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ABSTRACT 

Studien behandlar planerade byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg. Syftet 

med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring vad som motiverar Sveriges två största 

städer att vilja bygga högt. Genom analys av relevanta plan- och styrdokument och genom 

kvalitativa intervjuer med politiska-, bransch- och tjänstemannaintressenter inom privat- 

och offentlig sektor ska följande frågeställning besvaras - Vilka drivkrafter är det som 

uppmuntrar till byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg? Vad är motiveringen 

till byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg i samtida svensk fysisk planering? 

Vilken roll ska de nya höga husen ha i Stockholm och Göteborg? Resultatet visar att 

Göteborgs stad försöker att stärka stadens identitet på makronivå med hjälp av höga hus 

medan Stockholm arbetar mer strategiskt med sina signature districts. Branschen har ett 

driv att bygga höga hus då de signalerar exklusivitet och har en unik prägel. 

Konsekvensen blir en mer segregerad stad som drivs av jakten på tillväxt och människor 

utan kapital får allt mindre ta del av det nya i staden. 

 

Nyckelord: skyskrapor, höghus, nyliberal planering.  
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1.0 Introduktion 
 

Hur ska en stad se ut? Vem ska en stad byggas för? Vem är det som bestämmer över hur 

en stad ska utformas? Dessa frågor är minst lika relevanta idag som de alltid har varit, 

kanske än viktigare idag med tanke på urbaniseringen i världen. Städerna bedöms av 

många vara framtiden för det hållbara samhället, samtidigt står Sverige och världens 

städer inför enorma utmaningar att förse människor med våra dagliga behov. Bostäder, 

hållbart resande, attraktiva rekreationsområden och ett levande stadsliv är några av de 

mål som dagens och morgondagens städer önskar att förse sin befolkning med. 

 

Debatten om hur staden ska utformas fysiskt och socialt färgas av politik, ideologi, 

värderingar, marknadsintressen, ekonomi och mycket annat. Ett ämne som ofta kommer 

upp i debatten om fysisk planering är stadens skala – hur högt ska det och bör det byggas 

i staden. Åsikter om stadens skala ha skiftat genom åren, både i Sverige och utomlands.  

 

Sveriges städer har genom åren varit förhållandevis besparade från större höghus och 

skyskrapor. Det finns exempel i bland annat Kista, Hötorgsskraporna, Läppstiftet i 

Göteborg och givetvis Turning Torso i Malmö (hsb.se 1; Hallemar, 2017). Nu ser det 

dock ut att bli ändring på det. Plötsligt kommer förslag på flera skyskrapor, två 

tvillingtorn byggs just nu i Hagastaden, ytterligare två tvillingtorn är på gång i 

Telefonplan och Göteborg planerar nordens högsta skyskrapa följt av ytterligare 

skyskrapor och riktigt höga hus – något som uppsatsen kommer presentera senare. 

Byggnaderna föreslås nå höjder som svenska byggnader knappt varit i närheten av och 

det sker ungefär samtidigt i tid för både Stockholm och Göteborg. Detta väcker frågor om 

de två städerna är på väg in i en ny fas av fysisk planering, en där städernas skala kraftigt 

kommer att förändras. Om så är fallet är den uppenbart intressanta frågan varför?  

 

1.1 Historisk tillbakablick 

Genom historien har planeringsideal skiftat och därmed också hur vi valde att bygga våra 

städer. Den klassiska stenstaden enligt rutnätssystem var en tydlig norm i Sveriges städer. 

Korta avstånd var viktigt då det saknades effektiva transportmedel. Det dröjde dock till 

1874 innan Sverige fick en gemensam byggnadsstadga, innan den gick man efter lokala 

byggnormer (Ylander, 2008: 77). 1800-talets städer präglades av en stark liberalisering 

av byggandet, något som också resulterade i informell planering och kåkstäder i landet 

(ibid). 

 

Stadens utveckling kan förstås genom det som klassisk marxism kallar för historicism, 

nämligen att samtiden förstås bäst genom att undersöka och lära av historien (Graham, 

2005: 23). Detta faller väl i linje med att paradigmskiften i stadens fysiska planering ofta 

växer fram som kritik mot tidigare planeringsdogmer och stadsplanering måste därför 

alltid kopplas till sin historiska kontext. 

 

Howards idé om Garden cities var en tydlig kritik mot just ovannämnda slumområden i 

större städer i Europa som växte fram för mer än 100 år sedan (Rådberg, 2014: 51-52). 

Genom att direkt motarbeta förtätningen av städerna och bygga en hybrid-variant mellan 

stad och landsbygd skulle det åstadkomma landsbygdens småskalighet ihop med stadens 

fördelar. Detta skedde både i exempelvis Stockholmsområdet - områden som Djursholm 
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och Saltsjöbaden - samt i delar av Göteborg. Sekellånga traditioner att bygga enligt 

stadens rutnätssystem bröts (Ylander, 2008: 78-79). Jakten på social sammanhållning 

skulle göras genom det decentraliserade samhället utan stadens anonymitet. Enklaver av 

garden cities skulle vara rumsligt separerade men sammanlänkade genom exempelvis 

tågnät (Breheny, 1996: 12). Låga och glesa hus utspridda, likt dagens villaförorter, var 

målsättningen. Kampen mellan centralisering/förtätning och decentralisering/urban 

sprawl var igång. Den kompakta staden sågs som (och ses fortfarande av många) som en 

plats för stress, ohälsa och anonymitet. Decentraliseringen möjliggjorde den rurala 

livsstilen med dess ‘rurala värderingar’ (Breheny, 1996: 16). Staden som centra för 

investeringar och tillväxt var långt bort från Howards utopi och hans idéer stötte på 

svårigheter när de skulle förankras i verklig kontext i större skala (Rådberg, 2014: 54-56). 

 

Idén om höghus i framförallt Stockholm är ingen ny företeelse. Dels kan den som åker 

runt huvudstaden hitta både ett och flera höghus av olika karaktär i stadens olika delar. 

Hötorgsskraporna vid Hötorget, Björkhagens höghus, punkthus i Farsta, DN-skrapan etc. 

Det fanns betydligt mer ambitiösa planer på ett Stockholm fullt av höghus. Göteborg 

däremot har varit en stad där höga hus inte tagit någon egentlig plats alls förrän Gothia 

Towers och Läppstiftet byggdes långt in på 1900-talets slut (Parinder, 2017: 18). 

 

I 1920- och 30-talets Stockholm växte modernismens och funktionalismens ideal fram i 

planförslag till staden. 25 stycken 20-våningshus längs med Valhallavägen och ett dussin 

höga skivhus mitt på Gärdet diskuterades exempelvis som förslag 1928 (Rådberg, 2014: 

63). 1927 kom förslag på ett massivt 40 våningar högt komplex som skulle ha plats för 

5000 boende, inklusive simhall, biograf, husläkarmottagning samt speciella små bostäder 

för tjänstefolk - mitt i centrala Stockholm (svd.se 3) Arkitekten ansåg att ett bygge som 

detta skulle “... ge Sverige stjärnglans utomlands…” (ibid.). De spektakulära planerna på 

höga byggnader avlöste varandra under denna period. 1937 föreslogs ett 345 meter högt 

torn på Gärdet i Stockholm som en attraktion till en evenemangspark som föreslogs i 

närheten (Rörby, 2010: 20). Det skissades också på idéer för ett 40 våningars skivhus, 

också på Gärdet (ibid: 24). 

Dessa var bland de första seriösa förslagen på höghus i staden. Höghusen presenterades 

som en väg fram för att modernisera staden. Det var en del av Le Corbusiers ideal från 

1920-talet där bostadsbyggande skulle rationaliseras. Både Bauhausskolan och CIAM-

organisationen jobbade också med att försöka påverka och möjliggöra bygget av höga 

hus i städer. Höga bostadshus med upp emot 60 våningar förespråkades - trädgårdsstaden 

hörde till historien och ansågs inte förenligt med den moderna industristadens behov. Den 

gamla stenstaden ansågs vara mörk, otrygg och osanitär (Rådberg, 2014: 63-67; Ylander, 

2008: 79). Skillnad mellan den funktionalistiska/modernism planeringen jämfört med den 

traditionella kvartersstaden är enligt Berglund, (2011: 16) tre huvudsakliga skillnader: 

 

 

 Kvartersstaden är tät jämfört med moderniststaden som är gles och bilen används 

som färdmedel 

 Kvartersstaden har en funktionsblandning av bostäder, service och handel medan 

moderniststaden präglas av enklaver och funktionsuppdelning. 

 Kvartersstaden präglas av samband i rummet och moderniststaden saknar dessa 

samband då stora områden mellan enklaverna är obebyggda. 

 

Att funktionalismen tog fäste i Sverige på 1900-talets första hälft råder det ingen tvekan 

om. En central anledning till att den slog igenom var genom att söka allians med 



7 
 

socialdemokratin. Politiker och planerare delade bilden av att staden skulle rationaliseras 

med stora och höga bostadskomplex. Stenstaden skulle rivas, saneras och glömmas bort 

(Rådberg, 1997: 18, 83-85). Stadens utformning grundar sig i både politik och ideologi. 

Lika mycket som det strävades efter - vad som ansåg vara - att effektivisera byggandet, 

med höghuset i täten, handlade det också om att man hade en idé om hur den moderna 

staden skulle se ut (ibid: 86-87). 

 

En stor del av höghus-planerna hämtade också inspiration från USA (Rörby, 2010), något 

som tillsynes kan ses som märkligt då USA var att betrakta som kapitalismens högborg 

medan Sverige var mer eller mindre socialistiskt. Baeten (2012a) belyser dock att 

socialdemokrati och nyliberalism - idén om nyliberalismen myntades årtionden senare, 

dock är nyliberalismens jakt på tillväxt ingenting nytt utan har funnits lika länge som 

kapitalismen - trots sina ideologiska olikheter ofta förespråkar samma metoder inom 

planering. Det handlar om att planera för stor förändring genom stora och spektakulära 

projekt (ibid.).  

 

Ett Sverige dominerat av höghus i linje med Le Corbusiers idéer blev det dock inte mycket 

av, trots att förslagen fanns under framförallt 1900-talets första halva. Bland annat fick 

förslagen ofta kritik för att exempelvis leverera på tok för lite yta för kök och sovhytter 

(Rådberg, 2014: 74) eller för att de helt enkelt ansågs vara estetiskt förkastliga (Rörby, 

2010) 

 

Höghusens frammarsch kom så småningom, dock i betydligt mindre skala. I Stockholms 

innerstad tilläts höghus längs med tullsnittet och Stockholmsåsen under 1950-70-talet. 

Från Norrtull till Skanstull med Norrmalm och Södermalm emellan. Bland annat byggdes 

Wenner Gren Center (74 m), Hötorgscity (72 m), Skatteskrapan (86 m) och Folksamhuset 

(88 m) (Stockholms Byggnadsordning, 2001: 40-41; Hallemar, 2017: 50, 66, 82, 92). 

Inget av dessa höghus fungerade som bostadshus utan samtliga var kontor1. Det blev inga 

60-vånings bostadshus a la Le Corbusier, istället var det förorterna som fick ta del av de 

högre bostadshusen - längre utanför staden på billig mark istället för centralt i staden. 

Dessa var dock aldrig i närhetens av Le Corbusiers skala. Bilismens intåg kombinerat 

med mer effektiv kollektivtrafik möjliggjorde en större rumslig spridning. ABC-staden 

och miljonprogrammen från den senare delen av 1900-talet fick bland annat se högre 

punkt- och skivhus (Ylander, 2008: 79). Bilismen möjliggjorde en utglesning av städerna 

och samtidigt krävde den plats för breda vägar och parkeringshus. Täthet ansågs inte 

nödvändigt längre. 

 

Efter den enorma kritiken mot miljonprogrammets sovstäder och monotont anonyma 

utseende kom det på 90-talet tillbaka till stenstadens ideal med småskalighet, tät 

bebyggelse och blandad funktion (Ylander, 2008: 86). Utglesningen skulle åter 

bekämpas, bland annat för att minska bilberoendet i staden. Miljötänk och hållbar 

utveckling började ta mer plats i planeringen. 

 

Forskaren Peter Hall menar att den moderna stadsplaneringen följer en cirkulära process 

- från den klassiska kompakta stenstaden, till garden cities, följt av rationalistisk 

modernistiska ideal med höghus och sedan tillbaka till den kompakta stenstaden 

(Rådberg, 2014). Att svensk stadsplanering är tillbaka på idén om stenstaden efter nästa 

ett århundrade av andra idéer är om något ett tecken på detta. 

                                                           
1 Skatteskrapan är dock numera studentbostäder (skrapan.se 1)  
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Höghuset har prisats och förkastats genom historien av flera olika anledningar. Att det på 

nytt planeras skyskrapor i Sverige, flera som dessutom ska nå höjder svenska byggnader 

inte varit i närheten av, öppnar för frågor om motiveringen bakom. Genom historien var 

höghusets ideal framförallt idén om att svenska städer skulle moderniseras och/eller 

rationaliseras. Det finns också andra motiv kopplat till höghusbyggande - se 

litteraturgenomgång, avsnitt 1.2 - som har varit anledningen till höghusbyggen i andra 

länder. Det är därför intressant att undersöka varför höga hus åter är på agendan inom 

svensk fysisk planering. Frågan om motiveringen är samma i våra två största städer är 

också relevant att redogöra, detta för att bidra till förståelsen om varför våra städer 

utvecklas som de gör.  

 

Det är viktigt att förstå att stadens fysiska utformning påverkar mer än bara exempelvis 

estetik och transportbehov. Genom förståelsen av socio-rumslig dialektik vet vi att 

rummets utformning påverkar människan. Det finns en idé om att höghus och skyskrapor 

är en makt- och ekonomisk demonstration, men effekterna på dem som bosätter sig i 

höghus verkar vara negativa på flera sätt. Ett exempel är att den fysiska utformningen - 

att bo högt ovanför marken - skapar en isolerande känsla och en frikoppling från 

aktiviteter på gatan. Personer känner sig i större utsträckning avtrubbade och ensamma 

när de bor högt upp (Yuen, 2005: 34). Detta är speciellt påtagligt för barn och barnfamiljer 

överlag (ibid.). Arkitekten och stadsplaneraren Constantinos Doxiades - grundaren av 

konceptet Ekistics som behandlar jakten på harmoni mellan människans fysiska miljö och 

dess sociokulturella kontext (britannica.com/ 1) - gick själv ut i efterhand och kritiserade 

sina egna bidrag av höghus i städer (Yuen, 2005: 34-35). 

 

Att undersöka motiv bakom stadens fysiska utformning bidrar till en bättre förståelse 

kring vad som prioriteras när städer utvecklas. Planering är minst sagt komplex och 

avvägningar kommer alltid att behöva göras där någon är vinnare och någon förlorar. Idén 

om att gynna allmänna intressen är svårare än det kan tänkas. Konceptet lyfts ofta fram i 

planeringsdiskussioner och det förväntas att det ska gå att ringa in vad allmänna intressen 

faktiskt innebär. Davidoff som brukar lyftas fram som grundaren av teorier i advocacy 

planning, presenterar idén att det inte går att prata om allmänna intressen inom 

samhällsplanering (Levy, 2017: 442-443). Det innebär inte att intressen som berör 

allmänheten inte existerar, men istället handlar det om olika allmänna intressen. Att 

koncentrera allmänna intressen till en grupp är inte möjligt i ett heterogent samhälle 

(ibid.). Den fysiska utformningen av en stad ger därför en fingervisning kring vems 

intressen som prioriteras. 

 

 

  

http://www.britannica.com/
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1.2 Litteraturgenomgång 

Vanliga återkommande frågor i planeringsdebatten är vem som äger staden och vem man 

bygger staden för. Detta är relevant både i frågan om skyskrapebyggen och fysisk 

planering i allmänhet. 

Enligt Loit (2014) följer Stockholms stadsplanering en nyliberal doktrin där tillväxt och 

lockande av kapitalstarka individer genom attraktiva livsstilsbyggen är norm. Staden må 

fortfarande ha formellt planmonopol men samverkar med marknaden och delar deras 

idéer om stadsutveckling. Även Järvalyftet planeras som ett försök att locka mer 

kapitalstarka Järvabor. Stockholms stadsplanering används som medel för att öka 

Stockholms internationella attraktionskraft där städer konkurrerar globalt om resursstarka 

individer och kapital. Norra Djurgårdsstaden är förutom ett toppmodernt bostadsområde 

också ren platsmarknadsföring för Stockholm som stad. Nyliberal planering i detta fall 

innefattar innebär inte nödvändigtvis en avreglerad planeringsutövning. Istället handlar 

det om att planeringens syfte är vinstdrivande och att staden alltmer fokuserar på att ha 

tillväxt som högsta målsättning. Den hållbara livsstilen är reserverad för den som har råd 

(Loit, 2014). 

 

Idén att en nyliberal doktrin alltmer dominerar samhällsplanering i Sverige är inte 

koncentrerat till Loit eller till planering i Stockholm. Baeten (2012a) går till hårt angrepp 

mot flaggskeppsprojektet Hyllie i Malmö. Området byggts som modern och attraktiv 

blandstad med shopping, sportarena, bostäder och annat. Planen lyfts fram som ett försök 

att locka höginkomsttagare och den kreativa klassen till Malmö och även till hela 

Öresundsregionen - något som han kallar Öresunds-spektaklet (Baeten, 2012a). 

Baeten lyfter också fram hur nyliberal planering framförallt drivs av att staden ses som 

ett centra för tillväxt och investeringar. Andra intressen nedprioriteras eller avskrivs helt. 

Det anses att städer konkurrerar globalt för att locka höginkomsttagare, kapital, kreativa 

klasser etc. och måste drivas av detta. Baeten lyfter därmed fram nyliberal planering som 

ett tankesätt mer än en praktisk utövning. Nyliberal planering ser överlag 

marknadskraften som “god”. Trots den ideologiska distansen till socialdemokrati ser 

Baeten kopplingar mellan de två ideologier när det gäller planering. Båda har en 

otvivelaktig tro på att kunna “bygga bort” en förfallen och nedgången stad - viljan att 

bygga den nya staden genom framförallt storskaliga projekt med stor förändringsfaktor. 

Stadens nya område(n) - Hyllie, men också Västra hamnen - kopplar sig fria från den 

övriga staden där mer nedgångna områden blir en transit-zon medan de nya områdena 

blir målet (Baeten, 2012a). 

Exklusiviteten i bygget av Västra hamnen och framförallt Turning Torso har väckt 

kritiska röster (Poopola, 2007: 113-114). Det har inte funnits något integrationsperspektiv 

i planeringen av området - något som Malmö med sina segregationsproblem anses 

behöva. Malmö stad hade hoppats på att människors flytt till Västra hamnen och Turning 

Torso skulle medföra flyttkedjor. I efterhand har det visat sig inte stämma. De flesta som 

flyttade till området kom från utanför kommunen och de eftersträvade flyttkedjorna inom 

Malmö stad uteblev (Poopola, 2007). 

 

Just denna typ av massiva ombyggnationer presenteras i Diaz Orueta & Fainstein (2009), 

så kallade megaprojekt. 

Megaprojekt kan enligt författarna grupperas till; en stor byggnation med starkt 

symbolvärde - förslagsvis ett pampigt museum eller skyskrapor eller; ett allmänt stort 

projekt av blandat innehåll - exempelvis större blandstadsprojekt med bostäder, service 

etc. Det kan handla om exempelvis ombyggnation av hamnområden eller 
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industriområden, alternativt upprustning av historiska kvarter. En central aspekt av att få 

igenom megaprojekt är att ha politisk support, alternativt likgiltighet. Det är inte ovanligt 

att stora byggprojekt har en ren symbolisk handling som en maktdemonstration. I andra 

fall presenteras multifunktionella megaprojekt med ett stort antal kommersiella 

funktioner som något för alla och därför ses det som “fullständigt ologiskt” att motsätta 

sig dessa projekt (Diaz Orueta & Fainstein, 2009). Det är inte heller ovanligt med att i 

retoriken presentera nya megaprojekt som miljömässigt- eller socialt gynnsamma men att 

man egentligen döljer eller är ovetande om konsekvenserna. De mest centrala frågorna 

att ställa när det gäller nya större projekt är vem gynnas av detta och vad blir de urbana 

konsekvenserna? (Diaz Orueta & Fainstein, 2009). 

 

Det är alltså flera som argumenterar för att dagens fysiska planering drivs av tillväxt och 

jakt på kapitalstarka individer och företag. Bygget av skyskrapor i våra storstäder skulle 

möjligen kunna motiveras av detta. Men det finns också forskning kring vad som kan 

motivera specifikt bygget av en skyskrapa. 

 

Det är inte helt ovanligt att skyskrapor används som en strategi för att sätta en stad på 

kartan. Frågan är om det kan bedömas vara en effektiv strategi för ändamålet. Enligt 

Gunns modell för attraktiv design kan just ett objekt som ses som en attraktion vara ett 

kärnelement i en stads attraktionskraft. Det gäller dock att skyskrapan når höjder eller på 

något annat sätt sticker ut från mängden av andra eventuella höghus. En skyskrapa som 

blir en i mängden tappar i attraktionskraft - överlag är det väldigt få skyskrapor som kan 

klassas som kärnelement i en stads attraktionskraft (Leipar & Park, 2010). Landmärken i 

staden är också mer än bara platsmarknadsföring. De hjälper människor att bygga en 

positiv uppfattning och utlöser emotioner till platsen (Lynch, 1960). 

I övrigt är vanliga strategier för att öka attraktionen hos en skyskrapa att namnge den 

eller; att den placeras där den sticker ut från närområdet, isolerad och markerad mot resten 

av bebyggelsen. Skyskrapor har ofta en mer självklar plats i metropoler och arkitektoniskt 

moderna städer. Skyskrapan anses också föra ett socio-kulturellt värde som mänsklig 

framgång inom ingenjörskonst och arkitektur samt rikedom och modernitet (Leipar & 

Park, 2010).   

 

Det ska inte glömmas bort att skyskrapor av vissa motiveras av praktiska anledningar. 

Skyskrapor och höga hus är i slutändan - trots idéer om symbolik och 

maktdemonstrationer - en byggnad med praktisk användbarhet. Det råder dock delade 

meningar om den praktiska nyttan och skyskrapans inverkan på stadens fysiska- och 

sociala rum. Ali & Al-Kodmany (2012) presenterar en ordentlig genomgång på den 

praktiska nyttan- och konsekvenser av skyskrapebyggen. 

Skyskrapans stora inverkan på staden - skyline, mikroklimat, skuggproblematik etc. - och 

dess höga bygg- och förvaltningskostnader gör byggmetoden till en omdiskuterad sådan. 

Det finns till och med personer som kallar skyskrapor för urban ondska som förstör 

livskvalitén i städer. Trots att man enligt forskarna får ut mer yta från en skyskrapa 

jämfört med en lägre byggnad på samma tomt kräver skyskrapor ungefär att 30 % av 

bruttoytan används till annat - exempelvis hisschakt, trapphus etc. - jämfört med 20 % i 

lägre byggnader (Mann, 1992 i Ali & Al-Kodmany, 2012). Skyskrapor har också överlag 

stor energikonsumtion - även räknat per boende - och läcker värme samt kräver mycket 

energi för att pumpa vatten och avlopp upp för alla våningar (Fader, 2000 i Ali & Al-

Kodmany, 2012). Att en byggnad läcker värme kan till synes verka vara av mindre 

relevans, men data från 2012 visar att uppvärmning av fastigheter i Stockholm stod för 

över 40 % av stadens CO2-utsläpp, mer än hela transportsektorn (Tonell & Nyström, 
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2012: 73). Även produktionen - i ett livscykelperspektiv - av skyskrapor kräver stora 

mängder energi då det används mer stål och betong (Ali & Al-Kodmany, 2012). 

 

Det råder oenighet kring ekonomiska effekter på närliggande områden runtom skyskrapor 

- det kan antingen skapa negativa effekter på exempelvis bostadspriser i områden runtom. 

Eller så skapar förtätningen nya möjligheter till jobb och service vilket ökar områdets 

attraktion och därmed bostadspriser (Ali & Al-Kodmany, 2012). 

Många städer som bytt spår från en låg skyline till att övergå till mycket skyskrapor och 

höghus anses förlora sin platsidentitet i processen. Överlag lockar jakten på tillväxt mer 

än viljan att behålla en stads identitet. Det är dock inte ovanligt att urbaniseringen når 

nivåer då det är svårt att inte börja bygga på höjden, förutsatt att man vill undvika urban 

sprawl. Många städer i Asien och Kina specifikt har genomgått en urbaniseringstakt som 

saknar motstycke vilket ställer enorma krav på byggande i städerna. I samband med sådan 

expansion riskerar man att ignorera frågor om dagsljusinsläpp eller bevarandet av 

grönytor. Det finns också sociala effekter av höghus och skyskrapor. Bland annat lyfts 

det fram att de boende i höghuset blir frånkopplade från gatulivet nedanför och vice versa 

- en form av isolering med andra ord. Detta anses extra påtagligt i städer där höghus är en 

nyare företeelse. Det anses vara en utmaning att bygga högt och samtidigt bidra till 

platsskapande (Ali & Al-Kodmany, 2012). 

 

Skyskrapor ses också som en bricka i spelet om global konkurrens mellan städer för att 

locka kapital och arbetare. Skyskrapan har en stark symbolik och städer med de absolut 

högsta skyskraporna ger sken av att vara ett ekonomiska centra och metropol - en 

maktdemonstration, “Tall has power”. I samma veva kan “modernisering” genom höga 

byggnader och skyskrapor skapa en urban stolthet hos befolkningen. Det är också en 

vanlig taktik för att kraftigt rusta upp nedgångna urbana områden och locka tillbaka 

människor till ett område eller till staden överlag (Ali & Al-Kodmany, 2012). 

Kraftig förtätning och en koncentration av människor och företag kan också skapa 

kluster-synergier där det skapas kumulativa positiva effekter i form av exempelvis 

innovation och nya idéer. 

Förtätning genom att bygga på höjden anses också möjliggöra bevarande av grönytor eller 

mark överlag till annat än till byggnader - en anti-sprawl-strategi (Ali & Al-Kodmany, 

2012). 

 

Andra har också gjort studier på ämnet om hur skyskrapebyggen kan motiveras. På 

begäran av stadsbyggnadskontoret i Göteborg stad genomfördes en studie om 

konsekvenser av eventuella höghusbyggen i staden (WSP & What! Arkitektur, 2015). Det 

konstateras att punktvis förtätning kan leda till fördelar för kollektivtrafiken och också 

energiförsörjning - dock konstateras det att just höghus inte är ett måste för att 

åstadkomma detta. Med höga hus följer ett ökat marknadsföringsvärde men också ökade 

kostnader för byggnation. Samtidigt poängteras det att höghusets attraktion ökar med 

höjden och därmed också rimligen betalningsviljan hos köpare. Höghusens potential att 

marknadsföra sig själva eller en stad riskerar dock att försvagas då höghus och skyskrapor 

byggs i allt fler städer. En homogenisering av städer tar bort det unika - om alla bygger 

skyskrapor efterliknar alla varandra och städerna marknadsför sig alla med samma saker. 

Istället kan bygget av något unikt - inte nödvändigtvis högt - vara en bättre 

marknadsföringsstrategi (WSP & What! arkitektur, 2015). 

Man belyser också hur höghus riskerar att absorbera gatulivet, och att barn boende högre 

upp än femte våningen i betydligt större utsträckning stannar inomhus istället för att vara 

ute. De menar att bygget av höghus för bostäder eller kontor saknar egentliga fördelar 
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rent funktionellt. Eftersom Göteborg har en skala på 4-6 våningar rekommenderas det att 

bygget av höghus alltid ska kunna motiveras med att tillföra staden “något extra” eftersom 

de riskerar att påverka kulturella- och historiska element (WSP & What! arkitektur, 

2015).  

 

Som det har konstaterats är en vanlig förklaring till att motivera skyskrapebyggen eller 

höga hus överlag om idén om en förtätning av staden. Att kalla den täta staden för det 

nutida fysiska planeringsidealen räcker nästan inte till som ordval. Den täta staden 

presenteras i princip som en otvivelaktig sanning - vägen till det hållbara samhället sker 

genom den täta och blandade staden. Syftet med den här uppsatsen är inte att undersöka 

eller analysera förtätningens principer, dock är just höghus och skyskrapor ett koncept 

som lyfts fram i debatten om förtätning. Det handlar om antagandet att den ultimata 

förtätningsstrategin innebär att bygga på höjden. Därför är det relevant att presentera 

utdrag ur debatten om förtätning och varför det anses vara en lämplig planeringsform för 

dagens städer. 

 

I Tavernor (2007) citeras en intressant slutsats från en brittisk rapport - beställd av House 

of Commons år 2002. Rapporten konstaterar höghus som strategi för att hantera urban 

sprawl levererar ett begränsat resultat: 

 
“The proposition that tall buildings are necessary to prevent suburban sprawl is impossible to sustain. 

They do not necessarily achieve higher densities than mid- or low-rise development and in some cases are 

a less efficient use of spaces than alternatives. They have, for the most part, the advantages and 

disadvantages of other high density buildings. [. . .] Tall buildings are more often about power; prestige, 

status and aesthetics than efficient development. (Tall Buildings, Report, 2002, p. 5.)” (i Tavernor, 2007: 

10) 
 

Det går alltså inte att placera ett likhetstecken mellan höghus och förtätning. I samma 

rapport lyfts dock höghus fram som estetiskt tilltalande och att detta kan vara positivt - 

men högst subjektivt givetvis. 
 

Berglund (2011: 26) illustrerar detta, se figur 1 (nästa sida). Det presenteras sex olika 

byggen av olika höjd på en lika stor tomt. Samtliga byggen har samma antal våningsplan, 

men olika spridning vertikalt eller horisontellt. Bilden är ytterligare ett exempel på att det 

går att skapa täthet utan att bygga på höjden. Göteborg stad illustrerar samma sak 

(Göteborg Stad, 2015: 5), det gör också Fernandez Per & Mozas (2004: 206-207), se figur 

2 (nästa sida). Höghus är med andra ord en strategi för att förtäta men det finns möjligheter 

att förtäta utan att bygga högt. 
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En alldeles för kraftig förtätning av staden överlag kan också bidra till en större isolering 

från varandra (Parinder, 2017). I samma veva möjliggör höghus-boende en högre grad av 

privatliv, men med detta följer en avsaknad av social förankring till den fysiska platsen 

(Gang, 2015). Just övertron på förtätningens fördelar är något som ibland presenteras 

kring motivering av höghusbyggen. I CityLab skriver Florida (citylab.com 1) om detta 

antagande. Han belyser hur täta städer har positiva egenskaper, men att korrelationen 

dalar när tätheten når extrema nivåer. Bland annat argumenterar Florida för att 

kreativiteten kvävs av områden med alldeles för täta och höga hus (ibid.).  

Nivån av täthet är omdiskuterad. UN-HABITAT anser att täthetsnivån skall överstiga 

minst 15 000 personer per km2, eller 150 personer per hektar. Inget maxtak presenteras 

(UN-HABITAT, 2015). Det motsvarar ungefär en områdesexploateringsgrad2 på 0,75 

eller en kvartersexploateringsgrad3 på 2,0 (Spacescape, 2016). 

                                                           
2 Områdesexploateringsgrad beräknar täthet för ett område. Det beräknas genom att ta bruttoarean på 
bebyggelsen inom ett område dividerat med markytan (Spacescape, 2016) 
3 Kvartersexploateringsgrad beräknar täthet för ett kvarter. Det beräknas genom att ta bruttoarean på 
bebyggelsen inom ett kvarter dividerat med markytan (Spacescape, 2016). 

Figur 1 Källa: Berglund, 2011: 26 

Figur 2 Källa: Fernandez Per & Mozas, 2004: 206-207. 

https://www.citylab.com/design/2012/05/limits-density/2005/
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Tidigare har det presenterats forskning om den indirekta platsmarknadsföringen som 

fysisk planering kan medföra. Det finns dock också strategier som använder fysisk 

planering som en direkt platsmarknadsföring. 

 

Att marknadsföra en plats går att göra på många olika sätt, inte minst genom fysisk 

planering och byggande. Konceptet kallas ofta för flaggskeppsprojekt (flagship building). 

Det innebär att bygga något - en skyskrapa, bro, museum eller annat - som skapar 

uppståndelse och som sticker ut från den andra bebyggelsen. Strategin vilar på två punkter 

- det första är att skapa rubriker och samtalsämne kring bygget. Det måste inte 

nödvändigtvis vara ett estetiskt tilltalande bygge, men det ska sticka ut och synas för att 

bli ett samtalsämne. Ett typiskt exempel är att bygga en hög skyskrapa som eventuellt är 

högst i regionen eller landet (Ashworth, 2009). Den andra punkten handlar om vem som 

ritat bygget. En stjärnarkitekt av något slag är att föredra - exempelvis som att Santiago 

Calatrava fick rita Turning Torso, Sveriges högsta byggnad (hsb.se 1). Det är vanligt att 

byggets funktion ska vara publikt - museum, konsthall eller konserthus exempelvis. 

Arkitektens stjärnstatus bidrar till en egen form av legitimering för bygget. Städer som 

använder sig av denna strategi önskar ofta att få något ikoniskt av samma magnitud som 

exempelvis operahuset i Sydney. De pekar på positiva spill-over-effekter och hänvisar till 

att bygget skall åstadkomma ekonomisk tillväxt för staden (Ashworth, 2009; Charney, 

2007). 

Det huvudsakliga syftet med denna typ av platsmarknadsföring genom planering handlar 

framförallt om att flaggskepps-projektet ska skapa ringar på vattnet i form av positiva 

kulturella- och/eller ekonomiska effekter. Konceptet kallas för Guggenheimeffekten efter 

Guggenheimmuseet i Bilbao som anses har åstadkommit just detta. Det råder dock delade 

meningar om museets effekter (Ashworth, 2009). 

Det finns fallgropar med en strategi som denna. Bygget riskerar att misslyckas med att 

bidra med positiva kulturella- och/eller ekonomiska effekter och blir då vad som kallas 

en katedral i öknen. Att mäta eller försöka redogöra effekten av ett flaggskeppsprojekt 

förblir komplicerat. Relaterat till fenomenet är Signature districts där en stad marknadsför 

sig genom ett speciellt område i staden som skall signalera något - makt, kultur, historia 

eller något annat. Ett vanligt exempel är London Docklands-området (Ashworth, 2009).

  

 

Slutligen finns det argument som fokuserar framförallt på renodlade politiska och 

ekonomiska aspekter av att bygga skyskrapor. Tidigare presenterad forskning om bygget 

av skyskrapor har också berört ekonomiska aspekter - bland annat jakten på kapitalstarka 

individer och indirekt platsmarknadsföring. Det finns dock forskning som renodlat 

fokuserar på ekonomisk teori och ekonomiska aspekter som logisk grund för bygget av 

skyskrapor. Kufner (2011) undersökte varför London under 8 år byggde över tre dussin 

stora höghus i delar av centrala London. Detta var ingen slump utan lades fram som en 

strategi av stadens borgmästare, Ken Livingstone. Det handlade om att markera stadens 

position på den globala marknaden - att fortsätta ses som ledstjärnan i kampen om sin 

Global city-status. Livingstone ansåg också personligen att skyskrapor hade ett högt 

estetiskt värde. Flertalet av byggena bestämdes inte heller på lokal nivå utan pressades 

fram från nationell nivå genom utredningar. Samtidigt som höghusen uppmuntrades som 

en strategi för att stärka Londons globala position, fanns det också ett lokalt intresse att 

handskas med vad som ansågs vara ett förfall av delar av Londons urbana miljö. Förfallet 

skulle hanteras genom kraftig förtätning. Fokus låg på att förtäta transportnoder - s.k. 
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TOD (transit-oriented development) - men det fanns ingen tydlighet att höghus 

nödvändigtvis var den bästa strategin för detta (ibid: 18). Att bygga höghus och 

skyskrapor ansågs därmed vara en dualistisk strategi för att åstadkomma två mål genom 

samma medel. 

I London blev besluten om skyskraporna kontroversiella då deras position i många fall 

skadade utsikten från byggnader och områden som skyddades genom kulturminnesvård. 

Det visar på tydliga konflikten mellan renodlade ekonomiska intressen och grupperingar 

som värderar städers historiska arv. Det gick så långt att UNESCO offentligt kritiserade 

ansvariga myndigheter för byggena (ibid). 

Genom en koncentrering och hårt exploaterade områden av tät bebyggelse - genom höga 

hus - förväntas också en synergi av innovation leda till positiva spill-over-effekter för 

företag genom kumulativa utfall (Audretsch, 2008). Detta går dock inte i linje med Florida 

som menar att en för hög täthet istället leder till minskad innovation. 

 

Vidare presenterar också Garza & Lizieri (2016) ekonomiska aspekter av 

skyskrapebyggen. Mikroekonomiska teorier konstaterar att hushöjden i en stad stiger ihop 

med ekonomins storlek. Den största ekonomiska agglomerationen bör ha den dyraste 

marken och därmed de högsta husen. Höjden på en stad borde därför öka successivt, en 

teori som har kritiserats. Detta därför att de ekonomiska teorierna inte kan förklara 

byggandet av hus som markant skiljer sig markant från resten av staden - hus som är 

extremt höga i relation till resten av staden. Det handlar om att skyskrapor som når 

extrema höjder inte byggs pga. rationella ekonomiska beslut. Därför är ekonomisk teori 

verkanslös när det gäller att redogöra för bygget av enskilda höga skyskrapor. Istället 

jämförs tre teorier: den första är Helsly & Stranges spelteori som menar att skyskrapans 

höjd korrelerar med jakten på prestige och planeringen av riktigt höga skyskrapor hänger 

ihop med detta. En byggare som vill konstruera den högsta skyskrapan måste därför 

addera extra höjd över vad som endast anses ekonomiskt lönsamt. Den andra är Thorntons 

teori om att skyskrapor är en indikation på att samhället är på väg att nå en topp i den 

ekonomiska konjunkturen och att byggandet av höga skyskrapor är bevis på 

överinvesteringar. Konsekvensen blir att lågkonjunktur är att vänta. Slutligen är den sista 

teorin om Global cities – det menas att städer som har starka kopplingar till globala 

ekonomiska flöden lockar lättare till sig resurser som möjliggör byggandet av höga 

skyskrapor (ibid). 

En testning av teorierna på empiriska data från skyskrapebyggen i städer i Latinamerika 

visar att Global city- samt BNP variabeln i deras regression hade en starkare 

förklaringsgrad än både spelteorin och konjunkturcykler (ibid). De står alltså fast vid att 

det är ekonomiska incitament som har en starkare förklaringskraft för bygget av höga hus, 

trots ovan nämnda argument om att ekonomisk teori inte duger som förklaringsfaktor. 

 

Även urbanisten och den ständigt aktiva debattören och ekonomiforskaren Edward 

Glaeser har debatterat frågan om skyskrapor i flera år. Han är en stark förespråkare av 

skyskrapor och lyfter framförallt fram att priser på bostäder och lokaler i längden blir 

skyhöga om det inte byggs på höjden. Han exemplifierar med gigantiska metropoler som 

Paris och Mumbai, där han menar att höjdrestriktioner orsakar höga kostnader pga. 

sviktande tillgång på bostäder i staden (Glaeser, 2011: kapital 6). Han förespråkar något 

som kan liknas vid trickle-down-planning, att om en stad bygger täta och attraktiva 

bostäder till höga kostnader uppstår det vakanser i bostäder av mer moderat prisklass 

genom flyttkedjor. Idén påminner om nyliberal trickle-down economics - alltså att 

skattelättnader för de rikaste leder till ökad ekonomiskt välstånd för alla samhällsklasser. 
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Glaser förespråkar mer frihet i planering av skyskrapor men att byggherrar kan köpa sig 

fria och ska betala om de exempelvis blockerar dagsljus i staden med sina 

skyskrapebyggen. Han efterfrågar också mindre restriktioner i frågor om kulturmiljövård 

som ofta dyker upp i debatten om skyskrapebyggen (ibid.). 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Ovan har en historisk tillbakablick presenterats gällande svensk fysisk planering samt en 

övergripande litteraturgenomgång av motiveringar kring dels varför vi bygger som vi gör 

samt vad som motiverar bygget av skyskrapor. Det hela kan sammanfattas till följande: 

 

1. Det har historiskt funnits en idé om att höghus och skyskrapor är ett rationellt 

alternativ för en modern stad. Idén lever i viss mån kvar då höghus och skyskrapor 

dyker upp i debatten om förtätning. Motiveringen grundar sig i att det är praktiskt 

att bygga högt. Det är funktionen som är den huvudsakliga motiveringen. Det kan 

grunda sig i att man vill koncentrera så många boende som möjligt på liten yta, 

eller att man vill koncentrera arbeten och kapital på liten yta. 

 

 

2. Den andra övergripande motiveringen till att bygga skyskrapor är den symboliska 

motiveringen. Att bygga högt signalerar makt, ekonomiskt välstånd och/eller 

teknisk framgång. Skyskrapans praktiska egenskaper ses som förhållande 

ointressant, istället är bygget ett symboliskt beslut. Höjden kan vara extra viktig - 

ju högre skyskrapa, desto mer prestige. 

 

 

3. Skyskrapan ses som något spektakulärt och visuellt intressant att beskåda. 

Skyskrapan är en attraktion för turister och andra. Höjden är inte det viktiga, dock 

är estetiken det. Skyskrapan ska sticka ut för att locka uppmärksamhet och 

åskådare. En skyskrapa som ser ut som andra skyskrapor kommer inte att locka. 

Återigen är inte de praktiska nyttan hos byggnaden av större intresse, det handlar 

mer om PR, reklam och platsmarknadsföring. 

 

 

4. Slutligen går det att urskilja en idealtyp som kopplar byggandet till att locka 

människor med “rätt” livsstil. Det handlar ofta om att locka kapitalstarka 

individer, främst med ekonomiskt- och kulturellt kapital. Det ska bidra med 

positiva aspekter som högre skatteinkomster eller mer företagande och innovation 

i staden. Skyskrapan är inte det enda sättet att göra detta men den exklusivitet som 

erbjuds i att bo högt är en strategi. Bygget kan därför ses som ett strategiskt beslut. 

  

 

Tidigare forskning har brutits ner till dessa fyra idealtyper av motiveringar för 

skyskrapebyggen. Dessa ska inte klassas som renodlade hypoteser, framförallt för att de 

inte är ömsesidigt uteslutande utan kan gå in i varandra. Det är också möjligt och troligt 

att olika intressenter har olika motiv bakom att just skyskrapor och höga hus byggs. Trots 

detta kommer dessa idealtypiska förklaringar att försöka appliceras på undersökta planer 

i denna uppsats, likt ett teoretiskt ramverk. 
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Den historiska tillbakablicken över svensk planering genom historien konstaterar att 

förslag på skyskrapor och höga hus inte är något nytt. Det är snarare en gammal idé som 

kommit tillbaka. Ämnet är extra intressant av just denna anledning - om de nya planerade 

skyskrapebyggena motiveras genom en bild av att de moderniserar staden som de gjorde 

för nästan 100 år sen, eller om skyskrapebyggena i vår samtida svenska fysiska planering 

motiveras av andra anledningar. Det finns rikligt med forskning från utlandet om motiv 

till att bygga högt, men vad gäller den svenska kontexten är det förhållandevis sagt. Några 

studier på kandidatnivå hat exempelvis spekulerat i potentiell motivering till varför man 

bygger skyskraporna i Telefonplan (Hörnedal, 2014; Stor, 2017) samt om idéer kring 

skyskrapebyggen i Stockholm (Wallström, 2015). Eftersom dessa är på just kandidatnivå 

når det aldrig en djupare förståelse av ämnet och datamaterialet är framförallt baserat på 

expertintervjuer som diskuterar potentiell motivering till att bygga skyskrapor - inte 

faktiskt motivering. Denna uppsats ämnar att göra en djupgående analys där olika 

intressen på olika planeringsnivåer lyfts fram för att öka förståelsen i frågan om 

skyskrapebyggen i Sverige. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring vad som motiverar Sveriges två 

största städer att vilja bygga högt. Mer specifikt ska uppsatsen undersöka vad som ligger 

till grund för planerade höghusbyggen i Stockholm och Göteborg. Genom analys av 

relevanta plan- och styrdokument och genom kvalitativa intervjuer med intressenter både 

inom privat- och offentlig sektor ska följande frågeställning besvaras: 

 

 Vilka drivkrafter är det som uppmuntrar till byggandet av höga hus i Stockholm 

och Göteborg? 

 Vad är motiveringen till byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg i 

samtida svensk fysisk planering? 

 Vilken roll ska de nya höga husen ha i Stockholm och Göteborg? 

 

Ämnet kopplas till den större debatten om vem som staden byggs för. Ämnet kopplas 

också till frågan om målkonflikter inom planering och därefter vilka mål som prioriteras 

över andra. Det är en anledning till att avsnittet om tidigare forskning också presenterade 

en del om konsekvenser av skyskrapebyggen trots att denna uppsats fokuserar på 

motivering. Genom att förstå konsekvenser av fysisk planering går det att skapa sig en 

bild av vilka värden som prioriteras när staden skall planeras. Städer ska utvecklas i en 

hållbar riktning med sociala-, ekonomiska- och ekologiska- hållbarhetsaspekter i synergi. 

Den balansgången har visat sig vara svår och avvägningar måste ständigt göras.  
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2.0 Metod 
 

Uppsatsen är en jämförande fallstudie (Bryman, 2015: 70) och är uppdelad på de två 

fallen Stockholm och Göteborg. De kommer att presenteras separat följt av en jämförande 

analys mellan de två. Valet av de två fallen motiveras av att de dels framförallt är 

Stockholm och Göteborg som planerar att bygga höga hus framöver. Malmö har även 

planer på nya höga hus men en komparativ analys mellan alla tre städer riskerade att bli 

för omfattande för en masteruppsats och därför valdes Malmö bort. 

 

Fallen har både att analyserats utifrån ett mer makroperspektiv med samtal med aktörer 

som har ett centraliserat perspektiv gällande stadens planering. Fallen har också 

analyseras på mikroskala där olika planer i delar av städernas område presenteras. Denna 

dualism i perspektiv erbjuder en bredd och mångsidighet i rollen som höga hus kan ha i 

staden - både i form av ett makroperspektiv men också mer på lokal nivå i staden. Bygget 

av höga hus kan motiveras och legitimeras av olika anledningar beroende på vilken skala 

det analyseras ur. Att göra en komparativ analys i samhällsvetenskapliga undersökningar 

innebär ofta att forskaren lättare kan förstå fenomenet som studeras (Bryman, 2015: 64-

65) genom att jämföra egenskaper och aspekter mellan två eller flera fall (Denk, 2012: 

11). 

 

I de båda fallen – Stockholm och Göteborg – kommer olika byggplaner innehållande höga 

hus att presenteras. Dessa ska inte rent formellt ses som fall inom fallen. Att undersöka 

de utvalda planerna ska istället bidra förståelsen av det faktiska fallet, nämligen staden i 

sig. Urvalet av byggplaner har vuxit fram successivt baserat på 1) vilket material som 

finns tillgängligt, 2) vilka byggprojekt som intervjuade personer har kunskap om och 3) 

vilka byggherrar som har haft möjlighet och viljan att delta. I båda fallen kommer det 

vara två huvudsakliga byggplaner vardera som är huvudfokus följt av byggplaner som tas 

upp men inte lika mycket. De byggplaner som huvudsakligen är med i fallen är: 

 

 

Stockholm 

 Tellus Towers – Telefonplan (huvudfokus) 

 Norra tornen – Hagastaden (huvudfokus) 

 Gasklockan – Norra Djurgårdsstaden (ej huvudfokus) 

 

Göteborg 

 Karlastaden – Lindholmen (huvudfokus) 

 Masthuggskajen – Södra älvstranden (huvudfokus) 

 Nya centralen-området – centralen (ej huvudfokus) 

 Norra Gårda – Gårdaområdet (ej huvudfokus) 

 

Det huvudsakliga syftet har varit att använda dessa byggplaner för att försöka få en mer 

generell bild av hur höghus motiveras inom respektive stad. Motiveringen till det enskilda 

bygget kan vara intressant men målet är att förstå det större perspektivet för staden i stort. 

 

Studien är av kvalitativ karaktär och har utförts genom textanalys och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till kombinationen av de två metoderna är att 

få en djupare förståelse för hur höga hus motiveras av centrala intressenter. Plan- och 

styrdokument bidrar med officiella ståndpunkter till relevanta planer, strategier etc., dessa 
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är givetvis centrala för förståelsen bakom motiveringen till varför en plan uppstår. Dock 

förväntas intervjuer kunna ge en mer djupgående förståelse för varför skyskrapor står på 

den fysiska planeringens agenda. Genom semistrukturerade intervjuer ska också mer 

inofficiella- och underliggande motiveringar lyftas fram - sådant som inte presenteras i 

dokument. Att använda data - både dokument och intervjuer - från olika instanser och 

sektorer - på olika nivåer - möjliggör också för att hitta intresse- och målkonflikter 

mellan- och inom planeringens olika institutioner. Ytterligare en stark motivering till att 

använda intervjuer som metod är att det möjliggör för att resultatet behandlar aspekter 

som forskaren ursprungligen inte tänkte på (Valentine, 2005: kap 7). Detta möjliggörs än 

mer vid användandet av semistrukturerade intervjuer, då dessa är mer flexibla i sin natur 

och kan lättare styras efter vad som sägs under intervjuns gång (ibid). 

 

Att intervjua personer på maktposition kan skilja sig från intervjuer med lekmän eller 

andra respondenter. Elitintervjuer som det kallas, är ofta fyllda av informationsrikt 

material, dock ska materialet inte nödvändigtvis tolkas som “total sanning” (Richards, 

1996). Istället ska det bidra till att förstå inställningen och positionen hos makthavare 

(ibid). De huvudsakliga fördelarna är att elitintervjuer kan bidra med djupgående 

förståelse och tolkning av exempelvis material från dokument, men också att de kan bidra 

med information som inte finns dokumenterad. De möjliggör också att få återberättat 

information om processer i beslutsskeden (ibid). En nackdel med att intervjua personer i 

maktposition är att de, på grund av sin position, har en mer reserverad hållning under 

intervjun och därför ger mer reserverade svar. Detta skulle kunna vara något som påverkar 

validiteten negativt (Bryman, 2015: 383). Det är därför viktigt att också förlita sig på 

andra källor, som exempelvis dokument, för att jämföra svar mot annat material. 

 

Urvalet av intervjupersoner motiveras genom att de skall erbjuda en bredd mellan- och 

inom sektorer. Både aktörer inom offentlig- och privat sektor intervjuas för att få med 

olika aspekter i frågan om höghusbyggen. Planering i Sverige idag är inte på något sätt 

låst till endast den offentliga sektorn, trots deras lagstadgade planmonopol. Därför är 

också den privata sektorns perspektiv av relevans. Stadens utformning skapas genom en 

blandning av intressen och hur dessa samspelar mellan aktörer. Detta gäller inte endast 

höga hus utan i princip all typ av planering. Nedan presenteras och motiveras studiens 

urval. 

 

Både Stockholm och Göteborg har varsin stadsarkitekt, en person med en arkitektonisk 

chefsroll som arbetar med bygglov, detaljplaner och översiktsplaner (urbanutveckling.se 

1). Trots att uppsatsen inte har ett fokus på arkitektur eller design är ändå stadsarkitektens 

kompetens relevant och därför central att intervjua. Stadsarkitektens kan framförallt bidra 

med ett makroperspektiv kring stadens fysiska utformning och vilken inverkan större 

byggprojekt kan tänkas ha på staden. Av den anledningen har både Stockholm och 

Göteborgs stadsarkitekter intervjuats. Stadsarkitektens roll är framförallt vägledande och 

hen har inte formell makt att godkänna eller stoppa planer (Intervju stadsarkitekt 

Stockholm). 

 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 12 kap. 1 § ska varje kommun ha en 

byggnadsnämnd (riksdagen.se 1). Det är bland annat byggnadsnämndens uppgift att 

enligt lag “verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- 

och landskapsmiljö” (ibid.) Nämnden består av förtroendevalda ledamöter som ska verka 

som representanter för politiska partier och fattar bland annat beslut om hur den byggda 

miljön i kommunen skall tillåtas byggas och rivas. Beslut av större magnitud sker genom 
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omröstningar i nämnden, medan mindre beslut går via byggnadsnämndens förvaltning 

och dess arbetande tjänstemän (boverket.se 1). I uppsatsen har två från de båda städernas 

byggnadsnämnder att intervjuats, totalt fyra personer. Detta eftersom byggnadsnämnden 

har en central roll i den fysiska planeringen i staden. Nämnden har insyn i ärenden, 

målsättning, visioner och prioriteringar kring varför staden byggs som den gör. Av den 

anledningen kan byggnadsnämnden ses som en nyckelinformant i denna uppsats. 

I ett fall har den politiska sekreteraren för en av ledamöterna intervjuats istället. Dessa 

arbetar som sakkunniga för politikerna i staden. Politiska sekreterare har ofta mer 

sakkunskap än politiker och är därför ibland mer lämpliga intervjupersoner än de faktiska 

politikerna. Detta skiljer sig dock från fall till fall. I det fallet politiska sekreterare har 

intervjuats istället för politiker är när de har hänvisat till sin politiska sekreterare. 

Nackdelen är att politiska sekreterare inte har en beslutsfattande position som politikerna 

och därför inte kan erbjuda konkret insyn i hur det resoneras kring beslut. 

 
Trots det innästlade plan- och byggsystemet med det offentligas inblandning i 

vad/vart/hur man får bygga, är det i slutändan privata bolag som bygger i princip allting 

i Sverige. Byggherrens roll är därför mycket central i frågan om varför vi bygger som vi 

gör och framförallt vem man bygger för. I uppsatsen intervjuas två byggherrar som är 

ansvariga för planerade byggen av skyskrapor. De bidrar med insyn i marknadens 

resonerande överlag, men också företagets specifika avvägningar kring planerade 

skyskrapebyggen. 

 

I ett fall har också en projektledare från Göteborgs stadsbyggnadskontor intervjuats. Det 

gjordes försök att få intervjua projektledare även i Stockholm men ingen respondent 

ställde upp. Projektledaren i Göteborg var ansvarig för ett av byggprojekten där höga hus 

planeras och har ett bra övergripande perspektiv över planen; vilka resonemang som går; 

vad byggare, staden och andra intressenter säger; hur prioriteringar har gjorts och mycket 

annat. 

 

Totalt har nio intervjuer genomförts med sammanlagt tio personer, se referenslistan i 

slutet av uppsatsen för mer detaljerad information om intervjuade personer. Antalet 

intervjuer bestämdes inte i förväg utan baserades på mängden informanter som var villiga 

att ställa upp samt när materialet i kombination med dokumenten började nå en empirisk 

mättnad (Aspers, 2011: 201-202). Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. 

Intervjuerna har sedan kodats för att enklare hitta samband och relevanta analyspunkter. 

Koderna speglar dels den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som byggts 

av det, men i fall av att det rent induktivt dykt upp intressanta aspekter i materialet har 

dessa också kodats. Kodningen följer därför varken en strikt deduktiv ansats med 

förbestämda teman, men den följer inte heller endast en induktiv metod. Sammanlagt 

skapades ett 20-tal koder (Aspers, 2011: kapitel 7). Exempel på en deduktiv kod som 

används är förtätning som en ett vanligt argument i debatten om höga hus. Ett exempel 

på en induktiv kod som vuxit fram är samverkan som har visat sig vara centralt i 

materialet. Materialet har sedan struktureras enligt marginalmetoden följt av en 

sammanfattning i en matris för enklare överskådning (ibid.). 

 

Dokument av olika slag har också lästs och analyserats. Det handlar om plandokument 

(exempelvis detaljplaner, översiktsplaner, solstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, 

social konsekvensanalys, stadsbildsanalyser, markanvisningsavtal etc.), styrdokument 

(exempelvis styrdokument om byggnadskvalitéer, visionsarbete etc.), protokollsutdrag, 
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granskningsutlåtanden och ställningstaganden inför samråd och beslut. I några fall har 

material från olika hemsidor kopplade till byggprojekten också hämtats. Det kan handla 

om respektive stads hemsida eller som i några fall där specifika byggen har en egen 

hemsida med information om planerna. 

 

Samtliga dokument är hämtade från respektive stads officiella hemsidor, alternativt från 

Insyn Sverige som är en gemensam E-plattform för offentliga dokument från kommuner 

och landsting (Insyn Sverige 1). Det finns därför ingen anledning att tro att dokumenten 

inte är autentiska (Bryman, 2015: 546). Vad gäller innehållets trovärdighet bör det också 

bedömas som högt då det handlar om officiella dokument (ibid.).  

Dokumenten har genomgått en kvalitativ innehållsanalys och de har skannats på relevant 

information kopplat till ämnet, utifrån olika teman som är relevanta för uppsatsämnet 

(Bryman, 2015: 563). Dokumenten bidrar med information kopplat till motivering, 

ställningstaganden, utformning av- och prioriteringar i frågor kopplat till planerade 

byggen av höga hus och skyskrapor i Stockholm och Göteborg. 

 

Studiens externa reliabilitet (Bryman, 2015: 383) bör bedömas som god. Samtliga 

intervjupersoner nämns vid namn och alla dokument är tillgängliga för vem som helst. 

Att replikera studien är därför i teorin mycket simpelt. Vad gäller extern validitet 

(Bryman, 2015: 384) är det inte en del av denna studies målsättning att bidra med en 

generaliserbar analys som går att applicera på andra städer än Stockholm och Göteborg. 

Städers kontext kan variera kraftigt och att försöka generalisera resultat från en stad på 

en annan bör göras med försiktighet.  

 

2.1 Källkritik 

Det är av stor vikt att komma ihåg att personerna som intervjuas i den här uppsatsen är 

politiker, företag och tjänstemän som mycket väl kan väga sina ord på guldvåg. Det ska 

inte riktas obefogade misstankar om att intervjupersonerna ljuger, men det ska kommas 

ihåg att vad de säger kan påverka deras arbete i olika avseenden. Byggföretagen har 

exempelvis ett intresse av att måla upp sina byggprojekt i ett positivt ljus då de är ett 

företag som ska sälja det dem bygger. Politiker i maktposition likaså och även tjänstemän. 

Politiker kan mycket väl ha som ambition att måla upp oppositionen eller 

meningsmotståndare på ett negativt sätt och därför tas sådana kommentarer med stor 

försiktighet. Det är också bra att ha i åtanke att en intervjuperson inte alltid kan tala för 

en hel institution. Personen kanske främst representerar sina värderingar eller åsikter och 

inte nödvändigtvis en officiell hållning bestämd från mer centralt håll. Detta är en av 

anledningarna till att flera personer från- eller länkade till SBN har intervjuats i varje stad, 

just för att det inte räcker med en intervju och sen tro att man får hela bilden. Egentligen 

hade det givetvis varit mer givande att intervjua hela SBN, något som hade varit mycket 

svårt baserat på den tidsram som denna uppsats har. 

Vad gäller dokument och andra skrivna källor gäller det också att vara kritisk. Det gäller 

att fundera över vem som dokumenten och texterna är skrivna för och av vilken anledning. 

Ett kritiskt förhållningssätt från intervjuaren och författaren är därför av stor essäns och 

materialet måste ständigt rannsakas och analyseras. 

Detta är en bra anledning att ha blandad metod. I och med att det går att jämföra intervjuer 

mot skrivet material och vice versa kan forskaren enklare få ett mångfacetterat material 

där beroendet av en specifik källa minskar. 
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2.2 Etiska överväganden 

Att göra kvalitativa intervjuer innebär att det måste göras flertalet etiska överväganden. 

Samtliga medverkande har fått förklarat för sig studiens syfte, att medverkan är frivillig, 

att de när som – även efter att ha gått med på att delta – har rätt att avstå, att de inte måste 

svara på frågor de inte kan eller av någon anledning vill samt att alla som vill förbli 

anonyma i studien har rätt att förbli det. Allt enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Att fullt förstå vad 

intervjupersonen är med på och vad det innebär är av stor vikt. Ingen av informanterna 

har valt att förbli anonyma, möjligen pga. att de intervjuas i sin yrkesroll och inte som 

privatpersoner.  Det finns därför liten anledning att tro att någon av de tillfrågade känner 

att deras privatliv har inkräktas då de inte intervjuas som privatpersoner och vi inte heller 

utför intervjun i någon annan miljö än deras arbetsmiljö. 

 

Ett etiskt dilemma som dyker upp relaterat till vad som kommit fram från intervjuerna. 

Det kan hända att informanten yttrar saker i intervjun som kan påverka dennes yrkesroll 

– exempelvis om den är öppet kritiska mot sin arbetsplats, arbetsgivare eller dylikt. Som 

det påpekades i källkritiken är det mer troligt att personerna valt att uttrycka sig försiktigt 

i frågor som de själva bedömer kan påverka deras arbete. 

Det är svårt att avgöra exakt vilken typ av yttranden som skulle kunna innebära potentiella 

repressalier för informanterna. Personerna har inte att pressas på information utan 

avgjorde själva vad dom vill svara på. Samtliga har valt att inte vara anonyma är de också 

medvetna om att det dom säger kommer att användas i studien. Därför görs antagandet 

att de själva kan avgöra var de drar gränsen för vad de kan säga och inte. Samtliga 

personer erbjuds också transkriberingen av texten för att de ska känna sig bekväma med 

att de inte blir felciterade på något sätt. 

 

 

2.3 Positionalitet 

I kvalitativ forskning är frågan om positionalitet viktig. En forskare kan inte fullt kliva ur 

sig själv och ens värderingar, kontext, historia och annat följer med en genom ens 

forskning (Ormston et. al, 2014: 22-23). Vad gäller just kvalitativa intervjuer riskerar 

också vem forskaren är att påverka hur respondenterna svarar, åtminstone i någon 

mening. Eftersom samtliga respondenter intervjuades utifrån sin yrkes-/politiska roll är 

det dock troligt att forskarens positionalitet har haft mindre påverkan än om intervjuerna 

hade behandlat mer personliga saker. Att forskaren är blott en simpel student och samtliga 

intervjupersoner i någon mån sitter på en position högre upp i samhället borde också 

innebära att forskaren har mindre påverkan på sina respondenter än om forskaren hade en 

mer ansedd titel. 

 

Även resultatet och analysen som görs kommer att färgas av forskarens kontext. Fysisk 

planering i Sverige är starkt sammanlänkat med politik och ideologi. Eftersom forskaren 

också har politiska åsikter som troligen färgar resultatet ska också läsaren ha ett kritiskt 

förhållningssätt till det som forskaren skriver i denna uppsats. Författaren till uppsatsen 

har dock inga starka förutfattade meningar huruvida höga hus är bra eller dåligt. 
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2.4 Avgränsning & definitioner 

2.4.1 Höga hus 
Vad som definierar ett högt respektive lågt hus kan variera. Vad som bedöms vara ett 

högt hus i Hong Kong kan skilja sig från vad som bedöms som ett högt hus i exempelvis 

Gävle. Det beror främst på perspektiv - Hong Kong har betydligt fler höga hus än Gävle 

och vad som betraktas som ett högt hus i Gävle kanske inte skulle göra det i Hong Kong. 

Den globala databasen Emporis som tillhandahåller statistik om byggnader världen över 

definierar ett högt hus som ett hus som har minst 12 våningar (emporis.com 1). Vissa hus 

blir så pass höga att de brukar kallas för skyskrapor. Samma källa definierar en skyskrapa 

som ett hus som är minst 100 meter över marken (emporis.com 2). Denna höjd har ingen 

byggteknisk förklaring utan är främst skapad av statistiska skäl (Rörby, 2008). Emporis 

statistik visar att det just nu finns sex hus i Sverige som klassas som skyskrapor, med 

undantag för bland annat kyrktorn och radio/tv-torn. Undantagen är bland annat 

domkyrkan i Uppsala (118 m), Kaknästornet i Stockholm (155 m) samt stadshuset i 

Stockholm (106 m) (svenskakyrkan.se 1; Hallemar, 2017: 26, 104). Det högsta huset i 

Sverige är som bekant Turning Torso i Malmö som med sina 190 meter blev Sveriges 

högsta hus när det färdigställdes år 2005. 

 

Eftersom hus framförallt är höga/låga i relation till andra hus har inte denna uppsats utgått 

från en förutbestämd universell höjd - som till exempel 12 våningar eller 100 meter som 

Emporis. Denna uppsats kommer att definiera höga hus/skyskrapor som hus som är 

synnerligen höga i förhållande till den övriga skalan i staden, vilket är den historiska 

definitionen (Rörby, 2008: 6). Begreppen höga hus och skyskrapor används synonymt i 

denna uppsats eftersom de saknar en formell skillnad. 

Även om skalan i Stockholm är något högre än den i Göteborg har höga hus av praktiska 

skäl att definierats till samma antal våningar i båda städerna. Definitionen av ett högt hus 

sätts därför till 24 våningar vilket är topp 10 högsta husen i Stockholm och topp 5 i 

Göteborg, enligt Emporis (emporis.com 3; emporis.com 4). Detta är en höjd som kraftigt 

avviker från både Stockholm och Göteborgs övriga generella nuvarande skala.  

 

2.4.2 Stad 
Uppsatsen behandlar Sveriges två största städer, Göteborg och Stockholm. Städerna 

avgränsas i uppsatsen till den kommunala gränsen. Genom uppsatsen kommer 

hänvisningen till Stockholm respektive Göteborg att göras. Med det syftas de båda 

kommunerna, Stockholms stad och Göteborgs stad. Det är alltså den territoriella eller 

administrativa gränsen som definierar staden i denna uppsats (Tonell & Nyström, 2012: 

34). I andra fall kommer hänvisningar göras till respektive stads region. I de fallen syftar 

det till respektive stads län, Stockholms län och Västra Götalands län. 

 
2.4.3 Samtida fysisk planering 
Uppsatsen fokuserar på de fysiska aspekterna av samhällsplanering, s.k. fysisk planering. 

Tonell & Nyström (2012: 175) definierar fysisk planering på följande vis: 

 

“Fysisk planering betecknar det som är föremål för planering och innebär att 

planeringens utfall i huvudsak är av fysisk karaktär. Detta är dock inte detsamma som att 

enbart fysiska faktorer beaktas i planarbetet. [...] Vid beslut om lokaliseringen av 

bostadsbyggande och service eller ifråga om bevarande av rekreationsområden etc. har 

t.ex. sociala och kulturella förhållanden, fördelningspolitiska aspekter och 

affektionsvärden vanligtvis stor betydelse.”  
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Ämnet angränsar till viss del till arkitektur och stadsbyggnad. Skillnaden är att estetik och 

design inte ligger i fokus, det gör inte heller byggnadstekniska egenskaper. Dessa aspekter 

kommer i denna uppsats att beröras smått i några sammanhang, men då endast kortfattat. 

Samhällsplanering som ämne, även med inriktning fysisk planering, är ett 

samhällsvetenskapligt ämne och inte ett tekniskt. Uppsatsen har analyserat motiv och 

idéer kring den specifika fysiska utformningen av en stad - vad som motiverar staden att 

bygga högt och vad de höga husen förväntas bidra med. 

 

Vad som syftas på vid hänvisning till samtida fysisk planering är planer som i dagsläget 

aktivt håller på att tas fram och/eller formellt övervägs att tas fram i respektive stad. 

Planer som uppsatsen berör är i skrivande stund - våren 2018 - i olika skeden, från ej fullt 

genomarbetade idéer till planer där byggandet redan är igång. Färdigbyggda projekt är 

därför inte av intresse. Detta är exempelvis en anledning att stadsdelen Kista inte är med 

i denna uppsats även om det är ett område i Stockholm som är känt för att ha flertalet 

höga hus.  

 

Viktigt att notera är att planerna undersöks i sin nuvarande form, samtliga har inte vunnit 

laga kraft ännu. Detta innebär att de kan komma att ändras när detaljplan vinner laga kraft 

och bygglov utfärdas. Dock går det trots detta fortfarande undersöka hur planerna och de 

höga husen motiveras. Uppsatsens syfte går därför att uppnå trots att projekten inte är 

färdiga eller till och med om projekten inte blir av. I fall där planerna inte vunnit laga 

kraft men deras utformning ändå analyseras görs det med antagandet att planen antas i 

sin nuvarande form.  
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3.0 Resultat & Analys 
 

Nedan kommer först materialet från Göteborg att presenteras följt av Stockholm. Efter 

kommer en jämförelse av de två. Både aspekter på makronivå för staden i stort kommer 

att belysas, men också aspekter på mikronivå, exempelvis vad ett högt hus gör för ett 

enskilt område. 

 

3.1 Vad är på gång i Göteborg? 

I Göteborgs stad planeras och genomförs just nu byggandet av en mängd höga hus. Det 

största och framförallt högsta projektet handlar om Karlastaden, eller Karlavagnsplatsen, 

vid Lindholmen på Hisingen. Området planeras få ett kluster av höga hus där de högsta i 

dagsläget planeras till 27 (ca 94 meter), 36 (ca 125 meter), 43 (ca 147 meter) respektive 

72 (ca 245 meter) våningar. Det högsta, Karlatornet (se bild 2 nästa sida), kommer enligt 

plan antagligen bli Sveriges högsta byggnad. Vidare kommer det också byggas lägre 

kvarter (Detaljplan Karlavagnsplatsen, 2017: 8; SBK Göteborg 2, 2017: 1). Området skall 

bli blandstad med en kombination av bostäder, service, kontor och hotell (ibid: 6). 

Vidare finns mer planer på höghus på andra sidan älven, projekt Masthuggskajen som 

också är, precis som Karlastaden, en del av det större stadsutvecklingsprojektet Älvstaden 

(Detaljplan Järnvågsgatan m.fl., 2018). Även här planeras det bli blandstad med 

målsättningen att ha 50 % bostäder och 50 % annan verksamhet som skolor, service, 

hotell och kontor (ibid.). Planen ligger inklämd mot södra älvstranden – mittemot 

Lindholmen, inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik (ibid: 12). Inom detta 

planområde föreslås det högsta huset bli ca 31 våningar (ca 106 meter), ett på ca 26 

våningar (goteborg2021.com 1) och ytterligare ett på ca 24 våningar (ibid: 7), (se bild 1 

nästa sida). 

Det planeras också kontorshus i Gårda om ca 97 meter (Detaljplan Venusgatan, 2017: 

17), ytterligare ett kontorshus om 35 våningar och ca 137 meter (skanska.se 1) samt det 

nya området Region City där det ska samla höga hus och det högsta om ca 30 våningar 

(svd.se 1). 

För att sätta i perspektiv kan dessa planer jämföras med att det i dagsläget finns fyra hus 

i Göteborg som är högre än 23 våningar – alla tre Gothia Towers samt Lilla Bommen, 

också kallat Läppstiftet. Gothia East Tower är högst med sina 29 våningar, ca 100 meter 

(emporis.com 3) 

Det går alltså att konstatera att Göteborg kommer att se stora förändringar vad gäller 

stadens skala. Den uppenbart intressanta frågan är varför staden planerar dessa stora 

förändringar. 
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3.1.1 Övergripande målsättning för fysisk planering 
För att försöka förstå resonemang och motivering kring byggandet av höga hus och 

skyskrapor krävs en förståelse om vilken övergripande målsättning Göteborg stad har 

med sin stadsplanering. Staden har en översiktsplan (ÖP) från 2009 som redogör 

långsiktiga strategiska ställningstaganden och visioner för användning av mark, vatten 

samt bebyggelse (Göteborgs stad ÖP, 2009: 5). Det finns även ett styrdokument från 

Stadsbyggnadskontoret (SBK) gällande stadsbyggnadskvalitéer och menar ge SBK:s syn 

på hur staden bör utformas. Dokumentet är ett komplement till ÖP och ska vara 

vägledande i den faktiska utformningen av stadsmiljöer i staden (Göteborgs stads 

stadsbyggnadskvalitéer, 2008: 5, 8). 

Vad som går att konstatera är att Göteborgs stad ämnar sträva mot en långsiktigt hållbar 

stad där ekonomiska-, ekologiska- och sociala aspekter förenas i en helhetssynergi. 

Byggande ska sträva mot ett mer miljöanpassat byggande och bör anpassas så att 

påverkan på miljön blir minsta tänkbara (Göteborgs stad ÖP, 2009: 48, 57, 59; Göteborgs 

stads stadsbyggnadskvalitéer, 2008: 10). En målsättning om en hållbar stad är ständigt 

aktuellt inom stadsplanering i Sverige och större delen av världen, utmaningen ligger 

dock oftast i att operationalisera hållbarhet samt genomföra det.  

Staden skall sträva mot en hög faktiskt täthet med motiveringen att det är gynnsamt rent 

ekonomiskt samt möjliggör ett stadsliv som präglas av människor, verksamheter och 

service. Den blandstad som önskas kräver hög täthet. Vikten av att inte tumma på 

stadskvalitéer vid förtätning lyfts fram. Det konstateras att det går att bygga tätt utan att 

Bild 2, Karlatornet 
Källa och illustration: Skidmore, Owings & Merrill 

Bild 1, Masthuggskajen 
Källa och illustration: Kanozi Arkitekter 
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det måste bli speciellt högt4, förutsatt att man vill behålla stadskvalitéer som goda 

utemiljöer och ett bra mikroklimat. Mer specifikt nämns dagsljus, skuggning och 

utemiljöns användbarhet för exempelvis barnfamiljer (Göteborgs stads 

stadsbyggnadskvalitéer, 2008: 30-31; Göteborgs stad ÖP, 2009: 57). 

Vidare finns det ett tydligt förhållningssätt till Göteborgs position i världen. 

Bedömningen görs att staden konkurrerar med städer i Sverige och övriga världen efter 

ekonomiska kapitalinvesteringar och humankapital i globaliseringens fotspår. (Göteborgs 

stads stadsbyggnadskvalitéer, 2008: 14-16) Det står, 

”En välgjord, intressant stadsmiljö och arkitektur kan ses som ett medel bland flera att 

konkurrera med andra städer och regioner om människor och kapital. Att 

vardagsmiljöerna är vackra och väl underhållna är grundläggande, men även arkitektur 

som stadsattraktion har betydelse. Många städer vill synas genom spektakulära 

prestigeprojekt såsom konsthallar, arenor och inte minst höga byggnader. Den typen av 

projekt kan ha betydelse även för Göteborgs del, men konkurrenskraften i det här 

avseendet ligger framförallt i hur göteborgska karaktärsdrag bevaras och utvecklas. En 

vardagsnära, välgjord stadsutveckling och arkitektur kan väcka uppmärksamhet på ett 

djupare plan än prestigeprojekten.” (ibid.) 
 

Citatet belyser två centrala aspekter. Det första är att stadens fysiska miljö i form av bland 

annat estetik är en användbar strategi för att locka till sig kapital – både human och 

ekonomiskt. Detta ligger i linje med Richard Floridas idéer (Florida, 2012: kapital 14) om 

att stadens fysiska utformning och dess estetik är en grundbult i jakten på humankapital, 

eller den kreativa klassen som han specifikt diskuterar. Även Baeten (2012a: 2012b), Loit 

(2014) och Poopola (2007) argumenterar för detta. Det är dock endast Poopola som gör 

kopplingen till just skyskrapor, i det fallet till Turning Torso i Malmö. Den andra centrala 

aspekten som tas upp i citatet är att styrdokumentet avfärdar prestigeprojekt som höga 

byggnader som något eftersträvansvärt. Tillsynes är detta ett konstaterande att det 

saknades tro på Guggenheimeffekten från SBK och SBN när dokumentet skrevs år 2008. 

Samtidigt som prestigeprojekt förkastas redogör stadens ÖP för att byggnader av mer 

exklusiva slag kan skapa positiva utfall genom stärkt identitet och möjlighet att 

marknadsföra staden (Göteborgs stad ÖP, 2009: 56). ÖP nämner dock inget om att 

exklusiviteten måste vara kopplat till just höga hus. Det finns alltså en vilja att undvika 

prestigeprojekt men ändå erbjuda exklusivitet. 
 

Eftersom ovan nämnda dokument bidrar med övergripande och allmänna 

ställningstaganden kring staden strategiska mål och vägledning kring stadens fysiska 

utformning erbjuder de ingen detaljerad beskrivning om vad som motiverar byggandet av 

just höga hus. Nedan kommer mer detaljerade plandokument och intervjuer med berörda 

intressenter in. 

 

3.1.2 Makroperspektiv 
Både stadsarkitekten, projektledare för Masthuggskajen, ordförande- och andra vice 

ordförande (AVO) i SBN i mer eller mindre positiva till idén om höga hus i Göteborg. 

Ingen är kategoriskt negativ inställd – dock uttrycker ingen någon markabel entusiasm 

gällande höga hus. Istället handlar det om att byggnaderna i någon bemärkelse skall bidra 

                                                           
4 Orden som används är det går att åstadkomma hög täthet med ”måttliga hushöjder” utan närmare 
förklaring kring vilken höjdnivå det gäller. I intervjun med Göteborgs stadsarkitekt lyfts 6-8 vånings 
kvartersstad fram som tillräckligt för att uppnå hög täthet (Intervju Stadsarkitekt Göteborg) 
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till staden (Intervju Stadsarkitekt Göteborg; Intervju Ordförande SBN; Intervju AVO 

SBN; Intervju Projektledare Mastuggskajen). En byggnads bidragande till staden kan 

variera beroende på vilken skalnivå det studeras ifrån. På makronivå är det framförallt 

stadssiluetten och stadsbild, stadens platsmarknadsföring och byggnadens eventuella 

symbolik som lyfts fram, både i intervjuerna och tidigare forskning.  

På makronivå är det vanligt att en skyskrapa används i platsmarknadsföringssyfte. Bygget 

ska sticka ut och skapa uppståndelse och associeras till staden. Resultatet kan bli en 

renodlad turistattraktion, alternativt bara i någon form av PR- eller reklamsyfte (Leipar & 

Park, 2010; Asworth 2009). Det finns också idéer om positiva spill-over-effekter från ett 

spektakulärt bygge, den s.k. Guggenheimeffekten. Vad gäller Göteborg är det framförallt 

Karlastaden och Karlatornet som diskuterats, baserat på sin utstående höjd och unika 

design. Här går åsikterna isär, intervjuade från byggherren Serneke lyfter fram att 

Karlatornet kommer bli, 

”… ett nytt kännetecken för staden och det är ju bara roligt. Det sätter Göteborg lite mer 

på kartan.” (Intervju Serneke). 

Ordförande- och AVO i SBN delar inte synen på detta, hon menar, 

”Att det inte har varit det här med att ”åh, nu ska vi bygga ett jättehögt hus som sätter 

oss på kartan”, dom här klassiska skyskrape-argumenten har jag nästan aldrig hört över 

huvud taget faktiskt.” (Intervju ordförande SBN). 

AVO delar ett liknande synsätt, hon säger, 

”Däremot tror jag väl inte på att bygga en sådan här ikonbyggnad, det har jag lite svårt 

att förstå vitsen med. […] Det är spännande i början och då kan det väl hända att det 

kommer folk för att titta på det. Men jag tänker att den effekten kommer att avta, för SÅ 

fantastiskt är det inte.” (Intervju AVO SBN). 

Även stadsarkitekten i Göteborg pratar om att staden arbetar med att försöka gruppera 

höga hus just för att de inte ska sticka ut för mycket (Intervju stadsarkitekt Göteborg), 

vilket är fallet med Karlastaden där ett flertal höga hus planeras i grupp. Gruppering av 

höga hus görs även i projekt Masthuggskajen (Detaljplan Järnvågsgatan m.fl, 2018) och 

nya centralområdet (Detaljplan Centralstationen, 2016). Detta är just vad som ska 

undvikas om staden ämnar att vilja använda byggnaden i platsmarknadsföringssyfte 

(Leipar & Park, 2010). Dock innebär placeringen av hela Karlastaden - på Lindholmen 

på andra sidan älven från Göteborgs centrala delar – att det nya området tydligt kommer 

att synas från stora delar av centrala Göteborg (se bild 3 nästa sida). 

Byggherren har också namngivit tornet vilket är ytterligare en strategi för att öka byggets 

attraktion (Leipar & Park, 2010). Även ett av de planerade skyskrapebyggena i Gårda har 

namngivit bygget – som går under namnet Citygate (skanska.se 1) också det höga huset 

Global Business Gate i Masthuggskajen (goteborg2021.com 1). Detta indikerar att det är 

byggarna själva använder namngivning som en strategi att marknadsföra sitt bygge, 

medan själva staden visar ett svalare intresse för att använda enskilda byggen i 

platsmarknadsföringssyfte. Det är dock möjligt att exempelvis Karlatornet med sin 
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spiralformade design i någon mån kommer att associeras till Göteborg, men det är 

ingenting som de intervjuade – med undantag för byggherren som bygger tornet – 

presenterar som något som det läggs vikt vid. 

 

Vad som dock är intressant är att trots att enskilda byggen inte lyfts fram som givande i 

marknadsföringssyfte konstateras det att den stora förändringen som kommer med 

samtliga planerade höga hus skapar en ny identitet, eller stärker den nuvarande identiteten 

för staden – något som lyfts fram som positivt. Stadsarkitekten i Göteborg förklarar att 

en av effekterna som alla planer på höga hus i Göteborg kommer bidra med är att det, 

”… ger Göteborg en ny identitet eller i alla fall stärker den identitet som man vill ha, av 

en framtidsstad, av en stad som det går bra för vilket båda två är sant. Men det finns 

också i Göteborg lite av den här underdog-mentaliteten som gör att man inte riktigt orkar 

slå sig för bröstet av alla sina framgångar.” (Intervju Stadsarkitekt Göteborg). 

Även ordförande för SBN belyser hur Göteborgs invånare och planeringsinstitutionerna 

i Göteborg tidigare har haft en allmän skepticism mot höga hus i Göteborg, att det är en 

stad där höga hus inte hör hemma. Nu finns det en stor förändringsvilja hos människorna 

i Göteborg och det som är nytt och annorlunda möts inte av samma skepticism. Hon lyfter 

också fram vikten av att förstå att höga hus är identitetsskapande, vare sig man vill det 

eller inte (Intervju Ordförande SBN). Göteborgarna är också mer beresta och har sett mer 

städer i världen enligt AVO (Intervju AVO SBN) och viljan att Göteborg ska få en mer 

internationell identitet och influenser från andra städer är starkare (ibid). Stadsarkitekten 

håller med om att en ny generation har vuxit fram som har en mer positiv bild av höga 

hus, Han gör dock kopplingen till populärkultur och film och menar att vi får alltmer 

influenser från omvärlden om hur städer kan och bör se ut. Inspiration kring stadens 

Bild 3, illustrerad vy av Karlastaden från Kämpebron 
Källa: SBK Göteborg 
Illustration: Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 



30 
 

utformning hämtas gärna från städer i Europa snarare än från exempelvis Stockholm 

(Intervju Stadsarkitekt Göteborg). 

Även i stadens styrdokument gällande stadsbyggnadsfrågor belyses det hur förändringar 

i stadens utformning påverkar dess identitet. SBK skriver, 

”Gör arkitekttävlingar och noggranna formgivningsprocesser för stadens 

identitetsskapande byggnader och konstruktioner. Göteborgs identitet skapas till stor del 

av våra landmärken.” 

(SBK Göteborg 1: 39). 

Ett landmärke kan variera stort i utformning men det handlar vanligtvis om ett unikt 

fysiskt objekt som markerar en plats i staden. Ett högt hus blir ofta ett landmärke, vare 

sig det är planerat eller inte. Landmärken bidrar till en större orienterbarhet och möjliggör 

att människor får starkare emotionella band till en plats eller stad (Lynch, 1960).  

Det finns möjligen en historisk förklaring till Göteborgs vilja att stärka den nya identitet 

skapats, 

”Varvsnedläggningarna i mitten av 1970-talet markerar en ny epok i stadsbyggandet. 

Göteborg kom i kris med arbetslöshet och förlorad identitet. I förorterna stod lägenheter 

tomma samtidigt som stora varvs- och industriområden på norra älvstranden tömdes på 

sin verksamhet. Göteborg valde att satsa på två delvis sammanhängande spår. 

Kunskapsintensiv verksamhet inom exempelvis teknologi och medicin har kombinerats 

med stora och små evenemang inom nöje och kultur, politik, idrott och kunskapsutbyte. 

Det har varit en framgångsrik satsning och även om traditionell industri fortfarande 

utgör en stor del av näringslivet har Göteborg skapat sig en identitet som kunskaps- och 

evenemangsstad.”  (Göteborgs stads stadsbyggnadskvalitéer, 2008: 20). 

Att kraftigt förändra stadens skala bidrar enligt Ali & Al-Kodmany (2012) till att staden 

förlorar sin tidigare identitet, vilket i Göteborgs fall ger intryck av att vara själva poängen 

– åtminstone delvis. Göteborg stad hade en identitetskris efter varvsnedläggningarna. Det 

kombinerat med en mer positiv attityd gentemot förändring och mer internationalisering 

av stadens utformning från planeringsinstitutioner och människor lägger grund för en 

större förändring av stadens utformning. Från gammalt till nytt.  

Flera av planerna där höga hus planeras i Göteborg ligger också inom centralt belägna 

områden som tidigare dominerades av Göteborgs industrier – bland annat området vid 

Masthuggskajen, Centralområdet med projekt Region City och Lindholmen med projekt 

Karlastaden (Intervju Projektledare Masthuggskajen). Dessa områden är en del av 

Älvstaden, en samling stadsbyggnadsprojekt i Göteborg längs med älven som går genom 

staden (Vision Älvstaden, 2012). I Vision Älvstaden står det klart och tydligt att 

Älvstaden ska vara ”öppen för världen” och ha ”internationell lyskraft” (ibid: 6). Att de 

nya områdena innehållande höga hus dels placeras i gamla hamnområden har dels en 

praktisk förklaring – staden fick tag på marken billigt (Intervju Projektledare 

Masthuggskajen). Men det finns rimligen också ett starkt symbolvärde i att bygga de nya 

landmärkena, stadens nya identitet, till stor del i områden som symboliserade stadens 

förra identitet – en industristad. Hela Älvstaden får därmed det starka symbolvärde som 

Diaz Orueta & Fainstein (2009) pratar om, oavsett om Älvstaden ses som ett megaprojekt 

eller flera megaprojekt.  

Att dels placera många höghus i kluster och att dels bygga i förnyelseområden – i 

Göteborgs fall hamnområdena – påminner om vad London gjorde i början av 2000-talet 

när de byggde ett stort antal skyskrapor på några få år (Kufner, 2011). I det fallet var 
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motiveringen framförallt att positionera sig som en Global city, alltså att markera sin roll 

som en ledande stad på världsmarknaden. Göteborg har troligen inte som målsättning att 

positionera sig som en Global city tillsammans med andra metropolgiganter som London, 

New York och Tokyo. Dock visar intervjuer och dokument att det ändå finns en vilja att 

internationalisera stadens utformning samtidigt som SBK skriver att Göteborg 

konkurrerar globalt (Göteborgs stads stadsbyggnadskvalitéer, 2008). Det är därför troligt 

att Göteborgs nya identitet inte bara skapas som en symbolisk handling för göteborgare 

utan också för att positionera staden internationellt för att locka kapital – den 

internationella idén om hur en modern stad ”ska” se ut, en stad med hög skala. En risk 

för homogenisering är påtaglig, att Göteborg börjar efterlikna andra städer och smälter in 

i mängden (WSP & What! arkitektur, 2015). Dock är de som det tidigare nämnts från 

stadsarkitekten och från SBK tydliga med att stadens nya landmärken – de höga husen - 

ska ha en utstående och unik design vilket kan fungera som motvikt i frågan. 

Det har konstaterats att det finns ett intresse i att stärka Göteborgs identitet som en stad 

med mer internationell prägel och att det finns ett symboliskt värde för staden att skapa 

övergå till en ny och i detta fall högre skala. Dock räcker inte detta som förklaring till 

varför höga hus byggs. Det saknas fortfarande i huvudsak två viktiga komponenter. Det 

ena är byggbranschen som måste ha ett intresse att bygga höga hus. Det andra är 

konsumenter som i någon mån måste intressera sig för att köpa/hyra/använda det som 

byggs. Detta kräver därför förståelse om vad höga hus bidrar med i de områden där de 

byggs och det i sin tur kräver en förändring av analysskala från makro- till mikronivå. 

Nedan presenteras därför material som fokuserar på de höga husen ur ett mikroperspektiv. 

Att undersöka konsekvenser av nuvarande planers utfall hjälper till att bidra till ökad 

förståelse kring vad som prioriteras när det byggs höga hus och därmed vad som 

motiverar det. 

3.1.3 Mikroperspektiv 
Både Karlastaden och Masthuggskajen planeras få, i svenska mått, en extremt hög täthet. 

Karlastaden planeras få ett exploateringstal på 4,3 för hela området och 10,8 på 

kvartersnivå (SBK Göteborg 2, 2017). Masthuggskajen planeras få en 

områdesexploatering på 2,4 (Intervju Projektledare Masthuggskajen). För att sätta i 

perspektiv kan detta jämföras med Vasastaden i Göteborg som har en 

områdesexploatering på ca 1,0 (Spacescape, 2016). Den rekommenderade tätheten från 

UN-HABITAT är minst 0,75 för områden och 2,0 för kvarter (ibid.). Områdena ligger 

alltså flera gånger över den rekommenderade minsta nivån. De höga husen bidrar till den 

höga tätheten. En tydlig konsekvens är dock att det görs på bekostnad av grönytor och 

ljusinsläpp till gatunivå och andra kvalitetsaspekter. Detta ligger i linje med tidigare 

forskning som konstaterar just detta – täthet genom ökad höjd är svårt, om inte omöjligt, 

att åstadkomma utan att tumma på utomhuskvalitéer (Ali & Al-Kodmany, 2012; 

Berglund, 2011; Fernandez Per & Mozas, 2004). I Karlastaden visar 

konsekvensanalyserna att utemiljöerna kommer vara skuggiga större delen av året (SBK 

Göteborg 3, 2017: 6). Stadens målsättning om 35 m2 utemiljö per förskolebarn uppnås 

inte heller, nuvarande nivå ligger på 20 m2 (ibid: 22). Flera av gårdarna är även placerade 

uppe på bjälklag vilket ger sämre förutsättningar för grönska och bedöms allmänt som 

opraktiskt för förskoleverksamhet (ibid: 6). Masthuggskajen har också problem med 

utemiljö till barn och når 18-25 m2 utemiljö per förskolebarn beroende på om grönytor på 

takrummen räknas in (SBK Göteborg 4, 2017, egen uträkning). Solstudien visar att en del 

gator, inom planen kommer ha 0 timmar solljus under delar av året (Detaljplan 

Järnvågsgatan m.fl., 2018: 43) och många allmänna platser, innegårdar och gator inom 
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planen har överlag mycket dåligt med solljus. Detta är en direkt konsekvens av tätheten 

förklaras det (ibid: 91). Kritiken är tydlig, 

”Den höga tätheten och de höga byggnaderna får andra följder; yta för park uppfyller i 

det närmaste inte grönstrategins intensioner, friytorna vid förskolorna följer inte 

ramprogrammet, höga byggnader placeras i en del av staden med historiskt sett låg 

bebyggelse, allmän plats och innergårdar kommer att få begränsad andel solljus”. 

(Detaljplan Järnvågsgatan m.fl., 2018: 90). 

Ett argument som ofta kommer upp är att en hög täthet på ett ställe frigör grönytor i andra 

områden då det inte behöver byggas lika mycket på andra platser (Intervju SSM; 

centerpartiet.se 1). Dock bidrar grönområden med lokala ekosystemtjänster till ett 

område, bland annat bättre hantering av dagvatten, absorbering av marknära ozon och 

co2, minskat buller och hjälper till att hålla jämnare temperatur (Keane et. al, 2014). Detta 

innebär att även om grönytor frigörs på andra platser förlorar fortfarande det 

hårdexploaterade området dessa ekosystemtjänster. Ett annat vanligt argument är att den 

täta staden minskar bilberoendet och transportsträckor överlag, vilket forskning stödjer 

som strategi för att uppnå detta (Ståhle, 2016). Men om bilberoendet minskar genom 

förtätning och gör det på bekostnad av lokala ekosystemtjänster och sviktande 

utomhusmiljöer är det svårt att argumentera för att den mycket täta staden är en 

fullständigt hållbar lösning. 

Tätheten leder till tydliga problem med utomhusmiljöerna i dessa områden, så varför 

denna höga täthet? Det finns flera förklaringar. När Göteborg (och Stockholm) säljer eller 

hyr sin mark till byggare tar staden inte betalt för antal kvadratmeter som marken består 

av, istället tar staden betalt per kvadratmeter som byggs – kallat BTA (Intervju 

Projektledare Masthuggskajen; Intervju Politisk sekreterare S). Det innebär att staden 

tjänar in mer pengar i intäkter om planerna har en högre täthet – i detta fall högre hus med 

mycket BTA som byggs -, förutsatt att byggs på stadens mark. Eftersom marken är en 

ändlig resurs är staden rädd om den och ser till att få ut rikliga intäkter när den säljs, 

speciellt i centrala- och attraktiv lägen (Intervju AVO SBN). För Masthuggskajen 

specifikt innebär läget nära vattnet kraftiga upprustningskostnader för att kunna hantera 

dagvatten och översvämningsrisk, men också att det ska byggas en artificiell halvö ute i 

vattnet för att få till mer markyta (Intervju Projektledare Masthuggskajen; Intervju AVO 

SBN; Detaljplan Järnvågsgatan m.fl., 2018). För att staden inte ska gå med ekonomiska 

förluster måste staden säkerställa att mycket BTA säljs – projekten kräver alltså hög täthet 

för att staden ska säkra inkomster. Detta möts av kritik från AVO för SBN som menar att 

staten måste kunna hjälpa kommuner att täcka upp kostnader för dessa klimatåtgärder 

(Intervju AVO SBN). Läget för planen Masthuggskajen är med andra ord mindre lämpligt 

rent praktiskt, men det bedöms vara ett A-läge sett till attraktivitet hos köpare (Intervju 

Projektledare Masthuggskajen) och därför finns det en stor vilja att bygga där. Det finns 

alltså en ideologisk tankebana att byggena ska täcka sina egna kostnader vid försäljning 

snarare än att kostnader för exempelvis klimatåtgärder skall täckas upp av 

fördelningspolitik – genom exempelvis skattemedel.  

Det finns också andra förklaringar. I Karlastadens fall finns det ett entreprenörsdriv från 

byggbolagets VD, Ola Serneke, som personligen haft ett driv att bygga en skyskrapa i 

Göteborg (Intervju Serneke; Intervju Stadsarkitekt Göteborg; Intervju Ordförande SBN). 

Att skyskrapan placeras på Lindholmen är kopplat till viljan att ha hög täthet just där. Den 

höga tätheten som planeras motiveras dels genom att man vill förlänga staden över älven 

och Lindholmen som ligger på andra sidan älven från centrumområdet bör därför förtätas 

för att en förskjutning av staden ska vara möjlig (Intervju Ordförande SBN; Intervju 
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Stadsarkitekt Göteborg; Intervju Serneke) Höga hus markerar Lindholmen som den nya 

noden i staden (Detaljplan Karlavagnsplatsen, 2017: 26). Lokalt motiveras tätheten med 

att tät blandstad på liten yta med en koncentration av många människor motiveras genom 

att det bidrar till ett mer levande stadsliv och möjliggör ett rikt serviceutbud (Detaljplan 

Karlavagnsplatsen, 2017: 8; Detaljplan Järnvågsgatan m.fl., 2018: 12; Intervju 

Projektledare Masthuggskajen). Att täthet har positiva effekter på sociala aspekter finns 

det mycket forskning som stödjer. Dock visar forskning att när tätheten blir för hög – 

speciellt i form av höga hus - finns det risk för att negativa konsekvenser som social 

isolering, absorberat stadsliv, sviktande i klustersynergier hos företag (Yuen, 2005; 

Parinder, 2017; Gang 2015; citylab.com 1). Detta kombinerat med problem med 

utomhusmiljöer som nämndes ovan visar att en extremt hög täthet har mycket brister. Det 

ges därmed sken av att det från staden och byggarnas sida finns en övertro till täthetens 

fördelar med risk för att nackdelarna ignoreras eller glöms. Det är inte helt ovanligt med 

antagandet att förtätning korrelerar linjärt med hållbarhet, ett antagande som bedöms vara 

ett problem av forskare (Chye Kiang Heng & Lai Choo Malone-Lee, 2010: 50). 

Slutligen är det frågan om vem som ska bo i eller använda de höga husen. Att bygga högt 

är dyrt, främst av praktiska och byggtekniska orsaker (Intervju stadsarkitekt; Intervju 

Ordförande SBN; Intervju AVO SBN). Att bygga en BTA kostar alltså mer för ett högt 

hus än ett lågt – det priset ökar successivt med höjden (Intervju SSM). Nyproduktion i 

allmänhet är i dagsläget redan dyra och en stor del av befolkningen har inte råd (dn.se 1; 

svd.se 2). Stadsarkitekten i Göteborg menar att folk är beredda att betala extra för att bo 

i ett landmärke som Karlatornet eller i ”identitetsstarka och exponerade lägen” är köpare 

beredd att betala extra för det (Intervju Stadsarkitekt Göteborg). Hans tes får medhåll från 

forskningen, att en byggnads höjd och landmärkes-karaktär bidrar till högre 

betalningsvilja (Sung‐Kon Moon et al, 2010). Även Citygate marknadsförs som ett 

landmärke (skanska.se 1). Vid Masthuggskajen presenteras höghuset Global Business 

Gate som att det ska stärka Göteborg som handelsstad och attrahera verksamheter som 

arbetar med internationella affärer. Det erbjuds speciella ytor för nätverkande, något som 

tydligt kan kopplas till klustersynergier. (goteborg2021.com 1). I Masthuggskajens 

planprogram lyfts stadsdelen fram som att ha potential för att vara just modern och global 

(Detaljplan Järnvågsgatan m.fl, 2018: 14). Karlatornet erbjuder förutom sin landmärkes-

karaktär också andra färdigheter. Det finns förutom vanliga bostadsrätter också ett antal 

lyxvåningar som säljs för uppemot 60 miljoner (gp.se 1). Boenden erbjuds också 

servicetjänster, 

”… just Karlatornet är lite av en spelare för sig själv. […] Du kan få tillgång till en viss 

service. Det är ett helt nytt tänk för Göteborg i alla fall. Det är ett hotell i angränsade 

byggnad vilket gör att du kan beställa mat upp direkt till rummet. Det är som på hotell 

fast hemma, det säger ganska mycket det. Du kan gå ner till gymmet.. det är som att du 

är på hotell. Du kan få din tvätt, du får tillgång till alla dessa tjänster, och det är ju lite 

unikt.” (Intervju Serneke). 

Det som erbjuds är alltså exklusivitet, möjligheten till ett unikt boende högt upp och 

bekvämlighetstjänster av olika slag. Inga hyresrätter planeras i Karlatornet, dock ska det 

finnas hyresrätter i några av de andra skyskraporna i Karlastaden. Det finns dock ingen 

garanti för att en blandning av upplåtelseform ger socioekonomisk blandning (SBK 

Göteborg 3, 2017: 5). Ordförande i SBN är medveten om vilka som kommer ha råd att 

bo i Göteborgs nya skyskrapor, men förklarar, 

”Har man väldigt mycket pengar så kan man ju lägga dem på en väldigt mycket dyrare 

bostad. Och gör man det i en skyskrapa inne i staden så tycker jag att det är väldigt 

http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/global-business-gate/
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mycket bättre än att köpa en villa för 10 miljoner vid havet i ett väldigt segregerat 

villaområde. För då har man rika personer inne i staden som bor nära fattiga, då har 

man i alla fall att man ser varandra. Det tycker jag är mycket bättre.” (Intervju 

Ordförande SBN). 

Det bedöms alltså vara bättre att koncentrera människor av olika socioekonomisk status 

centralt i staden än att de kapitalstarka drar sig undan till villaområden. Det är dock viktigt 

att poängtera att integration mellan samhällsgrupper är mer än att de bara skall mötas 

rumsligt (Uitermark, 2003), även om det är ett första steg. AVO i SBN belyser också hur 

det är ett problem i allmänhet att bygga för en bredare grupp samhällsmedborgare, just 

pga. kostnaderna (Intervju AVO SBN). 

De höga husen erbjuder exklusivitet, modernitet och tjänster i attraktiva lägen i staden. 

Det finns en erkänd problematik med att höga hus medför ökade kostnader och att byggen 

med landmärkes-karaktär innebär en högre betalningsvilja. Det är därför tydligt att de 

höga husen i Göteborg byggs för företag och kapitalstarka individer. Idén om den 

internationella prägeln som de höga husen ger Göteborg framträder, speciellt genom 

marknadsföringen av Global Business Gate. Att Göteborg ska erbjuda exklusivitet 

presenteras i stadens ÖP som en konkurrensstrategi och en möjlighet att stärka stadens 

identitet (Göteborgs stad ÖP, 2009: 56). Att staden byggs i tillväxt-syfte, framförallt för 

företag och människor med kapital är ingenting unikt utan lyfts ofta fram i tidigare 

forskning (Baeten, 2012a, 2012b; Loit, 2014). Det ska också åter förtydligas att Göteborg 

har andra stadsbyggnadsplaner än bara höga hus, dessa är bara en del av stadens planerade 

framtida utformning. Hackworth (2007: 79) menar dock att förändringar i stadens fysiska 

utformning är en indikation på politisk förändring, i det här fallet vem man bygger staden 

för. Att positionera staden med en tydlig identitet är inte bara ord på ett papper utan får 

rumsliga, sociala och ekonomiska effekter (se exempelvis Listerborn, 2017 om Malmös 

nya identitet och effekterna av det). 
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3.2 Vad är på gång i Stockholm? 

Stockholm har inte till antalet lika många planerade höghus-projekt som Göteborg. Dock 

finns det en del planer även i huvudstaden. Precis vid Norrmalms norra gräns, Norrtull-

området, mot Solna växer nya Hagastaden fram och där byggs just nu de två tvillingtornen 

Norra tornen med sina 125 respektive 110 meters höjd (Stockholms stad 1, 2017). Det 

huvudsakliga innehållet är exklusiva bostäder och rekorddyra takvåningar 

(fastighetsvarlden.se 1) med priser som ligger långt över Norrmalm och övriga 

Stockholm. Utropspris är ofta en bra bit över 100 000 kronor per m2 (oscarproperties.com 

1). De blir en del av den nya stadsdelen som binder samman Stockholm och Solna med 

sina moderna blandstad och life-science-kluster (Stockholms stad 1, 2017). 

Vidare planeras ytterligare två riktigt höga hus i Telefonplan, Tellus Towers. Mitt på vad 

som idag är ett busstorg ska dessa två skyskrapor slås upp tillsammans med blandstad i 

form av bostäder, kontor, service, förskolor och annat. Bostäderna är specialdesignade att 

ha flexibel planlösning med flyttbara väggar och en överväldigande majoritet av dem är 

ett eller två rum och kök (Intervju SSM). Den planerade höjden för dem är 78 respektive 

58 våningar och det högre huset landar därmed på ungefär samma höjd som Karlatornet 

i Göteborg – 240 meter (Intervju SSM). Det högre tornet planeras därmed att bli högst i 

Stockholm och kanske högst i landet beroende på Karlatornets sluthöjd. 

Den berömda gasklockan i Ropsten togs ur bruk för många år sedan. Nu har den stora 

metalcylindern rivits och i dess ära planeras ett cylinderformat högt hus på samma plats 

som ska nå ungefär samma höjd. Den ursprungliga idén föreslog ett 170 meter högt hus 

men detta har sänkts – först till 140 meter och nu till 90 meter (fastighetsvarlden.se 2). 

Innehållet är uteslutande exklusiva bostäder och byggs av samma företag som är 

ansvariga för Norra tornen – Oscar Properties som har som affärsidé att erbjuda unikt 

designade bostäder (oscarproperties.com 2) där prislappen ofta är mycket hög. Det höga 

huset blir en del av projekt Norra Djurgårdsstaden som få aktiva inom svensk fysisk  

Bild 4 Illustration av Tellus Towers – centrala Telefonplan 
Källa: Wingårdhs arkitekter 
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planering har undgått att höra talas om, Stockholms absolut mest centrala profilområden 

inom hållbar stadsutveckling (Loit, 2014).  Det har också funnits visioner för Loudden i 

Ropsten om 10 000 bostäder i form av höga skyskrapor, uppemot 300 meter (dn.se 2). 

Även Marievik i Liljeholmen hade förslag på skyskrapor uppåt 40 våningar 

(stockholmdirekt.se 1; Intervju politisk sekreterare S), men dessa har kapats i höjd och 

vilken sluthöjd det blir är inte säkerställd.  

 
3.2.1 Övergripande målsättning för fysisk planering 
I Stockholm har den tidigare Byggnadsordningen med normer och rekommendationer 

kring stadens fysiska utformning – likt styrdokumentet Göteborgs stads 

stadsbyggnadskvalitéer – tagits bort och gäller inte längre. En ny byggnadsordning är 

dock på gång (Intervju Stadsarkitekt Stockholm; Intervju ledamot SBN, MP). I stadens 

gamla ÖP, Promenadstaden, som var giltig till mars 2018 finns dock information om 

resonemang kring fysisk planering och strategier i för staden. Själva namnet 

Promenadstaden motiveras med en stad med tät och blandad kvartersstruktur där avstånd 

ska minskas. Stockholm ska bli tätare och mer sammankopplat, olika knutpunkter i staden 

ska förtätas mer, det ska också den centrala delen av staden. Tät blandstad motiveras som 

mer ekologiskt hållbart och möjliggör ett rikare stadsliv (Stockholms stad ÖP, 2010). Det 

lyfts fram hur mark är en ändlig resurs och att konkurrensen om marken blir allt hårdare, 

speciellt i attraktiva områden (ibid: 6). Höga hus nämns inte i dokumentet, det gör inte 

heller stadens skala i allmänhet (ibid). Precis som Göteborg lyfts det fram att Stockholm 

Bild 5 Norra tornen, under konstruktion 
Källa: Eget foto av författaren, Sebastian Rigi 
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konkurrerar men städer internationellt, i detta fall främst med europeiska städer (ibid.). 

Det står, 

De viktigaste frågorna är att tillgodose näringslivets behov av kompetent arbetskraft och 

förbättrade kommunikationer. En annan prioriterad uppgift är att profilera och utveckla 

den goda staden med hög livskvalitet så att fram tidens arbetskraft vill bo och verka i 

Stockholm. […] Den attraktiva storstaden Stockholm kan på detta sätt bli ett allt starkare 

varumärke. (Stockholms stad ÖP, 2010: 7). 

 

Bostadstrycket är högt och det är svårt att bygga för att mer resurssvaga grupper ska ha 

råd att köpa det som byggs. Det presenteras dock att, 

 

”En attraktiv nyproduktion kan dock skapa flyttkedjor som frigör billigare lägenheter. 

Det bygger på att nyproduktionen ligger på en hög nivå.” (Stockholms stad ÖP, 2010: 

23). 

 

Trots en avsaknad om motivering kring höga hus eller förändrad skala i staden går det att 

urskilja centrala aspekter som går att koppla till frågan. Bristen på mark i attraktiva 

områden, viljan att förtäta staden, internationell konkurrens mellan städer och önskan att 

skapa flyttkedjor genom att bygga attraktiv nyproduktion. 

 

Att det skapas flyttkedjor genom att öka bostadsbeståndet för den övre samhällsklassen – 

eller för de som i allmänhet har råd att betala för dyrare bostäder – ligger i linje med 

Edward Glaesers teori, där han särskilt argumenterar för höga hus (Glaeser, 2011: kapital 

6). Argumentet är tvådelat och lyder att en ökad tillgång av bostäder i förhållande till 

efterfrågan leder till lägre kostnader för bostäder överlag, om tillgången i större grad 

matchar den höga efterfrågan på bostäder. Om man tänker sig bostadsmarknaden som en 

trappa där dyrare bostäder är längre upp på trappan menas det att de som köper en dyr 

bostad och därmed ”kliver upp” ett trappsteg lämnar ett tomt trappsteg efter sig som nästa 

person ”kliver upp” och tar. Därmed skapas en kedjereaktion som öppnar upp för 

bostadsbyte ”längre ner” på trappan (ibid). Om man också säkerställer en mer effektiv 

markanvändning, enligt Glaeser genom att bygga höga hus, kan det öka på effekten än 

mer. Effekten är omdiskuterad och forskningen går isär. Malmö stad lyckades inte skapa 

önskade flyttkedjor i samband med bygget av Västra hamnen och Turning Torso 

(Poopola, 2007). En studie från Stockholm menar att kedjorna främst skapas inom samma 

bostadssegment och inte mellan segment på bostadsmarknaden (Magnusson Turner, 

2008) och andra belyser hur den önskade effekten lätt hindras (Tonell, 2016: 67). Det 

finns alltså en stor osäkerhet i flyttkedjornas effekt, oavsett om de motiveras av byggandet 

av höga hus eller på andra sätt. 

 

Den nya översiktsplanen blev godkänd i början av 2018 och den gamla planens strategier 

var stadens strategiska verktyg vad gäller fysisk planering fram tills dess. Det är alltså 

den gamla ÖP som varit aktuell under större tiden som planerna om det höga husen har 

tagits fram. Men eftersom den nya ÖP gäller framöver är det lämpligt att poängtera att de 

strategier som presenterats från den gamla ÖP även återfinns i den nya. Att nyproduktion 

av bostäder ska möjliggöra flyttkedjor (Stockholms stad ÖP, 2018: 48), att Stockholm 

konkurrerar globalt om människor och kapital (ibid: 20) och att täthet och blandstad är 

gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv är alla argument som också återfinns i den nya ÖP 

(Stockholms stad ÖP, 2018). Dessa idéer är alltså inte daterade bara för att den gamla ÖP 

inte gäller längre. 
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3.2.2 Makroperspektiv 
I intervjuerna kommer olika argument fram kring hur höga hus motiveras. Likt Göteborg 

är det ingen av de intervjuade som är kategoriskt positivt inställd till höga hus utan de 

poängterar vikten av de höga husen måste bidra och vara lämpligt placerade (Intervju 

Stadsarkitekt Stockholm; Intervju ledamot SBN, MP; Intervju Politisk sekreterare S). Det 

enda parti i Stockholm som konsekvent driver frågan om mer höghus är Centerpartiet, 

annars finns det enstaka entusiaster i båda de politiska blocken (ibid.; centerpartiet.se 1). 

I allmänhet finns det en betydligt mindre grad av skepticism gentemot höga hus i 

Stockholm som det har funnits historiskt, både politiskt, folkligt och från förvaltningarna 

(Intervju Stadsarkitekt Stockholm; Intervju ledamot SBN, MP; Intervju Politisk 

sekreterare S). 

 

I frågan om vad som motiverar höga hus på makronivå är det stadsbild och stadens siluett 

samt byggnadernas estetiska och arkitektoniskt värde som lyfts fram i intervjuerna. 

Platsmarknadsföring och identitet lyfts inte fram (Intervju Stadsarkitekt Stockholm; 

Intervju ledamot SBN, MP; Intervju Politisk sekreterare S). Stockholm är byggt i 

skärgårdslandskap med varierande topografi och mycket öppna ytor tack vare 

vattenrummet. Detta innebär långa siktlinjer, staden och dess siluett kan tydligt betraktas 

från många platser (Intervju Stadsarkitekt Stockholm). Höga hus blir ett extra tydligt 

inslag i stadsbilden på grund av detta. Stockholms innerstad – stenstaden – är också 

skyddad enligt PBL som ett riksintresse tack vare sitt höga kulturmiljövärde (ibid; 

Intervju ledamot SBN, MP). Bevarandet av innerstadens siluett med de kyrktorn som 

finns är något som värderas högt (Intervju ledamot SBN, MP; Intervju Politisk sekreterare 

S) och det finns en viss kritik mot att Norra tornen påverkar den siluetten negativt då dem 

tydligt kommer synas från många platser i staden. (Intervju ledamot SBN, MP). Trots 

detta är planen godkänd och tornen har börjat att byggas, trots överklaganden till både 

Länsstyrelsen och Miljödepartementet (Regeringsbeslut, 2011: 11:9). Det innebär att en 

bedömning har gjorts att Norra tornen inte har en tillräckligt negativ inverkan på stadens 

siluett för att planen ska stoppas. Norra tornen är placerad vid Norrtull och legitimeras 

därför delvis genom att det följer stadens historiska stadsbyggnadstraditioner (Intervju 

Politisk sekreterare S) – att bygga högt vid innerstadens tullar (Stockholms 

Byggnadsordning, 2001). 

 

Bevarande av stadens siluett anses ha en positiv inverkan på turismen då det bevarar vad 

som är unikt för Stockholm (Intervju ledamot SBN, MP). Det innebär alltså att inte bygga 

höga hus kan tänkas fungera i platsmarknadsföringssyfte för Stockholm snarare än det 

motsatta som är en beprövat platsmarknadsföringsstrategi (Leipar & Park, 2010). Att 

Tellus Towers ämnas byggas i Telefonplan, några kilometer söder om innerstaden och 

dess historiska siluett, är en av anledningarna till att MP:s ledamot i SBN har en mer 

positiv attityd gentemot det planerade bygget (Intervju ledamot SBN, MP). Officiellt 

ställer sig SBN mycket positiva till Tellus Towers och menar att det innebär ett nytt 

landmärke för Stockholm (Stockholms SBN 1, 2016). Bygget får dock svindlande kritik 

från Skönhetsrådet som förkastar idén om skyskrapor i Telefonplan då det inte följer 

någon av Stockholms byggnadstraditioner gällande höga hus. Det tilltänkta landmärket 

bedöms helt att sakna förankring till platsen (Skönhetsrådet 1, 2017). Detta är ett bra 

exempel på hur politiker och andra relevanta planeringsinstanser kan ha vilt skilda åsikter 

om tänkta planer. Planer för stadens fysiska utformning är ofta fylld av konflikt och 

oenigheter. Skönhetsrådets roll är dock bara rådgivande och de har ingen exekutiv makt 

att påverka huruvida en plan blir av eller inte (byggvarlden.se 1). 
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Det höga huset som byggs på samma plats där gasklockan i Ropsten stod ämnar att fylla 

det tomrum i stadens siluett som rivningen av gasklockan lämnade. Detta genom att 

(åter)skapa ett landmärke av liknande höjd och form som gasklockan en gång hade 

(Stockholm.se 1). Man vill markera den viktiga plats som det bedöms att gasklockan en 

gång hade för staden – den försedde staden med gas (Intervju Stadsarkitekt Stockholm; 

Intervju Politisk sekreterare S). Det ligger i linje med vad stadsarkitekten i Stockholm 

anser vara viktigt gällande stadens framtida utformning. Han förklarar, 

 

”… jag brukar resonera så att vi ska ta stöd i det historiska men vi ska blicka framåt. Så 

det är inte så att vi ska leva i någon slags bevarande-iver eller återhållsamhet för sakens 

skull, men frågan ska vägas.” (Intervju Stadsarkitekt Stockholm) 

 

Stadens historiska utformning bedöms vara central av många anledningar. Men detta ska 

inte blockera möjligheten att låta Stockholm fortsätta utvecklas. Detta går även att 

applicera på Norra tornen som innebär ett nytt tillskott till stadens siluett, men där 

placeringen har en historisk förankring - höga hus vid tullarna. Översiktsplanen lyfter 

fram hur det är möjligt att kombinera stadens historiska karaktär med nya byggen, 

antingen i samverkan eller i kontrast till varandra (Stockholms stad ÖP, 2010: 26). Det 

har dock visat sig vara problematiskt. De nya landmärkena i staden påverkar nämligen de 

gamla negativt. Tellus Towers kommer vara synliga från flera kilometers avstånd och 

kommer synas från Skansen, stadshuset, Skogskyrkogården och andra platser (Tyréns, 

2017). Lokalt kommer det påverka riksintresset LM-staden och den gamla fabrikens torn 

som idag ses som ett lokalt landmärke. Skalförändringen kommer innebära att LM-

fabrikens torn försvagas som lokalt landmärke (ibid.). Detta är ett tydligt exempel på hur 

hus som är så pass höga att de blir ett landmärke på makronivå orsakar andra effekter på 

lokal nivå. Att skapa nytt utan att påverka det historiska kan vara svårt, även om 

ambitionen kan vara god. 

 

Stadens långa siktlinjer som innebär att höga hus tydligt syns från långa avstånd innebär 

att det läggs extra stor vikt vid byggenas estetiska och arkitektoniska utformning. Det 

höga huset vid den gamla gasklockan är exempelvis ritat av Herzog & de Meuron, enligt 

stadsarkitekten kanske världens bästa arkitektbyrå (Intervju Stadsarkitekt Stockholm). 

Tellus Towers är ritat av den välkända svenska arkitekten Gert Wingårdh (Intervju SSM) 

och Norra tornen av den internationellt kända arkitektbyrån OMA (oscarproperties.com 

3). Man värderar alltså att de höga husen rent visuellt ska bidra till stadsbilden i positiv 

bemärkelse. Stockholms gestaltning är ofta noga genomtänkt och enligt Bodin (2010: 59) 

betraktas nästan staden som ett konstverk. Detta är en tydlig skiljelinje mot 

funktionalismens frammarsch i Stockholm under 1900-talets första halva som med Le 

Corbusier i fronten. Då förespråkades höga hus med minimalistisk arkitektonisk 

detaljrikedom som hade fokus på vad som ansågs vara rationalitet och modernitet 

(Rådberg, 1997; Rörby, 2010). Att betrakta staden som ett konstverk är just den typen av 

resonemang som Jacobs (1965: 386) lyfter fram som ett fundamentalt problem när staden 

planeras och byggs. Det förenas dåligt med den mänskliga skalan (Smyth, 1994: 240-

241). 

 

Det symboliska värde som höga hus ursprungligen har haft i Stockholm - från monarkin 

med slottet, den religiösa makten med kyrktornen (intervju Stadsarkitekt Stockholm; 

Rörby, 2010), Kungstornen som skulle symbolisera framtiden (Hallemar, 2017: 15), den 

offentliga makten med skatteskrapan, Folksamhuset, DN-skrapan (Intervju Stadsarkitekt 

Stockholm) – är ingenting som de intervjuade i huvudsak associerar till de nya planerade 
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höghusen. Samtidigt menar ledamoten i SBN att idén om Tellus Towers grundade sig 

ursprungligen i viljan att bygga ett högre hus än Malmö efter att de byggde Turning Torso, 

ett påstående som bekräftas av skönhetsrådet (Intervju ledamot SBN, MP; Skönhetsrådet, 

2017). Även den intervjuade politiska sekreteraren delar uppfattningen om att det, om 

inte officiellt, finns en vilja att Stockholm ska ha de högsta huset i landet, alternativt i 

hela Norden (Intervju Politisk sekreterare S). Även om det inte är det huvudsakliga drivet 

bakom bygget av ett så pass högt hus i Stockholm finns det ändå en underliggande 

ambition att det planerade bygget är en maktdemonstration med ett symboliskt värde, likt 

vad tidigare forskning menar (Ali & Al-Kodmany, 2010; Diaz Orueta & Fainstein, 2009). 

 

Stockholm har en vilja att blanda det historiska i staden med det nya, i detta fall de höga 

husen. Det nya och det gamla ska mötas i stadsrummet och det bidrar till en kombination 

av en historisk siluett med nya inslag. Stockholms unika utformning och historiska 

karaktär ska inte begränsa stadens möjlighet att fortsätta utvecklas. Stadens tydliga 

siktlinjer innebär att stadsbilden värnas extra mycket och de höga husens estetiska värde 

är av stor vikt på grund av deras tydliga synlighet. Många av dessa aspekter är mer 

relaterat till renodlad arkitektur än samhällsplanering. Detta är i sig intressant då det 

belyser vilka typer av prioriteringar som görs kopplat till stadens utformning. 

 

Det har visat sig svårt att förena de två aspekterna – det nya och det historiska - och kritik 

har riktats mot dels Norra tornen och även Tellus Towers på grund av deras starka inslag 

i stadsbilden som också påverkar kulturmiljön. Även om Ali & Al-Kodmany (2012) 

menar att det krävs kraftiga skalförändringar för att höga hus ska förändra identiteten i en 

stad kan också enskilda byggen påverka (Ali & Armstrong, 2012). En stads identitet är 

komplext och hur den identiteten förändras är inte alltid lätt att analysera. 

Baserat på intervjuerna finns det också ett underliggande symbolvärde i det planerade 

bygget vid Telefonplan – en maktdemonstration från Stockholm att vilja ha en högre 

byggnad än Malmö.  

Som i fallet med Göteborg krävs ytterligare analys i form av att undersöka motivering till 

varför man vill ha ett högt hus i de områden där de byggs och vad som motiverar 

byggherrar att bygga högt. Resultatet och analysen kommer därför nu att övergå till 

mikroskalan. 

 

 

3.2.3 Mikroperspektiv 
Precis som i fallen med Göteborg dyker frågan om effektiv markanvändning och täthet 

upp när dessa höghusbyggen diskuteras. Både centrala Telefonplan där Tellus Towers ska 

byggas och även Hagastaden med Norra tornen kommer i svenska mått att uppnå en 

mycket hög täthet. Området i Telefonplan kommer få ett områdesexploateringstal på 4,4 

(Sweco, 2017:10). Hagastaden är ett betydligt större område med en stor andel 

bebyggelse mer än Norra tornen, men det senaste tillgängliga exploateringstalet för 

Hagastaden är 4,3. Detta kan dock ha ändrats aningen då detaljplanen som antogs 2009 

är flexibel i sin utformning för att förändring ska vara möjlig då staden räknar med att 

genomförandet kommer ta lång tid (Detaljplan Hagastaden, 2009). I jämförelse har Sofo-

området på Södermalm ett områdesexploateringstal på ca 1,7 och Hammarby Sjöstad har 

ca 1,5 (Sweco, 2017: 11). Likt de undersökta planerna i Göteborg ligger planerna många 

gånger över rekommenderade minimumgränsen för exploateringsnivå (Spacescape, 

2016). 
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Att få in många bostäder på liten yta, alltså effektiv markanvändning, dyker upp som 

argument för vad som motiverar exempelvis bygget i Telefonplan, intervjuerna går något 

isär. Ledamoten i SBN menar att det inte är så enkelt (Intervju ledamot SBN, MP) och de 

andra tre intervjuade argumenterar i större utsträckning för att det är effektivt (Intervju 

Politisk sekreterare S; Intervju SSM; Intervju Stadsarkitekt Stockholm). Det bedöms 

finnas ett behov att prova nya lösningar i ett Stockholm som växer som aldrig förr och 

har ett skrikande bostadsbehov (ibid.) och Stockholm bedöms alltmer gå mot en högre 

skala. De riktigt höga husen kommer kanske bli vanligare men inte vanliga (Intervju 

Politisk sekreterare S). 

 

Exploateringstalet bekräftar att planen får in en hög grad BTA i centrala Telefonplan 

jämfört med andra områden i Stockholm (Sweco, 2017 11), alltså en hög faktisk täthet. 

För Hagastaden är svårt att göra en bedömning hur mycket Norra tornen faktiskt bidrar 

till tätheten då exploateringstalet innefattar ett så pass stort område där Norra tornen bara 

utgör en liten del (Detaljplan Hagastaden, 2009). Ledamot i SBN menar att man sökte en 

allmänt hög täthet, med Norra tornen som extra tillskott (Intervju ledamot SBN, MP). 

Konsekvensen för centrala Telefonplan blir återigen, precis som i Göteborg, att grönytor 

och torg både i absoluta tal och per invånare blir starkt lidande. Antal kvadratmeter 

grönyta och torg i exempelvis Hammarby sjöstad är 10 gånger högre än för planen i 

centrala Telefonplan, trots att exploateringsgraden i centrala Telefonplan ”endast” är ca 

3 gånger så hög (Sweco, 2017 11.). Byggherren argumenterar för att en hög exploatering 

på en plats kan frigöra grönytor på andra platser (Intervju SSM) vilket är tänkbart. Men 

återigen innebär det bristande ekosystemtjänster och rekreationsmöjligheter på lokal nivå, 

med alla sina fördelar (Keane et. al, 2014). Exploateringsanalysen menar att området inte 

uppnår stadens målsättning om god tillgång på parker och natur och att Telefonplan redan 

är ett områden med bristande grönytor vilket innebär att nya parker måste skapas (Sweco, 

2017: 12). 

I Hagastaden finns det också stora problem med ljusinsläpp, för små förskolegårdar och 

tillräckligt med grönområde per invånare (Ekman, 2016) som en direkt konsekvens av 

den höga tätheten. Detta är som sagt inte endast kopplat till de höga husen i Hagastaden, 

men till hela byggprojektet.  

 

Att kraftigt förtäta Hagastaden och Telefonplan ligger båda i linje med Promenadstadens 

strategier, nämligen att stärka innerstaden och knutpunkter genom förtätning (Stockholms 

stad ÖP, 2010). Det är två klassiska fall av TOD (transit-oriented development) och lyfts 

framförallt fram som argument för att möjliggöra ett stadsliv med mindre bilberoende och 

närmare tillgång till service och tjänster (Kelbaugh, 1997) Det finns alltså en stark tilltro 

till förtätningens fördelar, även i dessa fall där exploateringsgraden når mycket höga 

nivåer. Men det görs på bekostnad av lokala ekosystemtjänster och 

rekreationsmöjligheter. Konsekvensen blir en avsaknad av helhetstänk och synergiarbete 

i hållbarhetsfrågan och det går att argumentera för att det inte är hållbart att offra vissa 

hållbarhetsaspekter (lokala ekosystemtjänster) för andra (minskade transporter genom 

förtätning). 

 

Från stadens sida finns det ytterligare ekonomiska aspekter att notera. Precis som i 

Göteborg tar Stockholms stad betalt per BTA som byggs när projekt byggs på stadens 

mark. En tätare plan med mer BTA innebär alltså ökade intäkter för staden (Intervju 

Politisk sekreterare S). Både för Hagastaden och för Telefonplan tillkommer det stora 

byggkostnader för staden. Det handlar i båda fallen om att det ska göras kostsamma 

överdäckningar. I Hagastaden ska motorvägen som gränsar mellan Solna och Norrmalm 



42 
 

däckas över (Intervju ledamot SBN, MP; Ekman, 2016) och i Telefonplan ska 

tunnelbanan från perrongen in till bergstunneln däckas över (Intervju SSM; 

Exploateringskontoret Stockholm 1, 2015). Precis som i fallet med Göteborg finns det 

alltså en vilja från staden att projekten ska täcka upp för kostnaderna som tillkommer så 

att staden inte behöver skjuta till egna medel som därmed skulle bli en kostnad för 

skattebetalare. Detta säkerställs därmed genom att det ses till att projekten har hög täthet 

– då får staden mycket BTA sålt. Det handlar återigen om en ideologisk fråga kring hur 

staden skall finansiera sina kostnader kring fysisk planering. Det tidiga 

markanvisningsavtal som finns för Tellus Towers skulle innebära en intäkt till 

Stockholms stad på 750 miljoner kronor. För Norra tornen innebär intäkterna ca 350 

miljoner kronor (Exploateringskontoret Stockholm 2, 2013). Bara dessa två projekt 

innebär alltså intäkter på över 1 miljard kronor till staden genom BTA-intäkter, förutsatt 

att bygget vid Telefonplan blir av i nuvarande form. Stockholms stad gör miljardvinster 

på markförsäljning (dn.se 3) och ledamoten i SBN menar att det är ett problem att 

Exploateringskontorets vinstkrav är för höga eftersom det driver upp priserna (Intervju 

ledamot SBN, MP). Även detta innebär ideologiska avvägningar. Marken är en resurs 

tillhörande staden och att rea ut den innebär att staden förlorar intäkter. Samtidigt innebär 

dyra markpriser att bostädernas kostnader går upp och konsumenterna tvingas betala mer. 

Samtidigt, om ett byggföretag får exempelvis 10 % rabatt på marken kanske de ändå inte 

sänker bostadspriserna med 10 % om köpkraften är så pass hög att folk ändå har råd att 

betala. Det skulle innebära att priserna inte går ner av billigare markpriser utan bara att 

byggföretaget får en större vinstmarginal. Samtidigt finns det anledning att diskutera vilka 

långsiktiga ekonomiska konsekvenser det har att en stad säljer av sin mark. Det ger 

givetvis omedelbara intäkter, men staden förlorar också en ändlig resurs – marken. 

Långsiktigt kan det därför innebära annan ekonomisk effekt än kortsiktigt, staden kanske 

behöver mark i framtiden och har man då sålt av det mesta av sin mark kommer man 

givetvis behöva köpa tillbaka. 

 

Men varför just höga hus? Det går att förtäta på många andra sätt, ändå blir det höga hus 

i Hagastaden, Norra djurgårdsstaden och Telefonplan. Det har redan konstaterats att det 

fanns ett symboliskt intresse från staden att bygga Tellus Towers för att vinna över Malmö 

om vem som har det högsta huset i Sverige, men det är inte det enda. Det finns också 

kommersiella förklaringar. I både gamla och nya ÖP står det att Telefonplan lyfts fram 

som ett område med möjlighet att skapa förutsättningar för kunskaps- och tjänsteintensiva 

verksamheter, specifikt kreativa näringar (Stockholms stad ÖP, 2010: 15; Stockholms 

stad ÖP, 2018: 145). Telefonplan ska marknadsföras som ett sådant område och locka till 

sig dessa verksamheter (ibid: 59). På detta nappade marknaden. Byggherren SSM som 

ska bygga Tellus Towers har precis som Serneke haft ägare med entreprenörs- och 

personligt driv att någon gång bygga en skyskrapa. Till detta ska tilläggas att arkitekten 

Gert Wingårdh personligen har ritat bygget och motiverar höjden med att ett hus med 

skala 1x105 är slankt och därför estetiskt vackert. Huset är helt täckt av en glasfasad som 

ytterligare ska öka på attraktionen, trots att det innebär stora extra kostnader (Intervju 

SSM). Företaget har också som affärsidé att bygga i kollektivtrafiknära områden som 

exempelvis Telefonplan. SSM har också en tydlig målgrupp, urbanister 20-40 år som inte 

har skaffat familj ännu. Detta är anledningen till att man bygger mindre lägenheter. 

Urbanister värnar det urbana stadslivet (ibid). 

                                                           
5 Skala 1x10 innebär att huset är 10 gånger högre än det är brett. Tellus Towers når inte riktig den nivån 
utan är ca 20 meter för lågt (Intervju SSM). 
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Eftersom det är dyrt att bygga högt och bygget i Telefonplan därmed kommer kosta mer 

än nya bostäder i lägre hus går det att dra slutsatsen att målgruppen är urbanister som har 

råd att betala, alltså kapitalstarka individer. Sveriges kanske högsta hus med glasfasad 

innebär att bygget är unikt och exklusivt. Byggaren lockar också med pool på 

toppvåningarna för de boende och en ”door-man” som hälsar på alla in- och utpasserande 

(ssmliving.se 1). Detta lockar kapitalstarka individer och det finns redan 10 000-tals 

intressenter till de ca 1200 lägenheterna. Bostäderna är också helt unika i Sverige 

eftersom lägenheterna kommer ha flexibel planlösning genom flyttbara väggar (Intervju 

SSM). 

 

Staden vill alltså marknadsföra Telefonplan och de planerade höga husen ska bidra till att 

stärka områdets nya identitet (Stockholms stad, tidigt samråd Telefonplan, 2018) och 

samtidigt får staden kapitalstarka individer till området. Marknadens vinstintresse och 

entreprenörsdriv samt personliga drivkrafter hos nyckelpersoner nappade på stadens 

intresse.  

 

Norra tornen i Hagastaden har en liknande historia. Området siktar på att bli ett 

världsledande företagskluster för life-science-vetenskap (stockholm.se 2). Det finns 

därför en tydlig vilja att marknadsföra området. Exploateringskontoret skriver följande 

om Oscar Properties två torn,  

 

”Byggnaderna är karakteristiska, unika och svarar väl mot stadens krav på 

märkesbyggnader för Hagastaden och Stockholm. […] Denna överenskommelse om 

exploatering är den tredje som tecknas inom projekt Hagastaden och är av stor strategisk 

betydelse för områdets utveckling de kommande åren. Genomförandet av de två 

symbolbyggnaderna innebär att områdets centrala plats färdigställs och att en attraktiv 

stadsmiljö skapas i ett relativt tidigt skede i projektet” (Exploateringskontoret Stockholm 

2, 2013). 

 

Det har alltså funnits krav på ”märkesbyggnader” och Exploateringskontoret belyser hur 

Norra tornen har en strategisk roll som symbolprojekt. Tornen hjälper till att 

marknadsföra Hagastaden och innebära alltså inte bara ett tillskott i stadens siluett och 

stadsbild. De innebär ett kännetecken också för Hagastaden. Precis som i flera av de andra 

fallen i Göteborg och Stockholm är det exklusivitet som säljs i de höga husen. Oscar 

Properties säljer mycket dyra lägenheter med kvadratmeterpriser som innebär att det är 

väldigt kapitalstarka individer som har råd att köpa. Byggherren marknadsför också 

höjden tydligt och visar drönarfoton från tornens planerade höjd för att sälja in utsikten 

(oscarproperties.com 3). Precis som i flera av fallen i Göteborg har byggarna av de höga 

husen i Stockholm namngivit de höga husen, något som är en vanlig strategi för att öka 

attraktionen kring ett unikt bygge (Leipar & Park, 2010). 

 

Även den nya Gasklockan lyfts fram som ”en symbol för miljöstadsdelen Norra 

Djurgårdsstaden” (stockholm.se 1). Även där är det Oscar Properties med sina exklusiva 

bostäder till dyra priser som är byggherre. Att bygga en s.k. märkesbyggnad är ofta något 

som lockar byggare enligt ledamoten för SBN, dock har det varit ovanligt att det blir just 

bostäder (Intervju ledamot SBN, MP). Detta är därför ett nytt inslag i Stockholm. 

 

Strategin är tydlig. De höga husen är strategiskt placerade, de länkas samman med 

centrala stadsbyggnadsprojekt i staden – Telefonplan, Hagastaden och Norra 

djurgårdsstaden. De höga husen bidrar till områdets utveckling och fungerar som ett 



44 
 

lokalt landmärke med marknadsföringspotential. Området är en vara som säljs och 

målgruppen är tydlig – företag och kapitalstarka individer. Intresset för att bo eller verka 

i ett landmärke ökar dess attraktivitet ytterligare (Sung‐Kon Moon et al, 2010). Dessa tre 

områden med varsina höga hus marknadsförs som signature districts (Ashworth, 2009: 

17). Det handlar om att marknadsföra kreativa näringar (Telefonplan), Life-science 

(Hagastaden) och hållbar stadsbyggnad (Norra djurgårdsstaden). 

Ett annat område i Stockholm som har mycket höga hus men som denna uppsats inte har 

behandlat är Kista. Området är känt för sin IT-prägel och höga hus i Kista stämmer också 

in på tesen om att Stockholm vill marknadsföra sina signature districs med höga hus.  

 

Att bygga exklusiva bostäder legitimeras också i översiktsplanen (Stockholms stad ÖP, 

2010: 23) genom tron på flyttkedjor och därför presenteras det inte som lika mycket av 

ett problem att de höga husen som byggs ligger i de absolut högsta prisklasserna av 

bostäder. Detta trots bristande empirisk bevisföring kring flyttkedjornas positiva effekter. 

Det finns också hål i teorin. Om idén om flyttkedjor ska ge önskad effekt – att byggandet 

av dyra bostäder frigör lägenheter ”längre ner” på trappan – får inte antal hushåll i staden 

öka. Om ett kapitalstarkt hushåll flyttar in till Stockholm och bosätter sig i den nybyggda 

bostaden, alternativt i bostaden näst i ”trappan” når aldrig flyttkedjorna ner till 

kapitalsvagare individers bostäder. Samma sak gäller om hushåll splittras. Om ett 

samboende par väljer att flytta isär där den ena skaffar en ny bostad och den andra bor 

kvar tar man en ny bostad utan att lämna den gamla – då skapas ingen flyttkedja. 
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3.3. Höga hus i Göteborg och Stockholm – konsensus eller kontrast? 

Det finns en solid blandning av liknelser och skillnader mellan Göteborg och Stockholm 

i höghusfrågan. Till en början går det att konstatera att båda städerna har varit 

förhållandevis fria från höghus där de har varit mer undantag än regel. De nya höghusen 

innebär en större förändring än vad de hade gjort i många andra städer. Det måste alltså 

finnas en förändringsvilja från beslutande planeringsorgan i denna fråga, för Göteborg är 

förändringsviljan större än Stockholm där staden snarare vill arbeta med synergier mellan 

gammalt och nytt. Båda städerna befinner sig i ett expansivt läge och viljan och 

möjligheten att bevara staden är mindre nu än förut. 

Det finns en ekonomisk konjunktur både i Stockholm och Göteborg för dessa mer 

påkostade höghus-projekt (Intervju Politisk sekreterare S; Intervju Stadsarkitekt 

Stockholm; Intervju Ordförande SBN Göteborg). Det kan till och med vara ett tecken på 

en överhettad ekonomi som är på väg att svänga när investeringsviljan är så hög i 

kostsamma byggprojekt (Garza & Lizieri, 2016), dock är detta inget som kan varken 

bekräftas eller förkastas i denna uppsats. 

 

Detta är de två huvudsakliga byggstenarna – beslutande planeringsorgan (framförallt 

SBN) måste vara positivt inställda och det måste finnas ekonomi för att bygga högt. Utan 

dessa två byggstenar är i princip omöjligt för höghusplaner att ens lämna ritbordet. Detta 

gäller för alla byggprojekt, inte bara höga hus. Garza & Lizieris modell där starkt växande 

BNP har en hög förklaringsgrad till höga hus ser ut att få stöd (2016). 

 

Förändringsviljan för Göteborg ser framförallt ut att grunda sig i internationell 

konkurrens mellan städer, där Göteborg försöker att positionera sig och signalera att man 

är en modern framtidsstad med hjälp av bland annat höga hus. Höga hus placeras i kluster 

i ett försök att bygga på hela stadens identitet. Göteborg arbetar med en mer 

internationaliserad stadsbild. Göteborg försöker också att undvika en homogenisering av 

stadens utformning genom att arbeta med unik design och exklusiv arkitektur. Att en stor 

del av de höga husen byggs inom Älvstaden, områden byggda på gamla industriområden, 

kan länkas till ett starkt symbolvärde för staden.  

 

I Stockholm är det mer strategiskt placerade höga hus som länkas samman med stadens 

signature districts. De nya höghusen – åtminstone Norra tornen och Gasklockan – 

integreras i historiska planeringstraditioner för att inte rubba stadens historiska karaktär. 

Undantaget är Tellus Towers som frångår denna tradition och som får kritik för det från 

Skönhetsrådet. De höga husen är mer länkade till enskilda områden på ett sätt som skiljer 

sig från Göteborg. Samtidigt ska Tellus Towers symbolisera Stockholm som Sveriges 

maktcentra. Stadens historiskt unika karaktär värderas dock fortfarande högt. Det måste 

dock förtydligas att Stockholms innerstad är skyddad som riksintresse enligt PBL och 

Miljöbalken (Stockholms stad ÖP, riksintressen, 2018) och möjligheten att bygga högt i 

innerstaden är kraftigt begränsad. Detta är säkerligen en faktor som påverkar varför 

Stockholm inte bygger fler höga hus i innerstaden. Skulle regleringarna släppa menar 

intervjuade politiska sekreteraren att det är mycket sannolikt att höga hus skulle bli 

betydligt vanligare i Stockholm (Intervju politisk sekreterare S). Därför är det egentligen 

svårt att avgöra om förändringsviljan egentligen är större i Göteborg eller om bara 

förändringsmöjligheterna är större i Göteborg. 

I båda fallen finns det en stark tro förtätningens fördelar. Konsekvensen blir bristande 

lokalmiljöer – trångt, dåligt med ljusinsläpp, hårt exploaterade ytor med lite grönytor etc. 

Detta är inget nytt utan tidigare forskning lyfter fram denna problematik. Fysisk planering 
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är en ständig avvägning mellan intressen, både allmänna och enskilda. Transportsektorn 

är en stor orsak till CO2-utsläpp i Sverige och världen och att förtäta staden samtidigt 

som funktioner blandas för att minska transportbehoven är troligen en nödvändighet för 

att uppnå ett hållbart samhälle (UN HABITAT, 2015). Denna uppsats ämnar inte att 

argumentera för vilket av alternativen som kan bedömas vara bäst, istället handlar det om 

att presentera vad städerna prioriterar genom att belysa vilka konsekvenser som höga hus 

medför. Stockholm och Göteborg värderar vad som presenteras som effektiv 

markanvändning – att bygga högt -, byggnader med en tydlig landmärkeskaraktär som är 

identitetsskapande men också med en tydlig igenkänningsfaktor. Dessa höga hus kommer 

enkelt att associeras till staden och området de är lokaliserade i. De möjliggör också en 

bättre orienterbarhet, har du tydlig utsikt över stadens siluett kan du enklare orientera 

vilka områden som ligger vart eftersom de höga husen tydligt kommer att synas. Dessa 

positiva aspekter skapas dock på bekostnad av den lokala miljön. Ju fler planer i en stad 

som tummar på lokalmiljön, desto större problem kan det bli för hela staden. 

Stadsutveckling är mer än bara bostäder och kontor. Täthet kan bedömas som positivt ur 

ett hållbarhetsperspektiv, men det ska inte övervärderas (Chye Kiang Heng & Lai Choo 

Malone-Lee, 2010: 50). 

 

Tidigare forskning belyser hur det kan vara svårt anpassa bostadsområden med höga hus 

till barn. Forskning visar också hur barn som bor högt upp i hus är mer sällan ute (WSP 

& What! arkitektur, 2015; Yuen, 2005: 34-35). Vad som konstateras i resultatet är att 

flera av de undersökta planerna har bristande förskolegårdar, ont om friytor och dåligt 

med ljusinsläpp – det har alltså funnits problem att anpassa områdena till barn. 

Detta är problematiskt, men inte nödvändigtvis i det enskilda fallet. Alla typer av bostäder 

passa inte alla typer av människor, i fallet med Tellus Towers är inte heller målgruppen 

huvudsakligen barnfamiljer. Som ledamoten i SBN för Stockholm säger är det naturligt 

att människor har olika levnadsförhållanden under olika delar i livet (Intervju ledamot 

SBN, MP). Att det finns små lägenheter i ett bostadsområde som är sämre anpassat för 

barn är inte ett problem så länge bostädernas målgrupp inte är barnfamiljer. Problemet är 

snarare om det blir norm att bygga mycket höga hus då de negativa konsekvenserna som 

drabbar barnens utemiljöer i samband med höga hus skulle bli allt vanligare. Det skulle 

resultera i en stad med utemiljöer av allt sämre kvalité för barn. Enligt den ena intervjuade 

byggherren finns det en stark vilja från branschen att fortsätta bygga höga hus och många 

företag sitter på flertalet idéer som de vill förverkliga (Intervju SSM), vilket skulle kunna 

innebära problem för stadens utemiljöer. 

 

Det råder en tydlig enighet kring att höga hus medför extra kostnader för köparna. I en 

tid där nyproduktion redan är dyrt innebär de ytterligare dyra höga husen att man bygger 

för en än kapitalstarkare grupp. Det är tydligt att det är just exklusivitet som säljs – 

moderna och unika bostäder i signaturbyggnader med tekniska finesser och personlig 

service. Eftersom höga hus fortfarande är så pass ovanliga i Stockholm och Göteborg är 

en bostad i en sådan byggnad ett exklusivt alternativ. Konsekvensen är tydligt – det byggs 

en mer segregerad stad. Boverkets rapport om socialt hållbar stadsutveckling (Boverket, 

2010) lyfter fram vikten av ett helhetstänk i staden planerings om en nyckelfaktor för att 

uppnå social hållbarhet. Den täta blandade staden är det attraktiva idealet som lockar 

många, men på grund av sin höga efterfrågan saknar den ofta mångfald (Loit, 2014: 226). 

 

Helheten i staden glöms bort och staden ses i form av fragment. Att bygga dyra och 

exklusiva bostäder i ett område bidrar till en koncentration av kapitalstarka individer och 

därmed segregation. Om man samtidigt arbetar med att försöka motverka segregation i 
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resurssvaga områden har man i slutändan i bästa fall ett nollsummespel. Detta är 

dualismen av dagens planering - å ena sidan en fråga om social och ekonomisk 

omfördelning i staden, rättvisefrågor, jämlikhet etc. Man försöker mildra social oro, 

hindra segregation och förse befolkningen med grundläggande service och välfärd. Å 

andra sidan planeras staden som en plats för tillväxt, konkurrens och idén om att bana väg 

för entreprenörens möjligheter (Tahvilzadeh, 2015: kapitel 1; Baeten, 2012b). Hållbar 

stadsutveckling bör präglas av en synergi mellan ekonomisk-, ekologisk- och social 

hållbarhet. Dualismen mellan ekonomisk- och social planering ger istället intrycket av att 

vara målkonflikter istället för att utvecklas i synergi. Det ekonomiska och det sociala ses 

som separata ärenden som hanteras och behandlas separat. Konsekvensen blir att 

segregationen cementeras mer (Loit, 2014: 226). Detta är inte under några omständigheter 

hållbart. 

 

Att marknadsföra och positionera stadens riktning vad gäller vilken typ av stad man ska 

vara, och för vem är inte bara ord på ett papper i någon broschyr. Effekterna kan bli 

långtgående och påverka människorna i staden. Listerborn (2017) visar att detta inte är 

något nytt i Sverige. Malmö gjorde, som många andra städer, ett försök att rädda sig från 

sin sviktande industri och sadla om mot konceptet att bli en kreativ stad. Det handlar om 

att fysiskt planera om staden och samtidigt skapa en image, alltså både en fysisk och 

mental aktivitet. Att locka kreativa- industrier och arbetare är inte bara en önskan att 

staden ska frodas av kreativitet. Det landar snarare i att Malmö försöker skapa tillväxt 

genom nya ekonomiska sektorer. Stadens målsättning blir just tillväxten, utformningen 

av staden är underordnad detta. Tankesättet efterliknar en nyliberal doktrin där tillväxt 

ses som lösningen på staden och hela samhällets alla problem. I skuggan av detta står 

oftast redan marginaliserade grupper som inte får ta del av stadens nya utformning. För 

att uppnå denna tillväxtsmålsättning är stadens image och attraktiva urbana miljö viktiga 

pusselbitar. Flaggskepsprojekt som Turning Torso prisas från diverse håll som en 

framgång, men stadens baksida med segregation och fattigdom göms eller glöms (ibid.). 

Malmö har också andra likheter med Stockholm speciellt, det handlar om kopplingen 

mellan höga hus och signature districts. Även i stadens nya signaturdistrikt Hyllie byggs 

ett högt hus om ca 95 meter, något som Baeten (2012a) lyfter fram som ett projekt med 

nyliberala tankebanor. 

 

Även om det aldrig var uppsatsens målsättning att blanda in Malmö fanns det intressanta 

likheter mellan uppsatsens två undersökningsfall och Malmö. Det finns därför utrymme 

att argumentera för att Stockholm, Göteborg och Malmö alla resonerar på liknande sätt 

gällande motivering kring sin fysiska planering. Tankebanorna från exemplet Malmö 

återfinns i denna uppsats analys och Stockholm och Göteborg. Att analysera stadens 

fysiska utformning, identitetsskapande, marknadsföring och målgrupp som den byggs för 

är därför ständigt aktuellt. I och med urbaniseringens kraft pekar allting på att städerna är 

där det framtida samhället kommer att byggas. Dom höga husen är en liten men tydlig del 

av varför vi bygger våra städer som vi gör och för vem. 

 

Det finns en gemensam nämnare som genomsyrar hela analysen – tillväxt. Att 

marknadsföra staden, stärka dess identitet, bygga mycket bostäder, locka företag och 

kapitalstarka individer etc. mynnar alla ut i den gemensamma idén om att staden skall 

utvecklas genom tillväxt. Detta ligger i linje med tidigare forskning från bland annat Loit 

(2014) och Baeten (2012a, 2012b). Strategin är inte unik för höga hus, de är istället en 

del av den större nyliberala doktrin som penetrerar nutida svensk fysisk planering. 

Platsmarknadsföring och fysisk planering blir alltmer en del av samma strategi. Det 
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fysiska planering används som verktyg för att skapa tillväxt i staden. Det finns en 

tvåsidighet i detta. Dels är att skapa attraktiva områden för människor - som har råd att 

betala – en tillväxt-process i sig. Man säljer en vara, en bostad eller kontor. Samtidigt är 

jakten på inflödet av människor - humankapital - en tillväxt-process. Det ökar 

skatteintäkter och bidrar till ökad konsumtion. Staden existerar för- och tack vare den 

ekonomiska tillväxten. Staden är därför både marknadsplatsen och varan som säljs. Det 

är egentligen inget kontroversiellt konstaterande, samhällssystemet är byggt på principen 

om tillväxt. Problemet är när målsättningen om tillväxt blir överordnad alla andra mål 

och framförallt när varan som säljs – staden – successivt blir så dyr att människor 

exkluderas helt eller koncentreras till områden där de inte får ta del av stadens utveckling. 

Det blir inte längre en självklarhet att staden ska vara en plats för alla. 

Samtidigt finns det exempel på vad som händer med städer som kapital och människor 

flyr ifrån, dom tynar långsamt bort och dör tillslut. Små avbefolkningsorter på 

landsbygden eller Detroit i USA är exempel på detta. Kanske är det rädslan för just detta 

som medvetet eller omedvetet tvingar planeringsinstitutioner i städer att vidta större och 

mer kostsamma åtgärder för att bibehålla stadens attraktivitet, med allt mindre fokus på 

vilka sociala- och ekologiska konsekvenser det riskerar att medföra. 

 

“När staden betraktas som något som helst ska ägas, köpas och säljas 

blir konkurrens, marknadsföring och gestaltning ledord och 

strategiska verktyg. Det för också med sig att stadens befolkning och 

presumtiva invånare i allt fler sammanhang betraktas som kunder och 

konsumenter och inte i första hand som medborgare, som människor 

med vissa rättigheter och skyldigheter.” (Ramberg, 2016: 7). 
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4.0 Slutsats  
 

 

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring vad som motiverar till att en 

stad vill bygga högt, vilka drivkrafter som ligger bakom och vilken roll man vill att höga 

hus ska ha. Mer specifikt har uppsatsen undersökt planerade höghusbyggen i våra två 

största städer Stockholm och Göteborg. I uppsatsens teoretiska ramverk presenterades 

fyra idealtypiska förklaringar till varför man bygger högt – baserat på tidigare forskning. 

Vad som går att konstatera är att det inte finns en enskilt tydlig idealtyp som stämmer in 

på Stockholm eller Göteborg som förklarar varför städerna väljer att bygga höga hus. 

Processen är för mångfacetterad och komplex för att kunna förenklas ner till en 

idealtypisk förklaring. 

Istället finns det olika förklaringar baserat på vilka intressenter som undersöks och 

framförallt vilken skalnivå som analyseras. I Stockholm marknadsför de utvalda höga 

husen strategiskt viktiga områden i staden. För Göteborg marknadsför de höga husen 

staden mer indirekt på en makronivå genom att signalera modernitet. Staden vill anamma 

den internationella identiteten och erkännas som en framgångsrik stad. Att höga hus 

innebär mer effektiv markanvändning kan exploateringstalen bekräfta. Dock verkar det 

mer länkas samman med ekonomiska intressen snarare än hållbarhet då byggena innebär 

att områdena lokalt går miste om centrala hållbarhetsaspekter som ekosystemtjänster och 

rekreationsområden. Staden är en vara marknadsförs och som säljs. 

 

Vi är fortfarande kvar i planeringsparadigmet av den täta och blandade staden och det 

finns ingenting som tyder på att det paradigmet är på väg att ändras. Dock finns det inslag 

från historien. Modernismen argumenterade för att höga hus signalerade modernitet, 

något som fortfarande ser ut att prägla en del av motiveringen i Stockholm och Göteborg. 

Det finns dock nya inslag vår samtida svenska planering. De två städerna arbetar i större 

utsträckning med exklusiviteten hos de höga husen, ännu är det inte en norm att bygga 

högt. Men idén att ett modernt område eller en modern stad ska ha höga hus ser ut att ta 

en allt större plats i diskursen om hur våra två största städer ska se ut. Fysisk planering 

kommer alltid att vara ideologiskt och sammanlänkad med politiken. Som Hackworth 

(2007: 79) tydligt förklarar kan förändringar i den fysiska utformningen av en stad ofta 

länkas samman till en större politisk förändring. I fallet med Stockholm och Göteborg 

innebär de nya inslagen möjligen att konkurrensen mellan städer har ökat, nationellt och 

globalt. Människor och kapital rör sig enklare mellan städer på global nivå och i och med 

krävs det kraftfulla åtgärder för att attrahera dem. Den här uppsatsen argumenterar för att 

viljan att skapa den exklusivitet som höga hus erbjuder och den modernitet som de önskas 

signalera är ett tecken på just detta. 

 

Det formella svaret på uppsatsens frågeställning kan sammanfattas till följande: 

 De drivkrafter som uppmuntrar till bygget av höga hus i Stockholm och Göteborg 

är en kombination av marknadskrafter och politisk vilja. Det finns en politisk vilja 

att utveckla staden så den signalerar till individer och kapital att just deras stad är 

en dit flöden bör röra sig på den globala marknaden som är konkurrens mellan 

städer. Marknadskrafterna kan vara personligt drivna entreprenörer, men också en 

rent ekonomisk kalkyl. Idén ser inte ut att vara sammanlänkad till något enskilt 

politiskt parti utan snarare till en allmän tro på hur städer ska utvecklas och varför. 
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 Motiveringen är tillväxtcentrerad, för byggföretagen handlar det om att 

marknadsföra sig med unika och attraktiva bostäder som säljs till höga priser. För 

staden handlar det om att konkurrera om kapital genom att erbjuda en attraktiv 

stad med unika inslag. Man får samtidigt en tät stad och mycket bostäder på liten 

yta men dessa aspekter ser ut att vara sekundära vad gäller motivering. 

 

 De höga husen har en roll som länkas samman med idén om enskilda eller 

gemensamma landmärken som stärker stadens attraktivitet, antingen på 

områdesnivå eller på makronivå. Detta görs antingen direkt där höga hus stärker 

identiteten i strategiskt viktiga områden – som i fallet med Stockholm. Eller så 

bidrar de höga husen till en modern internationell identitet som ska symbolisera 

en framgångsrik stad – som i fallet med Göteborg 
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5.0 Förslag på vidare forskning 
 

Denna uppsats länkas samman till frågan om vem man bygger staden för, ett ständigt 

aktuellt ämne. Kapitalsvagare grupper som nyanlända, unga, studenter och ensamstående 

föräldrar har alla ett lika stort behov av en bostad som mer kapitalstark grupper. Om 

bostadsproduktion ständigt går upp i pris blir det allt fler som inte har råd med en allt 

större del av bostadsbeståndet. Vem är ansvarig? Om inte branschen och kommunerna 

kan ordna detta måste kanske andra instanser rycka in. Förslag på vidare forskning är att 

undersöka vilka åtgärder som kan underlätta för en mer jämlik bostadsmarknad i tider när 

bostadsbyggandet levererar ett utbud som en stor del av samhället inte har råd med. 
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Hämtad 2018-04-29 

 

Bild 2 

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) illustrerad bild av Karlatornet [fotografi], 

tillgänglig på: 

http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstaden/images/karlavagnstornet-397667 

hämtad 2018-05-15 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstaden/latest_media/tag/soedra-aelvstranden#filter-list-items
http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstaden/latest_media/tag/soedra-aelvstranden#filter-list-items
http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstaden/images/karlavagnstornet-397667
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Bild 3 

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) illustrerad vy av Karlastaden från Kämpebron 

[fotografi], Stadsbildsanalys bildbilaga, sida 2, Göteborgs stadsbyggnadskontor. 
 

Bild 4 

Wingårdhs arkitekter, Illustration av Tellus Towers – centrala Telefonplan [fotografi], 

tillgänglig på: 

https://vaxer.stockholm.se/projekt/centrala-telefonplan/ 

Hämtad 2018-05-15 

 

Bild 5 

Norra tornen, under konstruktion [fotografi], foto taget 20180526 av uppsatsens 

författare, Sebastian Rigi 


