergången mellan den medeltida staden och Renässansstaden blev alltså smidigare än 

övergången från Antikens stad till Medeltiden. Istället blev grundpelarna i den antika 

staden nu grundpelarna i Renässansstaden.106 Den räta linjen styr stadsplaneringen. 

Radialplanen var en stadsplan uttänkt av romaren Pollio Vitruvius, under Antiken. Hans 

idé var att planera en stad som tog hänsyn till rådande vindar, hygienhänsyn och av 

befästningshänsyn till staden.107 Den monumentala platsen var ännu en grundpelare i 

                                                             

102 Hans Andersson i Den svenska staden – planering och gestaltning från medeltiden till industrialismen, s, 51 

103 Jameson, s.18 

104 Améen, s.13 

105 Hall, s.20ff 

106 Ibid, s.22ff 

107 Améen, s.18 
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Renässansstaden. När städerna blev större blev det nödvändigt att kunna orientera sig 

på ett annat sätt, genom att ställa ut monument på stora torg i anknytning till en 

långgata.108 Författarna är här ense om att Renässansstaden såg ut på detta sätt. Detta 

eftersom de i stor utsträckning finns kvar i många europeiska städer då det inte är så 

länge sedan. Industristaden kännetecknas av att den bibehöll sitt gamla utseende men 

tillades en del strukturer. Man byggde under industrialismen snarare på höjden än till 

ytan. I takt med befolkningsökningen ökade även mängden avfall, därför anlades nu 

breda huvudgator, som skulle fungera i syftet att öka framkomligheten, främja 

förskönandet av staden samtidigt som huvudgatorna skulle finnas till i behov av brand 

eller andra naturkatastrofer.109 Två nämnvärda tänkare som påverkade industrialismens 

stadsplanering var Ledoux, Salt och Owen som menade att det skulle vara till 

produktionens bästa att åtskilja bostäder och administrativa byggnader. För att 

producera effektivare behövdes ordentliga sociala förhållanden för arbetarna.110 Den 

räta linjen fortsatte vara den föredragna grundpelaren i europeisk stadsplanering, men 

snart skulle nya idéer väckas. Tankar av Sitte om den konstnärliga staden sattes i rörelse 

då invändningar mot den monotona och tråkiga ”räta linjen”. Sittes föreställning om en 

konstnärlig stad med inslag av bland annat en ökad mängd grönområden i städerna för 

mig över på Howards vidareutveckling av Sittes tankar, genom att vilja konstruera 

trädgårdsstäderna. Funktionalismens intåg på 1940-talet förkastade idéen att staden 

skulle vara ett konstverk och istället förespråkade en minimalistisk och luftig stad. Med 

folkhemstanken kom också tanken om miljonprojektet. För att skapa hem åt den 

ökande befolkningen gällde det att bygga stort för små resurser på så små ytor som 

möjligt. Industrialismens stad och 1900-talsstaden har därmed mycket gemensamt; att 

bygga stort på begränsade ytor. 
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109 ibid, s.43f 
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”Avslutningsvis skall understrykas att nästan alla stadsmiljöer som 
nämnts i det föregående /…/ är i huvudsak bevarade. Det handlar 

alltså inte om ett teoretiskt och historiskt intresse/…/ Det handlar om 
den europeiska staden, ett enastående kulturarv och en aldrig sinande 

källa till rekreation, kunskap och estetisk njutning”111  

  

                                                             

111 Hall, s.46 
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5. SAMMANFATTANDE ANALYS 

Detta arbete handlar om frågor om varför städerna ser ut som de gör och hur en hållbar 

planering kan stöta på svårigheter då våra städer bygger på andra ideal. Därutöver 

behöver vi andra material för att kunna bygga en hållbar stad. Det som byggdes för 500 

eller 1000 år sedan behöver vara komponent i en hållbar stad. Som sammanfattningen 

ovan framhäver så innehåller stadsplanetyperna spår av varandra. Då stadsplanering är 

en lagrande, oändlig process, där vår tids stadsplaneringsbygge lagras på äldre 

stadsplanering innehåller alla våra kända stadsplaneideal någon form av äldre ideal.  De 

olika stadsplanetyperna differentierar sig snarare genom tillägg till äldre bebyggelse än 

helt nya ideal. Det Antika stadsidealet finns i de flesta, ursprungligen antika städer, 

såsom alla ”Chester”-städer och London i England. Samtidigt finns det medeltida idealet 

även där med kyrkorna centralt placerade i staden. Renässansstaden finns genom 

rutnätsplanen och radiära stadsplanen med de långa gatorna som löper linjärt och 

diagonalt. Industristaden finns genom de utvidgade paradgatorna och tätare bebyggelse, 

samtidigt som trädgårdsstaden, det konstnärliga och rekreationsytorna finns, som 

exempelvis Hyde Park. Detta visar att alla dessa stadsplaner bygger på varandra och inte 

står ensamma i sin gestaltning. Det är lättare att bygga ut städer med ny bebyggelse och 

nya ideal än att riva den gamla, precis som byggare förr i tiden gjorde. Idealen i sig har 

inte förändrats. Studien visar att städernas funktion har växlat, men alltid försökt 

bibehålla en balans mellan funktion och rekreation, som ”revolutionen” på 1800–1900-

talet med Sitte och Howard och Salt, Owen och Ledoux vittnar om.  

 

5.1 VAD BETYDER DETTA FÖR SAMTIDENS OCH FRAMTIDENS STADSPLANERING?  

Utifrån den genomgång som har presenterats i arbetet och den genomgång av tidigare 

studier som gjorts menar jag att det är rimligt att dra två slutsatser. För det första att det 

inte går att förändra städer kortsiktigt till hållbara städer.  Vi får acceptera att detta 

arbete med en hållbar planering och hållbart byggande kommer att vara en ständigt 

pågående process och kommer att ligga långt bak och halta efter när beslut om en 

förändring har tagits. Ett beslut kan tas på en sekund men att bygga en stad tar år. 

Därmed kan bygget eller renoveringen präglas av för många beslut.  Risken finns också 
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att rent av råka ha sönder de äldre delar av städerna med kulturellt värde. Den hållbara 

staden kan konstateras bli en svår och lång process att genomföra, men att 

förutsättningarna för att skapa en hållbar stad är annorlunda än tidigare. Den blir inte 

till på en natt, precis som Rom inte blev det. Min studie visar att städer är svåra att 

förändra. Staden byggs kumulativt, alltså att staden bygger på äldre stenar. Historien lär 

oss att ideal och förändringar av den, sker långsamt, om alls. Därmed kan vi dra 

konklusionen att denna långsamma förändring av stadsbyggande, högst sannolikt vill 

fortsätta i framtiden. Vissa städer bär med sig känslor, som det påpekades i 

resultatdelen. Om städerna ska anpassas efter våra hållbarhetsmått kan man fråga sig 

om huruvida det är lättare att riva sönder staden än det är att ändra den. En förändring 

av staden innebär också en förändring av känslor. Detta kan vara en intressant aspekt 

att utforska vidare i en annan studie.   

 För det andre så är en viktig framgångsfaktor för en omställning till en hållbar 

utveckling att fokusera på att bygga nya hållbara stadsdelar eller byggnader. Empirin 

visar att städerna byggdes kumulativt och inte genom att ändra en redan befintlig del av 

staden. Hade det varit adekvat att ändra en stadsdel borde våra förfäder ha gjort det. 

Det gjorde de inte. Att fokusera på att bygga kumulativt förebygger risken att förändra 

äldre stadsplaneideal. Dagens stadsplanering bygger, som tidigare nämnt, på äldre 

epokers stadsplaneideal. Dessa ideal har förändrats över tid, men verkar snarare gå i 

cirklar och komma tillbaka; från nyttostad till kulturellt expressiv stad, från räta 

vinkeln, till krokiga gator och kvarter och tillbaka till det första igen. Med min studie har 

jag påvisat att det inte längre är nödvändigt att bygga eller utvidga redan befintliga 

städer vid vattendrag eller exempelvis bygga kyrkan i centrum, då de begränsningar som 

hindrade stadsplaneringen då, inte är aktuella längre.  Idag kan du försörja en stad på 

andra sätt än tidigare vilket gör planeringen av staden annorlunda begränsande. Kyrkan 

behöver inte ligga på en landhöjning då kyrkans makt är mindre än då och kan ligga var 

som helst det finns plats. Sjukhuset som tidigare behövde ligga så nära 

människomassan, som möjligt, kan idag ligga utanför staden, då transportmöjligheterna 

idag är bättre. Grunden, äldre tiders stadsplanerare följde, behöver vi alltså inte följa. 

Det är ett föråldrat fundament. Att förvandla äldre ideal som är byggda under en viss tid 

med en viss typ av material med ett visst syfte, för att sedan göra om dem till byggnader 
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som ska klara våra krav på en byggnad är ett tidsödande projekt. Ska vi lyckas med en 

omställning till en hållbar stad behöver vi planera med hänsyn till andra krav, såsom 

CO2-krav, bullernivåer, kulturminneslagar och människors förändrade livsstilar.112 Den 

“hållbara staden” rymmer ett diffust begrepp, men Fredrik Von Platen hävdar att den 

hållbara staden inkluderar den ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara staden. 

Förr planerade man städer utifrån våra basbehov, såsom närhet till mat eller säkerhet, 

men nu när vi har kommit bortom de kriterierna behöver vi se till att planera utifrån 

även socioekomiljlömässiga kriterier för att åstadkomma det. För att åstadkomma det 

behöver vi ekologiska innovationer så som det var livsmedelsmässigt var under antiken 

och medeltiden då det var mer hållbart, då majoriteten av större städer hade sin egen 

“matfabrik” i form av mindre orter strax utanför staden, som försåg den större staden 

med livsmedel. 113  Idag strävar vi efter samma ekologiska och hållbara 

livsmedelsproduktion, men har inte förmågan att försörja världens allt större 

befolkning. Detta exempel visar att det med tekniska eller taktiska innovationer kan 

åstadkomma förändringar. 

 

  

                                                             

112 Fredrik Von Platen, Hållbara villkor, s.47ff 

113 Per Steinholm, Villages Of Tomorrow - Can Cities Become Sustainable?, s. 44f 
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