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ABSTRACT: 

  
Med stöd av filosofen Michel Foucaults begrepp styrningsmentalitet, definieras i denna 

uppsats den makt som de som styr staden har över stadens utformning. Uppsatsen belyser 

hur bilen som färdmedel påverkat stadsplaneringen och förändrat stadsbilden. Genom 

analys av stadsplaner, tidningsartiklar och relevant litteratur tydliggörs hur den 

politiskt styrda lagstiftande makten reglerat beslut gällande planförslag och markuppköp, 

som medfört att bilen beretts plats i Stockholms innerstad och därtill möjliggjort 

skapandet av Skärholmens centrum. Dessutom ger de berörda tidningsartiklarna inblick i 

hur den allmänna debatten förts och hur tidsandan kontinuerligt förändrats.  

 

I samband med bilens tillkomst, under tidigt 1900-tal, var de styrande väldigt entusias-

tiska till bilen som färdmedel, men trots det dröjde det innan bilismen kom att prägla 

stadens utformning. Fram till mitten av 1930-talet var det främst den spårburna trafiken, 

d.v.s. tåg och spårvagnar som det planerades för.   År 1946 kom ett första förslag på en 

ny cityplan, som efter revidering antogs år 1952, samma år presenterades en generalplan 

för stadens ytterområden. Dessa planer resulterade sedermera i att Sergels torg och 

Skärholmens centrum uppfördes.   

 

För att skapa plats för Sergels torg som med sina modernistiska byggnader var resultatet 

av tankar om trafikseparering och storskalighet, påbörjades en rivningsvåg i Stockholms 

innerstad. Rivningarna ledde i sin tur till protester från allmänheten. Samtidigt 

debatterades den nya arkitekturen i pressen och uppfattningarna var varierande men 

påtagligt många av artiklarna hade en negativ ton.  

 



De ursprungligen positiva förhoppningarna gällande Skärholmens Centrum, grusades 

redan dagen efter dess invigning den 9 september 1968, då en serie av negativa skriverier 

i dagspressen inleddes.   

 

Under rubriken STHLM vs SKHLM görs en jämförande analys mellan utformningen av 

Sergels torg i förhållande till Skärholmens centrums utformning, där de trafikseparerings-

lösningar som genomfördes i respektive område behandlas.   

 

Idag drygt femtio år efter byggnationen av Sergels torg och Skärholmens centrum, har 

politiska beslut fattats för att, från och med nästa år, 2020, begränsa användandet av bilar 

med förbränningsmotorer i Stockholms innerstad. Detta medför att man nu kan se föränd-

ringar i området runt Sergels torg, men även på andra platser i staden, där vägbanornas 

ytor minskats och fått ge vika för ökat utrymme för gångtrafikanter och andra trafikslag 

såsom små eldrivna skotrar och spårvagnens återkomst.      
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INLEDNING 

Inledning till ämnet                       

Betänker man att mänskligheten funnits i cirka tvåhundratusen år samtidigt som bilen 

uppfanns för endast drygt hundra år sedan, så blir man klar över vilken enorm påverkan 

och betydelse bilens korta förekomst haft för utvecklingen av det moderna samhället.  

Den frihet bilen medfört för individens rörlighet, med möjlighet att snabbt kunna 

transportera både personer och varor över stora ytor, utan att vara beroende av dragdjur, 

har naturligtvis haft en positiv påverkan på samhällets handel och lett till en snabb och 

stark ekonomisk utveckling. Samtidigt har de skaderisker i form av trafikolyckor som 

bilåkandet medför samt dess negativa inverkan på miljön kontinuerligt debatterats.  

Med dessa funderingar i bakhuvudet, väcktes mina tankar på hur förekomsten av bilen 

som fortskaffningsmedel påverkat stadsbilden. Mentalt växer man in i sin stadsmiljö 

samtidigt som staden växer med en under livets gång. Det leder till att den succesiva 

förändringen kan vara svår att upptäcka i det dagliga livet. Personligen upplever jag inte 

att Stockholms stadsmiljö förändrats speciellt mycket under min livstid, där 

minnesbilderna över Stockholms innerstad för min del rör sig bakåt i tiden till 1960-talet. 

Samtidigt ser man ideligen att avspärrningar görs för att gatuarbeten utförs, vilket oftast 

innebär smärre förändringar som utgör en ständig föryngringsprocess av gatumiljön. 

Den stora strukturella förändringen kom under 1950-60-talen, då massbilismen fick sitt 

genomslag i Sverige. Fram till 1950-talet var det mest transportfordon, taxinäringen och 

välbeställda hushåll som hade tillgång till bil.1 Trots det så började planeringen av den 

nya stadsbilden i city, kallad Norrmalmsregleringen redan under 1930-talet och beslutet 

om att anta planen fastslogs i mitten av 40-talet. Beslutet ledde till de förändringar som 

genomfördes i Stockholms citykärna under 1950-60-talen och som pågick ända fram till 

år 1981. Planeringsprocessen var således lång och fylld av diskussioner, reviderade 

förslag och överklaganden. 2 

Uppsatsen belyser bilens inflytande över stadsmiljön från 1900-talet fram till idag, med 

fokus på 1950-60-talen. Analysen inkluderar en historisk tillbakablick, samt en slutlig 

diskussion om framtiden. Främst berörs planeringen för de centrala delarna i Stockholm, 

den så kallade Norrmalmsregleringen, ställd i relation till planeringen för bilen i 1960-

talsförorten Skärholmen. Teoretiskt stödjer sig analysen på tolkningar av filosofen Michel 

Foucaults maktbegrepp, governmentality i dess översättning styrningsmentalitet och på 

begreppet territorialitet, såsom de tolkats av Klas Ramberg, respektive Mattias 

                                                           
1 Olle Wilson, Den tidiga svenska bilhistorien,. https://www.ok.se/historia/den-folkliga-bilismen/den-tidiga-svenska-

bilhistorien (2019-04-20). 
2 Ingemar Unge, I våra kvarter Stockholm under 60-talet. Lars Åke Winberg Förlag AB, Hudiksvall 1994. s 9. 

https://www.ok.se/historia/den-folkliga-bilismen/den-tidiga-svenska-bilhistorien
https://www.ok.se/historia/den-folkliga-bilismen/den-tidiga-svenska-bilhistorien
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Kärrholm.3 Vidare exemplifierar de utvalda analysområdena, Sergel torg och 

Skärholmens Centrum, de planeringsprinciper som SCAFT 1968 (Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) innefattar gällande en trafiksäker 

stadsplanering.4 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och belysa hur bilanvändandet medfört förändringar 

av Stockholms city´s stadsbild, sett till stadsrummets gestaltning, dess gatunät och 

arkitekturens utformning. Detta ställt i relation till förorten Skärholmen, som 

ursprungligen planerades utefter bilen som fortskaffningsmedel.  

Därtill avser uppsatsen att väcka tankegångar och diskussion om bilens framtid som 

transportmedel i Stockholms innerstad. 

Frågeställningar 

Hur har bilens frammarsch i staden påverkat Stockholms stadsbild sett ur ett historiskt 

perspektiv? 

Hur påverkade bilens genomslagskraft Sergel Citys utveckling under 1950–60-talen, 

ställt i förhållande till bilens påverkan på utformningen av det samtida förortscentret i 

Skärholmen?  

Hur kan stadsbilden komma att ändras med tanke på kommande restriktioner på 

bilkörande i Stockholms innerstad? 

Den tredje frågeställningen som innefattar ett framtidsfokus avser endast att väcka 

diskussion om bilens framtid i innerstan; detta eftersom framtiden är oviss och således 

inte kan prövas. 

Teori 

Jag stödjer mina teoretiska resonemang på den franske filosofen Michel Foucaults 

tankegångar gällande diskursteori och det av Foucault myntade begreppet Styrnings-

mentalitet eller governmentality, som innefattar både en form av maktstruktur och den 

maktutövning som till exempel politiker, samhällsplanerare och arkitekter utövar mot 

stadens invånare genom sina respektive yrkesutövningar.5  

 

                                                           
3 Klas Ramberg, 2012. Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 

1989-2003. Stockholm: Hemmavid förlag. S. 28, 108, 141./ Kärrholm, Mattias, Arkitekturens territorialitet: till en 

diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum, Institutionen för arkitektur, Lunds 

universitet, Diss. Lund: Lunds universitet, 2004, Lund, 2004. s 54-55, 100-116. 
4 Anders Hagson, Stads- och trafikplaneringens paradigm: en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare, 

Chalmers tekniska högskola, Tema stad & trafik, Diss. Göteborg: Chalmers tekn. högsk, 2004,Göteborg, 2004. 
5 Ramberg 2012. s. 28, 108, 141. 
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Foucaults principer och grunden för hans diskursteori.  

Foucault hävdar att alla begrepp är historiskt bildade och betingade och därmed aldrig 

universellt sanna. Begreppens innebörd är helt beroende av dess historiska sammanhang; 

för vem besitter sanningen och därmed auktoritet att förklara sanningen? Detta innebär 

att vår uppfattning om och beskrivning av världen och samhället är skapad genom diskurs. 

Med detta överfört till maktbegreppet, menar Foucault att makt inte finns som en absolut 

sanning, utan att den skapas i diskursen och att diskursen förändras över tid, vilket innebär 

att maktbegreppet står under ständig förändring. Begreppen, oavsett vad det gäller, skapas 

genom diskursen inom särskilt mäktiga institutioner där språket är väldigt auktoritativt.6   

Detta förhållningssätt innefattar två påståenden: Dels att all kunskap ofrånkomligt är en 

fråga om makt. Eftersom det aldrig kan finnas en objektiv beskrivning av världen, så 

måste varje beskrivning som utger sig för att vara sann förstås i termer av sitt syfte och 

sin funktion och i styrningen av makt. För det andra måste historikern undvika kontinuitet 

och aktivt söka efter avbrott eller skiften gällande sättet att tänka kring värderingar och 

ideal. Detta eftersom det enligt Foucault inte finns några konkreta eller sanna 

förändringar, utan endast förändringar i sätter på vilket vi blir styrda. 7   

 

Foucaults maktbegrepp 

Främst är det hur makten utövas, som Foucault tar fasta på; likväl som dess påverkan på 

andra handlingar och det faktum att makten ständigt måste erövras, vilket i sig kräver 

ständig handling. 8  Makten kan ha både en positiv och en negativ verkan, vilket innebär 

att man kan synliggöra verksamma maktrelationer genom att studera maktmotstånd. Det 

innebär att makt måste stå i relation till något som påverkas av dess maktutövning. 

Foucault menar att det som påverkas främst är handlingar och inte individen.9 Foucault 

belyser även maktens positiva sida; makt kan skapa möjligheter vilket gör den produk-

tiv. Enligt Foucault står makt och kunskap varandra nära men begreppen får för den 

sakens skull inte ses som synonyma.10  

 

 

 

                                                           
6 Michael Hatt, Charlotte Klonk, Art History, a critical introduction to its methods, Manchester University press 

Manchester and New York, 2006, s 158-159.  
7 Hatt, och Klonk, 2006, s 158-159.  
8 Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens 

offentliga rum, Institutionen för arkitektur, Lunds universitet, Diss. Lund: Lunds universitet, 2004, Lund, 2004. s 54-

55, 100-116, s 103. 
9 Kärrholm. 2004, s 103-104. 
10 Kärrholm. 2004, s 104. 
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Foucaults indelning av maktbegreppet i tre analytiska nivåer:  

Strategic relationships, är en svag form av maktutövning som görs beroende av en 

strategisk förmåga till handling, en handlingskapacitet som inte riktas mot andra utan mot 

utövaren självt.11 

Government, eller Governmentality, är en maktform som vill åstadkomma ett visst 

beteende genom en form av systematisk styrning och genom att använda sig av olika 

medel, för att uppnå önskad effekt, såsom exempelvis byggnader.12 Överfört till denna 

uppsats tema, så kan man exemplifiera det med att: om man inte vill ha parkerade bilar 

synliga på gatorna, så bygger man ett garage. Styrningen sker då inte direkt mot individen, 

utan handlingen skapar en förutsättning som indirekt påverkar individen, som ges 

möjlighet att nyttja garaget, så att gatuparkeringen minskar. Detta är således en positiv 

systematisk maktstyrning. Begreppet governmentality är relevant både i territorialitets-

forskningen, likväl som i samhällsplaneringssammanhang. Governmentality översätter 

filosofiedoktor Klas Ramberg till styrningsmentalitet vilket är det begrepp som aktivt 

kommer att användas i denna uppsats analys.13 

Dominans är den ojämna maktbalans som vanligtvis förknippas med begreppet makt; där 

de som domineras har svårt att förändra sin situation. Även detta begrepp är applicer-

bart på territoriella strategier.14 

Foucaults maktbegrepp syns således även i territorialitetsforskningen och kan i detta 

avseende innebära en kontroll utefter administrativa medel på ett sätt som liknar 

governmentality då det innefattar en styrning av invånarna uppifrån-och-ned. 

Territorialitetsbegreppet inom arkitekturen belyses av Mattias Kärrholm i hans 

avhandling från 2004.15 Begreppet territorialitet kommer ursprungligen från latinet, terra 

som betyder jord och torium som betyder tillhöra, men kan även hänföras till latinets 

terrere som översatt till svenska betyder skrämma. Inom territorialitetsforskningen syftar 

begreppet snarast till en markering och kontroll av ett områdes gräns, än till själva 

området som sådant.16 Som administrativ organisation kan territorialitet användas för att 

klassificera människor likt objekt i olika grupperingar exempelvis utefter socialklass, 

eller yrkesroll och i detta avseende kan en kontroll utefter administrativa medel utföras i 

likhet med styrningsmentalitetens styrning av invånarna uppifrån-och-ned.17    

                                                           
11 Kärrholm. 2004, s 105. 
12 Kärrholm. 2004, s 105-106. 
13 Ramberg 2012, s 28, 108, 141. 
14 Kärrholm. 2004, s 106. 
15 Kärrholm, 2004. s 54-55, 100-116. 
16 Kärrholm. 2004. s.35-36. 
17 Kärrholm. 2004. s.54-55. 
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Dessa tolkningar gällande maktbegreppet styrningsmentalitet och territorialitet ser jag 

som applicerbara på hur stadsplaner utformas och resonemangen kommer att ligga till 

grund för i min analys.  

Begrepp 

I det följande definieras begreppen: stadsbild, stadsrum, modernism och arkitektonisk 

kvalitet. Detta eftersom jag ser att det främst är genom dessa begrepp som den 

konstvetenskapliga dimensionen kommer fram och belyses i uppsatsen. 

 

I uppsatsens titel förekommer begreppet stadsbild. För att förtydliga för läsaren vad jag 

menar med begreppet så har jag valt att göra en personlig definition av det och ställer det 

i förhållande till min personliga definition av begreppet stadsrum:   

 

Stadsbilden  

Stadsbilden ger en övergripande syn på staden. En form av helikopterperspektiv ur vilket 

man kan zooma in eller ut ifrån staden på samma sätt som när man ser på en karta, eller 

stadsplan, eller på ett foto, sett ovanifrån ur ett tvådimensionellt perspektiv. Stadsbilden 

kan även ses i form av en skyline eller utsikt både på foton och i den verkliga staden. I 

Staden ser jag stadsbilden likt en form av levande tavla, som beskådas utifrån, med ett 

utanförliggande, ej delaktigt, perspektiv. Begreppsmässigt kan stadsbild även bli 

synonym med den bild, i avseendet uppfattning, om staden som framförs exempelvis i 

samband med diskussioner. 

 

Det övergripande perspektiv som begreppet stadsbild ger harmonierar med den 

maktstruktur som begreppen styrningsmentalitet och territorialitetsbegreppet innefattar 

och är därmed förenklat sett det sätt som de styrande makthavarna ser staden från då de 

fattar sina beslut om stadens framtida utveckling. Stadsbilden är med andra ord det som 

studeras i denna uppsats. 

 

Stadsrum 

Stadsrum är ett begrepp som enligt min tolkning kräver en form av delaktighet och 

tredimensionalitet. Stadsrummet omsluter en och tillåter ett inkluderande, 

inifrånperspektiv. Det som beskådas kan ses likt en staty från olika vinklar som medger 

att former och detaljer framträder i exempelvis enskilda byggnader, men även i platser 

och gatumiljön i stort.   

  

Med detta tankesätt blir stadsrummet individens eller medborgarens perspektiv där denne 

möter resultatet av det som makthavarna beslutat gällande stadens utformning. I denna 

uppsats har stadsrummet som perspektiv en underordnad roll, men är det sätt på vilket jag 

själv upplevt de undersökta platserna vid mina besök på Sergels torg och i Skärholmens 
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centrum. Mina intryck från dessa besök i stadsrummen vill jag genom ett omfattande 

bildmaterial delge läsaren.  

 

Modernism  

Modernismen inom arkitekturen och stadsplaneringen fick sitt genombrott på 1920-talet 

och gavs varierande uttryck under hela 1900-talet. Modernismen inom arkitekturen 

kännetecknas av sina rena, raka ofta geometriska former och kan förenklat delas in i tre 

olika kategorier där funktionalismen främst gjorde sig gällande inom bebyggelsen på 

1930-talet och brutalismen, med sina tunga gråa betongelement synliggörs i 1950-70-

talens arkitektur. Därefter kom high tech-arkitekturen som jag personligen upplever som 

mer futuristisk i sitt formspråk än de övriga.  high tech-arkitekturen har inte fått samma 

genomslagskraft i Sverige som de två andra modernistiska stilarna. Stilen kännetecknas 

av att fastighetens tekniska installationer får en framträdande roll och ses som en del av 

den estetiska utformningen av byggnaden. Centre Georges-Pompidou i Paris utgör ett 

tydligt exempel på high tech-arkitektur.18  Fasaden är omgärdad av färgglada instal-

lationsdragningar i kombination med utanpåliggande rulltrappor, men är i övrigt, enligt 

min uppfattning, väldigt likt vårt kulturhus på Sergels torg i Stockholm.   

 

Arkitektonisk kvalitet  

Arkitektonisk kvalitet definieras av arkitekturforskaren Magnus Rönn utefter dess 

egenskaper: Det är ett som han kallar; öppet begrepp, där ingen slutlig definition finns, 

utan begreppet är ständigt föremål för diskussion och omtolkningar. Rönn menar att i och 

med att det är ett öppet begrepp utan en specifik definition samtidigt som begreppet i sin 

grund är värdeladdat, så ligger det i begreppets natur att det skapar en debatt och 

oenighet. Rönn drar som en slutsats av detta att det inte går att pröva om arkitekto-

nisk kvalitet som begrepp är sant eller falsk.19 

 

Olika uppfattningar om vad som är arkitektonisk kvalitet och därmed eftersträvansvärt 

d.v.s. värt att bevara, eller ta fasta på i nyproduktionen, avspeglades i debatten som följde 

gällande rivningarna av Gamla Klara och uppbyggnaden av den nya modernistiska 

arkitekturen runt Sergels torg och i Skärholmens centrum.  

 

Metod  

Som metod undersöker jag att genom komparativ analys förändringar i stads- och 

detaljplaner; från Lindhagenplan år 1866 till dagens gällande översiktsplan för 

                                                           
18 Olle Svedberg, Planerarnas århundrade: Europas arkitektur 1900-talet, 5. uppl., Arkitektur, Stockholm, 1996, s. 

93-95, 140, 157-160.  
19 Lotta Särnbratt, Perspektiv på miljonprogrammet, Arkitektur, kulturhistoria och miljöanpassning som delar av 

hållbar utveckling. Chalmers tekniska högskola. Institutionen för arkitektur. Göteborg 2006. S.56-58. 
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Stockholms stad från 2018. Därtill studeras bilens inverkan på Sergel City och 

Skärholmens Centrum under 1950-1960-talen genom textanalys av relevant litteratur i 

ämnet, samt genom tidningsartiklar hämtade ur Kungliga bibliotekets digitala arkiv. 

Antalet sökord har varit omfattande, men norrmalmsregleringen, Sergels torg, 

Skärholmens Centrum, är några som även använts i kombination med varandra. Vidare 

har jag genom platsbesök tagit del av och utforskat tidstypiska arkitektoniska exempel på 

bilens avtryck i gaturummet, som även dokumenteras genom fotografering.  

 

Studieobjekt och Material 

Studieobjektet som analyseras är Stockholms stadsbilds förändring med anledning av 

bilens inträde i stadsmiljö, dels ur ett historiskt- samt ur ett nutidsperspektiv. Fokus ligger 

på Cityomdaningen under 1950-1960-talen och den diskussion som följde i dess spår, 

jämfört med utbyggnaden av Skärholmens Centrum i södra Storstockholm. Den slutliga 

diskussionen innefattar även en blick mot Stockholms gatumiljö sett ur ett möjligt 

framtidsperspektiv. 

Uppsatsens frågeställningar analyseras med stöd av material i form av relevant litteratur 

och forskning, genom primärkällor i form av digitaliserade tidningsartiklar från tiden, 

äldre bildmaterial, samt egenhändigt fotograferade bilder från nutid, platsbesök på 

Sergels torg samt i Skärholmens centrum samt stads- och detaljplaner, såsom: 

Stadsplan för Skärholmens Centrum inom stadsdelen Skärholmen i Stockholm. Stadsplan 

upprättad den 14 maj 1964 Stockholms Stads Stadsbyggnadskontor. Fastställd 3/9-64 

påtecknad av tjänsteman P-Å Herrström. Skärholmens Centrum pl.6235.  

Stadsplan för Norra Skärholmen pl.6230. 

Stadsplan för västra Skärholmen pl.6226. 

Översiktsplan för Stockholms stad, Stockholm 2018. Fastställd november 2017, gällande 

fyra år fram till 2022. 

Rivningsplaner inför Norrmalmsregleringen, som påvisar vilka byggnader som ska rivas 

för bilens framkomlighet, samt vilka byggnader som avses att rivas för uppförande av ny 

bebyggelse: 

Stadsplanekontorets förslag alt. E/1942. Byggnadsrivningar, (bild 5). 

Hedqvists Förslag alt D/1942 m korrigeringar. Byggnadsrivningar, (bild 6). 

De tidningsartiklar som stödjer analysen är följande: 

Göran Lindahl, ”Den nya Sveaplatsen”, Arkitektur 1959, nr 6, s 133-135.  

Lars-Olof Franzén, ”Riv Skärholmen”, Dagens Nyheter (1968-09-10). 
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Michael Toll, "Nytt rekord i Stockholm: Vi går mer än någonsin", Vårt Kungsholmen 

(20190427-20190503). s. 10. 

Osign. ”Hantverkshus behövs på Norr.”, Aftonbladet (1952-09-21). 

Osign. ”Rasande husfasad får inte renoveras. Hinner slottet få jubileums-

make up?”, Aftonbladet (1952-11-17). 

Osign.”Vad läget kräver.”, Dagens Nyheter (1934-02-28). 

Osign.”Tegelbacken och nedre Norr”, Dagens Nyheter (1942-01-29). 

Osign.”Tegelbacken”, Dagens Nyheter (1942-03-14). 

Osign.”Nedre Norrmalm och företagarna.” Svenska Dagbladet (1946-09-22) 

Osign., ”Kraftig forcering av höghusbyggena 1960 julhandlar vi i mycket STÖRRE 

CITY!” Expressen (1960-01-10). 

Svale, ”Lekmannen har fantasi, teknikern uppskattar det.”, Svenska Dagbladet (1942-

04-01). 

Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att i behandla bilens avtryck i stadsbilden under 1950-60-talen 

och hur Norrmalmsregleringen påverkade utformningen av Sergels torg ställt i förhållan-

de till planeringen av Skärholmen Centrum.  

Därtill kommer en historisk tillbakablick för att skapa en ökad förståelse för bilens 

inverkan på stadsbilden, samt en avslutande diskussion om bilens framtida påverkan på 

staden. 

Forskningsöversikt 

Det finns mycket skrivet om bilen och dess påverkan på omgivande miljöer. Olle Wilson 

tar i sin avhandling, Raffinerade rum: bensinstationer och precisionskultur i Sverige 

1926-1956, upp hur bilen medfört att en helt ny byggnadstyp uppstått, bensinmacken, 

som oftast har en likartad mycket speciell arkitektur. 20  

Klas Ramberg, stöder sin avhandling, Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekt-

tävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003, på Michel Foucaults 

tankegångar gällande diskursteori och klargör begreppet governmentality. Ramberg 

redogör för och tolkar olika svenska översättningar av Foucaults begrepp, där en 

                                                           
20 Olle Wilson. Raffinerade rum: bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet, 2012. 
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översättning, styrningsmentalitet, innebär att de styrande planerar bebyggelse utifrån en 

uppfattning om vilken människotyp som kommer att leva och verka på platsen.21  

Även Mattias Kärrholm belyser Michel Foucaults tankegångar gällande makt i sin 

avhandling Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och 

gestaltning i stadens offentliga rum. I avhandlingen beskriver Kärrholm begreppet 

territorialitet med dess fokus på arkitekturen.22   

Anders Hagson redogör i sin studie Stads-och trafikplaneringens paradigm en studie av 

Scaft 1968, dess förebilder och efterföljare, för stadsplanering utifrån trafikseparerings-

ideal. Scaft-gruppens tankar byggde främst på uppfattningen om trafiksäkerhet och en 

stad byggd för hög hastighet och blandade inte in estetiken i bedömningen av stadens 

funktioner.  Arkitekter och samhällsplanerarna stod för de estetiska idealen, samtidigt 

som de såg fördelarna med och involverade trafiksepareringen i sina förslag.23 

Disposition 

Initialt ges en kortare beskrivning av det regelverk som styr planprocessen, samt en 

kortfattad analys av hur maktbegreppet styrningsmentalitet kan appliceras på olika 

yrkeskategorier, som i sin yrkesutövning påverkar stadsbilden. 

Uppsatsens analysdel är indelad i tre avsnitt, en för varje frågeställning. 

Under rubriken, Bilen i Stockholm sedd ur ett historiskt perspektiv, ges en tillbakablick 

över trafikutvecklingen i Stockholm, som ger svar på den första frågeställningen. Denna 

del tillför dessutom bakgrundsinformation som ger det kommande kapitlet stöd.  

Under rubriken, Sergel City i jämförelse med Skärholmens Centrum, 1950-60-tal   följer 

en jämförande analys av norrmalmsregleringens påverkan på Stockholms citykärna med 

fokus på Sergels torg ställt i relation till utvecklingen av den södra förorten Skärholmen. 

Vilket ger svarar mot uppsatsens andra frågeställning. 

Den tredje delen behandlar nutid och framtid. Under avsnittet, Nutids- och framtidsblick, 

lyfts frågan om Stockholms framtida utveckling som bilstad, med avsikt att belysa den 

tredje frågeställningen. 

Detta avsnitt är endast avsett att väcka en diskussion om framtiden och uppsatsen har 

varken möjlighet eller ambition att ge något konkret svar på hur den framtida staden 

kommer att se ut. För vem kan med säkerhet sia om framtiden? 

                                                           
21 Ramberg 2012, s.108. 
22 Kärrholm. 2004, s 287-290. 
23 Hagson 2004, s.158. 
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Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion som berör uppsatsens samtliga delar, 

samt har en mer personlig prägel. 
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BILENS INVERKAN PÅ STADSBILDEN OCH FÖROTSSAMHÄLLET 

Planprocessen, regelverk och makt. 

Planprocessen och regelverk 

En plats utformning styrs förutom av rådande smakideal bland annat av gällande lag-

stiftning. Det är främst Plan- och bygglagen som anger förutsättningarna för byggandet i 

staden, men även Miljöbalken och Byggnadsverkslagen påverka stadens utformning.24 

De ändamål som byggnaderna får användas till regleras genom planföreskrifter som har 

en långsiktig verkan. Det innebär att det tar tid att ändra användningen från exempelvis 

bostadsbebyggelse till allmänt ändamål eller affärsändamål.25  

 

Den tidigare definitionen av en fastighet var mark. Ändringen i lagstiftningen från år 2004 

medger en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att en fastighet 

nuförtiden kan vara i tre dimensioner. Det betyder att en dimension kan vara under 

markytan, medan en byggnad placerad på marken är en andra dimension och luft ovan 

byggnaden utgör den tredje dimensionen. Det medger att flera aktörer och ägare kan vara 

involverade i och äga olika delar av det som tidigare endast var en fastighet.  Exempelvis 

kan ett garage i dimension ett ägas av ett fastighetsbolag, medan ett annat fastighetsbolag 

äger butikslokalerna i gatuplan och en tredje äger och förvaltar nybyggda bostäder på 

byggnadens tak.26 

 

Makt 

Beslutande är makt och sett till Foucaults maktbegrepp, styrningsmentalitet, så innebär 

det att de styrandes beslut leder till handlingar som trots att de inte är riktade mot enskilda 

individer utan mot övergripande organisatoriska handlingsmönster, såsom lagstiftning i 

stadsplanefrågor, ändå indirekt utövar makt över stadens invånare, genom att de påverkar 

dess stadsmiljö. 

Foucault ser på maktbegreppet i dess utövande form och inte till den makt som individen 

besitter.27 För att förstå de makttekniker som arkitekturen inrymmer, måste man inte bara 

studera arkitekturprojektet, utan även betänka och kalkylera med att arkitektens inställ-

ning och mentalitet finns inkorporerad i arkitekturen.28 

                                                           
24 Regelverk för hushållning, planering och byggande, Gällande lydelse den 1 juli 2004. Boverket, rättsenheten, 2004. 
25 Ingrid Hammarström, & Thomas Hall, (red.), Growth and transformation of the modern city: the Stockholm 

conference, September 1978, University of Stockholm, Swedish council for building research [Statens råd för 

byggnadsforskning], Stockholm, 1979, s 29-47.  
26 Ulf Troedson, Fastighetsindelning i tre dimensioner, Boverket, AB Danagårds Grafiska, Ödeshög. 2004, s 1-48.  
27 Ramberg 2012, s. 26. 
28 Ramberg 2012, s. 28. 
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Under denna rubrik har jag, för att öka läsarens förförståelse för ämnet, valt att göra en 

form av kortfattad analys av hur den makt som styrningsmentalitet innefattar, kan 

appliceras på olika yrken. Yrken som har det gemensamma att de utövar en form av makt 

över hur vår stad utformas.  

De folkvalda kommunpolitikerna är främst de som styr stadens utveckling. De fattar sina 

beslut baserat på utlåtanden från stadens tjänstemän som utreder frågor och skriver fram 

ärenden som aktualiserats genom politiska motioner.  Medborgare har ett inflytande 

genom sitt röstdeltagande, men även genom olika diskussionsfora som exempelvis 

insändare i tidningar och genom att ställa frågor och ge förslag direkt till de 

kommunpolitiker som sitter i exempelvis stadsbyggnadsnämnden. Dock så verkställs 

makten uppifrån och ned, vilket medför att samtliga invånare blir indirekt påverkade av 

de personer som är styrande. Makten att besluta i enskilda bygglovsfrågor är delegerad 

till tjänstemannanivå, vilket innebär att tjänstemännen skall tillse att lagstiftningen, samt 

gällande planbestämmelser följs.   

 

Ansvariga utgivare, journalister, arkitekter och byggherrar har en annan typ av makt över 

bebyggelsen som de utövar genom sitt yrke. Journalister genom att de i sina artiklar 

synliggör den dagliga debatten och redogör för politiskt fattade beslut, där journalistens 

val att skriva om en viss fråga och den infallsvinkel denne belyser även kan påverka 

läsaren till att skapa sig en viss uppfattning. Den ansvarige utgivaren av tidningen utövar 

sin makt genom att välja vilka ämnen och artiklar som får komma med i tidningen. 

Arkitekter genom att de med sina förslag till gestaltningsutformningar över enskilda 

byggnader eller byggnadskomplex styr stadsbildens utformning. Byggherrar genom att 

bygga och finansiera bebyggelsen och därigenom välja vilken arkitekt som anlitas för 

uppdraget.  

 

Bilen i Stockholm sedd ur ett historiskt perspektiv 

Redan år 1866 upprättades under ledning av juristen och politikern Albert Lindhagen en 

principplan för Stockholms framtida gatunäts utformning, som ännu idag till stor del 

består. Den innebar en rad standardhöjande åtgärder, såsom upprätning av gatunätet, 

breddning av befintliga gator och framdragning av nya gator. Stadsfullmäktige antog 

därefter separata stadsplaner för varje stadsdel under de decennier som följde. Den 

normala bredden för gatorna på stans malmar utökades markant och blev 18 meter. Där 

trafiken bedömdes bli omfattande, såsom exempelvis på Folkungagatan, Fleminggatan, 

Vasagatan och Torsgatan uppgick gatubredden till 24 meter. Gator som var kantade med 

alléer fick 30 meters bredd. Här kan Birger Jarlsgatan, Odengatan, Karlavägen och 

Lindhagensgatan nämnas. Ända upp till 65 meters bredd fick Sveavägen, Valhallavägen 

och Narvavägen. Genom Brunkebergsåsen drogs Kungsgatan fram år 1911 och utgjorde 

därmed ett av de mest genomgripande gatugenombrott som planen innefattade. Vissa 
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gator, såsom Ringvägen, Drottningholmsvägen, Karlbergsvägen, S:t Eriksgatan och 

Vanadisvägen, fick inledningsvis en bredd på 18 meter men med en föreskrift om att 

tillskapa en reserv motsvarande 12 meter på varderas sida gatan som fick utgöra 

förgårdsyta till fastigheterna i avvaktan på kommande gatubreddningar.29 

På en industrimässa i Göteborg kunde den första importerade bilen ses i Sverige år 1891 

och samma år tillverkades den första Svenska bilen i Ystad.30 

Det betyder att bilen kom till Sverige först tjugofem år efter att de gatubreddningar som 

Lindhagenplanen medförde planerats. Lindhagenplanen upprättades med andra ord långt 

innan bilen kunde påverka stadsbilden. 

På gatorna vid Lindhagenplanens inrättande kunde man se hästdroskor, hästdragna 

spårvagnar och fotgängare som drog och puttade fram dragkärror och vagnar, samt folk, 

mestadels män, som spankulerade på gator och torg. Cykeln, i form av framhjulsdrivna 

velocipeder, var på ingång först under 1860-talets senare år och därmed var inte heller 

den någon vanlig syn på Stockholms gator vid tiden för fastställandet av den nya 

stadsplanen.31 Med detta som bakgrund kan man konstatera att Albert Lindhagen och de 

som med honom arbetade fram planen helt ovetande om bilens kommande 

genomslagskraft, var de som möjliggjorde utvecklingen av det framtida trafikslag som 

blev den moderna stadens puls.       

Byggnadsverk som starkt förknippas med bilen 

Både Västerbron och Slussenkarusellen stod klara redan år 1935 och gamla bilder avslöjar 

att det inledningsvis var mest hästdroskor och spårvagnar som trafikerade dessa bygg-

nadsverk, (bild 1-3).32 

Jag minns diskussionerna som fördes i media under 1990-talet inför en tilltänkt 

ombyggnad av Slussen. Då hyllades Slussenskarusellens konstruktion som med sin form 

av en fyrklöver gjorde den nätt i förhållande till sin transportfunktion. Samtidigt prisades 

dess utförande eftersom den fungerade lika bra i vänster- som i högertrafik, vilket även 

Hans Wahlgren inledningsvis tar upp i sin bok om Slussen.33 Diskussionen om 

ombyggnationen pågick länge och nu nästan trettio år senare byggs Slussen om och 

karusellen ger vika för en rakare vägbanestruktur. I mitt dagliga liv har jag undermedvetet 

                                                           
29 Arne Dufwa, (red.), Stockholms tekniska historia 1 Trafik, broar, tunnelbanor, gator, Liber Förlag, Stockholm, 1985. 

S 14-15. 
30 Emin Tengström. Bilen & människan i svensk prosa och poesi. Stockholmia förlag, Bulls Graphics, Halmstad 2009. 

S 31-32./Olle Wilson, Den tidiga svenska bilhistorien, OK förlagets hemsida. https://www.ok.se/historia/den-folkliga-

bilismen/den-tidiga-svenska-bilhistorien (2019-04-20). 
31 Martin Emanuel, Trafikslag på undantag, cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980, Stockholmia förlag. Tallinna 

Raamatutrukikoja OU, Estland 2012. S 42. 
32 Västerbroleden, den nya gatuleden mellan Kungsholmen och Södermalm. AM. Lundquist Boktryckeri, Stockholm 

1935. 
33 Hans Wahlgren, Slussen: en bedagad skönhet bortom all räddning = an old beauty beyond salvation, 2.uppl., Hans 

Wahlgren, Enskede, 2015. s.6-7. 

https://www.ok.se/historia/den-folkliga-bilismen/den-tidiga-svenska-bilhistorien
https://www.ok.se/historia/den-folkliga-bilismen/den-tidiga-svenska-bilhistorien
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trott att Slussen ursprungligen var rest och konstruerad utefter bilen som fordon, men 

inser nu, bland annat med stöd av statistisk information, att det ursprungliga planerings-

arbetet måste påbörjats långt innan bilen fått fotfäste i Stockholm.  

Vid krigsslutet år 1945 ägde endast 0,8 procent av den svenska befolkningen bil. 

Utvecklingen gick snabbt och tio år senare 1955 hade siffran ökat till 8,7 procent för att 

år 1960 uppgå till cirka 16 procent. År 1970 var Sverige ett av Europas biltätaste länder, 

antal bilar per capita uppgick till 283/1000, det innebar att drygt 28 procent av 

befolkningen ägde en bil. Räknat i reella tal ökade antalet bilar i Sverige med nästan 1,1 

miljon bilar, mellan åren 1960 – 1970, vilket i det närmaste innebar en fördubbling av 

antalet bilar i landet. 34 

Snart står även Västerbron inför en ombyggnad och har under sin ca 85-åriga levnad haft 

en kapacitet som, efter en breddning av bron med två meter år 1955, väl stått emot den 

ökade bilismens tryck, (bild 4).35 

Som svar på den första frågeställningen: Hur har bilens frammarsch i staden påverkat 

Stockholms stadsbild sett ur ett historiskt perspektiv? följer denna konklusion: 

Som framgår av litteratur som behandlar Lindhagenplan konstateras att gatubreddens 

utökning inte var en direkt effekt av att bilen intog stadsrummet, utan berodde på att andra 

fortskaffningsmedel redan tidigare krävt en ökad gatubredd i kombination med att man 

önskade förbättra ljusflödet in i stadens byggnader. Även Slussen och Västerbron, 

byggdes ursprungligen främst för den spårbundna trafiken, såsom järnväg och spårvagnar 

och tillkom därmed innan bilen fått betydelse för stadens utformning.36 Bilens intåg i 

staden kunde och kan fortfarande ses på andra sätt; som materialiseras i trafikskyltar, 

gatubeläggning, körfältsmarkeringar, övergångställen, bensinmackar, garage, parkerings-

platser, parkeringsautomater, trafikljus och infartsleder.37  

Norrmalmsregleringen 

Under 1900-talets inledande år var framsyntheten stor i den stadsplanemässiga leden. 

Tilltron till bilen som fordon var hög under 1930-talet och man började i samband med 

planeringen av City och Norrmalm förbereda en ny citykärna där bilen skulle rymmas. 

Planerna på cityomdaningen, med rivningen av Klarakvarteren och byggandet av det nya 

Hötorgscity och Sergels torg tog med andra ord form redan trettio år innan dess slutliga 

utformning stod klar.38  

                                                           
34 Statistisk årsbok för Sverige 1972. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2009. Tabell 163,Centrala bilregistret: 

registrerade motorfordon vid utgången av åren 1945, 1950, 1955, 1960 samt 1962-1971. 
35 Herman Ronninger, (1895-1976), 1 augusti 1955, Fotonummer SvD 38246. Stockholmskällan 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/11524 
36 Västerbroleden, den nya gatuleden mellan Kungsholmen och Södermalm. AM. Lundquist Boktryckeri, Stockholm 

1935. 
37 Dufwa 1985, s. 21-22. 
38 Unge. 1994, s 9. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/11524
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Det var en omfattande debatt om cityomdaningen i början på 1960-talet, med många 

besvikna röster som framförallt opponerade sig mot rivningen av de gamla 

Klarakvarteren.39  

I många skrifter och dokument uppmärksammas de rivningar som skedde i Klara-

kvarteren med anledningen av norrmalmsregleringen. Man finner både positiva 

uttalanden med mestadels ges det uttryck för de negativa konsekvenser som cityomdanin-

gens rivningar förde med sig.  

Kommunernas nyvunna rätt till expropriering av byggnader och mark i storstadsregioner 

ansågs även medföra en risk för att stadens arkitektoniska kvaliteter snabbt skulle kunna 

gå förlorade. Tidigare hade det privata ägandet, kunnat skapa en tröghet, som till viss del 

kunnat hindra alltför snabba förändringar av stadskärnan.40 

Första gången Norrmalmsregleringen omnämns i dagspressen är den 28 februari 1934, i 

Dagens Nyheter. Under rubriken Vad kräver läget, kan man läsa om Stockholms trafik-

problem, som främst åsyftar spårtrafiken och de nya riktlinjer som lagts. Under 

högkonjunkturen 1930 skapades en trafikkommitté som började utreda Norrmalms-

regleringen. Artikelförfattaren påtalar ett önskemål om att utredningen ska ta en paus 

eftersom landet gått in i en lågkonjunktur. Artikeln berör de stora strukturella förändringar 

som fortfarande år 1934 pågick i Stockholms innerstad såsom Slussenbygget och 

byggandet av Västerbron. Projekt som för tiden ansågs som starkt ekonomiskt krävande.41 

 

Jag presenterar här en kort sammanställning av tre artiklar som ger en inblick i synen på 

stadens kommande förändring och som medvetet valts från året 1942, eftersom de är 

samtida med de två planförslag gällande byggnadsrivningar för bilens framfart, i enlighet 

med Norrmalmsregleringen, som kan ses i bildbilagan. Stadsplanekontorets förslag alt. 

E/1942. Byggnadsrivningar,(bild 5) och Hedqvists Förslag alt D/1942 m korrigeringar. 

Byggnadsrivningar, (bild 6). Dessa rivningsförslag beskrivs närmare i kommande 

artikelreferat. 

I Dagens Nyheter kunde man i januari 1942 läsa att regleringarna av Tegelbacken, 

tunnelbanan och Norrmalm ömsom diskuterades som en helhet och ömsom i sina separata 

delar. Principbeslutet gällande tunnelbanans framdragning i juni 1941 medförde att man 

kunde utforma Norrmalmsregleringen mer i detalj och påbörja kostnadsberäkningar för 

planens första deletapp. 1942 rådde det fortfarande ovisshet om huruvida det 

omdebatterade förslaget som i vissa kretsar förespråkats gällande Sveavägens 

                                                           
39 Bo E. Åkermark, Bo vid Hötorget, Höjering, Stockholm, 1998. S 54. /Unge. 1994. s 9. 
40 Särnbratt, 2006. s.56-58 
41 Osign.”Vad läget kräver.”, Dagens Nyheter (1934-02-28). 
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framdragning ända ner till Gustav Adolfs torg skulle gå igenom eller ej. Denna fråga som 

bordlades 1938 var fortfarande bordlagd när denna tidningsartikel publicerades 1942.42 

 

I samband med en artikel som behandlar Tegelbacksregleringen, i mars 1942, tar 

artikelförfattaren upp dilemmat som präglade tiden. När oenigheten gällande mark-

förhållandena mellan kronan, d.v.s staten och staden klarats ut och den nya stadsplanen 

fastställts så inträdde materialbristen som blivit en följd av kriget som en faktor som 

fördröjer bygget av Tegelbacken. I artikeln påtalas även att det man nu väntar på är 

fastställandet av Norrmalmsregleringen. 43 Denna artikel sammanfaller tidsmässigt med 

det förslag som Stadsplanekontoret tog fram 1942, gällande rivningar av byggnader inom 

Klarakvarteren för att bereda plats för bilismens framkomlighet, (bild 5). Tittar man 

närmare på rivningsförslaget, kan man se att det var omfattande och att det förutom 

direkta rivningar för bilismen även inkluderade ytterligare rivningar för att tillskapa nya 

offentliga vistelseytor och nya byggnader. 

 

Vid sökning i KB:s digitala arkiv framkommer det att endast tre artiklar i dagspressen 

omnämner norrmalmsregleringen under år 1942. Samtliga av dessa omtalar regleringen i 

en positiv anda. I en av artiklarna publicerad i SvD 1942-04-01, intervjuas den på 

Gatukontoret anställde David Anger av artikelförfattaren Svale och svarar följande på 

frågan om vad som närmast står på Gatukontorets agenda:  

 

Jo, jag kan nämna tunnelbanan, som ju beslutats i princip, Tegelbacken, en 

ganska hårdknäckt nöt, Norrmalmsregleringen och Blasieholmsleden. Jag 

misströstar inte om framtiden. Ett nytt uppsving måste komma på 

byggnadsområdet och då få vi ta itu med nya gator, ledningar och parker. 

Tiden har rullat i iltågsfart, jag är glad åt att ha fått vara med om så mycket.44  

 

Angers ord ger en bild av tidens positiva framtidstro och vurm för de kommande 

förändringarna samtidigt som det faktum att han använder tåget som referens för tidens 

snabba gång, ger en markering av att järnvägen och spårtrafiken är det gällande 

trafikslaget ännu under fyrtiotalet. 

 

År 1946 tar debatter om norrmalmsregleringen fart i dagspressen och under året 

diskuteras regleringen under trettiotre rubriker. Handelskammaren är positiv till den nya 

stadsplanen för Norrmalm som de anser har ett tilltalande helhetsintryck, men påtalar att 

stadsdelen inte bara får utformas utefter effektivitet, utan belyser vikten av att se till 

estetiken gällande den arkitektoniska utformningen. De delar som sedermera kom att bli 

Sergels Torg, d.v.s. Nya Sveavägen, Sergelgatan fram till Klarabergsgatan, ser 

                                                           
42Osign. ” Tegelbacken och nedre Norr.” Dagens Nyheter (1942-01-29).  
43 Osign.”Tegelbacken” Dagens Nyheter (1942-03-14).  
44 Svale, ”Lekmannen har fantasi, teknikern uppskattar det.” Svenska Dagbladet (1942-04-01). 
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Handelskammaren som en första etapp, som bör byggas innan de befintliga 

affärskvarteren i fastigheterna Lammet och Väderkvarnen rivs. Detta för att affärsidkarna 

ska kunna flytta direkt in i det nybyggda affärscentret och slippa evakueras till tillfälliga 

baracklösningar när deras lokaler rivs.45  

 

Under år 1952, det år som Cityplan 1946 antogs i sin reviderade form, kan man läsa i 

Aftonbladet att Handelskammaren påtalar att det är nödvändigt att ordna med de 

planerade hantverkshus på Regeringsgatan och Bryggargatan som staden beslöt om redan 

före år 1946.46 

  

Senare samma år skrivs det i Aftonbladet om förfallna husfasader och att de hus som 

staden köpt in med anledning av norrmalmsregleringen är i särskilt dåligt skick, eftersom 

de står inför en kommande rivning och därför inte rustats upp trots ett stort 

renoveringsbehov. Detta trots att de förmodligen kommer att stå kvar många år innan 

rivningen blir av.47 

 

Dessa artiklar belyser den framtidstro som rådde under 1930 till 1950-talen inför den 

kommande omstruktureringen av Stockholms citykärna, men tar även upp problematiken 

med att de kommande rivningarna leder till att befintliga hus i Klarakvarteren inte rustas 

upp i avvaktan på att de kommer att rivas.  

 

Ställt i förhållande till Foucaults maktbegrepp styrningsmentalitet och i likhet med mitt 

tidigare resonemang gällande hur man kan överföra Foucaults tankar om makt till olika 

yrkesgrupper (sid 12), så upplever jag att journalisterna i sina redogörelser av de 

strukturella förändringar som staden står inför, inte bara neutralt rapporterar skeenden. 

De väljer aktivt vem som intervjuas och vad som rapporteras, vilket i sin tur, kanske 

undermedvetet, styr allmänhetens inställning till det kommande projektet i en positiv 

anda. Journalisterna blir därmed ett språkrör för tidsandan, samtidigt som de själva till 

stor del har makten att påverka den.  

 

I det följande kommer det att synliggöras att journalisternas makt blev än mer påtaglig 

när de rapporterar om den negativa debatten, eftersom den till stor del omedelbart gav de 

nybyggda områdena ett dåligt rykte som levde kvar i årtionden.  

 

 

 

                                                           
45 Osign.”Nedre Norrmalm och företagarna” Svenska Dagbladet (1946-09-22).. 
46 Osign.” Hantverkshus behövs på Norr” Aftonbladet (1952-09-21).  
47 Osign.”Rasande husfasad får inte renoveras. Hinner slottet få jubileums-make up?”, 

Aftonbladet (1952-11-17). 
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Sergel City i jämförelse med Skärholmens Centrum, 1950-60-tal   

1950- och 1960-talen var omdaningarnas tid. Klarakvarteren inne i Stockholms centrala 

delar revs samtidigt som ytterstadsområdena byggdes ut och växte i miljonprogrammets 

anda. 

 

Under dessa år var den politiska makten stor. Den politiska makten bestod då främst av 

mäktiga män som drog upp riktlinjerna för hur bebyggelsen skulle utformas och var det 

skulle byggas.48  

 

Omdaningen av Stockholms innerstad under 1950- och 60-talen kunde genomföras då de 

styrande politikerna fattade beslut om att tidigare bostadskvarter skulle ge vika för en 

citykärna med ett affärscenter. Befolkningen i Klaraförsamling uppgick innan norr-

malmsregleringen till drygt 6500 invånare och då regleringen var avslutad hade 

befolkningen minskat till endast cirka 1500 personer.49 

 

I det följande kommer en jämförelse av hur området kring Sergels torg utformades, att 

ställas i relation till utformningen av Skärholmens Centrum. En inledande beskrivning av 

respektive plats görs för att slutligen sammanfattas i en analys som belyser likheter och 

skillnader i utformningen av platserna. 

 

Sergel City 

 

Förändringen som gjordes för bilen i Stockholms city, medförde även att de 

modernistiska tankegångarna gällande arkitekturens utformning fick genomslag och 

platsen runt Sergels torg är, som jag ser det, förmodligen den mest modernistiska 

bebyggelsen som Stockholms centrala delar erbjuder dess besökare än i dag, (bild 10-

21).   

 

Hötorgshusen 

 

Cityplanen från år 1946, reviderades till sin slutliga utformning år 1952 av Sven 

Markelius och David Helldén och reglerade detaljerat hur de 18 våningar höga husen 

skulle utformas. Arkitekt David Helldén ritade även den första skrapan vid Hötorget, med 

Stockholms stad som byggherre. Första höghuset stod klart år 1960 efter en femårig 

byggperiod.50
 

 

                                                           
48 Dan Hallemar, Två sidor av sextiotalet på två sidor av E4:an, Tio byggnader som definierar 1960-talet, 2018, s. 

143. 
49 Hans Harlén, Stockholm från A till Ö [D. 1] Innerstaden, Brännkyrka hembygdsfören., Älvsjö, 1998, s. 221.  
50 Mari Ferring och Lotta Lander, Femtiotalets Glasfasader: Curtain wall i New York, Chicago, Stockholm och 

Köpenhamn. Svensk Byggtjänst. 2004, s. 83-91.  
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Första Hötorgshusets entré är välkänd genom sina exceptionella väggmålningar av Olle 

Baertling vars färgglada trianglar i kombination med reflekterande speglar skapar rymd 

och höjd till entréhallen, (bild 11-13).  

 

Grupperingen av de fem Hötorgshusen även kallade Skraporna, i linje mellan den 

förlängda Sveavägen och den nyskapade Sergelgatan är det som gör dem unika. Trots att 

de alla är ritade av olika arkitekter, så harmoniera deras formspråk och det faktum att de 

är flera och inte endast solitära, gör dem som grupp helt unika i stadsbilden.51 

 

I januari 1960 skriver Expressen att höghusbyggena i Nya City forceras fram och att man 

ligger ca ett halvår före byggplanerna gällande andra höghuset. Förhoppningen är att 

butikslokalerna i de nedre våningsplanen på tredje och fjärde höghusen skall stå klara till 

julhandeln 1960 samtidigt som planen för byggnadernas slutförande är planerat till juli 

1962. 52  

 

Till skillnad mot de övriga höghusen, skiljer sig det femte höghuset närmast Sergels torg, 

ritat av arkitektfirman Backström & Reinius i det avseendet att dess bjälklag byggdes av 

prefabricerade betongelement fästa i en stomme av stål, medan de övriga skrapornas 

stommar är av platsgjuten betong. Alla höghusen byggdes med så kallade curtain wall-

fasader d.v.s. glasfasader fästa i enlighet med en amerikansk metod och med fönsterbågar 

i aluminium.53 

 

Kulturhuset 

 

Kulturhuset ritat av Peter Celsing uppfördes etappvis mellan åren 1968-74.54 

 

Kulturhuset strukturerades utifrån dess fondvägg i betong med de olika våningsplanen 

fästa såsom “kulturella hyllplan” fullt synliga från Sergels torg genom den gigantiska 

glasfasaden. 55 Personligen har jag alltid sett kulturhuset som ett monumentalt dockhus, 

som lockar in besökaren med ett löfte om en kulturell lek, då man utifrån kan ana vad 

insidan har att erbjuda. 

 

 

 

 

                                                           
51 Ferring och Lander 2004, s. 83-91.  
52 Osign. ” Kraftig forcering av höghusbyggena 1960 julhandlar vi i mycket STÖRRE CITY!”, 

 Expressen (1960-01-10).  
53 Ferring och Lander 2004, s. 83-91.  
54 Stockholms Stadsteater Aktiebolag [se] https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-

historia/ (2019-05-15) 
55 Stockholms Stadsteater Aktiebolag [se] https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-

historia/ (2019-05-15) 

https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-historia/
https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-historia/
https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-historia/
https://kulturhusetstadsteatern.se/Om-Kulturhuset-Stadsteatern/Husets-historia/
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Sergels Torg 

 

I den ursprungliga City Plan 1946, utarbetade Sven Markelius och David Helldén ett 

förslag på ett rektangulärt torg ovan jord, i den punkt där Klarabergsgatan, Sveavägen 

och Hamngatan var tänkt att sammanstråla, platsen fick arbetsnamnet Svea Platsen. I 

samarbete med Piet Hein omarbetade David Helldén förslaget under 1950 och 60-talen 

och i sin slutliga utformning fick platsen två från varandra skilda nivåer, en övre för bilar 

och ett undre plan för gångtrafikanter. Den nya platsen fick namnet Sergels Torg och 

istället för ett rektangulärt torg skapades en rondell i form av en superelips i vars mitt en 

fontän placerades.56 

 

Trots att Handelskammaren, som representant för affärsidkarna, stred för att gångbanorna 

skulle förläggas i gatunivå och bilarna i det nedre planet, så vann den omvända lösningen, 

som arkitekter och norrmalmsspecialister länge förespråkat, främst av tekniska och 

arkitektoniska skäl. Som en form av kompromiss ställd att förbättra förutsättningarna för 

gångtrafikanterna och affärsinnehavarna skapades en stor öppen yta och en restaurang 

anlades under rondellens fontän, i anslutning till butikerna i det undre planet, därtill 

sammanknöt rulltrappor de nedre delarna med Sergelgatan.57  

 

I en artikel i tidskriften Arkitektur år 1959, kommenterar fil. lic. Göran Lindahl den nya 

mer detaljerade bearbetningen av det tidigare godkända principförslaget gällande den nya 

Sveaplatsen även kallad Beridarebanan d.v.s. nuvarande Sergels torg. Lindahl uttrycker i 

artikeln sitt ogillande, vilket framgår av följande citat: “Förutsättningarna har 

uppenbarligen beskurit handlingsfriheten mer än normalt; det har i mindre grad gällt att 

planera ett torg av ovanliga dimensioner än att hyfsa till ett nära nog olösligt 

trafikproblem.”58 Lindahl är som synes hård i sitt ordval och fortsätter sin kritik av det 

fastslagna förslaget. 

 

I det bearbetade förslaget har en sexfilig vägbana längst Klarabergsgatan och Hamngatan 

planerats, med tre filer i vardera riktningen, något som Lindahl befarar kommer leda till 

“snabb och hård körning” och opponerar sig emot att det i förslaget angetts som en 

lokalgata när det förmodas bli en “skiljemur tvärs genom staden”.  Lindahl ställer sig 

positiv till det stora affärscentret, som han anger får ett “särdeles frappant utseende” men 

anser att det är olämpligt placerat med tanke på trafiklederna. 59 

 

                                                           
56 Alla tiders Stockholm, Riksintressen för kulturmiljö, Stockholmia, Stockholm stad och Länsstyrelsen Stockholm, 

DZS Slovenien genom Italgraf Media, 2014. s. 245-249.  
57 Göran Lindahl, Den nya Sveaplatsen, Arkitektur, nr 6 år 1959, s 133-135.  
58 Lindahl 1959, s 133-135. 
59 Lindahl 1959, s 133-135. 
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Den tillgänglighet som tunnelbanan medger ser Lindahl som ett stort plus men saknar en 

naturlig intimitet som skulle kunna knyta samman platsen. Han påtalar att Sveaplatsen 

inte kan ses som ett torg, utan istället tar formen av ett stort övergångsställe, förlagt under 

markytan, med avsikt att binda ihop citys olika delar, eller som han väljer att uttrycka det 

“en tvåvånig trafikmaskin för bilar och gående”. 60 Lindahls ordval får exemplifiera det 

missnöje som många kände inför projektets slutliga utformning. De positiva tongångar 

som framkom i artiklarna om norrmalmsregleringen under 1930-talet omvändes till 

negativa uttalanden så snart byggnationerna av Sergels torg dragit igång.  

 

Den slutliga utformningen premierade med andra ord bilisten framför fotgängaren, trots 

den opposition som rådde. Anledningen till detta var främst för att man ville undvika 

förfulande tunnelnedfarter i citykärnan, samt att tunnelkonstruktionerna skulle innebära 

dyra och krävande arbetsinsatser som skulle pågå under lång tid. Därtill fanns risken att 

tunnlarna endast skulle rymma smala vägbanor, vilket kunde innebära risk för kommande 

trafikstockningar.61 

 

Denna typ av stadsplanering där man särskiljer fotgängare från övriga trafikslag, i 

enlighet med Scaft-principen, var en populär utformning av många förortscentra från 

1950-talet och är så än i dag. Till skillnad från lösningen runt Sergels torg, så utformas 

många förortscenter med fotgängaren i centrum och bereder plats för bilar under mark, 

med nära anslutning till underliggande parkeringsgarage. Skärholmens Centrum kan ses 

som ett exempel på denna lösning.  

 

Skärholmen Centrum 

 

1952- års generalplan skisserade hur stadens ytterområden var tänkta att planeras och 

Stockholm Stad köpte upp flera områden som angränsade till kommungränsen för att 

möjliggöra en ökad bostadsbebyggelse och skapa förutsättningar för miljonprogram-

met, som formellt kom att klubbas 1965.62 

  

Stockholms Stad köpte upp mark från Huddinge kommun och en detaljplan över området 

kom att påbörjas 1962, vilken gav förutsättningarna för byggnationen av Skärholmens 

Centrum. År 1964 fick Svenska Bostäder uppdraget att bygga ett nytt Centrum i 

Skärholmen, där bostäder, handel och kultur, samt samhällsfunktioner skulle integreras 

och samverka till ett nytt regioncentrum för Sydvästra Stockholm. I tidens anda 

planerades Skärholmen som ett ABC område, vilket innebar att Arbete – A, Bostäder - B 

                                                           
60 Lindahl 1959, s 133-135. 
61 Lindahl 1959, s. 133-135. 
62 Ulla Idestrand, Mitt Skärholmen: om en stadsdel med omgivningar i ständig förvandling, Ulla Idestrand, 

[Skärholmen], 2007, s 20.  
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och Centrum – C, skulle integreras i bebyggelsen så att människor skulle kunna bo, handla 

och verka inom området.63  

  

Skärholmens Centrum planerades med bilen som utgångspunkt, men med gångtrafikanten 

i fokus och stod klart för invigning 1968. Ett stort garage, med ca 4000 platser stod i 

direkt anslutning till utomhuscentret, (bild 50-53). 64 

 

Skärholmens Centrum byggdes ursprungligen som ett öppet affärscentrum, med en kärna 

bestående av tre stora butiksfastigheter omslutna av Bredholmsgatan och Storholmsgatan, 

som leder mellan de två torgen Måsholmstorget och Skärholmstorget. Tanken var att 

bostäder skulle införlivas i centrumbebyggelsen. På höjden i norr byggdes sexvåningshus 

för bostadsändamål, vilket gav Skärholmen en skyline. I väst byggde Svenska Bostäder 

lägre byggnader i tre våningar, varav en tredjedel utgjordes av pensionärslägenheter. 

Rumsligheten var och är än idag genomtänkt och medger att folk lever sina liv i centrum. 

På terrasserna som blickar ut över torget finns både sittplatser och lekplatser en 

kombination som skapar utrymme för alla åldrar. 65 

 

Skärholmen planerades inledningsvis utefter att 250000 personer skulle göra sina inköp i 

det nya utomhusköpcentret, fem år senare stod det klart för de ansvariga att uppemot 

300000 personer var en mer realistisk siffra i och med att Botkyrkastaden tillkom.66 

Redan i 1952 års generalplan för Stockholm kan man se att planerna för ett storcentrum i 

Skärholmen börjar ta form.67  

 

Förutom de stora kommersiella ytorna som ursprungligen, i likhet med storleken av Farsta 

centrum, beräknades till 25000 kvm butiksyta så skapades även, om än i mindre 

utsträckning, lokaler för kulturella och sociala aktiviteter inom centrumanläggningen. 

Detta för att främja ett mångsidigt utbud av varor och tjänster.68 

 

År 1968 reviderades beräkningar av centrumanläggningens lokalytor i och med det ökade 

kundunderlag som Botkyrkastaden medförde. Ytorna för butiker och restauranger 

utökades till ca 74000 kvm av centrets totala yta om dryga 111000 kvm.69 Förutom 

butiksytor, fanns övrig service exempelvis restauranger, banker och postkontor, samt 

kulturella byggnader i form av biograf och kulturhus. Därtill byggdes en gymnasieskola, 

                                                           
63 Idestrand 2007, s 21-22.  
64 Albert Aronson, AB Svenska Bostäder, Skärholmen, Tryckeri AB Svea, Stockholm 1968, s.8 
65 Aronson 1968. s.8-17.  
66 Aronson 1968, s.1.  
67 Aronson 1968. s.3.  
68 Aronson 1968, s.3-5.  
69 Aronson 1968, s.5, 30. 
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samt fack- och yrkesskola, daghem och två kyrkor. Även vårdcentral, folktandvård, 

försäkringskassa, polisstation och arbetsförmedling fanns i Skärholmens centrum.70  

 

Med sitt läge intill väg E4, såg planen främst till den bilåkande konsumenten. Stora 

garageytor skapades genom att ansluta de olika tillfartslederna till olika våningsplan i 

garaget, vilket skapade en smidig parkeringslösning med 4000 bilplatser i tre våningsplan 

under ett och samma tak, (bild 50-53).71  

  

Det betydde att garageanläggningen i Skärholmen när den byggdes var den största 

garagebyggnaden i hela Europa.72 Snart visade det sig dock att garaget var 

överdimensionerat, vilket ledde till att Skärholmens loppis huserade i garaget fram till år 

2005.73  

 

Skärholmsgaraget blev med andra ord mer än fyra gånger så stort som garaget Parkaden 

på Regeringsgatan, som byggdes 1962-65 och som ursprungligen hade plats för 915 bilar, 

(bild 28-30).74   

 

Skärholmens Centrum invigdes i september 1968 av Prins Bertil som i sitt invigningstal 

sa: “ Jag hoppas att skärholmen ska bli en stad väl värd att leva i" 75 Förhoppningsfulla 

ord som omgående kom att ifrågasättas. 

  

Redan dagen efter invigningen drog debatten om Skärholmen igång med en artikel i 

Dagens Nyheter vars rubrik löd “Riv Skärholmen”. Den kritiske artikelförfattaren var 

litteraturkritikern och författaren Lars-Olof Franzén, som uttalade sig negativt 

till hela Skärholmens Centrums existens och påtalade sitt missnöje mot bilen i följande 

citat:  

 

Ni märker det om ni skulle begå misstaget att försöka gå till Skärholmen. 

Det är nämligen inte meningen att man ska gå dit ens om man bor ganska 

nära. Man ska köra sin bil, och man ska köra in den i parkeringshuset för 

fyra tusen bilar, och sedan ska man handla i varuhusen eller gå 

till tandläkaren och sedan ska man köra bil därifrån. Funktionen bilist – 

funktionen konsument, men ingen plats för människan. 76  

 

Under samma rubrik avslutar Franzén artikeln med: 

                                                           
70 Aronson 1968, s.3-5.  
71 Aronson 1968, s .3-8. 
72 Aronson 1968, s. 8. 
73 Svenska Bostäder www.svenskabostader.se/var-historia/omraden/skarholmen--storcentrum-for-bilaldern/ (2019-

04-29) 
74 Hufvudstaden http://www.parkaden.se/sv/parkaden/Om-Parkaden/ (2019-04-29) 
75 Idestrand 2007. s 21-22.  
76 Lars-Olof Franzén ” Riv Skärholmen”, Dagens Nyheter, (1968-09-10)  
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[…] det enda man kan använda Skärholmen center till är att rulla 

engångsglas så det låter riktigt jävligt mellan väggarna. Riv det! 77   

 

Franzéns artikel, som publicerades dagen efter invigningen och som dessa citat är 

hämtade från, satte prägel på den kommande debatten, som ledde till att Skärholmen 

under 1960- och 1970- talen fick dåligt rykte. 

 

Som tidigare nämnts har journalister en form av makt som kan knytas till begreppet 

styrningsmentalitet och som bidrar till att markera de skiften i värderingar och ideal som 

Foucault hävdar markerar det sätt på vilket vi blir styrda.78  

 

Franzén skrev en artikel, i Skärholmens hembygdsförenings Årsskrift från 1993, som 

förklarar bakgrunden till varför han skrev den ödesdigra artikeln ”Riv Skärholmen”.  

Förklaringen var att han blev påtagligt störd av det oväsen som invigningen medförde när 

han var på middag hos sin förläggare och var irriterad över det, vilket ledde till att han 

skrev artikeln. Själv bodde han i området och tog sedan för vana att säga att han bodde 

mot Södertäljehållet eftersom han inte ville medge att han bodde i Skärholmen.79  Minst 

sagt olyckligt tycker jag, att han själv var den som förstör ryktet på sin egen bostadsort.   

    

 

STHLM vs SKHLM 

 

Av artiklarna som berör Sergels torg och Skärholmens centrum, framgår det att båda 

områdena initialt omtalades positivt i pressen, för att nästan omgående få negativ 

publicitet. Brutalismens moderna byggnadsstil, stack ut och utmanade traditionella 

estetiska värderingar och genererade därmed varierade uppfattningar gällande begreppet 

arkitektonisk kvalitet vilket satte fart på debatten.   

 

Min minnesbild säger mig att de som under 1960 och 1970-talen förespråkade moder-

nismen främst var samhällets intellektuella elit, just den kategori av personer som själva 

var representerade i de beslutsfattande leden och de personer som kreativt arbetade med 

gestaltningsfrågor, såsom arkitekter och samhällsplanerare, samt museifolk. Gruppen 

som var positiva till de stora omdaningarna, var med andra ord nästan uteslutande de som 

själva fick sätta sin prägel på staden. Mycket av debatten kunde man följa på TV och i 

och med att det bara fanns en kanal, så såg alla samma program oavsett ålder och intresse. 

Det ledde i sin tur till att åsiktsskiljaktigheter om den nya citykärnan ventilerades både på 

skolgårdarna och arbetsplatserna, eftersom alla följt vad som sagts i TV kvällen innan. På 

                                                           
77 Franzén (1968-09-10). 
78 Hatt & Klonk, 2006, s. 158-159. 
79 Idestrand 2007, s. 21-22.  
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det sättet fanns i de folkliga leden ett engagemang och en delaktighet som gav kraft och 

spänning till debatten. Och visst stack den nya arkitekturen ut mer då än vad 

nybyggnationen gör idag, nu när det mesta som byggs är bostadshus i mer perifera lägen.  

  

Som jag ser det så är det mer som förenar bebyggelsen vid Sergels torg med Skärholmens 

centrum, än vad det är som skiljer platserna åt. Båda platserna är byggda i samma 

modernistiska byggnadsstil och båda centrumanläggningarna består av ett utomhuscenter 

med en kombination av affärer och kultur förlagt till respektive områdes mest centrala 

delar. Vid Sergels torg finner man Stockholms Kulturhus och även i Skärholmens 

centrum finns ett Kulturhus som även det inrymmer en teater precis som i Stockholms 

city, (bild 18-19 & bild 42). 

    

Båda områdena är uppbyggda runt konceptet om att vara lättillgängliga genom goda 

kommunikationer, både i form av bilvägar och lokalgator i nära anslutning till stora 

garageanläggningar. Dessutom har både Skärholmens centrum och Sergels torg 

tunnelbana i direkt anslutning till gångstråken.80  Det faktum att båda platserna är lätta att 

ta sig till och från med allmänna kommunikationer, är förmodligen en av anledningarna 

till att de brottats med samma typ av problematik; i form av droghandel. På Sergels torg, 

är det allmänt känt att droger kontinuerligt sålts i det nedre planet utanför tunnelbane-

hallen, kallat Plattan, medan drogförsäljningen i Skärholmens centrum skett, ovan jord 

på terrasserna som ligger ovanför Skärholmstorget.81  

 

Det faktum att områdena har annekteras av vissa grupper kan ses som en form av 

territorialitet. Den finländske geografen Anssi Paasi har i sin bok Constructing Territo-

ries, Boundaries and Regional Identities, redogjort för olika faktorer som spelar in då ett 

territorium skapas. Ett territorium uppkommer genom en institutionaliseringsprocess, 

vilken i sin tur skapas genom en rad komplicerade materiella och sociala processer som 

inkluderar maktrelationer, minne och inlärning, samt interaktion. Paasi delar in 

institutionaliseringsprocessen i fyra steg där ett av stegen går under betecknin-

gen symbolisk form, vilket kännetecknas av att ett territorium signaleras att tillhöra en 

viss grupp genom att det ges ett namn.82 Detta ser jag som applicerbart på Plattan vid 

Sergels torg, som betecknar platsen där droghandeln sker, medan Sergels torg som namn 

talar till besökaren som kommer i avsikt att shoppa i butikerna i Sergelarkaden. De 

respektive namnen kännetecknar, genom symbolisk form, de olika territorierna som 

uppstått på platsen.  

 

Det som skiljer Sergels torg och Skärholmens centrum åt är främst, valet av trafik-

separeringssystem, där biltrafiken vid Sergels torg är förlagd i marknivå, medan 

                                                           
80 Iakttagelser vid återkommande platsbesök i Skärholmens Centrum och vid Sergels torg. 
81Karl-Olov Arnstberg & Lars Ekenborn, Tio år efteråt: Skärholmen - anteckningar och fotografier, Liber Förlag, 

Stockholm, 1979, s. 36. 
82 Kärrholm 2004, s. 73-74. 
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gångtrafikanter till stor del rör sig under marknivå i Sergelgångens butikstråk. I 

Skärholmens centrum råder det omvända förhållandet, då butikerna ligger ovan jord och 

biltrafiken ansluter direkt från motortrafiklederna in i ett av Europas största 

parkeringshus.  

 

Man bör dock inte förhastat dra slutsatsen att dessa skillnader i Skärholmens centrums 

och Sergels torgs slutliga utformning, gällande centrumanläggningarnas placering av 

vägar respektive gångstråk, var resultatet av en medveten styrning från makthavarnas 

sida, eller en uttrycklig vilja att områdena skulle skilja sig åt i dessa avseenden. Nej, man 

bör notera att det i den ursprungliga City Plan 1946, var föreslaget att gångstråken skulle 

ligga i marknivå, medan bilarna var tänkta att gå i tunnlar genom staden. Tunnlarna 

plockades bort i det slutligt genomförda förslaget av Sergels torg med anledning av att de 

rent praktiskt, kostnads- och framkomlighetsmässigt men även estetiskt ansågs vara 

ogenomförbara. Hela City skulle under lång tid bli en grop, vägbanorna i tunnlarna skulle 

komma att bli för smala, samtidigt som ett stort antal tunnelmynningar skulle förfula 

gaturummet. Detta var anledningen till att det ursprungliga förslaget inte kom att 

genomföras. 

 

Det var således mer stadens ursprungliga form och begränsande förutsättningar som 

medförde att bilarna gavs utrymmet i marknivå, än en uttalad vilja. Styrningsmentaliteten 

kommer dock in, i det faktum att makthavarna såg bilens framkomlighet genom 

Stockholm och i Skärholmen som prioriterad. Dock medgav förutsättningarna vid 

nyskapandet av Skärholmens centrum att bilarna kunde förläggas i den nedre nivån, vilket 

otvivelaktigt var önskvärt på båda platserna, men dessvärre inte genomförbart inne i den 

centrala delen av Stockholm. 

 

Nutids- och framtidsblick  

Från 2015 har Trafikkontoret mätt antalet fotgängare i Stockholm och konstaterar att 

bilåkandet har minskat till förmån för gångtrafikanter och cyklister. Under treårsperioden 

som mätningarna skett, har antalet fotgängare ökat med 20 procent i Stockholms ytterstad 

och hela 30 procent i innerstan. Flest gångtrafikanter uppmättes på Drottninggatan med 

drygt 80000 gående per dygn. Mer än 40000 passager per dygn uppmättes på Hamngatan, 

Kungsgatan, Vasagatan, Stureplan och Klarabergsgatan. Trafikborgaråd David Helldén 

sa i ett uttalande i Vårt Kungsholmen att den stora ökningen inte enbart kan förklaras av 

att bilanvändandet minskat utan att även det fina vädret som var sommaren 2018 haft en 

inverkande effekt. Även cykelpassagerna ökade i antal under 2018. Jämfört med 2017 

skedde en ökning med 18 procent på årsbasis. 83 

 

                                                           
83 Michael Toll, "Nytt rekord i Stockholm: Vi går mer än någonsin", Vårt Kungsholmen (20190427-20190503). s. 10. 
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När 1950-60-talen innebar en förändring av stadsrummet till förmån för den ökande 

biltrafiken, planerar man nu staden utifrån ett mer människovänligt perspektiv. 

På senare år har man önskat skapa liv i kvarteren runt Sergels torg även kvälls- och 

nattetid, efter det att butiker, biografer och restauranger stängt för kvällen. Detta har till 

viss del skett genom att återigen införa en bostadsbebyggelse i Stockholms citykärna. I 

och med tillkomsten av den nya lagen som medger en tredimensionell fastighetsbildning 

(se sid 11, Planprocessen och regelverk), så har bostäder byggts på taken på vissa centrala 

affärs- och kontorsfastigheter. Detta har skett i nära anslutning till Sergels torg, på Mäster 

Samuelsgatan 42-44, vilket kan ses från Sergelgatan, (bild 22-23).  

 

På plats i Skärholmen idag möts man av en mix av 1960-tal och 2010-tal. Det var först 

1984, som utomhuscentret i Skärholmen till viss del byggdes in och en inomhusgalleria 

skapades. Gallerian har i sin tur byggts om vid flertalet tillfällen och i sin nuvarande 

skepnad, stod den klar år 2017, som en av Stockholmsområdets största centrum-

anläggningar med ca 200 butiker, (bild 31-32). 84  

Ute i det fria möts man av den ursprungliga 60-talskänslan, då den utvändiga affärsgatan 

i kombination med bostadsbebyggelsen till stor del bevarat sin forna karaktär. Atmosfären 

är dynamisk och många av de modernistiska kvalitéerna från byggåren finns kvar. 

Skärholmens bergbana är dessvärre avstängd, men håller på att iordningställas av 

Trafikkontoret och Skärholmens Stadsdelsförvaltning och beräknas vara i bruk igen 

2019-2020.85 Personligen tycker jag att det nya och det gamla harmonierar och att det är 

roligt att så mycket av ursprungskaraktären är bevarad om än med ett behov av 

upprustning, (bild 33-46). 

 

Bara en dryg kilometer bort från Skärholmens Centrum ligger konceptbutikerna vid 

Kungens Kurva i Huddinge kommun, med det samtida IKEA-varuhuset. Förutom 

bilvägen, så finns i dagsläget både cykel- och gångvägar som leder mellan dessa 

närliggande centrumdelar, (bild 47-48).  

I den gällande översiktsplanen för Stockholms Stad påtalas att det finns en utvecklings-

potential i att stärka sambanden mellan de närliggande centrumanläggningarna inom 

stadsdelsområdet och de närliggande kommunerna. Detta innefattar förutom Skärholmen 

och Kungens Kurva även Fruängen, Älvsjö och Flemingsberg. Här tänker man sig 

utbyggnad av cykelbanor och fler stomlinjer inom busstrafiken, mellan de olika 

stadsdelarna, samt till Botkyrka och Huddinge kommun.86 

                                                           
84 Svenska Bostäder. www.svenskabostader.se/var-historia/omraden/skarholmen--storcentrum-for-bilaldern/ (2019-

04-29) 
85 Stockholms stad. https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/bergbana/ (hämtad 2019-04-30) 
86 Översiktsplan för Stockholms stad, Stockholm 2018, s. 148. 

https://växer.stockholm/projekt/bergbana/
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Sergels torg står idag under ombyggnad. Som ett led att minska trafiken i innerstan utökas 

ytorna för gångtrafikanter i gatunivå vilket gör Sergels torg mer tillgängligt och attraktivt 

för fotgängare, (bild 15-16 & 25-27).  

Fridhemsplan har nyligen iordningställts med bredare trottoarer och trädplantering på den 

norra trottoaren, personligen upplever jag att man lyckats skapa en boulevardkänsla 

samtidigt som körbanans yta minskats till förmån för gångtrafikanter. 

Restriktioner mot bilar med förbränningsmotorer är på ingående i Stockholm och redan 

nästa år 2020, ligger förslag på att bensin- och dieseldrivna fordon som inte motsvarar 

utsläppskrav enligt nivå Euro 5 står i begrepp att förbjudas i en kommande zonindelning 

av innerstaden. Miljön värnas och förbränningsmotorn kommer att få ge vika för mer 

miljövänliga alternativ. 87 I mars i år var första gången som försäljningen av elbilar 

översteg försäljningen av elhybridbilar.88 Detta indikerar att elbilen generellt sett fått 

genomslagskraft hos gemeneman.  

Personligen kan jag tänka mig att en ökad elbilanvändning inte bara påverkar stadsmiljön 

till att bli mer miljövänlig genom minskade koldioxidutsläpp, utan borde även leda till en 

tystare stad, utan motorbuller. Denna effekt skulle kunna medföra att bostäder framöver 

kan byggas i miljöer som idag är för bullerutsatta. Vilket i sin tur kan få den positiva 

effekten att vi får en mer tätbebyggd och tystare stadskärna.    

Den makt och styrning, i linje med en positiv styrningsmentalitet, som politikerna utövar 

på stadsbilden idag, sätter miljön och människan i första rummet. Detta kan följaktligen 

ses i de strukturella förändringar som nu avspeglar sig i stadsbilden. Genom att öka 

gångstråken runt Sergels torg och närliggande citydelar, skapas förutsättningar för en 

tryggare innerstad. Både i aspekten, mindre risk för trafikolyckor, mindre 

koldioxidutsläpp, men även ökad trygghet för dem som vistas i stadsrummet, då dagsljus 

och siktlinjer medför att risken för personöverfall minskas. Ett ökat antal lyktstolpar 

minskar otryggheten nattetid. Detta tolkar jag som en medveten strategi från de styrandes 

sida att bedriva en positiv makt via styrningsmentalitet, då de handlingar som de beslutar 

om, indirekt ger ökad trygghet för stadens invånare.  

                                                           
87 Clarence Frenker, ”Stockholm får införa förbud mot dieselbilar”, Stockholmdiriekt (2018-03-23) 

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholm-far-infora-forbud-mot-

dieselbilar/reprcw!o56j1gHvFS8h82AccNdoFg/ (hämtad 2019-05-14) 
88 SCB försäljningsstatistik över fordon mars 2019. Personbil_drivmedel  

https://www.scb.se/contentassets/522ef63ace2a42c59d158cf854edf457/trafikanalys_1904.xlsx (hämtad 2019-05-14) 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholm-far-infora-forbud-mot-dieselbilar/reprcw!o56j1gHvFS8h82AccNdoFg/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholm-far-infora-forbud-mot-dieselbilar/reprcw!o56j1gHvFS8h82AccNdoFg/
https://www.scb.se/contentassets/522ef63ace2a42c59d158cf854edf457/trafikanalys_1904.xlsx
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Redan innan bilen uppfanns, skedde genomgripande strukturella förändringar av 

stadsbilden i samband med att Lindhagenplan klubbades år 1866. Lindhagenplan 

reglerade bland annat gatubredderna i staden, vilket medförde en markant breddning av 

innerstadsgatorna redan tjugofem år innan bilens tillkomst. Före 1860-talet, ansågs 

Stockholm, i förhållande till sin storlek, ha en av Europas sämsta gatustandarder något 

som planen tog fasta på och korrigerade. Så när bilen senare gjorde entré så hade 

framkomligheten redan förbättrats för de tidigare trafikslagen, såsom hästdroskor och 

spårvagnar.89 

 

Det sätt på vilket bilens intåg i staden kan ses är därmed främst i form av en viss påverkan 

på arkitekturen, såsom tillkomsten av nya byggnadstyper i likhet med bensinmackar och 

garage. Olle Wilson redogör för bensinstationens tillkomst som byggnadstyp i sin 

avhandling från 2012.90 Personligen ser jag hans resonemang som direkt överförbara till 

garagebyggnader. Kontentan blir då enligt min väldigt förenklade tolkning: Utan bilen; 

inga bensinmackar och inga garage. Även uppkomsten av trafikljus, trafikskyltar, 

gatumarkeringar i form av körfältsindelningar och övergångsställen, parkeringsplatser i 

gatunivå, parkeringsautomater och trafikleder; till, i och från staden, utgör då som nu 

tydliga avtryck av bilen i Stockholm.91  

 

Makthavare som beslutade om stadens utformning såg snabbt bilens fördelar som 

färdmedel för transport av både varor och personer och påbörjade planeringen av staden 

utifrån bilens framkomlighet.  

  

Trots bilens snabba utveckling fick den initialt ingen större spridning till gemeneman. En 

orsak till detta var de två, på varandra snabbt följande, världskrigen. Krigstiderna ledde 

till materialbrist och bensinransonering, vilket medförde att de fåtal bilar som var i bruk 

kördes på gengas.92  Efter kriget gick utvecklingen snabbt gällande bilens spridning. År 

1945 precis efter kriget, ägde endas 0,8 procent av svenskarna bil. År 1960 fanns drygt 

1,1 miljoner registrerade privatfordon i landet och under 1960 - 70-talen ökande 

bilinnehavet kraftigt, då bilantalet fördubblades under tioårsperioden. År 1970 ägde 28 

procent av befolkningen bil.93 

 

Norrmalmsregleringen med anläggandet av Sergels torg utgör ett av de tydligaste avtryck 

som bilen gjort i Stockholms centrala delar. Byggnader revs för att skapa en öst/västlig 

                                                           
89 Dufwa 1985, s 14. 
90 Wilson 2012, s176. 
91 Dufwa 1985, s. 82-106, 115. 
92 Dufwa 1985, s 21-22. 
93 Statistisk årsbok för Sverige 1972, tabell 163. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2009, 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/ (Hämtad 2019-04-16). 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/
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och nord/sydlig framkomlighet för bilen som fordon, se Stadsbyggnadskontorets plan för 

byggnadsrivningar för bilens framfart, (bild 5). I rivningarnas spår följde en intensiv 

debatt i dagspressen. Först i tämligen positiva ordalag för att så småningom övergå till att 

belysa bilens negativa verkningar på innerstaden.  

 

Skärholmen Centrums tillkomst mot slutet 1960-talet fick omgående negativa skriverier. 

Anläggningens moderna brutalism med synlig grå betong, ansågs göra centrumgatorna 

karga och opersonliga94. 

 

Trots att man i Skärholmen planerat för bilen, så förlades vägar och garage främst under 

mark och fotgängarnas gångstråk med affärer fick naturligt ljus i marknivå. Detta är 

främst det som skiljer Skärholmens centrum från Sergels Torg, där istället biltrafiken 

bereddes plats i marknivå och gångtrafikanter i ett plan under mark.  

 

Både Sergels torg och Skärholmens centrum har fått utstå kritik då de, i den allmänna 

debatten som man kunnat följa i pressen, ansetts ha en ovänlig utformning sett till den 

mänskliga aspekten. Därtill har båda områdena dragits med en drogproblematik. 

Droghandeln skiljer sig dock såtillvida att förekomsten av droghandeln på Sergels torg 

sker i de dunkla nedre regionerna, i anslutning till tunnelbanan, medan Skärholmens 

centrum haft bekymmer med droghandel på de högt belägna terrasserna i riktning upp 

mot bostadsbebyggelsen på berget.95  

   

I planprocessen blir effekten av den styrningsmentalitet som Foucault beskriver tydligt 

synliggjord, då politikers beslut gällande stadsplaner och arkitekters gestaltningsförslag 

bygger på deras uppfattning om den brukare som kommer att nyttja och vistas i 

gaturummet.96  Jag tolkar att Foucault, med styrningsmentalitet, menar att 

maktutövningen inte är en individuell makt, utan en strukturellt organisatorisk makt, som 

kräver en pågående handling. Denna handling, exempelvis politikers beslut om 

stadsplanen, påverkar således inte individen direkt, utan i första hand styr beslutet stadens 

utformning utefter den föreställning som politikern har om vem som kommer att nyttja 

platsen. Denna föreställning verkar sedan indirekt mot individen, genom den utformning 

platsen fått. Platsens utformning verkar således direkt mot brukaren, medan det politiska 

beslutet och arkitektens gestaltningsförslag direkt påverkar platsen. 

 

På 1940-1970-talen såg de som styrde; bilisten som den huvudsaklige brukaren av dessa 

modernistiska anläggningar. Idag ser de styrande; människan, gångtrafikanten, som den 

som i huvudsak ska nyttja stadsrummet. I sina beslut om kommande trafiklösningar, 

inkluderas återigen spårvagnen som numera har sin slutpunkt på Klarabergsgatan i 

                                                           
94 Arnstberg, Ekenborn 1979, s 138-161 
95 Arnstberg, Ekenborn 1979, s 138-161. 
96 Ramberg 2012, s 108.  



   
 

31 
 

anslutning till Sergels torg, (bild 26-27). I Skärholmen inrymmer den framtida 

översiktsplanen fler stomlinjer för bussar, samt ett utökat antal gång och cykelstråk i 

avsikt att binda ihop grannkommunerna med varandra. 97 

 

I år, 2019, är det 128 år sedan den första bilen med förbränningsmotor visades i Sverige 

år 1891 och nu debatteras det om bilens framtid. Förslag på förbud mot att köra bil med 

förbränningsmotor i Stockholms innerstad ligger på politikernas bord och frågan om vilka 

konsekvenser det kommer att få för den enskilde trafikanten har under ett par år 

debatterats i pressen.98   

 

Som 60-talist ser jag det som lite spännande att, dels tillhöra den första generationen som 

varit uppvuxen med bilen som ett självklart inslag i stadsbilden och samtidigt inom min 

levnad kanske höra till en av de första generationerna som får se bilen avvecklas från 

stadens gator. Jag har sett ett nöje i att fotografera den förändringsvåg som nu kan ses på 

gatorna runt Sergels torg och hoppas att du som läsare tycker att det är roligt att ta del av 

bildbilagan som är tänkt som ett tidsdokument som belyser både Sergels torgs förändring 

och hur Skärholmens centrum ser ut våren 2019. 
 

 

 

  

                                                           
97 Översiktsplan för Stockholms stad 2017, s 148-151. 
98 Carl-Fredrik Eriksson, ”Dieselförbud i Stockholm, så vet du om din bil klarar det”. Expressen (2017-08-11). 

https://www.expressen.se/motor/bilnyheter/dieselforbud-i-stockholm-sa-vet-du-om-din-bil-klarar-det/ (Hämtad 2019-

05-22) 

https://www.expressen.se/motor/bilnyheter/dieselforbud-i-stockholm-sa-vet-du-om-din-bil-klarar-det/
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