
”The problems of survival of the world in the era of 2000-talet is very much a problem
of city planning” – ”the fact that cities today grows like cancerous cysts  is a symptom of
badly working societies” (Sörlin och Öckerman 1998, 103)

Städer, problem eller lösning?



Urbanisering
• UN World urbanization prospects 2014, www. esa.un.org
• 54 per cent of the world’s population residing in urban areas

in 2014. In 1950, 30 per cent of the world’s population was
urban, and by 2050, 66 per cent of the world’s population is
projected to be urban.

• All regions are expected to urbanize further over the coming
decades. Africa and Asia are urbanizing faster than the other
regions and are projected to become 56 and 64 per cent
urban, respectively, by 2050.

• The rural population of the world has grown slowly since
1950 and is expected to reach its peak in a few years

• The urban population of the world has grown rapidly since
1950, from 746 million to 3.9 billion in 2014.

• As the world continues to urbanize, sustainable development
challenges will be increasingly concentrated in cities,
particularly in the lower-middle-income countries where the
pace of urbanization is fastest. Integrated policies to improve
the lives of both urban and rural dwellers are needed.



Att skapa det urbana – staden som
social arena

• Ferdinand Tönnies (1855-1936) "Gemeinschaft und
Gesellschaft" 1887. De var ett led i en kritik av den
industriella samhällsutvecklingen och fick stor
betydelse inom 1900-talets sociologi.

Gemeinschaft, avser en samhällsform som bygger på
personliga och familjära relationer, ärvd status och en
enande känsla av gemenskap liknande
medeltidens skråsamhälle.
Gesellschaft avser en mer modern samhällstyp
med individualism, arbetsfördelning, institutioner och
status skapad genom arbete och utbildning.

• Urbansociologi - Max Weber 1921 – ”die stadt”
• Chicagoskolan - Louis Wirth 1938 – ”urbanism as a
way of life”
• Gordon Childe. The Urban revolution 1950. The Town

Planning Review, vol 21.



Sumerisk stad rekonstruktion, 3000 f.kr
Uruk 50,000–80,000 invånare , 6 km2 omgiven av en stadsmur



• Atenare var  “födda och uppvuxna på landet” (som en
samtida författare observerade).

• Ung 80% av befolkningen i en grekisk stadstat (polis) var
jordbrukare.

• Familjemedlemmae levde i städerna säsongsvis country
• Eller kom till städerna dår de skulle vara närvarande vid

politiska möten.

Klassiska Aten (600-400 f.kr)

(se Burford 1993)



Maya städer=Gröna städer

Flera stadstater växte fram
250-800 e.kr



Mayastäder
• Calakmul, Tikal och Caracol mellan 50.000 och

100.000 invånare, Teotihuacán 125 000
• 2,000 invånare 1.6 km2 (som dagens sprawl runt Los

Angeles)
• c. 400 år av stabilitet trots en enormt stor befolkning
• Gröna öar i staden
• Mycket av stadens jordbruksresurser producerades

inom staden
• Jordbrukstekniker som gav god avkastning



Stadens organisation
• Hög befolkning innebär

• Epidemier
• Sanitetsproblem (sopor, rent vatten)
• Smog
• Konkurrens mellan jordbruks, betesmark och skog
• Sociala konflikter

• Detta kräver olika former av organisation (skattesystem,
adminstrativa system, lagsystem etc)

• Denna organisation kan också vara en del av
anledningarna till att en stad växer

• Men hur centraliserad måste stadens organisation vara?
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Uppsalas nätverk



Vad  är en stad?

1. Stor befolkning (mer än 5000?)
2. Administrativ/religiöst/Politiskt/Ekonomiskt centrum
3. Handel och hantverk
4. Tät bebyggelse
5. Formaliserad stadsplanering
6. Permanent
7. Central organisation och sociala hierarkier
8. hög jordbruksproduktion
9. Skillnad mellan stad och land



Efter Hillerdahl  2009:209 med tillägg

Åhus

Truso

Fröjel
Sebbersund

Handelsplatser
Noder i ett handelsnätverk

Sindbaek 2007: 129

Hedeby, 8-900-tal
Elsner 1994Vikingatida

städer?



750 – 850
Öppna
Oförsvarade
Kungligt inflytande?
Kunglig närvaro?

850-1000
Stängda
Försvarade
Kungliga fogdar
Myntning (tf)
Missionärer
Kyrkor (utanför)

1000-1100
Övergivande….

Hillerdahl 2007



1000-1100

….omflyttade &
omladdade

Centrala funktioner

Kungliga och
kristna institutioner

Omlandsberoende

Callmer 2007:240



Den föränderliga staden
Exemplet Skänninge

1100



1275



1400



Karta över Skänninge
stad 1713



Den svenska förmoderna staden i
jämförelse

• Var liten
• Var i hög grad inriktad mot agrar verksamhet
• Var (sällan) tätbefolkad
• Saknade (i viss grad) monument
• Saknade (oficiell) arkitektur
Men….
• Kallades i sin samtid för städer
• Innehade speciella rättigheter och särskild

stadslag



Vad är inte en medeltidsstad?

• Centralplatser
• Handelsplatser
• Landningsplatser
• Byar
• Borgar
• Tingsplatser
• Marknadsplatser

• Gårdar
• Kloster
• Kyrkor/kyrkbyar
• Produktionsplatser
• Gruvorter
• Hamnplatser



Tältstäder

Tältstäder Central Asiatiska
steppen var vanliga
exempelvis under Genghis
Khan, 1200 talet e.kr.

En kunglig tältstad
1400 tal

Mekka idag tältstad för 400 000
personer



Harappa, Indus valley, 2600-1900 f.kr

23 500 invånare, formaliserad stadsplanering, dränering, 3 våningshus med vattenledning, allmänna
bad, handel. Men inga tecken på social hierarki eller ett centralt ledarskap. Är detta en
självorganiserande stad?



Gamla Uppsala



En personlig definition
• Stadsbegreppet förändras över tid

• En stad är inte landsbygd
• En stad är permanent

• En stad är heterogen – socialt, ekonomiskt och
funktionellt

• En stad har flera ”institutioner” som påverkar ett
omgivande landskap

• En stad är en koncentration av centrala
samhällsbärande funktioner - urbanisering

• En stad är en särskild livsmiljö frambringad av en
koncentration av främmande människor agerande

urbana praktiker - urbanism

• En stad är vad vi definierar som en stad!



Staden och idén om ett social forum:
Agora

• Stadplan som rutnät
– grekiska och romerska

städer
– Liksom i USA, kolonial

länder (och Uppsala)
• Centralt i alla grekiska

städer är en publik plats:
ett socialt forum

• Som finns i de flesta städer
i världen oavsett
formaliserad
stadsplanering eller ej

Hippodamus (498 – 408 f.kr.) Miletus





Rätten till staden är inte
bara rätten att bo i
staden. Det är rätten att
forma miljöer i enlighet
med behov och
önskningar



Stadsplanering

Brasília
• Byggdes 1956-1960. Influerad av Le Corbusier, den PLANERADE staden

city. Ingen referens till historia, landskap, social kontext
• ”it is as if planners rather than aiming to create a city wanted to prevent

one” (Scott 1998, 121-126)

Le Corbusier inspirerade också nya städer i öststaterna som här ex
Karl Marx Stadt i forna Östtyskland

Le Corbusier



http://www.shelterforce.org/article/3336/what_mumbais_slums_do_right_and_why_we_should_emulate_them/

Can we look
at how
people
actually
make a
living and
organise
themselves
in these
areas and
learn
something?
In fact most of
the cities that
exists today
probably once
emerged as
informal
squatter
settlements
…until they
were given the
status of
”towns”



What is slum and a sustainable
city?

• UN Habitat programme 2006 definition
• ”Slum is the failure to meet one or several out

of five basic needs.”
– Durable housing
– Sufficient space
– Secure tenure
– Safe water
– Safe sanitation

Gapminder UN habitat film
A slum insight
https://youtu.be/w33hPL4tdNg



Teknologier för hållbara städer finns redan
vi behöver mobilisera det social forum som

staden är för att planera väl och lära oss
av historiska lärdomar

Concept of one of 13 ecocities in France

Concept of planned ecocity in Dubai

Mostafi, M., Dohert, G. 2010. Ecological Urbanism



Täta och utspridda städer

Kan vara mer eller mindre effektiva när
det gäller energikonsumtion



Tenochtitlan (Mexico city), Aztekisk stad, 1325
e.kr. Stadens trädgårdar kunde skördas 3
ggr/år och försörjde stadens invånare



Hög effektiva energisystem
– Som de baserade på fossila bränslen är

effektiva i relation till investerad energi, men
kostar mycket i investeing
– Är mer effektiva i tät bebyggelse?

• Men tenderat att tappa sin effektivitet över tid
– Hög investeringskostad gör att systemet bibhålls trots minskad

effektivitet
– Vilket skapar ett sårbart system

Tainter et al 2003
Tainter et al 2006



Låg effektiva energi system
• Som förnybar energi lämpar sig bättre för en utspridd

stad.
– Den är lågeffektiv i relation till investering men tappar inte

effektivtet lika snabbt

• De kostar mer och tenderar att vara välorganiserade
och planarade (och lokala)

– Är lättare att anpassa till nya omständigheter

• Och tenderar att vara mer hållbara och stabila
över lång sikt



Städer har en hög ”negativ”
metabolism dvs det kommer in

mycket mer energi till staden än vad
det kommer ut



Rom (400 e.kr)

• 2/3 av jordbruksproduktion kom utifrån Rom!
• Lågt barnafödande (inverterad befolkningsväxt)
• Hög urbaniserings takt
• Avfolkning på landsbygden
• Mkt få små/bland jordbruk kvar
• Koncentration av stora plantager för cashcrop odling

– vin och oliver på slavplantager)
• ”Romantisering av traditionell odling”

– (Som plockades upp igen i europa på 17-1800 talet inom
den sociala eliten)



A cautionary tale
• Solving problems tends to

create...bigger problems! (Tainter 2000, 2006)

– Problems tend to be solved with more
complexity

– More complexity creates:
– Bigger problems
– Which is solved with:
– More complexity
– Which creates:
– Bigger problems
– Which is solved with....



Utmaningen
• Inte bara att planera hållbara

städer, utan hållbara städer som
människor vill bo i

• Scott´s råd (seeing like a state)
– Ta små steg

• Bygg in möjligheten att gå
tillbaka

– Planera för/arbeta med individers
förmåga att uppfinna nya
lösningar

• Utmaningen för stadsplanerare
är att inte kväva eller förhindra
individers lokala och spontan
initiativ till att leva ett bra liv

• Och att lära av goda och dåliga
exempel i historien
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High vs low energy gain systems
• Low energy systems

• Such as non fossil fuel and renewable energy sources
is better suited to a dispersed settlement.

– It is low in effeciency relative to energy investment but it does
not loose efficiency as fast over time

• Low energy systems are costly and tend to be organised
and planned

– And more adaptable to environment/context

• Thus it tends to be more stable over long term


