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Karl Samuelsson

Stadslandskap
– för invånarnas och planetens välmående
Utglesningens och
förtätningens dilemma
Vår planets yta var länge i mänsklighetens historia en till synes outtömlig resurs,
men nyligen har saker och ting förändrats.
Under 1800-talet upptog för första gången
landskap formade av mänsklig aktivitet en
större andel av jordens yta än vilda landskap (Ellis, Goldewijk, Siebert, Lightman,
& Ramankutty, 2010). Under 1900-talet började stadslandskap breda ut sig, en
trend som på global skala fortsätter att accelerera i detta århundrade och nu gör att
dessas undanträngande av bördig jordbruksmark och värdefulla ekosystem blivit
en global angelägenhet (Seto, Güneralp, &
Hutyra, 2012; Bren d’Amour et al., 2017).
Den typ av utbredning av stadslandskapen som kom att dominera i många industrialiserade samhällen framför allt under
1900-talets andra hälft, och som kännetecknas av bostadsområden och handelsplatser som tar mycket yta i anspråk, kal�las på engelska urban sprawl (på svenska
ungefär utglesning). I takt med ökad medvetenhet om utglesningens negativa sidor
växte under 1990-talet ett perspektiv fram
kring förtätning som ett hållbart alternativ
till utglesningen (McLaren, 1992; Jenks,
Burton, & Williams, 1996). Med löften om
att förtätning sparar mark från att exploateras och åstadkommer energieffektivitet
(Jabareen, 2006) blev strategin snabbt po-

pulär på stadsbyggnadskontoren. På senare
år har dock förtätningsmodellen även den
kommit att ifrågasättas från forskningshåll.
Täta stadsmiljöer medför i högre grad luftföroreningar (Borck & Schrauth, 2021),
buller (Goines & Hagler, 2007), och dödlighet under värmeböljor (Tan et al., 2010).
De sociala effekterna av förtätning är komplexa och svåra att säga något om kategorisk (Dempsey, Brown, & Bramley, 2012).
Tillgången till grönområden kan försämras i och med förtätning (Haaland & Konijnendijk van den Bosch, 2015), vilket är
oroväckande med tanke på att naturupplevelser erbjuder psykologisk återhämtning
från den stress som livet i staden kan medföra (Hartig & Kahn, 2016; Markevych
et al., 2017). Det är möjligt att de energibesparingar som görs kring vardagstransport
i och med förtätning äts upp av ett ökat behov att komma bort från stadsmiljön vilket
leder till mer energiintensivt resande under
helger och semestrar (Czepkiewicz, Heinonen, & Ottelin, 2018).
Så kort sammanfattat är dilemmat vi
står inför att vi inte kan ha utglesningen
som en modell för stadslandskap i det 21:a
århundradet om vi vill värna om planeten
och stoppa klimatförändringarna och den
sjätte massutrotningen av arter, men vi kan
inte heller kategoriskt förtäta om vi vill
värna om invånarnas hälsa och välbefinnande. Det är i detta dilemma som den här
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texten har sin utgångspunkt. För att hitta
en tredje väg som åtminstone delvis upplöser de rumsliga konflikter som återgivits ovan krävs en förståelse för de sociala
och psykologiska processer som utspelar
sig över stadslandskap. Denna förståelse
kan i sin tur bara nås genom att länka samman psykologin, geografin och stadsplaneringen i det rumsliga perspektivet.

Sociala och psykologiska
processer i relation till stadens
form
De senaste decennierna har medfört en revolution inom psykologin och neurovetenskapen. Modernismens syn på hjärnan som
ett organ för exekutivt logiskt tänkande
separerat från kroppen har i mångt och
mycket bytts ut mot ett ”förkroppsligat”
(engelska: embodied) synsätt (Clark, 1998;
Wilson, 2002). Hjärnans främsta uppgift är
att förutspå den omedelbara framtiden så
att kroppen kan utföra passande beteenden
(Chiel & Beer, 1997; Bar, 2007). Beteenden sker alltid i samspel med miljön och
möjliggörs av relationerna mellan kropp
och miljö (Gibson, 1986; Chemero, 2003).
Ett av de mest fundamentala beteenden
människor utför är att ta sig från en plats
till en annan. Möjligheter för att röra sig
från den nuvarande platsen till andra platser avkodas ständigt i hjärnans syncentrum
(Bonner & Epstein, 2017) och i hippocampus har vi en nätverksrepresentation av
vår miljö som lagrar information om vilka
platser som är sammankopplade med varandra (Javadi et al., 2017). Detta samspel
mellan den yttre miljön, vår inre representation av den och vårt beteende är centralt för de sociala processer som utspelar

sig i stadslandskap. Gator, torg och andra
rum för förflyttning i städer kan delas in
i ett förgrundsnätverk för socialt och ekonomiskt utbyte och ett bakgrundsnätverk
av bostadsmiljöer och miljöer för återhämtning (Hillier, 2009). Förgrundsnätverkets utveckling drivs på av en självförstärkande effekt: människor rör sig i större
utsträckning där social och ekonomisk aktivitet pågår, vilket skapar underlag för ytterligare social och ekonomisk aktivitet
(Hillier, Penn, Hanson, Grajewski, & Xu,
1993). Detta påverkar i sin tur individers
psykologi eftersom andra människor i vår
närvaro är en av de mest avgörande faktorerna för hur vi upplever miljön. Den
mängd intryck som förgrundsnätverket i
storstäder bombarderar individer med leder till specifikt urbana beteenden för att
undvika överbelastning, som mindre psykologiska investeringar i snitt per mellanmänsklig interaktion (Milgram, 1970) eller snabbare gånghastighet (Bornstein &
Bornstein, 1976). Andra människor i omgivningen spelar också roll för psykofysiologisk stress om de bidrar till att en situation upplevs okontrollerbar (Evans & Lepore, 1992) eller medför social värdering
(Dickerson & Kemeny, 2004). I experiment har det påvisats att personer som växt
upp eller bor i storstäder upplever stress i
samband med social värdering i större utsträckning än personer som växt upp eller
bor i småstäder eller på landsbygden (Lederbogen et al., 2011). Återhämtning från
stress innebär både skiften från negativa
till positiva känslomässiga lägen (Ulrich
et al., 1991) och återställd kognitiv förmåga (Stephen Kaplan, 1995), och kräver
miljöer där stressfaktorer är frånvarande,
det vill säga miljöer i bakgrundsnätverket.
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I städer utgörs dessa återhämtande miljöer
utöver bostäder ofta av naturmiljöer (van
den Berg, Hartig, & Staats, 2007; Hartig
& Kahn, 2016). För att sammanfatta, att
människor har möjlighet att enkelt röra sig
mellan förgrundsnätverket och bakgrundsnätverket är en viktig aspekt av en form på
staden som kan stödja människors hälsa
och välbefinnande.

Mot stadslandskap för
invånarnas och planetens
välmående
När vi så har utforskat fundamentala sociala och psykologiska processer i relation till stadens form, kan vi nå en fördjupad förståelse för hur utglesningen och
förtätningen har interagerat med dessa
processer, och vilka alternativa vägar för
framtiden som finns till hands? I besvarandet av den här frågan kommer jag att
lägga särskild tonvikt på det nordiska sammanhanget, eftersom min egen forskning
har fokuserat på svenska och danska stadslandskap. Även om många nordiska städer har stadskärnor som härstammar från
innan modernismens intåg har nordiska
stadslandskap främst präglats av en kraftigt expansiv fas från fyrtiotalet till åttiotalet då stadskärnorna avfolkades i och
med byggandet av förorter och satellitstäder som ämnade förse befolkningen med
öppna ytor samt god tillgång till pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik eller bil (Bamford, 2009). Detta innebar att
från skiftet från utglesning till förtätning
på nittiotalet och fram till idag har stadslandskapen jämfört med föregående decennier inte genomgått stora förändringar
rent fysiskt (Chen et al., 2020). Bety-

dande förändringar i hur människor rör sig
i, använder och upplever dessa stadslandskap riskerar således att förbises eftersom
de är jämförelsevis ”osynliga”. Jag och
mina kollegor kartlade i en studie utveckling i invånartäthet i danska bostadsområden från 1995 till 2016, med hjälp av rikstäckande data på adresspunktsnivå (Samuelsson, Chen, et al., 2021). Mönstret som
framträdde visade att det inte skett en urbanisering i Danmark sedan mitten av nittiotalet, eftersom andelen av befolkningen
som bor i stadslandskap har varit i stort
sett stabil. Dock har betydande folkförflyttningar skett inom stadslandskap, från
perifera förorter och satellitstäder in mot
de största städernas stadskärnor (Fig. 1),
vilket innebär att individers livsmiljöer i
snitt har skiftat mot att bli både mer tätbebyggda och tätbefolkade. I en annan studie
som undersökte typer av vardagliga upplevelser i Stockholms stadslandskap med
hjälp av en geoenkät (Samuelsson, Colding, & Barthel, 2019) fann vi att de mest
centrala delarna domineras av upplevelser
med negativa känslotillstånd ofta kopplade till trängsel och överbelastning (Fig.
2), vilket överensstämmer med miljöpsykologiska teorier. Vad dessa studier tillsammans pekar på är att förtätningsparadigmet har skapat ökade kontraster inom
stadslandskap mellan centrala delar som i
allt större utsträckning koncentrerar människor och stressiga upplevelser och perifera ”övergivna” områden.
Parallellt med utvecklingen mot ökade
kontraster mellan områden verkat det samtidigt ha skett en minskning av miljömässig mångfald inom både centrala och perifera områden. Notera att med miljömässig
mångfald syftar jag här inte nödvändigtvis
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Fig. 1. Årlig förändring i boende inom 500 meters radie från varje adresspunkt.
Infällda kartbilder visar (A) Århus, (B) Köpenhamn och (C) Odense, alla i den skala
som anges i (A). Återanvänd från Samuelsson, Chen, et al. (2021).

på att platser ser olika ut, utan på att de
som delar i ett rumsligt system skapar
olika förutsättningar för sociala och psykologiska processer. I studien över vardagliga upplevelser i Stockholm (Samuelsson
et al., 2019) kunde vi vidare se att mångfalden av upplevelser inte var störst i varken centrala eller perifera områden utan i
dem mittemellan. Annan forskning har visat att det påverkar människors lycka positivt att uppleva olika sorters miljöer i sin
vardag (Heller et al., 2020). Ett paradigm
för stadslandskap för invånarnas och planetens välmående bör således lägga större
vikt vid att åstadkomma miljömässig
mångfald på områdesskala i både centrala
och perifera områden. För att återkoppla
till tidigare i texten, mångfalden bör utgöras av ett samspel mellan förgrundsnätverket och bakgrundsnätverket, så att det

inom områden erbjuds möjligheter både att
delta i stadens sociala och ekonomiska aktivitet och att dra sig undan för återhämtning. En följdfråga till dessa uppmaningar
blir givetvis vad som avses med ”område”,
för vilken svaret hänger ihop med utmaningen att stoppa städers påverkan på de
globala miljökriserna. Om en större andel av transporter inom stadslandskap ska
ske till fots eller med cykel så måste samspelet mellan förgrundsnätverket och bakgrundsnätverket helt enkelt ske på en skala
över vilken människor på ett bekymmerslöst sätt kan förflytta sig i sin vardag med
dessa transportsätt. Eftersom individer har
olika förutsättningar ur denna synpunkt
så ska områdesskalan inte ses som absolut och rigid. Dock har forskningen indikerat att aktiva transportsätt mest används för
transporter kortare än 2.5 km (Sigal Kap-

Geografiska Notiser • Årgång 79 (2021) • Nummer 2–3

— 63 —

Fig. 2. ”Upplevelsetypologier” i Stockholms stadslandskap. Områden med
samma färg är mer lika sett till antal och typ av upplevelser som lokaliserades
i dem i en geoenkät. Återanvänd från Samuelsson et al. (2019).

lan, Nielsen, & Prato, 2016; Hasanzadeh,
Broberg, & Kyttä, 2017), vilken ger en indikation på en övre gräns för den rumsliga
skala över vilken miljön bör variera.
Våren 2020 upplevde vi historiens
största naturliga experiment beträffande
människors välmående i relation till användningen av stadslandskap, då denna
förändrades drastiskt i och med påbud om
distansering till följd av COVID-19-pandemin. Denna krisperiod synliggjorde
tydligare än innan vikten av miljömässig
mångfald på områdesskalan. Jag och mina
kollegor använde ytterligare en gång en
geoenkät, denna gång för att undersöka hur
människors användande av platser hade
förändrats i och med pandemin och hur de
skattade att den förändrade platsanvändningen påverkade deras välmående (Samuelsson, Barthel, Giusti, & Hartig, 2021).

Vi misstänkte att tillgång till naturmiljöer
skulle vara en bidragande orsak till välbefinnande under denna period, men vi förvånades över styrkan på detta samband.
Vi kunde också visa att olika områden i
Stockholm har olika nivåer av resiliens
(vilket betyder ungefär motståndskraft)
för att bibehålla invånarnas välmående under en pandemi (Fig. 3). Då risker för pandemier samt många andra typer av kriser
förutspås öka i detta århundrade har resiliens blivit ett populärt begrepp inom diskussioner kring hållbar stadsutveckling.
Det är viktigt att inte glömma bort att landskapets rumsliga struktur och mångfalden
på miljöer är en viktig komponent i städers
resiliens.
Avslutningsvis vill jag peka på en avgörande skillnad mellan å ena sidan både utglesnings- och förtätningsparadigmen och
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Fig. 3. Rumslig tillgång till platser likt dem som stödde eller hindrade välmående under första vågen av COVID-19-pandemin. Högre värden indikerar
bättre tillgång till platser likt dem med en positiv inverkan på välmående.
Återanvänd från Samuelsson, Barthel, et al. (2021).

å andra sidan det potentiella paradigm som
jag diskuterar här. Båda de förstnämnda
har idealtyper som utgörs av fullständig
rumslig monotonitet. I praktiken har stadsbyggandet naturligtvis alltid ett rumsligt
sammanhang att anpassa sig till, men som
deras namn antyder pekar dessa paradigm
alltid i samma riktning (men motsatt från

varandra). Bara genom att betona två olika
skalor, stadskalan och områdesskalan, skapas en dynamik som banar väg för det
rumsliga perspektivet. Bilder frammanas
av ett stadslandskap som är polycentriskt
och i någon mån fraktalt, rumsligt sammanhållet utan att vara kompakt över långa
sträckor i alla riktningar så att det kan dela

Geografiska Notiser • Årgång 79 (2021) • Nummer 2–3

— 65 —

långa gränser med t.ex. större naturområden. Exakt vilka typer av rumslig organisation som kan åstadkomma denna miljömångfald på både stadskala och områdesskala kan jag inte svara på eftersom det är
en empirisk fråga som ännu är obesvarad
av forskningen. Vad jag med största säkerhet kan säga är det fortsatt krävs rumsliga
analyser som integrerar psykologi, geografi och stadsplanering för att nå dit.
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