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Sammanfattning 

Ett sociologiskt perspektiv på staden är att se till stadens och stadslivets inverkan på 

människan. Flytten från landsbygden till städerna förde med sig att människor vardagsliv 

förändrades. Under urbaniseringens fanns farhågor om stadslivets negativa inverkan på 

människan. George Simmel och Louis Wirth som var verksamma under urbaniseringen 

ägnade sig åt att se hur förutsättningarna för vardagslivet skilde sig åt mellan de urbana och 

rurala samhällena. Senare sociologer som Jane Jacobs och Richard Sennett har intresserat sig 

för hur man kan skapa bra stadsmiljöer som ger plats för mångfald och ett dynamiskt stadsliv. 

Jacobs och Sennett definierar begreppet mångfald i stadslivet med ett antal konkreta villkor 

som skall uppfyllas av ett område. Dessa villkor har legat till grund för denna studie. 

Sickla Kaj i Hammarby Sjöstad i Stockholm får utgöra exempel på samtida stadsbyggnation. 

Genom observationer och intervjuer har jag studerat om det finns förutsättningar för mångfald 

i stadslivet i Sickla Kaj. Resultaten från observationerna och intervjuerna redovisas under sex 

olika teman. Sickla Kaj uppfyller flera av Jacobs och Sennetts villkor men dock inte alla. 

Vattnet i området i form av sickla kanal och vattenpartier i parken är mycket uppskattade 

kvalitéer i området. 
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Inledning 

Hur bygger vi städer idag?  

När Hammarby Sjöstad planerades så eftersträvade man en stadsmässighet med innerstadens 

täta stadsstruktur som förebild, samtidigt som man vill ta tillvara grönskan och ljuset. 

Kvartersstadens kännetecken med en tät stadsbebyggelse och funktionsblandning kombineras 

med funktionalismens idéer om ljus och grönska. Stadskvarter, bostadsgårdar, parker och 

promenadstråk längs med vattnet förenas i en ny stadsdel.  

 

Stadsmässighet är nära relaterat till begreppet mångfald i stadslivet. Mångfald i stadslivet är 

ett relativt diffust begrepp. Jane Jacobs menar att det finns fyra villkor för mångfald i 

stadslivet: blandning av primära funktioner, korta kvarter, hus i varierande ålder och skick, 

samt en hög koncentration av människor. Richard Sennett talar om överlappande skillnader 

som ett sätt att skapa stadsmässighet och motverka segregation.    

Finns det förutsättningar för mångfald i stadslivet och stadsmässighet i Hammarby Sjöstad? 

 

Syfte och problemställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka staden som livsrum ur ett sociologiskt perspektiv. Vad 

är ett sociologiskt perspektiv på staden och hur ser livsvillkoren ut för människor som lever i 

städer? Syftet med uppsatsen är även att se vilka förutsättningar som krävs för att skapa 

mångfald och ett dynamiskt stadsliv och hur/om man planerar för mångfald när man bygger 

städer i dag.  

 

Frågeställningar för uppsatsen är: Vad är ett sociologiskt perspektiv på staden? Vilka fysiska 

kvalitéer skapar mångfald och ett dynamiskt stadsliv? Finns det förutsättningar för mångfald 

och ett dynamiskt stadsliv i Sickla Kaj? 
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Synen på stadslivet under 

urbaniseringen  

Louis Wirth skriver i Urbanismen som livsform (1938)  att övergången från ett ruralt till ett 

urbant samhälle har fått stora följder för hela samhället och fått sociologer att intressera sig 

för skillnader i levnadsvillkor mellan det rurala och urbana samhället. Ett sociologiskt 

perspektiv på staden är enligt Wirth att se på ”staden som en social företeelse”. 

Kännetecknande för en stad är enligt Wirth att populationen är större, mer heterogen och lever 

tätare tillsammans än i rurala samhällen. Dessa egenskaper hos staden (populationens storlek, 

befolkningstätheten, befolkningens heterogenitet) leder fram till vissa förutsättningar i de 

urbana samhällena och ger upphov till specifika former av ”social aktivitet och 

organisation”.(1938:159,162-163) Den stora mängden människor en stadsbo kommer i 

kontakt med i sitt dagliga liv förändrar relationen till de människor hon möter. Enligt Wirth är 

det är inte längre möjligt att ha en nära och meningsfull relation med de människor man möter 

i en stad. Stadslivets relationer kännetecknas därför enligt Wirth av ”ytlighet, anonymitet och 

kortvarighet” till skillnad från relationerna i rurala samhällen som är mer djupgående och 

långvariga och ofta binds samman av släktband. Relationernas karaktär ”förklarar också den 

sofistikering och rationalism” som man enligt Wirth i allmänhet tillskriver stadsborna. 

(1938:164-165) 

 

I staden är människor i mindre utsträckning beroende av de individer de möter, det krävs fler 

människor för att tillgodose de basala behoven hos en stadsmänniska. Wirth menar att 

stadslivet kännetecknas av sekundära kontakter till skillnad från de rurala samhällenas mer 

primära kontakter.   

 

Det är betecknande, att stadsbon möter varandra i mycket små rollavsnitt. Naturligtvis är det för 

tillfredställandet av sina väsentliga behov beroende av fler människor än glesbygdsborna, men 

de är mindre beroende av varje särskild individ, och behovstillfredsställens engagerar bara en 

liten bråkdel av den andres aktivitet. Detta är i huvudsak det man menar, då man säger att staden 

mer karakteriseras av sekundära än av primära kontakter. (Wirth 1938:165) 

 

Relationernas karaktär i staden gör att individen undgår den sociala kontrollen som ofta 

förekommer i mindre samhällen och kan leva ett friare liv. Men anonymiteten kan enligt 
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Wirth också medföra att individen saknar ”det moraliska stöd och den känsla av delaktighet” 

som i större utsträckning förekommer i mindre samhällen.(1938:165)     

 

Wirth anser att stadslivet har löst upp den traditionella familjens sociala betydelse. I samband 

med flytten in till städerna börjar kvinnor i större utsträckning att förvärvsarbeta och familjens 

funktion som uppfostrande, utbildande och omhändertagande har flyttats ut i samhället.  

 

De för den urbana livsformen utmärkande dragen har sociologiskt sett ofta ansetts vara att 

primära kontakter har ersatts med sekundära, att släktskapsbanden försvagats och familjens 

sociala betydelse minskat, att känslan för grannen har försvunnit och den traditionella grunden 

för social samhörighet underminerats. (Wirth 1938:171) 

 

Enligt Wirth har frivilliga organisationer, staten och kommunen tagit över flera av familjens 

funktioner. I urbana kulturer ersätter individen familjen och ”släktgemenskapen” genom att 

engagera sig i olika sociala sammanhang kan individen utrycka sin personlighet men dess 

”tillfälliga karaktär” kan ge upphov till ”personlighetsupplösning och andligt sammanbrott”. 

(1938:171,173)   

Storstadsmänniskan  

Medan Louis Wirth (1938) menar att kännetecknande för storstaden är befolkningens storlek, 

dess täthet och heterogenitet och de specifika förutsättningar som det ger för stadslivets 

relationer menar George Simmel i Storstäderna och det andliga livet (1903) att den 

utbredande intellektualismen hos storstadsmänniskan är en följd av mängden inre och yttre 

intryck i stadslivet. Simmel anser att det som är kännetecknande för storstadslivet är en 

”intensifiering av nervlivet som beror på de snabba och oavbrutna växlingarna av yttre och 

inre intryck.”. Denna intensifiering av det psykiska livet leder till en växande intellektualism 

hos storstadsmänniskan som ger upphov till en rad nya fenomen som präglar det moderna 

livet i staden.(1903:209–210) 

 

Vardagslivet i en småstad tar enligt Simmel, på grund av en ”vanemässig och regelbunden 

rytm”, inte lika stor del av vårt medvetande i anspråk utan är i större utsträckning orienterat 

mot ”känslan och emotionella relationer”. Medan ett utvecklat förstånd och intellekt, 

kännetecknande för storstadsmänniskan, är ett sätt för ”det subjektiva livets medel att skydda 

sig mot storstadens övervåld”. (1903:210) 
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Enligt Simmel kännetecknas relationerna i storstaden av en reserverad attityd och en negativ 

hållning. Den distanserade hållningen är ett sätt för själslivet att skydda sig mot ständiga inre 

reaktioner som storstaden skapar. Ett distanserat förhållningsätt mot de människor man möter 

är enligt Simmel ”en av storstadens elementära socialiseringsformer”.(1903:215–216) Simmel 

menar att den reserverade attityden i storstadens relationer medför ett större mått av personlig 

frihet för individen.  

 

På samma sätt är i dag storstadsbon “fri” – i förandligad och förfinad mening – om man jämför 

med den trångsynthet och de fördomar, som utgör småstadsbons begränsningar. Ty den 

ömsesidiga reservation och likgiltighet som är andliga livsbetingelser i större grupper och leder 

fram till individens oavhängighet, upplevs ingenstans tydligare än i storstadens tätaste vimmel, 

eftersom den kroppsliga närheten och trängseln behövs, för att göra det andliga avståndet riktigt 

åskådligt. (Simmel 1903:218)      

  

Men liksom Wirth som menar att den minskade sociala kontrollen i storstaden kan föra med 

sig en förlust av individens (känsla av) delaktighet och integration så anser Simmel att den 

ökade individuella friheten i storstaden kan föra med sig en känsla av ensamhet och 

övergivenhet. 

Den moderna erfarenheten av 
staden 

I Den amerikanska storstadens liv och förfall (1961,2004) menar Jane Jacobs att den 

traditionella stadsplaneringen har utformat våra städer efter anti-urbana principer som har fått 

negativa konsekvenser för våra städer och vårt stadsliv. Jacobs menar istället att vi bör planera 

för urbana kvaliteter som kan skapa mångfald och ett dynamiskt stadsliv. Jacobs anser att det 

är gatorna som är det viktigaste offentliga platserna i staden. Eftersom storstadens innevånare 

till största delen är främlingar inför varandra så menar Jacobs att det viktigaste för ett 

fungerande stadsliv är att individen känner sig trygg bland de främlingar som befolkar staden. 

Och denna trygghet skapas enligt henne genom att människor vistas och rör sig på stadens 

gator och trottoarer. I städer/stadsdelar där människor är rädda för att vistas på gatorna (pga. 

brott etc.) blir gatorna, än mer, otrygga genom att de töms på folk. (1961:51–52)     
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Jacobs anser att det finns vissa förutsättningar för att människor ska vilja vistas på och 

använda gatorna i en stad/stadsdel. Jacobs menar att butiker, barer och restauranger leder till 

att människor använder gatorna, samt de gator och platser som leder till dem. Jacobs menar att 

det folkliv som skapas när människor är ute och handlar eller på väg att äta lockar dit ännu 

fler människor. (1961:59) På de gator där det rör sig folk, på levande gator, finns det alltid 

betraktare som hjälper till att övervaka gatorna och kan ingripa om någonting skulle ske. 

Jacobs skriver att när gator/stadsdelar kan ”hantera sina främlingar” så bidrar främlingarna till 

en levande stadsdel genom att de använder gatorna, medan på de gator och i de stadsdelar som 

inte fungerar så tenderar främlingar som befolkar dem att bli till ett hot.(1961: 62-66)   

 

En annan viktig funktion för gatorna/trottoarerna i våra städer är att underlätta för kontakt 

mellan människor som inte känner varandra. Jacobs menar att det är samma förutsättningar 

som hjälper till att skapar trygga trottoarer/gator som även skapar förutsättningar för ett 

offentligt socialt liv. Enligt Jacobs är de offentliga kontakterna som människor har på gatorna 

grunden för ett ”rikt socialt liv” och levande stadsdelar. (1961:94,96)  

 

”De flesta samtalen verkar triviala på ytan men summan är inte det minsta trivial. Summan av 

alla dessa ytliga kontakter på lokal nivå – som ofta sker slumpmässigt, ofta har det att göra med 

praktiska ärenden och alltid styrs av den berörda personen själv och inte tvingas på honom – är 

en känsla för människors offentliga identitet, ett nätverk av offentlig respekt och tillit, och en 

resurs som kan tas i bruk när individen eller bostadsområdet behöver det.” (Jacobs 1961:80)  

 

De offentliga kontakterna som människor har på trottoarerna skiljer sig åt från privata 

kontakter och är ett utryck för att människor har nytta av att ha en viss kontakt utöver den 

”privata umgängeskretsen”.  Men menar Jacobs de offentliga kontakterna måste ha/hitta en 

balans mellan människors önskan om avskildhet och deras önskan om kontakt. En av 

storstadens urbana kvaliteter är just möjligheten till avskildhet för dess innevånare, tillskillnad 

från mindre samhällens påtvingade sociala kontroll i och med att alla känner 

alla.(1961:79,82–83)   

 

I de stadsdelar där gatulivet inte fungerar så påtvingas dess innevånare en gemenskap som 

karaktäriseras av allt eller inget. Jacobs menar att om storstadsmänniskan måste välja mellan 

en påtvingad gemenskap eller ”att klara sig utan kontakt” så väljer hon att värna om sin 
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avskildhet. En konsekvens av att människor i ett bostadsområde avskärmar sig från varandra 

för att skydda sitt privatliv blir isolation och att ”tillsynen” i form av ögon som ser vad som 

sker på gator, och som är en förutsättning för trygga bostadsområden/gator, uteblir. 

(1961:86,89)  

Fyra villkor för mångfald 

Enligt Jacobs finns det fyra villkor i det urbana rummet som skapar/genererar den mångfald 

som bidrar till att skapa levande stadsmiljöer.  

 

”Stadsdelarna blir bra ekonomiska och sociala grogrunder där mångfalden kan bli 

självgenererande och nå upp till sin högsta potential om stadsdelarna är utrustade med väl 

blandade primära funktioner, tätt liggande gator, en finkornig variation av hus i olika åldrar och 

en hög koncentration av människor.” (Jacobs 1961:271)     

 

Enligt Jacobs måste det förekomma blandade primära funktioner i staden/stadsdelen, det vill 

säga en blandning av bostäder och arbetsplatser. En blandning av primära funktioner för med 

sig att människor rör sig och använder området under olika tider på dygnet. Att människor rör 

sig kontinuerligt i ett område bidrar både till en ökad trygghet och till möjlighet till 

kontakt.(1961:179–180) Om primära funktioner kombineras så att människor använder 

gatorna vid olika tidpunkter, skapas enligt Jacobs en miljö för sekundär mångfald, det vill 

säga verksamheter som riktar sig till de människor som de primära funktionerna dragit till sig. 

Det skapas en levande stadsmiljö där butiker och service har ett stort kundunderlag och 

människor dras till platsen dels på grund av utbudet, men också på grund av folklivet. 

(1961:189) 

 

Den andra förutsättningen för mångfald i stadsdelar är enligt Jacobs korta/små kvarter där 

genomströmningen av människor blir större än vid längre kvarter. Dessa korta kvarter bidrar 

till att skapa ”användargemenskaper” som tillsammans skapar underlag för varierande 

verksamheter i ett område. Om staden ska kunna fungera som en ”plantskola” för nya 

verksamheter måste kundunderlaget vara större än det egna kvarteret. I ett område med för 

långa gator och kvarter skapas enligt Jacobs isolerade, åtskilda bostadskvarter och människor 

kan bo på parallella gator utan att deras vägar någonsin möts. (1961:205,209) 

 

Den tredje förutsättningen för att skapa mångfald i staden är enligt Jacobs behov av äldre 
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byggnader och en blandning av hus i olika åldrar och skick. Jacobs menar att äldre byggnader 

behövs för att skapa möjligheter för nya företag ska kunna etablera sig i staden. Kostnaderna i 

nyproducerade lokaler är för höga för nyetablerade eller små verksamheter och för att kunna 

skapa en ekonomisk mångfald i staden så krävs det att det finns äldre lokaler med lägre 

kostnader. Jacobs menar att en väl fungerande stadsdel har en blandning av hus, där de äldsta 

renoveras när det behövs samtidigt som det byggs nya hus.(1961:215-217) ”Om husen är av 

varierande ålder kommer också boendekostnaderna och de boendes smak att variera, vilket är 

nödvändigt för att få mångfald och stabilitet i befolkningen och ett varierat näringsliv.” 

(Jacobs 1961:222) En variation av byggnadernas ålder och skick är nödvändig för att kunna 

rymma en kulturell, befolkningsmässig och ekonomisk mångfald. Förutom dessa tre kriterier 

krävs även en tät bostadsbebyggelse/hög koncentration av människor för att skapa mångfald i 

staden/stadsdelar.  

 

Enligt Jacobs kommer områden som inte har förutsättningarna för mångfald att stagnera och i 

värsta fall förfalla. Det är en gradvis process som startar med utflyttning, där de individer som 

har möjlighet att välja, väljer att flytta ifrån området/stadsdelen. Jacobs menar att 

förutsättningarna för att kunna vända en förslumningsprocess/stagnation av ett område är att 

”utgå från de återbyggnads krafter som finns inom själva området”. (1961:302) I områden 

med trygga trottoarer och ett offentligt stadsliv så startar ”avslumningsprocessen” när 

individer som har möjlighet att välja väljer att stanna/bo kvar. Att människor väljer att stanna 

kvar i förslummade/stagnerade områden beror enligt Jacobs på personliga skäl och relationer 

till andra i området. (1961:309–310) Enligt Jacobs krävs det att man tar reda på vilken av de 

fyra förutsättningarna för mångfald som saknas i ett stagnerat område och sedan tillför de 

förutsättningar som saknas för att vända utvecklingen. 

 

”En stadsplanering för en levande stad måste stimulera och locka fram största möjliga mångfald 

och kvantitet av människor och verksamheter i alla delar av staden: detta är grunden för stadens 

ekonomiska stabilitet, sociala vitalitet och attraktionsförmåga.” (Jacobs 1961:438) 
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Den postmoderna erfarenheten av 

staden  

I The conscience of the eye: the design and social life of cities (1990), beskriver Richard 

Sennett hur distinktionen mellan det inre och yttre livet har uppkommit. Sennett menar att 

åtskillnaden mellan det inre och yttre livet härstammar från religionens (kristendomens) 

uppdelning mellan den inre andliga världen och den yttre världsliga världen. Sennett menar 

att uppdelning mellan det inre och yttre livet har fått stora konsekvenser för samhället och vårt 

stadsliv. (1990:9) Principerna om det inre och yttre livet började under medeltiden att 

genomsyra stadsbyggandet, städer utformades efter uppdelningen mellan det inre heliga och 

det yttre världsliga. Kyrkorna och templen blev en plats för skydd och härbärge medan livet 

på gatorna ansågs vara en utsatt och exponerad plats.(1990:11) I separationen mellan det inre 

och det yttre livet skapades enligt Sennett ”den moderna rädslan för exponering” (the modern 

fear of exposure).(1990:19) Denna rädsla för exponering ledde till att människor sökte sig 

inåt, först till de heliga templen och kyrkorna och sedan i den sekulära världen sökte sig 

människor till hemmet.  

 

 “The long shadow religion has cast over the world created by the Industrial Revolution was first 

of all a matter of connection between the interior and the inner life. Augustine had begun this 

connection by supposing that the person who found faith would require God´s protection from 

the world; the medieval builders sought to separate the life of the street from spiritual life, 

protecting the spirit within church walls. Now, in the secular dimension, it was psychological 

understanding that seemed to crystallize and define itself when one had withdrawn inside from 

the world.” (Sennett 1990:21)  

 

Under industrialiseringen ökar hemmets betydelse inom flera områden. Sennett talar om en 

”émigration intérieure” med vilken han avser aristokratins undandragande från offentligheten 

till den privata sfären. Hemmet blir en tillflyktsort samtidigt som dess interiör anses spegla 

vem du är. (1990:21–22,25) Konsekvenserna av émigration intérieure kom enligt Sennett att 

bli en ökad isolation och utsatthet av individer i hemmet/samhället. Samt att offentliga miljöer 

töms på människor, dels på grund av designen av offentliga miljöer, men även för att vi 

uppfattar andra människor som vi inte känner som ett hot. (1990:29,37) Sennett menar att det 

i dag sker en ”neutralisering av miljön” (neutralizing of the environment), där det inom 

stadsbyggnaden skapas många neutrala, sterila miljöer.(1990:42) Enligt Sennett så skapar 
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dessa neutrala miljöer passiva individer och är ett utryck för social kontroll och en 

legitimering av ett tillbakadragande från samhället. (1990:62,65)  

Att anpassa den fysiska miljön efter den mänskliga kroppen och dess rörelse är ett sätt att 

skapa en mänskligskala på arkitekturen. Samt göra miljöer intressanta så de uppmanar till 

rörelse, rörelse som skapar liv och rörelse som skapar mänskliga miljöer i mänskligskala. 

(1990:105)   

”And this invitation to move makes again a more complicated picture than the open window of 

the past. Time has appeared in the picture, movement-time.”… “movement through space 

binding person to building.” … “Inside and outside, room and room, are unified – a unity we 

start to experience the moment our bodies begin to move.”(Sennett 1990:104-105)  

 

Den utbredda användningen av glas som byggnadsmaterial har förändrat relationen mellan in 

och utsidan av byggnader. Stora glaspartier i byggnader öppnar upp yttervärlden för individen 

samtidigt som synintrycken berövas känsel, ljud och kontakten med andra människor. Den 

ökade synligheten (visibility) samtidigt som människor görs onåbara skapar en känsla av 

”skyddad öppenhet” (protected openness) och leder till social isolation. (1990:108-109) 

 

“The combination of visibility and isolation marks today the way buildings relate streets at 

ground level. Great sheaths of plate glass are routinely used as ground-level walls; there are 

usually just a few, restricted entrances. Thus the building is more isolated from the street than 

older buildings whit smaller windows that open even though there is, to use Gideon`s phrase, 

visual “penetration” between the inside and outside.”(Sennett 1990:110) 

 

 “The way the modern materials at their disposal came to be used meant, however, that their art 

created isolation rather than connection. These curious powers of isolation revealed in a visually 

open, free architecture explain in part how the built environment has become at odds with the 

social life of the city. One could explain these uses of glass simply in terms of economics or 

power. For instance, plate glass so deployed is the perfect building material for a neutral city, 

since it devalues the tactile reality of what one sees.” (Sennett 1990:110)  

 

Sennett hävdar att det saknas sätt att planera för och uppskatta mångfald i dag. Enligt Sennett 

reagerar människor på de skillnaderna (differences) de möter genom att dra sig undan och 

förbli oengagerade. Som om alla människor man möter skulle utgöra ett potentiellt 

hot.(1990:129) Men Sennett anser att det finns ett annat sätt att hantera/ordna de skillnader 

man möter i en stad. I stället för att ordna erfarenheterna av skillnader linjärt så förespråkar 

Sennett en ”icke-linjär erfarenhet av skillnader” (non-linear experience of difference) som han 

kallar ”émigration extérieure”.(1990:148) I stället för funktionsuppdelning och segregerade 
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städer, så menar Sennett att skillnaderna bör överlappa varandra. Sådana städer/stadsdelar där 

skillnader överlappar varandra blir enligt Sennett fulla av stadsliv. 

 

”The power of discovering something unexpected to the eye gives them their value. Such streets 

are prized, we commonly say, as being full of life…” “Street life” is a symbol of urban 

provocation and arousal, provocation that comes in large part from experiences of the 

unexpected.” … “Like vivid prose, street life needs to find a structure.” … “How then to invent 

a form which provokes discovery?” (Sennett 1990:152)   

   

Sennett anser att det som skapar gator fulla av liv är den icke-linjära erfarenheten av 

skillnader, där skillnader överlappar varandra och för med sig att det oväntade kan inträffa. 

Det vill säga att människor med olika bakgrund, samt verksamheter av olika slag samlas på en 

och samma plats. Det urbana rummet fylls av oväntade möten och får människor att söka sig 

utåt. Enligt Sennett är det genom émigration extérieur som människor kan stimuleras och 

utvecklas som människor.(1990:131)  

 

Sennett anser att den moderna arkitekturen kännetecknas av en vilja ”to expung historical 

time from the city.” Och att den moderna stadsbyggnaden kännetecknas av en ”grade-flat-

and-build urban development”. (1990:170-171) Enligt Sennett är det viktigt att skapa en 

känsla av tid genom ett förhållande mellan det förgångna och nuet i byggnader.  Sennett 

menar att det finns ett sätt för hur platser kan bli fulla av tid, genom så kallade narrativa rum 

(narrative space). (1990:190) Med narrativa rum menar Sennett urbana rum som för 

berättelsen/individen framåt. Ett narrativt rum är en plats för ”omflyttning, förskjutning” 

(places of displacement), det vill säga en plats som ”inte förklarar sig själv”. (1990:193-194) 

För att föra narrativet/det urbana rummet framåt så bör man inte avslöja hela handlingen på en 

gång, för att hålla intresset för berättelsen/det urbana rummet måste det finnas något kvar för 

individen att upptäcka. Sennett anser att man bör planera för det ofärdiga, för att ge individen 

möjlighet till upptäckt och nyfikenhet, för att hålla intresset för det urbana rummet vid liv. 

 

“To know too much might weaken the desire to know what will happen next. In other words, 

time is endowed with the possibilities of the unexpected, the possibilities of change; this is how 

a beginning builds up forward movement.” (Sennett 1990:195)     

 

Sennett menar för att kunna planera stadsmiljöer som narrativ måste man ändra sättet vi ser på 

”urban open space”. Att planera ”öppna urbana platser” handlar om hur man utformar gränser. 
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Enligt Sennett är det viktigt hur man utformar gränser mellan olika funktioner i staden, ett 

rum/en plats som upplevs som ”stängt” och inte kan förändras efter människors skiftande 

behov blir en plats utan liv. För att en plats/ett rum ska bli full av liv är det viktigt att platsen 

kan rymma flera funktioner. Sennett menar dessa rum kan skapas genom att man använder sig 

av så kallade ”svaga gränser” (weak borders). Sennett menar att det är längs med de gränser 

där det uppstår konflikter och konkurrens om utrymmet som liv skapas och skillnader 

interagerar. (Sid 196-197)  

 

”The planner of a modern, humane city will overlay differences rather than segment them, and 

for the same reason. Overlays are also a way to form complex, open borders. Displacement 

rather than linearity is a human prescription. “(Sennett 1990:202)  

 

Sennett anser att det är när människor utsätts för olikheter och konfronteras med andra sociala 

verkligheter som individer utvecklas som människor. (1990:200)  

Staden i dag                                                                                                         

Hammarby Sjöstad är beläget precis utanför Södermalm i Stockholms innerstad. Området 

ligger runt Hammarbyleden med bostadsbebyggelse på både den norra och södra sidan av 

farleden. Bebyggelsen i norra Hammarby sjöstad, på Södermalm sidan, består bebyggelse i 

olika etapper längs med en två kilometer lång kanalgata. Bostadsbebyggelsens karaktäriseras 

av stora slutna kvartersgårdar. (BoStad02) Den södra delen av Hammarby Sjöstad ligger på 

motsatt sida av Hammarbyleden utanför innerstadens tullar. Södra Hammarbyhamnen 

sträcker sig från Hammarby Gård och Luma i Väst till Henriksdalsringen (Danvikslösen) i 

Öst. Området består av sammanlagt 12 planområden med sinsemellan skiftande karaktär. 

Genom området (öst till väst) löper Hammarbyleden som i dag främst trafikeras av 

fritidsbåtar. Längs med leden så löper kanalgator på båda sidor med promenadstråk och 

tvärsigenom den södra delen från söder till norr så sträcker sig Sickla kanal.  

 

Planer på att bebygga Hammarbyhamnen har funnits under en lång tid och 1990 startar 

planeringsarbetet för Hammarby sjöstad. I översiktsplanen från 1991 tas de första 

övergripande planerna för området Hammarby Sjöstad. Industrietableringarna i området var 

på väg att försvinna (omvandlas) och det fanns flera spekulanter på marken i området 
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samtidigt som det inte fanns någon övergripande plan för området. Norra Hammarbyhamnen 

beslutades att tillhöra innerstaden för att gemensamma planer för hela Hammarby Sjö ska 

kunna antas. (BoStad02) 1996 söker Stockholm OS 2004 och planerings arbetet för 

Hammarby sjöstad tar ny fart. Man planerar en OS-arena på norra sidan av Hammarbybacken 

och en OS-by i södra delen av Hammarby Hamnen. Argumenten för att få OS-spelen är 

närheten mellan OS-byn och OS-arenan samt att projektet och stadsdelen ska vara 

miljöanpassad genom en stor miljösatsning.(BoStad02)  

  

När Hammarby Sjöstad planerades så eftersträvade man en stadsmässighet med innerstadens 

täta stadsstruktur som förebild, samtidigt som man vill ta tillvara grönskan och ljuset. 

”Målsättningen uttrycker en ambition att söka en ny samverkan mellan den traditionella 

stadens uppbyggnad, vissa modernistiska baskvalitéer och den speciella platsens 

förutsättningar.” ( BoStad02:27) Bakom Hammarby Sjöstad finns tanken om att förtäta 

staden. Det gör att den attraktiva innerstaden växer samtidigt som behovet av biltrafik kan 

minskas genom att staden blir tätare. Kvarterstadens kännetecken med en tät stadsbebyggelse 

och funktionsblandning kombineras med funktionalismens idéer om ljus och grönska, genom 

parker och vattenpartier tas naturen in i bostadsområdet. Den täta och slutna kvartersstaden 

blandas med mer öppna och småskaliga hustyper. Upplåtelseformer, byggherrar och 

husstrukturer varierar inom områdena. (BoStad02) 

 

Stadsdelen har välutvecklad kollektivtrafik med tvärbanan och buslinjer och färjetrafik till 

bland annat södermalm. Området är miljöanpassat med ett eget kretsloppssystem. Hammarby 

Sjöstad beräknas att vara färdigställt år 2012 och kommer då att vara en stadsdel för ca 25000 

innevånare. Ca 8000 lägenheter kommer att ha byggts i området. Detta gör projektet 

Hammarby Sjöstad till ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt under senare år 

(BoStad02)  

Sickla Kaj  

Sickla Kaj är ett av 12 planområden i Hammarby Sjöstad beläget vid Sickla kanalen. Området 

Sickla Kaj består av bostadsbebyggelse med ca 1000 lägenheter fördelade i nio kvarter med 

olika byggherrar. Bostadsbebyggelsen är utformad i storskaliga slutna kvarter längs med 

Hammarby Allé och Lugnet Allé (allékvarteren och mittkvarteren). Kvarteren som angränsar 

mot Sickla Kanal (kajkvarteren) är mindre och öppnare med lägre bebyggelse. Bebyggelsen 
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möjliggör en blandning av bostäder och verksamheter. Inom allékvarteren skapas halvöppna 

gröna gårdar som öppnar upp bebyggelsen mot parken, Sjöstadspartärren, som löper genom 

planområdet. Bostadsgårdarna i kajkvarteren öppnar upp mot den inre parken samt mot 

kanalen.(Kvalitets program för gestaltning av Sickla Kaj, sid 7-11)  

 

Kajen längs med Sickla Kanal fungerar dels som ett promenadstråk genom området, samt dels 

som småbåts hamn och brygga för färjetrafik till södermalm. Parallellt med Sickla Kanal 

löper en inre långsmal park genom området, Sjöstadsparterren, parken kantas av 

bostadsbebyggelse på båda sidor. ”Parken är en urban park, anlagd inom ett före detta hamn- 

och industriområde, ett faktum som bör återspeglas i parkens gestaltning.” (Kvalitets program 

för gestaltning av Sickla Kaj, sid 64) Längs med parken går en dagvattenkanal som mynnar ut 

i en damm. Parken avslutas i ett torg med fontän och bänkar. Allégatorna utgör en centralroll i 

Hammarby Sjöstad för att skapa stadsmässighet, dit förläggs kollektiv- och biltrafiken. Sickla 

Kaj har även en utomhusgalleria vid tvärbane hållplatsen på Lugnets allé där esplanaden 

täckts med ett glas tak. Lugnet Allé är tänkt att utgöra ett kommersiellt- och servicecentrum 

för Sickla Kaj. (Kvalitets program för gestaltning av Sickla Kaj, sid 66)  

Metod och data  

Den empiriska delen av uppsatsen består av observationer och intervjuer. Målet med 

observationerna och intervjuerna är att besvara forskningsfrågan – finns det (fysiska) 

förutsättningar för mångfald och ett dynamiskt stadsliv i Sickla Kaj? 

Strukturerade observationer har genomförts på fyra platser i Sickla Kaj: Lugnet Allé, Sickla 

Kaj, Sjöstadspartärren, samt Hammarby Allé. Observationerna har utförts under 15 minuter, 

med ett pass på förmiddagen vid 10-tiden, ett på eftermiddagen vid 15-tiden och ett på kvällen 

vid 19-tiden, Observationerna har utförts under både en vardag och en heldag med totalt sex 

observationspass på varje plats. Detta för att täcka in ett genomsnittligt dygn på platsen. 

Observationerna är dels en betraktelse av de fysiska förutsättningarna för mångfald enligt 

Jacobs och Sennett, där egenskaper i miljön observeras. Samt dels observationer av hur 

många människor som rör sig på platsen. Observationerna har baserats på ett 

observationsschema med sex olika kategorier där miljön, funktioner, kvarter, byggnadernas 

ålder och skick, befolkningens täthet samt rörelse på platsen observeras. Ett problem vid 
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observationerna av de fysiska förutsättningarna för mångfald kan vara att det sker en tolkning 

av observatören och olika observatörer kan tolka miljön olika. Det kan i sin tur påverka 

reliabiliteten för undersökningen att en annan observatör skulle ha beskrivit/kodat miljön 

olika. (Bryman 2006:183) Resultaten från observationerna redovisas i teman rörelse och 

mångfald i resultatdelen. Observationsschemat finns som bilaga till uppsatsen.  

 

Intervjuerna är gjorda med en intervjuguide med semistrukturerade frågor där ämnena för 

samtalet är förutbestämda men intervjupersonen kan svara fritt på frågorna. Frågorna i 

intervjuguiden är utarbetade för att täcka in problemställningen för uppsatsen: finns det 

förutsättningar för mångfald och ett dynamiskt stadsliv i Sickla Kaj. Begreppen mångfald och 

stadsliv är hämtade från Jacobs och Sennett i det inledande teoriavsnittet. Frågorna i 

intervjuguiden rör hur informanterna använder platsen, vilka kvalitéer de ser på platsen samt 

om det är någonting de saknar eller vill förändra på platsen. Intervjuguiden finns som bilaga 

till uppsatsen. Intervjumaterialet består av totalt fem intervjuer med slumpmässigturval av 

personer som användare av platsen. Urvalskriteriet är att de använder och har en relation till 

platsen, informanterna har valts ut genom ett slumpmässigturval av personer som rör sig på 

platsen. Urvalet på fem informanter kan tyckas litet, men detta är en kvalitativ undersökning 

där syftet med intervjuerna är att ta del av informanternas personliga erfarenheter och åsikter 

och målet inte är att generalisera resultatet till en större population. Intervjuerna har med 

informanternas samtycke spelats in och sedan transkriberats. Transkriberingarna av 

intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att identifiera återkommanden teman i 

intervjumaterialet. Intervjuerna har sedan kodats under följande teman, trygghet, vatten, 

service samt användning av platsen och redovisas i dessa teman i resultat delen.  

Resultat  

Inför redovisningen av materialet har intervjuerna lästs igenom för att kunna identifiera 

återkommanden teman i materialet. De övergripande teman i intervjuerna är: trygghet, vatten, 

service och användning av platsen. Temat användning av platsen har fått två underkategorier 

nytta och nöje, då det framkom att användningsområdena för de fyra platserna hade en ”nytta 

eller nöje” karaktär. Allégatorna Hammarby Allé och Lugnet Allé tenderade att användas som 

transportsträckor mellan tvärbanan, mataffärer och hemmet medan Sickla Kaj och 
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Sjöstadsparterren tenderade att användas för avkoppling och rekreation. Intervjupersonerna 

har blivit anonymiserade och omnämns som: Anna, ung kvinna som bor i Sickla Kaj sedan ett 

år, Hanna, kvinna med två barn bor i Sickla Kaj, Eva, äldre kvinna med hund, bor i Sickla Kaj 

sedan 2002, Erik, man med litet barn, bor i Sickla Kaj i sex månader, samt Olle, äldre man bor 

i Hammarby Sjöstad sedan tre år. Resultaten av observationerna kommer att redovisas under 

teman mångfald och rörelse.  

Trygghet 

Intervjupersonerna gav alla utryck för att de upplevde Sickla Kaj som en trygg plats. Till 

exempel säger Hanna: ”Det känns som en trygg plats. Jag känner att jag kan gå här sent på 

kvällen och så”. Anna säger: ”Jag tycker att det är jätte tryggt. Det är nära till allting och så 

där, inte så mycket (yta?) man behöver röra sig på”. Jane Jacobs (1961) menar att individen 

känner sig trygg i staden är en grundförutsättning för ett fungerande stadsliv. Eftersom staden 

till stor del befolkas av främlingar så krävs det att individen känner sig trygg bland de 

människor hon möter. Att människor rör sig och vistas på stadens gator är grunden till ett 

offentligt socialt liv.  

 

På frågan om vad det är som gör det till en trygg plats svarar till exempel Erik att: ”jag 

upplever att det är uppbyggt på ett sånt sätt att det är upplyst, det är folk i rörelse, butiker 

blandat med bostadsområden, en del kontor. Det gör att jag känner mig trygg i området”. 

Andra menade att det dels är en fråga om bra belysning men även det att de har en relation till 

platsen och de som bor där. Eva uttrycker sin syn på trygghet i området: ”Det är mycket 

belysning, det är ljust och det är… vi har bott här så länge och vi rör oss så mycket för vi har 

hund. … Vi har bott här sedan 2002. Det var en byggarbetsplats då. Men man känner mycket 

folk, man hälsar på varandra, man pratar lite och så där och det gör att det känns bra faktiskt.”  

Andra menar att det är ett lugnt område utan varken klotter eller överfall, Olle liknar 

Hammarby Sjöstad vid ”en stad för sig på nått sätt tycker jag, utanför själva Stockholm, lite 

småstadsmiljö.” Hanna känner sig trygg i området men menar att det inte rör sig så mycket 

folk ute på kvällarna: ”Det är väldigt dött här på kvällarna. Men man känner ändå att det 

känns tryggt, det är inga konstiga vrår någonstans eller så, om nån skulle hoppa på en eller 

så.”.  
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Vatten 

Ett annat återkommande tema i intervjuerna är vatten. Alla intervjupersonerna nämner vatten 

och grönskan som kvalitéer i Sickla Kaj. För en av de intervjuade, Anna, var vattnet en 

avgörande faktor för att flytta till Hammarby Sjöstad. Erik beskriver sin upplevelse av 

närheten till vattnet i området: ”För mig handlar det mycket om närheten till vattnet och det 

livet som vattnet ger, både i vind och lukt. … De här kanalgatorna, kanalerna som går här 

leder också till att det finns något mer levande än asfalt, grus och gräs. Vattnet gör väldigt 

mycket tycker jag.” 

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de beskriver hur de använder platser i Sickla Kaj på 

grund av dess egenskaper med vatten och grönska. Kajen och Strömparterren är uppskattade 

inslag i Sickla Kaj och flera intervjupersoner nämner att det är lugnt, fridfullt, vackert och 

frisk luft på dessa platser. Hanna beskriver hur hon uppskattar Sickla Kaj: ”Min favoritplats är 

ju att gå längs med vattnet. … det är fridfullt och lugnt. Oavsett väder så är det mysigt att gå 

där.”  

Service 

Flera av de intervjuade nämner att de saknar service i området, framförallt matbutiker. Det har 

länge endast funnits en matbutik i Hammarby Sjöstad vilket de intervjuade menar skapar höga 

matpriser. Nu har det kommit en till matbutik till området men det är flera som fortsätter att 

handla på andra ställen. Eva har flera förslag på utökad service som hon anser skulle förbättra 

området. Hon menade att: ”Tvärbanan skulle gå längre, längre inåt slussen, det skulle vara 

perfekt. … Ja fast det är bra nu, men det skulle vara ännu bättre om man skulle kunna ta 

tvärbanan in till slussen. Nu går det ju lätt att åka båten och så tar man bussen på andra sidan. 

Det går bra det med, men tvärbanan den är ju fenomenal, den är ju ren och prydlig inget 

klotter.”. Hon har även önskemål på fler matbutiker och: ”Ja och sen ett … Systembolag? 

Kanske. Vi har fått ett apotek efter mycket tjat, det ligger här borta (pekar mot Hammarby 

Allé) och det är ju bra. Men ett system är det nog många som efterfråga.”.  

 

Hanna saknar klädaffärer för barn: ”De klädaffärer som finns är ju inte för min åldersgrupp. 

Så lite mer affärer och så, så att man kan handla mer saker här. Det finns ju leksaksaffärer och 

godisaffärer och mat och sånt, men inte så mycket annat.”. Jane Jacobs (1961) menar att 

blandade primära funktioner i ett område för med sig att människor rör sig och använder 
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området under olika tider på dygnet och att människor rör sig i ett område bidrar både till 

trygghet och möjlighet till kontakt. Om de primära funktionerna bidrar till att människor 

kontinuerligt använder området skapas enligt Jacobs förutsättningar för sekundär mångfald, 

det vill säga att folklivet som skapas på platsen lockar till sig än fler butiker och service. De 

intervjuade ger utryck för att de saknar matbutiker och ett Systembolag men även klädbutiker 

för att kunna uträtta fler ärenden i området.   

Användning av platsen 

I intervjuerna framkom det att de fyra platserna, Sickla Kaj, Sjöstadsparterren, Hammarby 

Allé och Lugnet Allé, användes av olika anledningar. Sickla Kaj och Sjöstadsparterren 

användes för promenader, rasta hunden, låta barnen cykla och under den varma årstiden 

användes parken och kajen även till picknick och att sitta och läsa tidningen. Samtliga 

intervjuade var (mycket) positiva till dessa platser och använde dem så gott som dagligen. Eva 

beskriver hur Sjöstadsparterren används under sommaren: ”Det är ett jätte fint område, 

parterren faktiskt. På sommaren är det en gräsmatta full av solande personer, ungarna leker 

och det är verkligen liv och lust här. … Sickla Kaj är det ju jätte fint att promenera”. 

Uppskattade kvalitéer på platserna är vattnen, lugn, frid, grönt, vackert, frisk luft och bilfritt. 

 

De andra två platserna, Hammarby Allé och Lugnet Allé, benämndes mer som 

transportsträckor antingen för att ta sig till tvärbanan eller för att ta sig mellan matbutiken och 

hemmet. På frågan om varför Hanna använde dessa platser svarar hon ”För att man bor här. 

Hans dagis är där borta (pekar i riktning mot Lugnet Allé). Då måste man ju gå här förbi, när 

man ska gå hem eller köpa mat och så.” Intervjupersonerna använder följande ord för att 

beskriva platserna: trafik, trist, spårvagnar, transportsträcka. Erik såg följande kvalitéer på 

platserna; ”Allévägen med de träden som finns där, det händer ganska mycket längs med 

vägen. Det blir inte bara ett förflyttnings stråk. Utan det händer faktiskt någonting i miljön 

runt omkring en. I gatumiljön, med träden, med tvärbanan, bilar, affärer. Det är inte bara en 

promenadsträcka utan det finns flera saker man kan stanna upp och titta på.”  

    

Mångfald  

Observationerna har genomförts på fyra platser i Sickla Kaj: Sjöstadsparterren, Sickla Kaj, 

Lugnet Allé och Hammarby Allé. Målet med observationerna är att se om (de fysiska) 
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förutsättningarna för mångfald finns i Sickla Kaj. Enligt Jane Jacobs (1961) så finns det fyra 

villkor som genererar mångfald i staden: blandade primära funktioner, korta kvarter, en 

blandning av hus i olika åldrar och skick, samt en hög koncentration av människor. Richard 

Sennett (1990) menar att för att skapa mångfald måste människor uppskatta de skillnader de 

möter i en stad. Sennett förespråkar en icke-linjär erfarenhet av skillnader, det vill säga att 

skillnader överlappar varandra, istället för funktionsuppdelning och segregerade städer.  Att 

det oväntade kan inträffa, att människor av olika bakgrund eller att olika verksamheter 

blandas är det som skapar mångfald och gator fulla av liv.  

Sjöstadsparterren 

Sjöstadsparterren är en långsmal park som löper längs igenom Sickla Kaj, parallellt med 

Hammarby allé och Sickla kanal. Sjöstadsparterren kantas av bostäder på bägge sidor, 

bostadskvarteren är öppna/halvöppna mot parken och slutna mot kajen och allégatorna. 

Bostäderna är i mindre skala mot Sickla Kanal med fyra våningar, för att öka i våningsantal 

(6-7) och skala mot esplanaden och Hamarby allé. Parken består av en gräsmatta med träd och 

viss plantering och kantas av promenadvägar med bänkar på båda sidor. Längs igenom parken 

löper en dagvattenkanal. Mot Lugnet allé avslutas Sjöstadsparterren i ett torg med fontäner, 

plantering och sittplatser.  

Sjöstadsparterren är en offentlig park som omges av bostäder på bägge sidor. 

Bostadskvarteren är korta och till viss del öppna mot parken. Igenom parken går fyra (lokala) 

gator för biltrafik. Området ger ett välskött intryck med gräsmattor och planteringar. De 

omgivande bostadshusen angränsar mot parken med balkonger och uteplatser med utemöbler 

och planteringar.  

Sickla Kaj 

Sickla Kaj går längs med Sickla kanal igenom hela planområdet Sickla Kaj. Kajen är en 

asfalterad/stenbelagd promenadväg med träd och bänkar. På ena sidan kantas kajen av 

bostadskvarter i fyra våningar där bottenvåningarna utgörs av kommersiella lokaler eller 

ateljélägenheter. Det är delvis öppet och möjligt att gå mellan kajen och bostadsgårdarna. 

Längs med vattnet löper en lägre träbrygga med båtplatser för mindre båtar. Bryggan vid 

Luma har färjetrafik till bland annat Norra Hammarbysjöstad på Södermalm. En gång- och 

cykelbro förbinder Sickla Kaj med Sickla Udde. Det finns även en bro för bil- och 

kollektivtrafik över kanalen vid Lugnet allé.  
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Sickla Kaj har en blandning av funktioner med bostäder, kommersiella verksamheter samt 

promenadstråk för rekreation. Kajen har även båtplatser och en brygga för färjetrafik. 

Exempel på verksamheter som finns på platsen är mäklare, träningslokal, frisör och kemtvätt. 

Det finns ett café och en restaurang som båda har uteservering på kajen. Sickla Kaj består av 

fyra bostadskvarter med fyravåningshus, bostadshusen är öppna för genomgång till parken. 

Bebyggelsen ger ett småskaligt intryck.  

Lugnet Allé  

Lugnet Allé ligger i korsningen mellan Hammarby Allé och Lugnet Allé och är ett torg med 

service och en hållplats, Sickla Kaj, för kollektivtrafik med spårvagnar och bussar. Lugnet 

Allé är delvis övertäckt av ett glastak och kantas av bostadshus i sju våningar med 

kommersiella lokaler på bottenvåningen. Lugnet Allé består av två bostadskvarter där det ena 

är delvis täckt med glas. Hållplatsen Sickla Kaj upptar ett helt kvarter. Mellan 

bostadskvarteren sträcker sig den långsmala parken Sjöstadsparterren som kantas av 

GlashusEtt och Svenska kyrkan mot Lugnet Allé. Lugnet Allé har en blandning av funktioner 

med bostäder, service och många människor passerar till och från hållplatsen Sickla Kaj. 

Exempel på verksamheter på Lugnet Allé är mataffär, mäklare, frisör, inredningsbutik, café 

med uteservering samt en snabbmatskedja.  

Hammarby Allé  

Hammarby Allé är en esplanad/Allé med spår för kollektivtrafik i mitten, omgiven av gator 

för biltrafik och trottoarer för gående. På bägge sidor om Allén så finns bostadshus med 

kommersiella lokaler i bottenvåningen. I mitten går spårvagnstrafiken kantad av träd och 

sedan enkelriktade gator för biltrafik och trottoarer med träd och parkeringsplatser. På 

sommaren finns flera uteserveringar på trottoarerna. Hammarby Allé är en stadsgata med 

service och restauranger, bostadshusen är storskaliga med sex till sju våningar, 

bostadsgårdarna är inte åtkomliga från gatan. Fasaderna har stora fönster mot esplanaden och 

vissa inglasade balkonger. Exempel på verksamheter som finns längs med Hammarby Allé är 

mataffär, förskola, frisör, sushi, kebab, restaurang och leksaksaffär.   

Rörelse   

Observationerna över hur många människor som rör sig på de fyra platserna i Sickla Kaj har 

illustrerats i kartor med streck vars bred motsvarar antalet människor. På kartorna 

förekommer fem olika breda streck som motsvarar grupper med människor mellan 0-25, 26-
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50, 51-75, 76-100, samt 101-125, varav gruppen 0-25 motsvarar det smalaste strecket och 

gruppen 101-125 det bredaste strecket. Observationerna redovisas i sex kartor som visar antal 

människor förmiddag, eftermiddag och kväll en vardag och en helgdag.  

 

 

Vardag förmiddag 

 

Helg förmiddag 

 

Vardag eftermiddag 

 

Helg eftermiddag 

 

Vardag kväll 

 

Helg kväll 

 

 

Enligt de två kartorna för förmiddagar kan man se att för två platser så skiljer sig antalet 

människor åt under vardag och helg Hammarby Allé och Sickla Kaj. Båda platserna har 

betydligt fler användare under helgen för denna tidpunkt. För Sjöstadsparterren och Lugnet 
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Allé så befinner sig antalet människor i rörelse i samma intervall under vardag och helg. 

Kartorna för eftermiddagar visar att Lugnet Allé har flest antal besökare, Sickla Kaj och 

Hammarby Allé har något färre antal användare på helgen, medan Sjöstadsparterren har fler 

användare under helg eftermiddag. Alla platserna hade fler användare på vardagarna under 

kvällsobservationerna, de platser där skillnaderna var störst under vardags- och helgkvällar 

var Hammarby Allé och Sickla Kaj där det skiljde två intervall mellan vardag och helg. För 

Lugnet Allé och Sjöstadsparterren skiljde det ett intervall mellan vardagskväll och helgkväll.      

Diskussion  

En av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande stadsliv enligt Jane Jacobs är att 

innevånarna känner sig trygga på stadens gator. Samtliga intervjuade uttryckte att de kände 

sig trygga i Sickla Kaj. När de intervjuade ombads förklara vad som skapade denna känsla av 

trygghet så nämnde de bland annat områdets uppbyggnad, att det finns en blandning av 

bostäder, butiker och kontor, att ”det är nära till allting” samt att ”det är inga konstiga vrår 

någonstans eller så”. Andra faktorer som bidrog till känslan av trygghet är belysning och att 

det rör sig många människor på platsen. Att det rör sig mycket människor i ett område betyder 

enligt Jacobs att området kan hantera främlingar som rör sig i staden, samt är en möjlighet för 

social kontakt.  

 

När Hammarby Sjöstad och Sickla Kaj planerades så var intentionen en stadsmässighet med 

innerstadens täta stadsstruktur som förebild, samtidigt som man vill ta tillvara grönskan och 

ljuset. Vattnet och grönskan som finns i Sickla Kaj är ett mycket uppskattat inslag av de 

boende. Alla intervjupersonerna nämner flera positiva egenskaper med vattnet och grönskan i 

området och för två av de intervjuade var vattnet en direkt orsak till att de valde att flytta till 

området. Alla intervjupersoner nämner också vattnet som anledning till att de rör sig och 

vistas i området. Richard Sennett menar att anpassa den fysiska miljön efter den mänskliga 

kroppen och dess rörelse är ett sätt att skapa en mänsklig skala på arkitekturen. Samt att göra 

miljöer intressanta så de uppmanar till rörelse, rörelse som skapar liv och rörelse som skapar 

mänskliga miljöer. Vattnet i Sickla Kaj skapar en intressant miljö och ger en ytterligare 

dimension till staden och bidrar till att människor använder det offentliga rummet. 
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Sickla Kaj har blandade primära funktioner med bostäder, arbetsplatser och service och det 

finns en stor variation av verksamheter i området, men samtliga intervjuade önskade mer 

service i närområdet, framföralt matbutiker, under lång tid har det endast funnits en matbutik i 

området och flera menade att konkurrensen var för liten och matpriserna för höga. Det fanns 

även åsikter om att de verksamheter, butiker etc. som finns i området inte passar en yngre 

målgrupp.  Ett problem med bostadsområden och stadsdelar med enbart nybyggnation är att 

hyror för lokaler och bostäder blir höga och alla verksamheter har inte möjlighet att etablera 

sig.  

 

De fyra platserna i Sickla Kaj: kajen, parken och de två Allégatorna skiljer sig åt i karaktär 

och användningsområde. Parken och kajen beskrivs av intervjupersonerna i mycket positiva 

ord där vattnet och grönskan uppskattas, dessa områden används främst för rekreation och 

avkoppling. Medan allégatorna beskrivs som trafikerade och trista och används som 

transportsträckor till och från hemmet. Enligt observationerna av rörelse så är det människor i 

rörelse under alla tidpunkter för observationerna (förmiddag, eftermiddag och kväll). Minst 

människor i rörelse är det under vardag förmiddag och helg kväll. 

 

Bebyggelsen i Sickla Kaj ger ett varierat intryck, med storskaliga slutna bostadskvarter mot 

allé gatorna och lägre öppna/halvöppna kvarter mot Sjöstadsparterren och Kajen. 

Upplåtelseformen och byggherrar varierar. Men området saknar variation i ålder och skick. 

Området består av fyra kvarter och bebyggelsen möjliggör en funktionsblandning med 

bostäder, arbetsplatser och service. Sickla Kaj ger ett stadsmässigt intryck samtidigt som de 

halvöppna bostadsgårdarna, parken och kajen är i mindre skala. Sickla Kaj har både ett 

offentligt och ett privat rum, där vattnet och grönskan lockar människor att röra sig i området. 

Restauranger, kaféer, torget, parken och kajen utgör mötesplatser.  

 

Sickla Kaj utgör ett gott exempel på en stadsdel med förutsättningar för mångfald i stadslivet, 

i den mån det går att planera för mångfald i stadslivet i nybyggda områden. Platsens unika 

förutsättningar med Hammarby sjö utgör ett mycket uppskattat inslag i området och bidrar till 

att människor rör sig och använder platsen. Bostadsbebyggelsen möjliggör för en blandning 

av funktioner även om det krävs vissa resurser för att etablera sig i området. Det återstår att se 

hur väl området kan anpassa sig efter ändrade användningsområden och behov. 
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Bilagor  

1) Observationsschema 

Miljö: Beskrivning av den fysiska miljön.  

Funktioner: Vad finns det för funktioner på platsen? Bostäder, arbetsplatser, butiker, 

samhällsservice, etc.? En blandning av primära funktioner för med sig att människor använder 

platsen under olika tider på dygnet. Att människor rör sig kontinuerligt i ett område bidrar till 

både en ökad trygghet och till möjlighet till kontakt samt en förutsättning för sekundär 

mångfald. (Sid 189) 

Kvarter: Hur stora är kvarteren och hur tätt liggande är gatorna? Korta kvarter skapar en 

större genomströmning av människor som i sin tur skapar ett större underlag för varierande 

verksamheter.    

Byggnaders ålder och skick: Finns det byggnader i varierande ålder och skick? Kostnaderna 

i nyproducerade lokaler är för höga för att nya eller små verksamheter ska ha råd att etablera. 

En blandning av äldre och nyare hus behövs för att staden ska kunna inrymma en kulturell, 

befolkningsmässig och ekonomisk mångfald.  

Befolkningens täthet: Finns det en hög koncentration av människor/täthet i befolkningen? 

Finns det en hög koncentration av bostäder?  

Rörelse på platsen: Hur många rör sig på platsen? Att människor rör sig och använder 

stadens gator är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga i staden och en 

förutsättning för ett fungerande stadsliv. Offentliga kontakter som skapas på gatorna är 

grunden för levande stadsdelar.   

2) Intervjuguide  

Bor/arbetar/passerar du Sickla Kaj? 

Använder du platsen Sickla Kaj, Strömparterren, Lugnet Allé, Hammarby allé? 

Hur använder du platsen?  

Hur ofta använder platsen? 

Varför använder du platsen? 

Vilka kvaliteter ser du på platsen? 

Ser du några brister på platsen? Vad kan göra platsen ännu bättre? 

Är det en trygg eller otrygg plats? Varför är det tryggt/otryggt? Vad skulle göra platsen trygg?  
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