
är vi talar med människor upplevs en enig-
het. Vi vet. Vi känner det och oron växer 
sig starkare. Vi är trötta på tomma ord och 
styrdokument utan kraft. Vi vill vara stol-

ta över oss själva. Vi vill inte längre enbart göra så lite 
skada som möjligt, vi vill på riktigt bidra till förbättring. 
Med denna kollektiva medvetenhet och beslutsamhet 
som växer sig starkare för varje dag som går kommer 
hoppet. Det har redan börjat hända. Rådande kris skyn-
dar på förändringen.

I tidskriften Arkitektur beskriver Sverker Sörlin, pro-
fessor i miljöhistoria vid KTH, hur kriser alltid utgjort 
katalysatorer för förändring. Sjukdomar, pandemier, 
men även allvarliga ekonomiska kriser har historiskt 
drivit på städers utveckling och initierat paradigm-
skiften i hur vi ser på, och organiserar, våra livsmil-
jöer. I mitten av 1800-talet utvecklades omfattande 
avloppssystem och grönare stadsmiljöer som ett svar 
på bristande hygieniska förhållanden och omfattande 
koleraepidemier. Under 1930-talets ekonomiska kris 

Falsk motsättning 
mellan stad och natur 
Det finns en ny medvetenhet, som tillsammans med de återkommande kriserna stöper om 
stadsutvecklingen. Är tiden äntligen mogen för ett mer resilient samhälle? frågar arkitekterna 
Hanna Erixon Aalto och Ania Öst.
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skissade arkitekter som Frank Lloyd Wright och Le 
Corbusier på nya livsmiljöer som gjorde upp med den 
smutsiga täta staden där människor inte längre kunde 
försörja sig. Frank Lloyd Wright utvecklade Broadacre 
city, en agrar stadsvision, där arkitektur och landskap 
är ett och samma och som bygger på frihet och själv-
försörjande. Le Corbusier utvecklade Ville radieuse, en 
stadsmodell där bostäderna ligger utspridda i grönska 
och där tekniska innovationer för transport möjliggör 
höga hus i kollektiva knutpunkter. Båda arkitekterna 
lyfte fram fröer vars grodd redan kunde skönjas i sam-
hället. 

Nu befinner vi oss återigen i en kris. Vilka fröer kom-
mer att växa sig starkast denna gång? Hur kommer stä-
der och stadsutveckling förändras inom de närmaste 
åren, i ljuset av de problem och eventuella möjligheter 
som coronapandemin aktualiserar, men även utifrån 
den alltmer akuta klimat- och miljökrisen? Hur kan vi 

designa och planera för resiliens och vad kan vi göra 
utifrån våra roller som arkitekter, landskapsarkitekter, 
planerare och urbana designers? Hur rustar vi städerna 
för plötsliga och omvälvande samhällsförändringar? 
Och hur ser spelplanen faktiskt ut för att genomföra 
förändringsprocesser? 

Vi ser hur spelplanen förändras
Ett återkommande tema i debatten kring coronakrisen 
handlar om allvarliga brister i viktiga samhällsfunk-
tioner som blottlagts i spåren av pandemin. Inom om-
råden som äldreomsorg och sjukvård har behovet av 
förändringar blivit smärtsamt tydligt, men även inom 
andra områden har systemens bräcklighet synliggjorts. 
Inom stadsbyggnad finns en växande medvetenhet 
kring relationen mellan å ena sidan de mer kortsiktiga 
ekonomiska perspektiven som ofta driver stadsutveck-
ling idag, å andra sidan det alltmer påtagliga behovet 
av att tänka mer långsiktigt och utveckla resilienta och 
inkluderande stadsbyggnadsstrategier som håller över 
tid. 

Ett sådant område där vi ser effekterna av kortsikti-
ga perspektiv är bostadsmarknaden. I Frank Lloyd 

Vi människor är helt beroende av de tjänster som naturen tillför våra livsmjöer. Naturen renar 
luft och vatten, reglerar temperatur, möjliggör pollinering och skapar förutsättningar för vår 
hälsa och rekreation. Genom att arbeta med naturens kraft istället för mot den kan vi skapa 
hälsosammare och resilientare livsmiljöer. Boverket har tagit fram en vägledning för hur eko- 
systemtjänster kan utgöra utgångspunkt och integreras i planering, byggande och förvaltning 
av våra livsmiljöer. Tillsammans med Naturvårdsverket och C/O city har Boverket också tagit 
fram ikoner som kopplar till de globala målen och som är fria för alla att använda.

I projektet “Oyster-tecture” utforskar Scape studio resilienta stadsrum och livsmiljöer som utgår 
från ett helhetstänk där människa och natur samspelar. I projektet skapas artificiella ostronrev 
för att rena det starkt förorenade vattnet kring Manhattans kust och Gowanuskanalen. Detta 
öppnar upp nya möjligheter för attraktiva publika platser och bebyggelseområden. Genom 
samskapandemetoder och prototyper engageras experter och medborgare att delta. Målet är 
att återskapa en ”revkultur” där aktuella samhällsutmaningar såsom vattenhöjning och minskad 
biodiversitet utgör en bas och utgångspunkt för att finna långsiktigt hållbara lösningar. 



Wrights Broadacre city ges varje människa en bit mark 
vid födseln, stor nog att försörja sig på. Stadsstruktur- 
en utgår med andra ord från människans rättighet att 
kunna leva av jorden. I dokumentärfilmen Push från 
2019 diskuteras bostaden som en mänsklig rättighet. 
Filmen porträtterar hur rådande globala ekonomiska 
krafter fråntar människor denna rättighet. Endast de 
med goda ekonomiska förutsättningar har råd att bo 
kvar i flera av världens städer när områden renove-
ras och gentrifieras och många unga är chanslösa på  
bostadsmarknaden. I flera länder har man som ett 
svar på detta börjat utveckla en mer människobaserad  
bostadspolitik. I till exempel Danmark har ett lagför-
slag mot kraftiga hyreshöjningar tagits fram och på 
hemmaplan har regeringen initierat en ny statlig ut-
redning om social bostadspolitik. Senast det gjordes 
var på 1930-talet, den så kallade Möllerska utredning-
en. Sedan dess har det inte tagits ett helhetsgrepp. 

Bostadsfrågan sätter också fingret på andra aspekter 
kring spelplanen vad gäller markpolitik. I sin forsk-
ning visar Sherif Zakhour hur planeringssystemet är 
riggat främst för kortsiktiga prioriteringar. I Stock-
holm blir det särskilt tydligt där det under 1990-talet, 
i samband med finanskrisen, skedde en radikal om-
ställning i synen på kommunalt markägande. Från 
att kommunägd mark utgjorde ett strategiskt verktyg 
att genomföra politiska projekt där betoningen låg på 
bruksvärdet, började marken istället värderas utifrån 
dess bytesvärde som en realiserbar ekonomisk tillgång 
för att hantera kortsiktiga underskott i kommunbud-
geten. I denna process tar marknaden, genom olika 
byggaktörer, initiativet genom att föreslå möjliga tom-
ter att bebygga. Sedan är det upp till staden att pröva 
frågan. Forskningen visar dock att många av förutsätt-
ningarna redan är inlåsta i avtal och förhandlingar 
innan planeringsavdelningen får ärendet på sitt bord. 
I samarbete med forskaren Jonathan Metzger vid KTH 
har Zakhour kartlagt effekterna av denna rådande 

styrningslogik och de har funnit flera problematiska 
punkter. Eftersom planeringen försvårar ett helhets-
grepp riskerar kultur- och miljövärden att byggas bort 
och potentiella synergier mellan nya utvecklingsområ-
den förloras. Processen spär även på socioekonomisk 
segregation eftersom investeringar fördelas ojämlikt i 
den byggda miljön. 

Hur kan då planeringssystemet utvecklas för att mot-
verka detta? Stockholms stad arbetar strategiskt med 
att utveckla organisationen för att bättre omhänder-
ta områdesskalan och har kommit en bit på vägen. 
Fler kommuner har fått upp ögonen för de modeller 
som utvecklats av Örebro och Uppsala där strategis-
ka markköp och markanvisningstävlingar genomförs 
för att säkerställa kvalitet i samhällsbyggnadsprojekt. 
Nya rutiner för utökad samverkan mellan tjänstemän, 
politiker och medborgarna har också visat sig vara en 
framgångsfaktor.

Vi ser ett ökat intresse för våra blå och 
gröna rum
Behovet av att säkra mark för utomhusvistelse och pro-
duktion har också aktualiserats i spåren av pandemin 

”Rethinking happiness” visar en ny form av rural urbanism. Projektet presenterades av arkitek-
ten Aldo Cibic på Venedigs arkitekturbiennal 2010. Detta är ett forskningsprojekt som visar 4 
olika möjliga samhällen. Drivkraften i projektet är att skapa lokalsamhällen där människans 
välmående står i fokus och som utgår från landskapets förutsättningar, där en ny gemenskap 
med delade tjänster, nya aktiviteter och relationer utvecklas. Här handlar det om att möjliggöra 
för människor att både leva och arbeta tillsammans på en plats och där moderna produktions-
tekniker och sociala mötesplatser är integrerade. Projektet bygger på en studie av människors 
och familjers vardagsrutiner och deras aktiviteter, relationer och kopplingar till olika objekt 
och ekosystem. Detta resulterar i hybrida miljöer som kombinerar liv och arbete och som drar 
nytta av ny digital teknik. 



och den rådande klimatkrisen. Det har blivit trångt i 
parker och grönområden. I Paradisets naturreservat 
i Huddinge ökade besöksantalet från 1 400 besökare 
mars–april 2019 till 10 000 personer för samma period 
i år och trenden ser likadan ut på många andra platser 
i landet. Ökningen kan ses som en yttring kopplad till 
pandemin, men man kan också betrakta det som ett 
genrep för städernas ökade befolkningstillväxt. Beho-
vet av fler och större parker som kan husera olika typer 
av aktiviteter ökar. Det allmänna intresset för de of-
fentliga miljöernas värde som väckts i spåren av krisen 
skapar därmed ett incitament för politiker att agera. 
Vi ser redan att upprustning av parker och utbyggnad 
av gång- och cykelvägar tar fart i flera stora städer i 
världen. 

De stora landskapsrummen fyller inte enbart rollen 
som rum för publika mötesplatser och rekreation. De 

är även centrala i stadens förmåga att möta klimatför-
ändringarna. En av de största utmaningarna, menar 
flera forskare, är att skifta den uråldriga synen på na-
turen som en motsats till staden. Nyckeln är att inte-
grera natur i våra livsmiljöer och städer och på så vis 
bygga en motståndskraft och resiliens mot oönskad 
förändring, såsom extrem torka, översvämningar och 
förlust av essentiella ekosystemtjänster. I och med det-
ta ökar också behovet av kompetens inom landskaps- 
och stadsbyggnad som utgår från ett systemtänk, där 
gestaltning möjliggör synergier.

Storskaliga koncept som gröna bälten, gröna hjär-
tan eller gröna kilar har vuxit fram under 1900-talet, 
främst som ett sätt att balansera stadsutvecklings-
intressen och tillgång till grönområden och publik 
mark. Från att dessa vidsträckta områden länge har 
betraktats som en framtida markreserv för den expan-
derande staden har, med tiden, sociala och ekologiska 
värden i allt större utsträckning börjat artikuleras. I 
spåren av pandemin tydliggörs potentialen för de stora  
landskapsrummen att verka som en ryggrad i en ro-
bust blå och grön struktur som gör staden mer resilient 
mot oönskad förändring, men hur vi faktiskt kommer 
dit är mindre självklart.  

På Sveriges Arkitekters blogg skriver Karlshamns 
stadsarkitekt Emina Kovacic om hur danskarna ska-
par förutsättningar för offentliga satsningar på blå och 
gröna rum. Genom en etablerad fondkultur och ett 
samarbete med näringslivet har den konkurrens som 
ofta uppstår mellan kommuner ersatts med gemen-
samma satsningar. 

Varför händer detta inte på hemmaplan? En förklaring 
kan härledas tillbaka till markpolitiken. Zakhour och 
Metzger visar hur dagens styrningslogik riskerar att 
hindra ett helhetsgrepp kring gröna kopplingar och 
potentiella synergier. I genomsnitt har 50 procent av 

Frank Lloyd Wrights Broadacre city började artikuleras på 1930-talet. Modellen illustrerar prin-
ciper som, beroende på plats, antar olika form. Visionen växte fram som en reaktion på den 
täta stadens brister vilka uppdagades under den ekonomiska krisen. Varje människa får som 
födslorätt en bit mark att leva av och behöver därmed aldrig vara beroende av en anställning. 
Decentralisering innebär här en integrering av livsmiljöns alla beståndsdelar. Byggnadernas 
element dimensioneras så att människan ska kunna bygga sitt eget hem, och en del av marken 
reserveras för framtida utveckling. Parallellt med visionen utvecklade Henry Ford en bil som 
var helt byggd av biobaserade material och som drevs av etanol. I Broadacre city kunde man 
odla sin egen bil.   



nyproduktionen av bostäder i Stockholm de senas-
te åren skett på grön mark, och bit för bit av natur-
mark har tagits i anspråk för bebyggelse – de små ste-
gens tyranni. Trots försök inom regional planering att 
förmedla en helhetssyn kring blå och gröna regiona-
la landskapsrum försvåras detta då dessa vidsträckta 
landskap ofta genomkorsas av flera kommungränser. I 
Region Stockholms regionplan RUFS 2050 lyfts ett ökat 
mellankommunalt samarbete fram som den viktigaste 
aspekten för att uppnå satta mål för utvecklingen av 
de gröna kilarna. Allt som oftast går dock helhetsper-
spektivet förlorat när samordning krävs på flera nivåer 
och mellan flera styrdokument. Även i den nationella 
politiken för gestaltad livsmiljö, där Boverket har fått 
i uppdrag att stödja framtagandet av arkitekturstrate-
gier, sker detta kommun för kommun.

Vi ser ett ökat intresse för landsbygden  
och förmågan till självförsörjande
I spåren av pandemin har samhällets beroen-
de av import och den låga självförsörjande- 
graden uppmärksammats. Nya skärpta regler kring 
byggande på jordbruksmark är på gång. Den natio-
nella livsmedelsstrategin från 2017 har fått ökad rele-
vans och nu arbetar regioner och kommuner för att ta 
fram lokalt anpassade strategier. Värdet på produktiv  
odlingsmark har därmed uppmärksammats ur ett  
resiliensperspektiv. 

Idén om att vi sparar, eller till och med återför mark till 
naturen när vi förtätar staden har tagits för självklar. 
Men samtidigt har en oroskänsla växt sig allt starka-
re, är detta verkligen sant? Relationerna mellan städer 
och produktiva landskap diskuteras allt oftare. När 
människor överger åkrar, skogar och hav för att flytta 
in till städer går också omsorgen om landskapen för-
lorad. Det finns ingen längre där som protesterar när 
skogen förvandlas till en produktionsfabrik. När stä-
der växer och fossila bränslen fasas ut ökar kravet på 
att de produktiva landskapen ska leverera de material 
som staden är beroende av. Att skogsridåer skyler kal-
hyggen längs Europavägarna så att förbikörande stads-
bor ska känna igen sitt landskap talar ett tydligt språk 
om hur vi sällan erkänner stadens baksidor. 

Intresset i samhället för landsbygd och ”hinterlands” 
kan ses i utställningen Arkadien – ett förlorat paradis 
vid Nationalmuseum och formar temat för utställ-
ningen Symbiosis vid Färgfabriken våren 2021. Under 
pågående läsår har även KTH arkitekturskolan valt att 
introducera stadsbyggnadsämnet utifrån landsbygder-
nas perspektiv istället för via den traditionella staden. 
Det görs i samarbete med Södertälje kommun som un-
der en längre tid arbetat strategiskt för att stärka den 
lokala matproduktionen. 

Vi ser hur nya ideal och livsstilar tar form 
och bostadsmarknaden förändras
Inflyttningen till småstäder och utflyttningen till 
landsbygder ökar. Det råder fortsatt bostadsbrist, be-
folkningen ökar och behovet av fler bostäder kvar-
står. En allt vanligare fråga är dock om det som byggs 

”Det finns ingen längre 
där som protesterar när 
skogen förvandlas till en 

produktionsfabrik.”



matchar det som människor vill ha? Tre av fyra vill 
bo i friliggande hus men endast 20 procent av det som 
byggs är enfamiljshus, vilket har förstärkts av pande-
min. Det finns också en ökad efterfrågan på olika typer 
av boendeformer såsom kollektivboenden, hemma-
kontor, kontorshotell och nya hybrider. Att kunna bo i 
en miljö som samlar familj och vänner, växter och djur, 
kultur och arbete är knappast någon ny önskan och i 
spåren av pandemin har människor börjat drömma 
igen. Denna ökade medvetenhet om att vi skulle kun-
na leva på ett annat vis har öppnat för ett vidsyntare 
perspektiv på stad och land. Miljöerna ställs inte läng-
re mot varandra – vi vill ha både och. Digitaliseringen 
påverkar också våra möjligheter i vardagen. Tidigare 
låsta relationer mellan bostad, arbete och umgänge lö-
ses upp. Förändringen skyndas på i spåren av krisen 
som nu har fått människor att testa nya levnadssätt. 
Vi arbetar på distans, vi stannar kvar i sommarstugan, 
vi umgås utomhus, vi hjälper våra grannar, vi handlar 
alltmer på nätet.

Mer människoorienterade statsbyggnadsmodeller 
väcks till liv med förnyat intresse för principer bakom 
trädgårdsstäder, ABC-städer, schemastäder och grann-
skapsenheter. I Paris talas om de nya 15-minuters- 
städerna. En växande stad är inte längre något själv-
klart positivt och den täta kvartersstaden som ideal 
ifrågasätts. De nya perspektiven öppnar upp för en mer 
pluralistisk syn på staden där olika urbaniteter kan 
komma att utvecklas. Det finns inte längre en lösning. 

Vi ser hur nya kategoriseringar och roller 
växer fram 
Coronapandemin har påmint oss om att långsiktig 
hållbarhet kräver kapacitet för resiliens – förmågan till 
återhämtning från kriser, till anpassning, omorganisa-
tion och förnyelse. Forskning inom detta fält har visat 
att förändringar i samhället inte är en avvikelse som 
vi tidigare sett det, utan det ”nya normala”. Men hur 
kan då professioner inom samhällsplanering förhålla 
sig till dessa förändringar? En nyckel är att inte satsa 
allt på ett kort, att istället sprida risken. Detta betyder 
att börja tänka mer multifunktionellt och proaktivt, 
att inte bara hantera kriser när de inträffar. Att designa 
och planera för resiliens är ett interdisciplinärt arbete 
där flera professioner måste samverka. 

I krisens spår har befästa kategoriseringar brutits och 
nya begrepp kommer att myntas. På 1930-talet föddes 
begrepp som industrilandskap, vilket beskrev indu-
strins nya plats i samhället, från att vara smutsig och 
placerad i staden till att flytta ut i det gröna öppna 
landskapet. Idag pratas det om prosumenter, kontors- 
kollektiv, bredbandsbullerbyar, hemester, mobilitets- 
center och rurbanitet. 

Vi vet. Vi känner det. Det är dags att gå till handling 
och genomföra det vi pratar om. Vi ser en ökad trend 
där designtänkande kommer in tidigare i processer 
och nya samarbeten växer fram mellan offentliga aktö-

Den enorma potentialen i att betrakta miljontals ton stenmassa från utbyggnaden av Stock-
holm tunnelbanan som resurs istället för rest utforskas i projektet ”MASSA – Nya metoder och 
konstnärliga arbetsprocesser för systemkomplexitet omformar stockholms arkipelag”. Genom 
tvärsektoriella arbetssätt och nya metoder undersöks möjliga synergier och framtida livsmiljöer 
nära och i Stockholms vatten. MASSA är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH, Gaia 
arkitektur och Studio Erixon Aalto. Projektet är finansierat via Formas – ”Gestaltad livsmiljö – 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”.
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rer, näringsliv, akademi och medborgare. Vi arkitekter, 
landskapsarkitekter, planerare och urbana designers, 
kommer att spela en avgörande roll i att förvalta de 
möjligheter som gror i spåren av krisen. 


