
Hur få Stockholm växa vackert? 
Hur bygga stadskvalitet för fler? 

Vägar till stimulerande trivsam stad 

och mycket kundvärde för pengarna 
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Stockholm skärgårdsstaden 
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Lyssnat i innerstad 
Människors starka känslor och behov 

• I 5 år lyssnat på hundratals människor i 
innerstad  

• Man älskar livfull stad, nära till allt i blandad 
stad, mänsklig skala. Vacker varierad 
arkitektur. Förstör inte!  

• Man vill: Nytt i harmoni med det gamla. 
Jämför ”sammanhållna helheter” i Stockholms  
Byggnadsordning  

• Sökt i 5 år: Hur bygga vidare utan att förstöra 
det som så många älskar? (kommer till förort!) 
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Forskning, arkitektur: Människor uppskattar: Natur- 
material och -färger, olika former, dekoration - Ram  
som ger sammanhållen helhet, variation i detaljer      
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Forskning, struktur: Folk gillar blandning av  

funktioner (ABC) => livfull stad med närhet till allt  
Tillgång till gatan och avskildhet (t ex kvarter), grönska   
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Folk gillar … Drottninggatan 
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Tegnérgatan 
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Rörstrandsgatan 
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Ny ”Human arkitektur” kommer 
Strandläge Amsterdam 
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Ny Hum. Ark. 
och struktur 
Strandläge 
M-ö Bo01  
 

 
 
Riktlinjer - Frihet  
i detaljer 
• Färginslag 
• Olika tak 
• Indraget 
• Utbuktningar 
• Asymmetri 
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Men nyfunkis i Stockholm 

Attraktiva strandlägen H. Sjöstad, Liljeholmen 
”Samma ljusgrå/vita funkislådor överallt” 
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Forskning arkitektur: Människor 
ogillar de avskalade stora lådhusen 

 

Nytt på Lindhagensgatan 
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Enformigt och slutet i Husby 
Bild Stockholmskallan 

ulf.johannisson@telia.com 17 



Vi tycker ganska lika - politisk potential 
Vi tycker lika i stort - en gemensam ram för ”Human arkitektur och stadsstruktur”, 
en oändligt mycket vidare ram än modernismens snäva ram  
• Ramen ger tillräckliga riktlinjer för att ge sammanhållet helhetsintryck inom 

områden, harmoni 
Ramen är tillräckligt vid för att möjliggöra 
• Stora skillnader mellan olika områdens helhetsintryck: Jämför gamla Vasastan 

och nya Amsterdams hamn  
• Stor variation inom ett område - myller av stadsliv och arktektonisk kreativitet 

både på Drottninggatan och i Amsterdams hamn => stimulans, upptäckter 
• => Möjligheter för alla, i alla tider och för olika smakriktningar 
• => Lättare vara generösa, föra respektfull debatt 
• => Human arkitektur och blandad stad har politisk potential  
• Du har ett svar på modernistens ”prata inte om smak och stilar, alla tycker olika” 

– Javisst, i detalj, men i stora drag tycker vi lika! (Och det är inte grå lådor) 
• Genomslag i debatten har börjat komma – vår insats meningsfull 
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Modernisternas funktionalistiska stad ses 
som oattraktiv => medverkar till segregation 

• Arbete, Bostad och Centrum (butiker, service) 
åtskilda – möjliggör inte stadsliv 

• A, B och C ”döda” stor del av dygnet, otryggt 
• Gatunät saknas => enklaver, åtskilda 
• Funktionalismens avskalade lådor, trista 
• Modernister ville ge funktionella bostäder till alla, 

men glömde en funktion: Att trivas = Nära till 
allt, möten, skönhet – livfullt, simulerande 

=> Funktionalismen ett misslyckande som stil 
(självklar som metod, allt ska fungera)  
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Modernismen låste fast sig i dogmer 
=> upprepning, än idag , omodern 

• Manifest 1933 av Congrés Internationaux 
d’Architecture Moderne, CIAM. Corbusier, m. fl. 

• Uttalade förbud mot utsmyckning - ansågs 
oäkta – funktionerna skulle ge formen 

• Normerna skrevs in i Stockholms 
byggnadsstadga 

• Dominerar utbildningen inom arkitektur och 
stadsplanering än idag 
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Modernismen planerade i detalj hela stadsdelar, 
skilda från varandra – funktionsseparering ABC - 

Vällingby 1954 
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Modernismens stora projekt => Få stora 
=> Svag konkurrens => Svag utveckling 

Kommuner/byggare byggde stora stadsdelsprojekt 

• Industriellt byggande = enformighet, på den tiden 

• => Få stora aktörer, begränsad konkurrens – 
arkitekter kunde underordnas  

Andra branscher i global konkurrens utvecklades, t ex 
standardisering av komponenter => produkter erbjuds i 
mängder av varianter efter enskilda kunders val 

Byggbranschen kvar i typhus mm – begränsade 
valmöjligheter och  inflytande för kunder och allmänhet 
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80 år! Modernisternas stelnade 
funktionalism finns överallt 

• Innerstad: Det nya ska återspegla sin tid => 
Mer funkislådor - mischmasch i stället för 
vacker helhet – Stockholms identitet suddas ut 

• Förorter: Bevara funktionsseparering och fyll 
i med nya funkislådor 

• Nya områden: Nyfunkis  

• Mums för byggare – bekvämt med typhus 

• Mums för modernister, funkis for ever 
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Misslyckandet värst och drabbar flest i förort 

Studera, lyssna, hög prioritet 

 • Väldigt många flyttar från miljonprogrammet när 
hushållsekonomin tillåter – svag gemenskap, 
segregation 

• Även andra förorter behöver utvecklas 

• Försök till förbättringar har stött på motstånd – rädd 
att hyran höjs – hushållsekonomi i otakt med höga 
byggkostnader 

• => Utveckla förorter med kvalitet till låg kostnad! En 
ny kravnivå. Samordna med renovering 

• => Stadskvaliteter för hundratusentals 
stockholmare, motverkar segregation 
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Misslyckande innerstaden: Hus efter hus avviker  
Modernister vill synliggöra historien på varje gata 

– omöjligt uppleva, kräver större miljöer 
Misch-masch tycker folk, 
som uppskattar områdens 
sammanhållna helhet. 
Professionen skyddar ofta 
helheten i funkisområden 
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Förslaget till nya Arkitektur Stockholm:  
Det nya ska vara tydligt urskiljbart i stadsbilden 

Folkungagatan ulf.johannisson@telia.com 



 
Det går att skapa nya ljuvligheter!  

  
• Stor variation inom gemensam ram – något 

för nästan alla – politisk potential  

• Några exempel har just visats 

• Nu kommer mera!  

• Välkommen Torbjörn Einarsson!           
Arken Arkitekter 
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