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Riksantikvarieämbetets förord

Utgångspunkterna för denna rapport är främst 
Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålet God 
bebyggd miljö och Interregprojektet Sustainable 
Historic Towns. Enligt miljömålet ska städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samtidigt som det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i byggnader och bebyggelsemiljöer 
samt platser och landskap med särskilda värden värnas 
och utvecklas. Projektet Sustainable Historic Towns 
syftar till att ta fram metoder för att beskriva och han
tera kulturarvet som en resurs för hållbar stadsutveck
ling.

Det handlar om att stadens egenart och kultur
värden ses som en tillgång för en god livsmiljö, ett posi
tivt företagsklimat och rika upplevelser. Dessa kvalite
ter påverkas ständigt av olika ekonomiska, politiska, 
sociala och kulturella drivkrafter. Kulturmiljövårdens

företrädare behöver aktivt kunna ta ställning till hur 
förvaltningen av städernas kulturvärden ska främja en 
långsiktigt hållbar utveckling.

Utmaningarna består bland annat i att kunna 
beskriva och argumentera för kulturarvet som en 
allmän nyttighet och att ha bättre kunskaper om över
gripande och strukturella förändringar för att kunna 
vara förutseende och agera målmedvetet i samhälls
planering och samhällsbyggande.

En naturlig del i arbetet är att kartlägga kunskaps
läget som grunden för diskussioner om kunskapsluckor 
och fortsatt forskningsbehov.

Denna rapport, som finansierats med FoU-medel, 
har skrivits av professor Christer Bengs och forsknings
assistent Sara Ringö på Nordregio efter en beställning 
från plan- och bebyggelseenheten på Riksantikvarie
ämbetet.

4 Kulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt



Författarnas förord

Nordregio har på uppdrag av Riksantikvarieämbetets 
kulturmiljöavdelning/plan- och bebyggelseenheten 
utarbetat föreliggande kunskapsöversikt rörande forsk
ning och facklitteratur om den svenska staden. 
Uppdraget speglar det ökade intresse för staden som 
helhet och särskilt för dess inneboende kvaliteter. I den 
globaliserade ekonomin är de enskilda städerna och 
stadsregionerna allt mera konkurrensutsatta och tävlar 
med varandra genom att positionera sig. God miljö har 
blivit en viktig positioneringsfaktor och kulturarvet en 
tillgång. För dem som är tillsatta att förvalta kulturarvet

är det givetvis även viktigt att bilda sig en uppfattning 
om vilka krafter som drivit på förändringarna i de 
svenska städerna och vad det finns för litteratur i ämnet.

Från Nordregios sida har Christer Bengs ansvarat 
för projektet, dragit upp riktlinjerna för studien och 
skrivit kapitlet Staden i omvandling samt ett fåtal 
referat. Sara Ringö har sammanställt litteratur
listorna och skrivit största delen av referaten samt 
kapitlen Inledning samt Teman och trender. Från 
Riksantikvarieämbetets sida har Margareta Gavatin och 
Ann-Mari Westerlind följt arbetet.
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Inledning

Stadsforskning

Forskning och kunskapsförmedling om den svenska 
staden bedrivs inom många vetenskapliga discipliner: 
kulturgeografi, konstvetenskap, arkitekturteori, socio
logi, etnologi, statsvetenskap, historia, arkeologi, 
nationalekonomi, kort sagt inom de flesta humanist
iska och samhällsvetenskapliga ämnen. Stadsforsk
ningen kan även - i princip oavhängigt dessa vetenskap
liga discipliner - delas in i olika teman eller inriktningar, 
som till exempel kulturmiljö, bebyggelsehistoria, 
urbaniseringsstudier, förvaltning/politik, planering, 
hälsa, miljö och sociala aspekter. Olika perioder 
domineras av olika teman. Inom respektive inriktning 
kan dessutom en kronologisk förändring/utveckling av 
olika trender och typ av frågeställningar märkas. 
Vidare kan en kronologisk indelning göras på basen 
för vad som skrivits om olika perioder. En uppdelning 
i teman eller inriktningar är förstås artificiell och 
kan betraktas som ett sätt att avgränsa, förenkla och 
göra en komplex verklighet greppbar. Svårigheterna 
att avgränsa en helhet, såsom staden, är uppenbar och 
visar sig genom att teman och inriktningar ingalunda 
löper parallellt utan går in i varandra. Ett annat uttryck 
för detta är att många forskningsinstitutioner och 
projekt arbetar tvärvetenskapligt.

Här följer en kort genomgång av hur andra forskare 
betraktar stadsforskningen och delar in denna i skilda 
teman eller inriktningar.

Historikern Christer Ahlberger konstaterar att 
studiet om den svenska staden är ett ämne som inne
fattar i stort sett alla viktiga sociala, kulturella och 
ekonomiska aspekter av Sveriges historia. Han delar in 
den historiskt inriktade forskningen om svenska städer i 
tre traditioner; en konstvetenskaplig, en kulturveten
skaplig och en ekonomisk-demografisk. I den första 
gruppen placerar han ämnen som arkitektur- och bebyg
gelsehistoria där studier av stadsplaner och arkitektur
stilar förekommer. Inom den andra traditionen finns 
ämnen som sociologi, kulturgeografi och etnologi och 
studierna där rör enligt Ahlberger livsmiljö och urban
kultur. Inom den ekonomisk-demografiska traditionen 
ryms de historiska disciplinerna med studier av befolk
ningsutveckling och industrialisering. Ahlberger skriver: 
”Trots att ämnesområdena inom de olika disciplinerna

överlappar varandra finns vanligen skarpa gränser mel
lan forskarna.”1

Studiet av bebyggelsetyper sker med olika perspektiv 
och inriktningar. Utan att vidare utveckla saken, skiljer 
arkitekturhistorikern Björn Linn på arkitekturhistoria, 
stadsbyggnadshistoria och bostadspolitisk historia2. I 
boken Svenska stadstyper gör Johan Rådberg och 
Anders Friberg en indelning av den svenska stadsmorfo- 
logiska forskningen. Deras indelning utgår från den 
fysiska storleken på det studerade objektet, det vill säga 
vad som morfologiskt typbestäms. Skalan går från stu
dier av hela städer och stadsdelar via studier som 
behandlar ett bestämt bebyggelsemönster (kvarterstyp) 
till studier inriktade på byggnader och byggnadstyper.3

Micaela Schulman gör i sin översikt av den nordiska 
stadspolitiken och urbanforskningen en uppdelning av 
den sistnämnda i fem kategorier. Dessa är: 1) Välfärds
forskning med sociala perspektiv med teman som 
bostadsforskning, livsvillkor och levnadsförhållanden, 
stadsförnyelse, segregation och integration 2) Miljö- 
inriktad forskning med teman som ekologiskt hållbara 
städer, stadens transporter och kommunikations
system, stadens gestaltning och utformning 3) Forsk
ning med ekonomiska perspektiv med teman som 
städernas utveckling i ett ekonomiskt perspektiv, 
rumslig utveckling av städer och stadsregioner och 
staden som system 4) Forskning om processer och 
metoder med teman som samhällsplanering, stads- 
politik och urban management 5) Tvärvetenskapliga 
forskningsprogram för stadsutveckling.4

Ingemar Eländer och Ann-Cathrine Åquist delar in 
den aktuella stadsforskningen i teman, vilka de även 
härleder idéhistoriskt. Det första temat de diskuterar 
kallar de Den trygga och säkra staden. Hit hör forsk
ning om den urbana livsformen, en typ av forskning, 
som enligt Eländer & Åquist, inleddes med Tönnies 
idéer om Gemeinschaft und Gesellschaft. På senare år 
har detta tema utvecklats mot studier av skillnader 
mellan mäns och kvinnors känsla av trygghet och 
säkerhet i staden samt hur den fysiska utformningen av 
staden påverkar rädslan. Ett annat tema inom stads
forskningen som Eländer & Åquist pekar på är Den 
assimilerade eller mångkulturella staden med under
sökningar om geografisk och social segregation. Den så 
kallade Chicagoskolan har influerat detta tema, vilket
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Gatubild från Ystad, där det medel
tida gatunätet är bevarat.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

började dyka upp i Sverige först på 1990-talet. Eländer 
& Åquist tar även upp temat Den hälsosamma och 
miljövänliga staden, ett tema som de menar kontinuer
ligt har påverkat stadsplaneringsidealen från slutet av 
1800-talet till i dag. Miljöproblemen i städer tolkades 
vanligtvis i termer av brist på hygien, dåligt luft, brist 
på sol och ljus, och utgjorde viktiga motiv i diskussio
nen om städernas utformning. Sedan 1990-talet har 
miljötemat inom stadsforskningen kommit att handla 
mer om städernas påverkan på naturmiljön och städer
nas grönstruktur uppmärksammas mer och mer. Det 
sista temat inom stadsforskningen, som Eländer & 
Åquist tar upp, kallar de Cyberstaden eller den upp
kopplade staden. Här finner man forskning om hur 
informationssamhället, den ökade rörligheten och IT- 
tekniken kommer att påverka användningen av staden 
och förändra dess offentliga liv och fysiska rum.5

Thomas Hall skriver i inledningen till antologin 
Städer i utveckling från 1984 om hur den stadshistoris- 
ka forskningen har utvecklats. Före andra världskriget 
låg fokus ofta på medeltiden, rättshistoriska frågeställ
ningar samt på köpmännen och deras verksamhet.

Vidare påpekar Hall att de flesta verk var stadsmono
grafier och mer sällan generell stadshistoria. Under 
efterkrigstiden har den stadshistoriska forskningen 
genomgått ”en snabb expansion och omvälvande för
ändringar”, skriver Hall. Intresset har flyttats fram till 
1800-talet och det tidiga 1900-talet och vidgats till 
andra befolkningsgrupper än köpmännen. Man börjar 
mer fokusera på staden som fysisk gestalt och på rela
tionerna mellan stadssamhället och dess omland, med 
teman som urbaniseringsprocessen, städers funktion i 
samhällets ekonomiska system samt lokala administra
tioners förhållande till centralmakten. Vidare noterar 
Hall en förskjutning av synen på staden. Förr betrakta
des städer som fixerade strukturer, medan man numera 
uppfattar dem som organismer stadda i kontinuerlig 
förändring, vilket har lett till ökade studier av pro
cesser. Denna omvandling av stadshistorisk forskning, 
menar Hall, har lett till öppningar vetenskapliga 
discipliner emellan. Han skriver: ”Städernas förflutna 
har blivit ett forskningsfält, där tvärvetenskapligt 
synsätt uppfattas som naturligt och omistligt komple
ment till ämnesspecifika infallsvinklar.”6
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Metod och urval

Föreliggande studie syftar till att diskutera de krafter 
som drivit på förändringarna i de svenska städerna samt 
att presentera ett urval relevanta titlar i ämnet.kommu
nens byggnadsnämnd eller i kommunens arkiv.

Det finns ett otal sätt att göra en studie över littera
turen om svenska städer. På grund av de begränsade 
medel som stått till buds har det inte funnits möjlighet 
att göra en heltäckande genomgång av all relevant 
litteratur i ämnet. Dessutom vore kanske en sådan 
målsättning förmäten, då staden i bred bemärkelse 
(till exempel som fysisk miljö) tangerar snart sagt alla 
akademiska discipliner. Ett urval måste ske och man kan 
alltid diskutera i vilken mån viktiga verk inte beaktats 
eller mindre viktig litteratur slunkit med. Då man 
försöker få en överblick över stadslitteraturen finns det 
två givna sätt att gå till väga. A ena sidan kan man 
syntetisera fram en struktur över discipliner, teman, 
problematiseringar och angreppssätt. Då är utgångs
punkten det givna litteratururvalet och en relativt för
behållslös tolkning av detta material. Å andra sidan kan 
man ställa upp en analysram och undersöka hur den 
valda litteraturen passar in i denna struktur. I vår 
genomgång har vi använt oss av båda metoderna, i 
kapitel Teman och trender respektive Staden i förvand
ling.

Det empiriska underlaget för översikten baseras på 
en genomgång av titlar - facklitteratur, antologier, 
rapporter och avhandlingar - inom forskningen om 
den svenska staden från 1900-talets början till i dag. 
Cirka 160 titlar refereras kort med avseende på 
forskningsinriktning, syfte, frågeställningar och huvud
sakligt innehåll. Referaten finns bilagda till denna 
framställning (bilaga 1).

Urvalet av titlar att granska har skett genom att en 
utvidgad bibliografi på temat Stadsforskning i vid 
bemärkelse sammanställdes. Denna har därefter sänts 
på ”remiss” till ett trettiotal centrala personer verk
samma inom svensk stadsforskning, vilka har ombetts 
att kommentera sammanställningen, markera särskilt 
relevanta titlar samt komma med förslag på ytterligare 
titlar som de ansåg saknades i listan. De svar som 
inkom har beaktats och ligger till grund för det snävare 
urval som gjorts.

Forskning och kunskapsförmedling om den svenska 
staden bedrivs inom många vetenskapliga discipliner 
och med många olika inriktningar. Vi har avsiktligt inte

avgränsat vårt urval till någon särskild vetenskaplig 
disciplin, utan har i stället valt att studera forskning 
dels inom en inriktning som skulle kunna benämnas 
stadsbyggnadshistoria, dels inom en inriktning mot 
studier av det offentliga rummet och stadens form. 
En stor del av titlarna i urvalet utgörs av doktors
avhandlingar, forskningsrapporter och vetenskapliga 
tidskriftsartiklar, men även beställda utredningar och 
populärvetenskapliga framställningar förekommer. 
Vissa mer formella premisser beträffande urvalets 
avgränsning kan sammanställas i punktform:
• Forskning och kunskapsförmedling (svensk och 

utländsk) om den svenska staden har studerats.
• Översiktsverk rörande den svenska staden gene

rellt har premierats.
• Enskilda stadsmonografier har undvikits, med 

ett fåtal undantag.
• Offentliga utredningar saknas i urvalet.
• För titlar som utgivits flera gånger, har första 

upplagan valts.
• Beroende på vikt har antingen hela antologier 

valts eller enskilda avsnitt däri.
• Tillgången har fått styra fördelningen av titlar 

från olika tidsperioder.
Vid genomgången av böckerna i urvalet har det visat 

sig att vissa böcker inte helt platsar inom ramarna för 
avgränsningen, men dessa har ändå fått stå kvar, då de 
ger uttryck för stadsforsknings bredd och tvärveten
skapliga karaktär. Vidare bör påpekas att analysen 
baseras på vårt urval, vilket inte kan garanteras täcka 
den avgränsning vi uttalar oss om.

Rapportens disposition

Inledningskapitlet följs av en analys av titlarna i urvalet 
beträffande trender inom forskningen om den svenska 
staden samt hur dessa har förändrats över tid. I kapit
let Staden i förvandling diskuteras frågor om stadens 
förändringskrafter och karaktärsdrag samt vilka titlar 
inom urvalet som tar upp dylika frågor.

Bilagt till detta följer sedan de korta referaten av de 
cirka 160 titlarna i urvalet. Dessa presenteras enligt en 
kronologisk indelning baserat på utgivningsår. Därefter 
följer en förteckning över refererade titlar i alfabetisk 
ordning och slutligen en utvidgad bibliografi över 
stadsforskning i vid bemärkelse.

Fotnoter
1. Ahlberger 2001 s. 8. 4. Schulman 2000 s. 37 f.
2. Linn 1974 s. 5. 5. Eländer (red.) 2001 s. 26 ff.
3. Rådberg 8c Friberg 1996 s. 18 ff. 6. Hall (red.) 1984 s. 9 f.
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Teman och trender

Introduktion

Här presenteras en analys baserad på de cirka 160 titlar 
som har studerats och refererats i samband med denna 
studie. Syftet med analysen är att urskilja teman och 
trender inom det aktuella urvalet - teman och trender 
som förhoppningsvis även kan sägas gälla inom hela 
”urvalets population”. I analysen har utgivningsår, 
vetenskaplig disciplin och tematisk inriktning studerats. 
Även en enklare uppdelning på de refererade titlarnas 
tidsmässiga avgränsning har gjorts, det vill säga vilken 
period eller epok som respektive titel behandlar. De refe
rerade titlarna behandlar alla den svenska staden. Deras 
olika inriktningar har klassificerats i följande teman: 1) 
Politik, administration och juridik, 2) Urbanisering, 
ekonomi och demografi, 3) Stadsväsendet - uppkomst,

förändring och geografi, 4) Stadsplanering, stadsmorfo- 
logi och arkitektur samt 5) Sociala aspekter. En enskild 
titel kan självklart behandla flera av dessa teman. 
Eftersom det fjärde temat kan sägas sammanfalla delvis 
med avgränsningen för själva valet av titlar att referera 
i denna studie, behandlar mer än 80 procent detta tema. 
Det fjärde temat har därför analyserats mer utförligt. 
Utöver detta har slutligen en bedömning gjorts huruvida 
titlarna till innehållet fokuserar på kulturmiljövård eller 
åtminstone har ökat bevarande/ökad varsamhet som ett 
uttalat bakomliggande syfte.

Nedan följer en kortfattad kronologisk genomgång, 
där resultatet presenteras för i princip två decennier i 
taget. Genomgången utgår ifrån vad som producerades 
under olika perioder i vårt urval, och inte - som man 
förstås också kan disponera en kronologi - en genom-

Trästaden Nora. Foto: Jan Norrman, RAÄ.
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gång av vad som skrivits om olika perioder. Därefter 
följer några reflektioner om allmänna utvecklingslinjer. 
Här ges flera hänvisningar till de refererade titlarna i 
bilaga 2.

Inriktning under olika perioder
Perioden från sekelskiftet 1900 
till 1939

Relativt många titlar utkom under 1920-talet. 
Eventuellt kan man sätta det i samband med att 
Stadshistoriska institutet bildades 1919. Historiska 
verk dominerar. De tar upp stadsväsendets geografi, 
uppkomst och utveckling, stadsgrundningar och stads
förvaltning. De få konstvetenskapliga verken i urvalet 
lyfter fram och dokumenterar stadsbyggnadskonsten 
från tiden före industrialismen. Såväl sekelskiftets stora 
förändringar i stadsbilden liksom senare årtiondens 
vindlande stadsplaner med influens från Camillo Sitte, 
med flera, kritiseras.

Perioden från 1940 till 1959

Geografiska studier dominerar. Dessa utgör prognoser 
för framtida urbanisering, systematiska kartläggningar 
av handel samt stadens geografiska organisation och 
zonering av olika funktioner. Tillsammans tycks de 
spegla en ambition och tro på en effektiv organisering 
av staden. Få studier i urvalet tar upp stadsplanering 
och arkitektur. Bland dessa få kan Per Holm (1958) 
nämnas, som förordar funktionsseparering, koncentra
tion av handeln samt effektiv och ändamålsenlig 
planering och lokalisering. Thomas Paulsson (1959) 
bröt med sin samtid när han i sin avhandling propa
gerade för en återgång till stadsplaner av den typ som 
P. O. Hallman gjorde under seklets början.

Perioden från 1960 till 1979

I urvalet finns få böcker från 1960-talet. Under slutet 
av årtiondet finns dock ett antal titlar, som kan sägas 
ha ett samhällskritiskt perspektiv som gemensam näm
nare. Det samhällskritiska perspektivet återfinns i än 
högre grad bland böcker utgivna på 1970-talet. Många 
studier betonar vikten av sociala hänsyn i planeringen, 
liksom insyn i processen och medborgarinflytande. En 
stor andel tar även upp stadsförnyelse, det vill säga 
dokumentation, analyser eller kritik mot ovarsam 
stadsförnyelse. Ungefär en fjärdedel av titlarna i urvalet 
från 1970-talet har ökat bevarande/ökad varsamhet 
som bakomliggande syfte. Från detta årtionde märks 
även en breddning av antalet olika vetenskapliga

discipliner som ser staden som sitt studieobjekt. 
Konstvetenskapliga studier dominerar i urvalet.

Perioden från 1980 till 1994
Beträffande vilka vetenskapliga discipliner som finns 
representerade i urvalet, kan nämnas att få tillhör 
historia. Detta avspeglas även i att få titlar under denna 
period (7 av 46) behandlar tiden före 1900. Diskus
sioner och studier om den samtida staden och efter
krigstidens planering dominerar allt mer. Denna trend 
förstärks under 1990-talet. 1990-1994 saknas helt 
studier om tiden före sekelskiftet i urvalet. Från tidigt 
åttiotal märks ett flertal studier som kan sägas göra 
upp med funktionalismen och sammanfatta de före
gående 50 åren.

Ett tydligt trendbrott utgör de allt fler tvärveten
skapliga samarbetena. Närmare en tredjedel av titlarna 
kan betraktas som resultat av tvärvetenskapliga 
projekt. Ett annat trendbrott är att flera titlar behand
lar både temat ”Stadsplanering, stadsmorfologi och 
arkitektur” och temat ”Politik, administration och 
juridik”. Det är tydligt att processen, aktörerna och 
den ideologiska bakgrunden ofta behandlas samtidigt 
som en viss epok av stadsplanering och byggande. 
Under 1980-talet var det anmärkningsvärt få titlar i 
urvalet som behandlade kulturmiljövårdsfrågor eller 
åtminstone hade ökat bevarande/ökad varsamhet som 
bakomliggande syfte, vilket är en tydlig skillnad från 
föregående årtionde, liksom från första halvan av 1990- 
talet då dessa frågor återkommer. Ett antal titlar 
(6 av 46) behandlar stadsförnyelse. Fokus har dock flyt
tats från stadskärnornas sanering till förnyelser i för
orten och ett socialt perspektiv anläggs ofta. Från tidigt 
90-tal märks ett nytt tema, nämligen stadsmässighet.

I de fall temat urbaniseringen tas upp, handlar det 
ofta om urbaniseringstrender före eller i och med 
industrialiseringen. Undantag utgörs av två kultur
geografiska studier; Bertil Sannel (1984) och Jan 
Nyström (1990).

Perioden från 1995 till 2003

Allt fler studier inom urvalet behandlar den samtida 
staden eller efterkrigstidens stad. Endast 8 av 51 titlar i 
urvalet kan betraktas som historiska studier om staden 
före 1900. Precis som under den föregående perioden 
(1980-1994) utgör en tredjedel av titlarna resultatet av 
tvärvetenskapliga samarbeten. Vetenskapliga discipli
ner som ofta arbetar tillsammans är kulturgeografi, 
arkitektur, sociologi och konstvetenskap. Arkeologi 
och historia ingår mer sällan i dylika samarbeten, vilket 
kan antas hänga samman med stadsforskningens all
männa fokus på den samtida staden. En annan likhet
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En byggnad i stenstaden Sundsvall uppförd 
efter branden 1888. Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ.

med föregående period är att temat ”Stadsplanering, 
stadsmorfologi och arkitektur” ofta behandlas paral
lellt med temat ”politik, administration och juridik”. 
Detta bör tyda på att stadsplanering studeras allt 
mindre såsom en statisk fysisk företeelse, men däremot 
som en process med ekonomiska, politiska och ideolo
giska drivkrafter.

En diskussion om stadens karaktär och stadsmässig- 
het som ideal inom planeringen märks bland titlarna i 
urvalet. Ett annat parallellt tema är ytterstaden samt 
rekordåren/miljonprogrammet; 20 procent av titlarna i 
urvalet från denna period behandlar detta. Även flera 
studier, som har ökat bevarande/ökad varsamhet som 
bakomliggande syfte, tar upp efterkrigstidens kultur
miljöer. Ett nytt tema är utemiljöns och närområdets

sociala betydelse. Ett annat är 1990-talets ideologiska 
vändning i samhället, det vill säga nedrustningen av 
välfärdssamhället; 5 av 51 titlar kan sägas behandla 
detta. Från och med 2000 märks även analyser med 
fokus på fastighetsägande.

Utvecklingslinjer och exempel
Varsamhet med stadens kulturarv

Bland forskning som propagerar för större varsamhet 
med stadens kulturarv, kan man notera ett tidsmässigt 
glapp under perioden 1930 till och med 1960-talet. 
Kulturarv stod lågt i kurs under funktionalismens
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genombrott och guldålder. Under 1950-talet utkom 
dock två verk, som brukar anses ha influerat senare 
decenniers diskussioner i frågan. Dessa är Gregor 
Paulsson (red.) (1950-1953) Svensk stad7 och Thomas 
Paulsson Den glömda staden (1959). Under 1970-talet 
betonas kulturarvets betydelse allt mer. De föregående 
decenniernas hårda saneringar av de gamla stadskär
norna kritiseras hårt, till exempel i Börje Blomé med 
flera (1972) Låt stå! Om bevarande av stadsmiljön och 
Gärd Folkesdotter och Sonja Vidén (1974) Stads- 
omvandling i plan och verklighet. Marie Nisser (red.) 
(1974) Industriminnen, kan ses som exempel på kultur
miljövårdens nyvunna intresse för vardagsmiljöer och 
arbetarklassens historiska arv. 1980-talet innebär ytter
ligare ett tidsmässigt glapp för dylika studier, dock 
märks ett uppsving igen under de senaste 15 åren. Likt 
70-talet märks nu återigen ett intresse för vardagslivets 
miljöer liksom en diskussion om värdet i efter
krigstidens bebyggelse.

Kulturmiljövårdens problem och förutsättningar

Exempel på andra titlar i urvalet, som behandlar 
kulturmiljövårdens problem och förutsättningar, är 
Hans Gillgren (2000) Planering och byggande i kultur
miljöer: tre metodexempel i stadsbygd, Boris Schönbeck 
(1994) Stad i förvandling, Sonja Vidéns och Ingela 
Blombergs rapporter, Hans Bjur och Ola Wetterberg 
(1990) Kulturmiljö och planering: om historia för fram
tiden och Balgård, Sture (1976) Nya hus i en gammal 
stad: stadskaraktär och bebyggelseanpassning i beva
randeområden.

Parallella spår till diskussionen om det kulturhisto
riska värdet i efterkrigstidens bebyggelse är dels ”stads- 
mässighetsidealet”, dels ett nyvunnet intresse inom 
forskningen för stadens utkant och rekordårens miljöer.

Stadsmässighet

Stadsmässighet är ett intressant begrepp, vars innebörd 
genom åren har varit helt olika beroende på vilka 
vindar som blåst. Dock verkar stadsmässighet alltid ha 
varit ett positivt ideal. Rekordårens storskaliga bygg
ande, betraktades då som stadsmässigt eller rent av 
”modernt storstadsmässigt”. Sedan mitten av 1980- 
talet har begreppet fått motsatt innebörd. Nu propage
rar många för stadsmässighet, som en reaktion mot 
efterkrigstidens byggande och som en återgång till 
sekelskiftets stenstad, alternativt 1800-talets småska- 
liga trästad. Diskussionen utmärks av ett ständigt 
sökande efter stadens innebörd och essens. I dagens 
diskussion märks ord som mötesplatser, arena, kaféliv, 
täthet, kultur, mångfald, variation, öppna botten
våningar etcetera. Bland namnen märks Louise

Nyström, Johan Rådberg och Jerker Söderlind. I 
diskussionen återkommer inte sällan en kritik mot och 
oro över efterkrigstidens fysiska miljöer. Även ett drag 
av nostalgi märks. Sociologen Sören Olsson urskiljer 
tre teman inom denna forskning: ”stadens upplös
ning”, ”den förlorade staden” och ”längtan efter 
offentligheten”.8

Stadens utkant

Forskning om stadens utkant, förorter, urbant-ruralt, 
permanentning av fritidshus och urban sprawl tycks 
vara ett tema inom stadsforskningen, som blivit större 
under de senaste 10 till 15 åren. Särskilt stort tycks 
intresset för miljonprogrammet eller rekordåren ha 
blivit och en allt mer nyanserad eller mindre kritisk 
inställning kan märkas. Vid sidan av arkitektoniska 
stilstudier, sker forskning om det politiska förloppet, 
den ideologiska bakgrunden, lagstiftningen, byggbola- 
gen etcetera. Några exempel är Martin Rörby (red.) 
(1996) En miljon bostäder, Anna-Johanna Klasander 
(2001) Stads-delar, förorten som stadsbyggnadsfråga 
och Thomas Hall (red.) (1999) Rekordåren: en epok i 
svenskt bostadsbyggande. Dock finns en särskild gren 
inom denna forskning som kan sägas visa intresse för 
epoken enbart för att påvisa dess nackdelar, till exem
pel Jerker Söderlind (1998) Stadens renässans och 
(2000) Stockholms satelliter: rekordåren 1960-1979 
samt Johan Rådberg (1997) Drömmen om atlant
ångaren. (Den sistnämnda ingår ej i urvalet.)

I analysen av titlarna i urvalet blev det tydligt att 
staden som forskningsobjekt allt mindre utgörs av den 
historiska staden. I stället tycks det vara den samtida 
stadens problem och förutsättningar som står i fokus 
inom stadsforskningen. Stor uppmärksamhet riktas 
även, som nämnts, mot efterkrigstidens samhälls
planering, det vill säga processen då och miljöerna i 
dag. Detta faktum - detta intresse för samtiden och den 
sena historien - kan förstås på flera sätt. Å ena sidan 
finns den historiska staden inte längre omkring oss. 
Den är inget påtagligt studieobjekt som väcker frågor, 
eftersom en stor majoritet av befolkningen är upp
vuxen och bor i dag i sentida bebyggelse. Å andra sidan 
kan man tolka fokuseringen på efterkrigstidens planer
ing, som ett egentligt intresse eller vurm för den histo
riska staden. Något som märks i den nostalgi som 
skiner igenom i stadsmässighetsdebatten. Man vill 
förstå, förklara och ”göra upp med” efterkrigstiden 
och dess snabba förändring av stadslandskapet.

Forskningens inställning till sin samtid

Vid sidan om forskningens uppmärksamhet på sin 
samtid, kan man även notera en förändring av forsk
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ningens inställning till sin samtid under efterkrigstiden. 
1940- och 50-talens forskning och utredning kan sägas 
spegla en tro på den utveckling som skedde och kan 
betraktas som ett verktyg för den tidens politik och 
planering. Mot slutet av 1960-talet och under 1970- 
talet märks ett groende missnöje och en kritik mot 
etablissemanget; sociala frågor, kultur, inflytande och 
ett ifrågasättande av makten förs fram. I början av 
1980-talet märks böcker som kan sägas vilja avsluta 
funktionalismens epok. Senare kommer mer konkreta 
och konstruktiva förslag och åtgärder, till exempel 
stadsmässighet som ideal. Alltså kan man skönja en 
utveckling från verktyg via kritik till verktyg igen. Man 
kan tänka sig att dylika svängningar hänger samman 
med samhällets allmänna inställning och syn på veten
skapen och dess roll. En annan tänkbar förklaring är 
antagligen generationsskiften och utbyten på centrala 
positioner; från opposition till position.

Den ideologiska vändningen i samhället 
och kulturarvet som resurs

Två återkommande teman, som började märkas från 
mitten av 1990-talet är dels vad man skulle kunna kalla 
den ideologiska vändningen i samhället, dels en diskus
sion om kultur och kulturarv som ekonomisk resurs.

Med det förstnämnda avses studier och analyser av hur 
samhället under 1990-talet har tagit klivet från den 
svenska modellen och folkhemmet till ett mer utpräglat 
marknadsekonomisk system. Hur detta kliv har 
påverkat bostadssektorn och politiken samt avspeglas i 
den fysiska planeringen, tas bland annat upp i Marcus 
Carson (2001) From the people’s home to the market: 
paradigm shift to system shift in the Swedish welfare 
state och Christina Hjort Aronsson (1999) Struktur, 
handling och rumslig morfologi: två fall av förnyelse 
och byggande i urban miljö. Detta förstnämnda tema 
har kopplingar till temat om kulturarv som ekonomisk 
resurs. Ett ekonomisk tänkande influerar städernas 
långsiktiga samhällsplanering och konkurrensen dem 
emellan. Städer betraktas som konkurrerande enheter. 
De måste profilera sig och skapa attraktiva miljöer för 
att locka investeringar och arbetskraft. I jakten på 
attraktivitet betonas allt mer vikten av kultur och 
kulturarv. Hur konkurrensen städer emellan påverkar 
deras position i ortssystemet, studerar Leif Kåpe i sin 
doktorsavhandling Medelstora svenska städer: en 
studie av befolkning, näringsliv och ortssystem (1999). 
Kulturarv som ekonomisk resurs behandlas bland 
annat i Louise Nyström (red.) (1999) City and Culture 
och Sören Olsson (2000) Stadens attraktivitet och det 
offentliga stadslivet.

Fotnoter 7 8
7. Svensk stad, som i hög utsträckning kom att influera bevarandeplaner

ingen, saknade helt dylika motiv. Paulssons medarbetare vittnar om att 
de på 1950-talet utgick ifrån att miljöerna de dokumenterade skulle och 
borde försvinna. Hall 8c Hammarström (red.) (1981) s. 7.

8. Olsson 2000 passim.
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Staden i förvandling

Introduktion

Detta kapitel är ett försök att med utgångspunkt i en 
given analysstruktur kommentera den refererade 
litteraturen. En del av den refererade litteraturen faller 
under den nedan uppställda analysramen, men en stor 
del av litteraturen hamnar utanför. Av detta kan man 
dock inte dra slutsatser om i hur stor utsträckning 
analysramens teman behandlats i den svenska stads
forskningen, utan endast hur dessa teman kommer 
fram i den valda litteraturen. Det finns givetvis en 
mängd verk vi av en eller annan orsak inte noterat, men 
som behandlar analysramens frågeställningar. Vi gör 
alltså inga anspråk på att analysera hela den svenska 
stadsforskningen, utan kommer endast med några 
synpunkter på den refererade litteraturen.

I det följande diskuteras några frågor som kan 
tänkas vara viktiga för dem som är tillsatta att ansvara 
för bevarande och vård av kulturarvet. Sedan görs 
några reflektioner över hur dessa frågor behandlats i 
den refererade litteraturen.

Några centrala frågor

Sedan industrialismens genombrott på 1800-talet och 
liberaliseringen av ekonomin har samhället varit i 
konstant förändring. Det är inte endast enskilda bygg
nader eller enstaka miljöelement som fått stryka på 
foten utan hela landskapstyper har delvis försvunnit 
eller är hotade. Som exempel må nämnas det för
industriella jordbrukets diversifierade landskap och de 
historiska stadskärnorna. För dem som satts att för
valta kulturarvet kan det vara viktigt att reflektera över 
sin egen belägenhet i detta sammanhang. Det är inte 
speciellt långsökt att tänka sig att de som ansvarar för 
bevarandet och vården av kulturarvet har ett intresse 
av att förstå något av det komplicerade spel som 
emanerar synliga förändringar i vår fysiska omgivning.

Tre frågor kan vara av intresse om man fokuserar på 
de förvandlingar som svenska städer genomgått och 
fortsättningsvis genomlever:
1. Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna bakom 

förändringarna i de svenska städerna?

2. Vad är det som gör enskilda städer till vad de är, 
hur konstitueras deras specifika karaktärsdrag?

3. Vilka möjligheter och medel har kulturmiljöför
valtare att fungera på ett framgångsrikt sätt?
Var och en av dessa frågor förtjänar dels att motive

ras, dels att kommenteras. De följande korta kommen
tarerna får stå som en anspråkslös inledning till en 
eventuell diskussion. Avsikten är inte att belysa de tre 
frågeställningarna mera ingående, utan att i korta drag 
motivera dem och presentera vissa slutsatser i ljuset av 
den genomgångna litteraturen.

Drivkrafterna

För att kunna resonera om drivkrafterna bakom stads
byggande och markanvändning måste man försöka sig 
på att differentiera problematiken på olika nivåer. I 
detta sammanhang definieras tre nivåer:
1. Systemnivån omfattar stadsväsendet i sin helhet, 

dess utveckling och specifika drag.
2. Den funktionella stadsnivån omfattar de socio- 

ekonomiska och politiska förändringarna i sam
hället i stort och de krav som förändringarna 
ställer på byggande och markanvändning i 
enskilda städer.

3. Den ekonomiska nivån definierar stadsbyggande 
och markanvändning som ekonomisk hantering. 
Detta vidlyftiga område kan innefatta såväl 
nationella frågeställningar (bostadspolitik, miljö
politik, etcetera) som förutsättningarna för 
exploatering i enskilda fall (kreditsystem, mark
upplåtelse, involverade firmor, etcetera).
I detta sammanhang lämnas alltså hela ideologi

produktionen rörande stadsbyggnad därhän, det vill 
säga teman som hänför sig till varierande uppfattningar 
om den ”goda”, den ”rätta”, den ”sanna” eller den 
”sköna” staden. Dessa diskurser anses inte utgöra driv
krafter utan snarare resultat av förändringarna. En 
sådan position är givetvis kontroversiell, men förhopp
ningsvis förståelig. Den är kontroversiell därför att 
ideologiproduktion är en väsentlig del av varje mål
inriktad verksamhet, alltså en del av rationell handling. 
A andra sidan är det vanskligt, oftast kanske omöjligt,
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Områden med trädgårdsstadskaraktär i Göteborg. Foto: Jan Norrman, RAÄ.

att påvisa kausala samband mellan till exempel stads- 
byggnadsmodeller och reella förändringar ifall intentio
nen är att bevisa modellernas primära (inte sekundära) 
betydelse för byggandet.

Det går alltså inte att förneka att ideologiska före
ställningar har reella effekter, men det är snart sagt 
omöjligt att fastställa orsaker och verkningar i detta 
sammanhang. I ett historiskt perspektiv byter det för
klarande och det förklarade plats på ett till synes 
friktionsfritt sätt. Medeltidens Gud förklarade verklig
heten, medan Nya tidens verklighet förklarar Gud. Vi 
försöker hålla oss till Nya tidens förklaringsparadigm.

Systemnivån

Den mest övergripande nivån gäller stadssystemets 
framväxt. Begreppet ”stadssystem” innefattar föreställ
ningen att enskilda städer ingår i ett större samman
hang, i ett system av städer. Systemets avgränsning 
beror på den valda infallsvinkeln och kunskapsintres
set. Enskilda städer kan till exempel ingå i ett regionalt 
stadssystem, i ett nationellt stadssystem eller i ett

globalt sammanhang. Under senare år har det globala 
perspektivet vunnit i styrka. Enligt teorin om städernas 
storleksordning (rank size rule) borde invånarantalet 
för en given stad vara lika med invånarantalet för den 
största staden i systemet, delat med ordningsnumret för 
den givna staden enligt dess storleksordning i det 
ifrågavarande stadssystemet. Ett integrerat stadssystem 
i balans skulle uppfylla kravet att de enskilda städerna 
inordnar sig hierarkiskt i detta mönster. Av de nordiska 
länderna verkar Sverige att ha ett mera integrerat stads- 
system än de övriga nordiska länderna.9

Faktorer som påverkar stadssystems uppkomst och 
framväxt är närmast oöverskådliga. En utgångspunkt 
för en diskussion om detta kunde vara de teoretiska 
föreställningarna om centrumfunktionernas betydelse. 
Ett urbant centrum kan tänkas uppfylla två funktioner: 
å ena sidan som centrum för den omgivande bygden, å 
andra sidan som förmedlande länk mellan det lokala 
och en större värld. Omlandets storlek bestäms i tävlan 
med omkringliggande centra medan ett centrums 
influenssfär kan sträcka sig långt över omlandet och 
närliggande städer.
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Centralortsteorin är en av de mera inflytelserika 
föreställningarna om hur stadssystem utvecklas. 
Teorins relevans är kanske speciellt stor för förindustri
ella stadssystem. Enligt centralortsteori uppkommer 
över tiden en hierarki av urbana centra och deras 
respektive attraktionskraft kan studeras med utgångs
punkt i utbud och efterfrågan.10 Det finns givetvis 
städer som anlagts av orsaker som intet har att göra 
med den befintliga bebyggelsestrukturen. Sådana så 
kallade lokaliseringskonstanter kan vara hänsyn till 
naturresurser, försvar, religion, historiska omständig
heter eller fördelar gällande befolkning och dylikt.

Med begreppet ”urbanisering” förstås ofta den 
process där förhållandet mellan befolkningen i urbana 
och rurala områden förändras, alltså ett fenomen rela
terat till nativitet, dödlighet och migration. Urban
iseringsgrad uttrycker den andel människor som bor i 
urbana områden. Då urbaniseringsgraden utgör ett för
hållande mellan befolkningen i urbana och rurala 
områden kan urbaniseringsgraden öka fastän stads
befolkningen inte skulle öka i absoluta tal, förutsatt att 
befolkningen i rurala områden minskar.11 Begreppet 
strukturell urbanisering hänför sig till strukturella för
ändringar i näringslivet och hur olika näringar väljer 
att lokalisera sig. Detta kommer att kommenteras mera 
nedan.

Man talar även om beteendemässig urbanisering 
och avser då föreställningar om att urbana och rurala 
miljöer kännetecknas av specifika beteendemönster. De 
två sfärerna antas konstituera olika ramar för mänsk
ligt liv och leverne och därför antas det att människor 
förutsätts (eller måste) fungera olika i de två sfärerna. 
Det rurala sammanknippas ofta med social trygghet, 
medan det urbana kopplas samman med innovation 
och liknande.12 I ett utvecklingsperspektiv skulle alltså 
städerna enligt detta synsätt utgöra drivkraften i för
ändringarna. Rumsligt definierade beteendemönster 
utgör ofta grunden för explicit formulerade ideal och 
konsumtionsmönster. ”Det lantliga” är ett ideal omsatt 
i specifika konsumtionsmönster med stor bäring på 
tidigt urbaniserade områden som England, medan de 
”stadsmässiga” som ideal ofta kännetecknar perifera, 
sent urbaniserade miljöer. I termer av faktiskt beteende 
torde skillnaderna mellan stad och land ha försvunnit i 
och med att landsortens naturahushållning upphört.

En övergripande teori, kallad den differentiella 
urbaniseringen (theory of differential urbanisation) gör 
anspråk på att kunna formulera en modell för stads- 
systems uppkomst, utveckling och mognad.13 Alla 
stadssystem tänks genomgå vissa faser under sitt 
utvecklingsförlopp och passerar en komplett urbaniser
ingscykel (urbanisering, omvänd urbanisering, mot- 
urbanisering). I den första fasen växer den största 
centralorten (early prime city stage, intermediate prime

city stage, advanced prime city stage). Den omvända 
urbaniseringen innebär att medelstora centralorter 
växer (early intermediate city stage, advanced inter
mediate city stage), för att sedan övergå i mot- 
urbanisering då små centralorter växer (advanced small 
city stage). Då de stora centralorterna växer skulle 
alltså de små deklinera, och tvärtom. De medelstora 
städernas position skulle förstärkas eller försvagas som 
led mellan de två ytterligheterna. Sådana cykler upp
repar sig, men med en mindre amplitud mellan sväng
ningarna. Denna teori implicerar alltså att man inte 
kan förstå ett specifikt stadssystem och dess framtids- 
prospekt om man inte förstår i vilket urbaniserings
skede systemet befinner sig.

Orsakerna till att folk flyttar, från land till stad, från 
små till större städer eller tvärtom, antas bero på två 
huvudskaliga faktorer. Man flyttar antingen för att få 
bättre utkomstmöjligheter eller för bättre livsmiljö 
(eller för bådadera). Den förra orsaken kännetecknar 
speciellt personer i den karriärinriktade fasen av sitt liv, 
medan den senare orsaken ofta hänför sig till senare 
faser i livet. I ett livsperspektiv möjliggör ekonomiskt 
motiverad migration ofta miljomotiverad migration i 
ett senare skede.

Migration orsakar att städer växer, krymper, mår 
gott ekonomiskt eller får det sämre. Vad som i sin tur 
orsakar migration torde hänga samman med mycket 
grundläggande strukturella förändringar i samhället, 
närmast med lokaliseringen av jobb, skolningsplatser, 
konsumtionsmöjligheter, kvalificerad vård, trivsel eller 
liknande. Lokaliseringsbeslut styrs dels av mark
naderna, dels av myndigheterna. Miljökvaliteter relate
rade till kulturarvet verkar få en allt större betydelse 
som underlag för migrations- och lokaliseringsbeslut. 
Detta avspeglas i stegringen av fastighetsvärden i 
historiska miljöer.

Lokaliseringsmönstren för olika verksamheter och 
åtföljande migrationsmonster hänger givetvis samman 
med de ekonomiska konjunkturerna. Under hög
konjunkturer är det vanligt att en viss grad av central
isering äger rum, medan lågkonjunkturer genererar 
decentralisering, en rumslig utspridning av människor 
och aktiviteter. Detta är ett mönster som delvis för
ändrats i och med att de samhälleliga skyddsnäten gett 
människor större möjligheter att välja boplats oavsett 
ekonomisk belägenhet. Speciellt ungdomen har fått 
större möjligheter att beakta konsumtionsutbud i sam
band med flyttningsbeslut på ett annat sätt en tidigare.

Ett problem i samband med studierna av urbaniser
ingsprocesser är att skillnaden mellan stad och land 
blivit allt mer flytande. Det har blivit allt svårare att 
entydigt definiera vad som är en ”urban”, i motsats till 
en ”rural”, miljö. Förr i världen började landsbygden 
där städerna slutade. Nuförtiden kämpar forskare med
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att kunna definiera gränserna mellan de två kategori
erna på ett förnuftigt sätt. I Europa finns det ingen 
enhetlig definition på urbana respektive rurala områ
den och de flesta europeiska länder håller sig med egna 
definitioner, vilket gör en internationell jämförelse 
vansklig.14

Sammanfattningsvis kan man säga att stadssystem 
är tröga system som förändras långsamt. En stor del av 
nationalrikedomen ligger i den byggda miljön och 
möjligheterna att förändra stadssystem är små. 
Nybyggnation påverkar marknaderna marginellt, då 
största delen av de bostäder och lokaler som omsätts på 
marknaden är gamla och inte nytillverkade. Dessutom 
verkar stadssystem enligt förhärskande teoretiska 
föreställningar ha en inneboende dynamik som gör att 
de olika faserna i systemens utveckling anses ske med 
naturlags nödvändighet, vilket givetvis är en före
ställning som kan kritiseras.

Funktionsnivån

I Sverige var grundandet av nya städer ett kungligt 
privilegium. Sverige hade ”statsstader” i motsats till 
länderna vid till exempel Medelhavet, där städerna 
ursprungligen var stadsstater med en stark lokal identi
tet. Enligt den feodala föreställningen ägde konungen, 
suveränen av Guds nåde, den yttersta rätten till all jord 
i riket, en uppfattning som formellt upphävdes i Sverige 
först i slutet av 1700-talet.

Vid ingången till 1800-talet fanns i Sverige 82 orter 
med stadsprivilegier.15 Av dem hade 34 städer en folk
mängd som understeg 1 000 invånare och 9 städer 
hade mindre än 500 invånare. Oavsett om städerna 
var av medeltida ursprung eller senare anlagda så var 
städerna vid 1800-talets början exklusiva samhälls
bildningar där statsmakten i fiskalt syfte ville lokal
isera handel, hantverk, manufakturer, kort sagt all 
näringsverksamhet utöver den agrara. Städerna var 
försedda med speciella privilegier och de ingick som en 
viktig komponent i den dåtida regleringsekonomin 
genom vilken staten skaffade sig inkomster. I två sek
ler hade städerna varit omgärdade av ett så kallat 

Lilla tullstaketet” (upphävd vid 1809/1810 års riks
dag), som syftade till att kontrollera handeln och 
koncentrera den till städerna.

Från 1770-talet och framåt genomfördes en rad 
åtgärder för att underlätta varuutbytet mellan stad och 
land. Kommunallagen tillkom år 1862 och full närings
frihet genomfördes år 1864. Att vara stad betydde inte 
längre detsamma som förut, även om städerna fort
sättningsvis i administrativt och judiciellt avseende 
var organiserade annorlunda än landsbygden. Den 
viktigaste skillnaden var förvaltningen. För städerna 
gällde särskilda föreskrifter för ordningens upprätt

hållande samt för brandskydd, hälsovård och bebyg
gelsens utformning och reglering. Stadsplanelagen 
instiftades år 1907. Stadsstadgorna ansågs nödvändiga 
för att livet i de större och mer tätbebyggda orterna 
skulle fungera tillfredsställande under industrialismens 
betingelser.

Sammanlagt grundades 10 nya städer under 1800- 
talet. Efter en försiktig början under 1900-talets första 
årtionde (en ny stad), grundades 17 nya städer mellan 
1910 och 1920. Under 1920- och 1930-talen grunda
des 6 nya städer och under 1940-talet fram till år 1951 
hela 17 stycken. Sammanlagt 41 orter fick alltså stads- 
rättigheter under 1900-talet fram till 1951 och dessa 
rättigheter tillföll redan uppvuxna tätorter, oftast 
köpingar eller så kallat municipalsamhällen. Under 
1950- och 1960-talen blev det allt vanligare att städer
na inkorporerade stora landsbygdsområden.

För landskommunernas del fanns en särskild hälso- 
vårdsstadga, men andra föreskrifter jämförbara med 
stadsstadgorna saknades. Ett steg i riktningen mot en 
enhetlig kommuntyp var kommunallagen från år 1955. 
Den enhetliga kommunen infördes år 1971 och for
mellt sett blev Sverige ett land utan städer! De gamla 
rådhusrätterna avvecklades till förmån för de nya 
statliga tingsrätterna där borgmästare och rådmän blev 
statstjänstemän och miste sina gamla titlar. Service
samhället ersatte industrialismens samhälle och kom
munernas storlek skulle i mån av möjlighet motsvara 
utsträckningen av de dagliga pendlingsområdena och 
tjäna som centralorter för välfärdstjänsterna. Detta 
åstadkoms genom omfattande sammanslagningar av 
kommuner. I ett statligt perspektiv hade städernas roll 
förändrats kapitalt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande. 
Från att ha varit ett instrument för staten att kontrol
lera handel och näringar blev det svenska stadssystemet 
anpassat till en liberalistisk ekonomi med tillhörande 
industri- och tjänsteproduktion. I välfärdssamhället 
kom kommunerna att få rollen som administrativa 
enheter för arbetsmarknadsområden och centralorter 
för offentliga tjänster.

Nu har företagens och de offentliga institutionernas 
lokaliseringsbeslut ett starkt inflytande över hur enskil
da städers framtid kommer att gestaltas och huruvida 
städerna kommer att växa eller krympa. Tidigare togs 
lokaliseringsbeslut huvudsakligen utifrån produk
tionstekniska och ekonomiska överväganden samt till
gängligheten till avsättningsmarknader.16 Två tenden
ser har vuxit sig starka under de senaste decennierna 
och samtidigt har förutsättningarna för lokaliserings
beslut och migration förändrats. Kravet på kvalificerad 
arbetskraft har ökat oerhört, speciellt inom de mest 
expansiva näringarna såsom högteknologi, kultur- 
relaterade näringar, turism, med mera. Samtidigt har
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Ett tidstypiskt funkishus i Stockholm. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

arbetskraftens rörlighet ökat, speciellt inom de mest 
expansiva näringarna. Den utvecklade logistiken, 
ökade frihandeln och globaliseringen har mångfaldigat 
frihetsgraden vid lokaliseringsbeslut.

Avgörande faktorer är en ”god adress”, att orten 
där ett företag etablerar sig äger ett symbolvärde för 
företaget, samt att omgivningen är attraktiv både för 
kunder och för den egna, högt kvalificerade arbetskraf
ten. God miljö i vid bemärkelse har fått allt större bety
delse för framgång på regional och lokal nivå. Detta 
innebär inte endast krav på fungerande basservice, utan 
diversifierad service av hög kvalitet, vacker och trygg 
fysisk miljö, gärna med ett historiskt djup, samt goda 
internationella kommunikationer. I detta sammanhang 
har kulturarvet fått en viktig, allmänekonomisk bety
delse, som myndigheter ansvariga för kulturmiljö
förvaltning kanske inte alltid insett. I argumenteringen 
runt kulturmiljö, dess skydd och förvaltning, kan 
kultursektorn göra mycket för att underbygga sina 
argument med ekonomisk kunskap.

Byggande som ekonomisk aktivitet

Stadsbyggnad ses ofta i ekonomiska termer som ett sätt 
att tillrättalägga den fysiska verkligheten för nya 
verksamheter och att förändra eller intensifiera nytt

jande av marken i profitskapande syfte. Byggandet 
uppfattas då som en betjänande aktivitet i förhållande 
till funktionella krav. Stadsbyggandet har emellertid 
även en annan ekonomisk dimension, det är en ekono
misk aktivitet i sig och byggandet utgör i många länder 
närmare 10 procent av bruttonationalproduktionen. 
Byggandet skapar alltså sysselsättning och arbets
platser. Bostadsproduktionen är volymmässigt den 
största delen av byggandet.

Byggandets ekonomiska betydelse accentueras av 
den fasta egendomens betydelse för kreditsystemet. 
Fast egendom är en av de huvudsakliga säkerheterna 
vid upptagning av lån och finansieringsinstitutionerna 
har stora delar av sina innehavanden bundna i mark 
och byggnader. För enskilda människor har byggandet 
dessutom en stor betydelse genom att finansieringen av 
fastighetsköp för de flesta är den största investeringen 
under deras livstid.

Byggproduktionen är ett komplicerat spel med 
många roller. På grund av investeringarnas storlek och 
engångskaraktär måste de finansieras med krediter, 
vilket betyder att banker, försäkringsbolag och andra 
kreditinstitutioner har stora intressen i byggandet. 
Produktionen av byggmaterial har traditionellt varit 
bunden till markexploatering (kalk, sand, lera, trä) och 
den har gradvis monopoliserats liksom andra mark
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bundna ekonomiska aktiviteter (energiproduktion, 
kommunikation, jordbruk). Byggnadsprocessen orga
niseras och leds av en byggherre och själva byggandet 
utförs oftast av ett byggföretag. Sedan avyttras den 
färdiga produkten på marknaden, antingen åt en 
köpare eller åt en hyresgäst.

I småskalig produktion har marknadskrafterna tidi
gare haft relativt fritt spelrum. I storskalig produktion 
har det skett en integrering genom att de olika faserna 
i produktionen och de därtill hörande rollerna kontrol
leras av ett och samma företag. Producenter av bygg
material har börjat fungera både som byggherre och 
entreprenör, det vill säga producenter av byggnader. 
Denna vertikala integration har lett till en våldsam 
monopolisering av hela byggindustrin, ofta i samarbete 
med de största kreditinstitutionerna. Dessutom före
kommer horisontell integration, vilket betyder att 
producenter av liknande varor och tjänster går samman 
i syfte att eliminera konkurrens (till exempel asfalt
hanteringen). Sverige var redan på 1980-talet det 
OECD-land som hade den mest monopoliserade 
byggsektorn.17 Det säger sig självt att stora aktörer 
är mäktiga drivkrafter bakom de specifika drag 
man kan märka i det svenska stadsbyggandet. Mono
poliseringen av byggbranschen har till stor del realise
rats via det sätt tomtmark upplåtits för byggande i de 
svenska kommunerna.

I olika länder involverar sig det offentliga i varie
rande grad i byggandet. 1 länder med ett tidigt social
försäkringssystem utvecklades även en bostadspolitik 
tidigt, då det fanns stora försäkringsfonder som sökte 
efter säkra och lönsamma investeringsobjekt. I Sverige 
har statens bostadspolitiska engagemang under senare 
delen av 1900-talet varit exceptionellt stort och största 
delen av produktionen av bostadshus i flera våningar 
har varit statsbelånade. Genom belåningssystemet (och 
fastighetstaxeringen) har staten kunnat styra utveck
lingen på bostadsmarknaden och direkt bidragit till 
monopoliseringen. Via det statliga belåningssystemet 
och fördelningen av kommunägd mark har vissa bygg- 
bolag kunnat expandera till en position där de i sin tur 
kunnat dominera bostadsförsörjningssystemet.

Internationella jämförelser har visat att andelen 
ägarboende (den boende äger själv sin bostad) korre
lerar med boendekostnaderna. Ju högre andel ägar
boende, desto lägre är de genomsnittliga boendekost
naderna i ett land. I Sverige är boendekostnaderna i 
relation till disponibla medel bland de högsta i världen, 
över 30 procent. En bidragande orsak till detta kan 
vara den höga andelen hyresbostäder i städerna. 
Ägarna av hyresbostadsstocken är i främsta hand stora 
företag med besittningar på ibland hundratusentals 
bostäder, vilket gjort de stora hyresvärdarna till mycket 
starka aktörer i byggbranschen. Då hyressättningen

inom den allmännyttiga hyressektorn inte regleras av 
marknaderna kan de höga boendekostnaderna tänkas 
vara ett resultat av brist på konkurrens i kombination 
med en administrativt reglerad hyressättning.

Förr utgjorde de historiska städernas stadskärnor ett 
slags symboler, inte bara för städerna i sig, utan även 
för den omgivande landsbygden. Under åren mellan 
1960 och 1970, på ett årtionde, revs i de svenska, 
historiska städerna mer än 40 procent av det bostads
bestånd som var byggt före år 1900!18 Det som bygg
des i stället var mestadels hyresbostäder i flervånings- 
hus samt varuhus. I dag är hyresboendet i stora 
svårigheter och mycket har gjorts om till boenderätter 
speciellt i de attraktiva innerstadsområdena. Varu
husens tid är likaså förbi och de har till stor del ersatts 
av stora köpcentra utanför städerna eller i deras 
perifera områden. I striden om själarna, det betyder 
ekonomisk växt och arbetsplatser, är de städer som 
moderniserades under efterkrigstiden speciellt illa ute, 
för de har litet att bjuda av attraktiv livsmiljö för en 
kvalitetsmedveten befolkning.

Sammanfattningsvis kan man säga att den ”utveck
ling” man förespeglat sig i de svenska städerna varit 
oerhört kortsiktig. Privatekonomiska argument fram
förda av den monopoliserade byggindustrin och av den 
monopoliserade detaljhandeln, eller mera allmänna 
politiska argument formulerade inom ramen för det 
(monopoliserade) bostadsförsörjningssystemet, har 
vunnit över argument som hänfört sig till kulturell 
hållbarhet och den gamla stadsbefolkningens preferen
ser och identitet. Kulturella värden har över huvudtaget 
inte sammankopplats med utveckling och ekonomi - 
annat än i negativ betydelse.

Stadens egenart

Den svenska urbaniseringen inträffade sent och gick 
snabbt. I Norden är det bara Finland som haft ett 
senare och snabbare urbaniseringsförlopp. Merparten 
av alla byggnader och annan byggnation i Sverige är 
från de senaste 50 åren. Dessa våldsamma förändringar 
har givetvis haft dramatiska följder både för städernas 
näringar, utformning och för stadslivet. Samma kom
mentar gäller den svenska landsbygden.

Under tidigare epoker bestämdes byggandet av 
lokala material, traditioner och lokala färdigheter. 
Skillnaden mellan stad och land utgjorde en definitiv 
skiljelinje vad gällde former, material och funktioner. 
De svenska städernas tidigare klara gränser till den 
omgivande landsbygden har under de senaste hundra 
åren suddats ut genom omfattande byggnadsproduk- 
tion. Landsbygden har delvis fått en stadsmässig bebyg-
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gelse i form av ny infrastruktur. Dessutom har skill
naderna utplånats även rent arkitektoniskt. Den inter
nationella, modernistiska arkitekturstilen förnekar 
nationella, regionala eller lokala variationer. Delvis kan 
detta föras tillbaka på industrialiseringen av byggnads- 
produktionen, delvis på den snabba urbaniseringen där 
det gamla stadsborgerskapet drunknat i havet av ny
inflyttade.

Vad som hänt är att en ny rumslig logik, en ny mor
fologi, applicerats på en äldre struktur. Vari ligger då de 
historiska städernas egenart? Kan man tänka sig att 
äldre städer hade en specifik karaktär som är någonting 
mer än summan av enskilda hus? Kan man definiera 
logiken för hur städers rum organiserats i en räcka 
enkla principer? Inom den modernistiska arkitektur
traditionen har detta inte varit aktuellt då hela idén 
med det modernistiska projektet (tyska: Gestaltung) 
var att totalt bygga om världen. Le Corbusier, den store 
banerföraren, gick till storms mot de historiska städer
nas morfologi. Han ville ”mobilisera” tomterna!19 
Inom den historiska stadsforskningen har det emeller
tid utvecklats en modell för hur städer bör studeras 
med utgångspunkt i de grundläggande element som 
strukturerar staden.20 Grundläggande faktorer som 
strukturerar en stads specifika särdrag är bland annat:
• Stadens läge i ett specifikt landskap, anknytning

en till detta landskap och kontaktnätet mellan 
staden och omgivningen.

• Stadens övergripande karaktär i förhållande till 
omgivningen (öppen/sluten, extrovert/introvert, 
exkluderande/inkluderande).

• Stadens väg- och gatunät samt kvartersstruktur 
(öppen/sluten, extrovert/introvert, exkluderande/ 
inkluderande, hierarkisk/icke-hierarkisk).

• Förhållandet mellan kvarter (eller liknande) och 
tomtindelning.

• Principerna för tomtexploatering och förhållan
det mellan byggda och o byggda delar av tomten.

• Principerna för kommunikation mellan hus och 
gata.

• Principerna för husens orientering samt orienter
ingen av öppningar och fönster.

• Arkitektonisk utformning, inklusive höjd, 
våningsantal, material, detaljer, takform, stil, 
etcetera.
En stads karaktär kan tänkas vara definierad genom 

dess morfologiska egenart och bevarande skulle då gå 
ut på att bevara de centrala dragen som konstituerar 
staden så som den ser ut. I detta sammanhang bortses 
helt från frågan om stadens funktioner, dess använd
ning och brukare, kort sagt dess sociala innehåll. För 
att använda antika termer beaktas endast urbs, men 
inte civitas. Bara det fysiska antas kunna bevaras.

Den morfologiska förståelsen av staden innebär en

möjlighet att handskas med förändring. Man kan 
mycket väl tänka sig att enstaka hus rivs och byggs upp 
på nytt i annan fason, eller att en viss förtätning äger 
rum, utan att stadens specifika karaktärsdrag går för
lorade. I själva verket kan man tänka sig att vissa 
grundläggande karaktärsdrag framhävs genom nybygg
nation, staden skulle alltså förbättras och inte försäm
ras även i ett historiskt avseende genom att bli ”mera 
lik sig själv”. Gängse stadsbyggnadskutym går tyvärr 
ofta i motsatt riktning, nämligen mot att ”moderni
sera”. Orsakerna är ofta inte bara behovet av att för
bättra funktionella arrangemang, utan att åstadkomma 
symbolvärden (som eventuellt redan är passé vid sin 
tillkomst).

I den morfologiska kontexten gäller det alltså att 
förstå helheten och underordna sig vissa övergripande 
principer. En god utgångspunkt för nybyggnation vore 
att allt byggande är tillåtet som förbättrar miljön. 
Givetvis förutsätter en förståelse av helheten även 
historisk kunskap, förmågan att kunna ”läsa” den 
fysiska miljön i termer av historiska förlopp och asso
ciationer. Detta betyder att större miljöhelheter av nöd
tvång även innefattar element som bör bevaras och 
konserveras fastän de kanske inte har en praktisk 
användning och inte heller är nödvändiga för att upp
rätthålla en morfologisk helhet.

Olika professionella traditioner, världsåskådningar 
och ideologier kan utgöra divergerande, ibland kon
kurrerande, övergripande tolkningsreferenser. Det är 
orealistiskt och kanske till och med otillbörligt att 
tänka sig att vissa tolkningsreferenser skulle ha generell 
prioritet över andra. Tolkningar är givetvis alltid även 
förknippade med praktiska problem. Vad man däremot 
kan och bör kräva är att olika tolkningsgrunder görs 
explicita, vilket inte är ett litet eller lindrigt krav.

Förvaltning av kulturarvet

Med hänvisning till de ovan relaterade frågeställningar
na verkar det uppenbart att kulturmiljöförvaltare vore 
betjänta av att vara väl informerade dels om de driv
krafter som styr stadsbyggande, dels om de omständig
heter som konstituerar specifika städers karaktär. Men 
förvaltningen av kulturarvet är givetvis en långs större 
och intrikatare fråga. I det följande ska bara beröras en 
av förvaltningens organisatoriska aspekter i tillägg till 
några idémässiga och idéhistoriska aspekter.

En stor fråga med tanke på hur kulturmiljöförvalt
ningen organiseras gäller det reella inflytandet på 
besluten. I Riksantikvarieämbetets promemoria ”Det 
dynamiska kulturarvet” diskuteras frågan om den folk
liga förankringen av kulturarvsfrågor i relation till den
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professionalism ämbetet representerar. RAÄ förbe
håller sig rätten att besluta om viktiga frågor, men vill 
samtidigt öppna fältet för en bredare diskussion. Man 
vill själv skriva agendan för vad som är viktigt och 
mindre viktigt. Man tänker sig till exempel att kultur
arvet kan användas ”fel” och att detta i så fall är 
oacceptabelt. Dessa frågor får egentligen inga tillfreds
ställande, organisatoriska svar i promemorian.

Exemplet ovan aktualiserar en mer principiell fråga: 
hur definieras värde?21 Frågan har en större aktualitet 
än någonsin tidigare därför att vad som helst i dagens 
värld kan definieras som kulturarv. Ingenting är för 
stort eller för litet, för gammalt eller för nytt, för vacker 
eller för fult, för att kunna definieras som kulturarv. De 
olika grupper av människor i samhället som kan göra 
anspråk på eget kulturarv - vilket endast de själva kan 
definiera - har expanderat och fortsätter att öka. Då 
allt kan vara kulturarv betyder det att definitionen av 
kulturarv inte har någonting att göra med specifika 
egenskaper hos någon bestämd grupp av objekt, utan 
att ”kulturarv” definieras av den eller de grupper av 
människor som har makten att göra sådana bestäm
ningar.

I detta avseende påminner begreppet ”kulturarv” 
om begreppet ”konst”. Inom konstvetenskaperna har 
det utvecklats en konstteori som kallas ”den institutio
nella konstteorin”. Enligt denna är ”konst” det som 
"konstvärlden” definierar som konst. I ”konstvärlden” 
ingår ledande konstnärer, gallerister, kritiker, konnäs- 
sörer, finansiärer och den initierade publiken, det vill 
säga alla de som håller hjulen i rullning. Med tanke på 
förvaltandet av kulturarvet vore det intressant att röna 
ut vilka grupper av människor som ingår i ”kulturarvs- 
världen". Detta kunde öka förståelsen för hur värden 
utformas och varför vi håller oss med de värden vi vill.

Frågan om värde har även en annan aspekt, näm
ligen de ideologiska föreställningar och tankekonstruk
tioner som ligger bakom olika praktiska ställnings
taganden. Förvaltning av kulturarvet är naturligtvis sist 
och slutligen en praktisk fråga då förvaltarna måste ta 
ställning till praktiska spörsmål och ta konkreta beslut. 
Professionella argumenterar ofta skickligt för sin sak i 
abstrakta termer, men är ovilliga eller oförmögna att 
ställa sina egna principiella uttalanden i relation till 
givna tanketraditioner. Det kanske ligger i expert- 
skapets natur, att inte relativisera sina professionella 
utgångspunkter, utan hålla fast vid uppfattningen om 
objektiv expertkunskap även i frågor av etiskt och 
estetiskt slag. Med avseende på allmänna intressen 
och kraven på ökad demokrati vore det viktigt att de 
i bevarandesektorn aktiva yrkesgruppernas profession
ella ideologier togs till kritisk granskning, då 
bevarandefrågor även rör professionella marknader. 
I ett historiskt perspektiv hänger yrkesideologier ihop

med respektive yrkeskårers strävanden att försvara sina 
positioner eller expandera på arbetsmarknaden.

Den förhärskande ideologin i vårt samhälle - den 
kunde i detta sammanhang kallas modernismen - är 
starkt representerad inom alla de centrala, statliga 
ämbetsverken som ansvarar för kulturmiljöförvaltning
en i de nordiska länderna.22 Detta är i sig inte någon 
överraskning utan kanske en förutsättning för att 
ämbetena ifråga ska kunna fungera. Vad som är 
betänkligt är att denna modernism i historicismens 
tappning ofta helt oreflekterat används som argument 
för stilmässiga preferenser. Modernistisk arkitektur 
likställs med tidsenlighet i en tradition som idémässigt 
går tillbaka på romantikens Zeitgeist: Man tänker sig 
att varje tidsperiod kommer till fysiskt uttryck på ett 
för perioden tidstypiskt sätt, vilka kunnat dokument
eras i vetenskapliga studier. Från detta härleder man 
antagandet att även vår tid har sina tidstypiska uttryck 
och gör sig (ologiskt nog) gärna till tolk för vad som är 
tidstypiskt genom att framföra modernistiska stil
preferenser som ett slags sanna uttryck för den tid vi 
lever i. Hela tankegången är förryckt då ju det tids
typiska (ifall något sådant existerar) bara kan fast
ställas i efterhand, av kommande släktled. I tanken om 
det tidstypiska har gestaltarna (arkitekter och form
givare) å ena sidan och bevararna (antikvarier etcetera) 
å den andra sidan funnit varandra i något som kommit 
att generera en hel ideologi om ”rätta” och ”felaktiga" 
principer för restaurering.23

Bevarande- och restaureringsideologin såsom den 
kommer till uttryck i en lång räcka internationella 
fördrag och charters har sprungit ur en mångfald gamla 
tanketraditioner och utvecklats till ett munklatin av 
inkonsekvent logisk halt. Dessa dokument speglar de 
motsättningar som finns mellan kraven på kulturell 
kontinuitet och kontinuerlig förändring. En över
gripande tolkning av de internationella fördragen 
kunde vara att objekten för bevarandet inte är arte- 
fakterna i sig, utan själva tanken om kontinuerlig för
ändring och utveckling. I detta sammanhang kunde 
idéhistoriska analyser och studier av i bevarandet 
involverade enskilda professioners ideologiska funda
ment bidra med en kritisk förståelse av aktuella 
bevarandeideologier.

Med tanke på argumentationen för bevarande av 
kulturarvet kunde de ekonomiska argumenten spela en 
större roll. Dessa kan vara av skilda slag. Ett sätt kan 
vara att sätta prislapp på enskilda helheter av kultur
arvet. Detta sätt kan vara framgångsrikt i vissa sam
manhang men förkastligt i andra. Ett annat sätt att 
argumentera är att ställa in kulturarvet i ett mera över
gripande ekonomiskt resonemang och peka på dess 
indirekta ekonomiska fördelar. I det avseendet har 
kulturmiljöförvaltningen mycket att lära. Signifikativt
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Ett ”miljonprogramsområde” i Malmö. 
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

nog tas frågan inte upp i det ovan nämnda RAÄ- 
dokumentet.

Sammanfattningsvis är det ingen överdrift att säga 
att kulturmiljöförvaltningen står inför stora utman
ingar av både organisatoriskt och speciellt ideologiskt 
slag. I dagens värld börjar argumentationen, diskursen, 
spela allt större roll på bekostnad av pålagor och direk
tiv. Den som styr debatten styr även sakernas gång. 
Med hänvisning till demokratidebatten gäller 
en avgörande fråga professionalismens och expert
väldets gränser: Vilken slags kunskap kan ackumuleras 
av olika professioner, vilka är de insikter varje individ 
själv måste förvärva och förkovra under sitt levnads
lopp? Kan etiska eller estetiska frågor förbehållas 
experterna?

Den refererade litteraturen

Hur har de ovan kommenterade frågorna behandlats i 
den refererade litteraturen? På det hela taget kan man 
säga att det finns studier över alla dessa frågor i vårt

litteratururval, kanske med undantag för forskning i 
bevarandeideologier, ställda i relation till professioner
nas expansiva ambitioner. Det är svårt att göra en 
entydig klassificering av huruvida litteraturen kan 
sorteras under de ovan angivna rubrikerna, men en 
grov bedömning ger vid handen att drygt hälften av 
litteraturen gäller frågor om drivkrafterna bakom 
stadsförändring, enskilda städers specifika drag eller 
kulturmiljöförvaltningens betingelser. Teman som inte 
direkt hänför sig till den ovan skisserade analysramen 
gäller lantmäteri, konst, planering och arkitektur, 
politik, administration och kultur. Man kan givetvis 
hävda att till exempel ämnet arkitektur ofta gäller 
städers specifika karaktärsdrag, men gränsdrag
ningarna är besvärliga och arkitekturtemat har ofta 
mera en konsthistorisk än en analytisk inriktning 
med avseende på städers morfologiska och strukturella 
egenskaper.

Intressant är att notera planeringsforskningens 
starka expansion under perioden 1960 till 1994. 
Arkitekturforskningen verkar ha kommit igång litet 
senare, på allvar från 1980, och från och med 1995 har 
dess betydelse varit större än planeringsforskningens.
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Den politikrelaterade forskningens (speciellt bostads
politikens) glansperiod verkar ha infallit mellan 1960 
och 1995. Ett särdrag i de tematiska svängningarna är 
de kulturrelaterade studiernas massiva frammarsch 
sedan 1995. De kallas här kulturrelaterade därför att 
de inte direkt sorterar under traditionella akademiska 
discipliner, utan verkar vara tvärvetenskapliga i sina 
försök att fånga stadsrummets och stadslivets komp
lexitet.

Drivkrafterna
Litteraturen om de huvudsakliga drivkrafterna bakom 
förändringarna i de svenska städerna på ett övergri
pande systemplan omfattar ungefär en tiondedel av det 
refererade materialet. Under perioden 1900 till 1939 
behandlades den äldre stadsutveckling ur historisk och 
geografisk synvinkel.24 Den kartografiska dokumenta
tionen var även viktig.25 Under den följande perioden, 
1940 till 1950, tillkom historiska urbaniseringsstudier, 
ett intresse som kanhända speglar de strukturella 
förändringarna i det svenska samhället under denna 
tid.26 På 1960- och 1970-talen fortsätter man med de 
historiska studierna gällande stadsgrundande och 
urbanisering, men även ämnen som bebyggelsestruktur 
och städernas förändrade roll behandlas.27 Urban
iseringen28 som fenomen analyseras även under den 
följande perioden från 1980 till 1994. Nu tillkommer 
även specifika infallsvinklar såsom de ledande städer
nas roll29, storstaden30 och rivningarna31 av gamla 
byggnader. Vidare gör den expanderande medeltids- 
arkeologin32 sig gällande och det finns även ett behov 
att skapa översikt över forskningsfronten33. Under 
perioden efter 1995 har även de medelstora städernas34 
och järnvägarnas35 betydelse uppmärksammats, liksom 
den äldre urbaniseringen i ett demografiskt perspek
tiv36. Strukturomvandlingen under 1900-talet och 
aktuella frågor under de olika årtiondena tycks ha styrt 
även det historiska intresset, vilket väl närmast är att 
konstatera en självklarhet.

Omfånget på studier med anknytning till drivkraf
terna bakom förändringarna på den funktionella stads- 
nivån motsvarar omfånget på studierna rörande 
systemnivån. De begränsar sig närmast till ekonomisk
geografiska studier under perioden från 1900 fram till 
I96 0 37. Under 1960- och 1970-talen produceras en del 
arbeten rörande enstaka städers historia38. I dessa 
studier beaktas socioekonomiska faktorer i varierande 
grad. Dessutom blir citysaneringarna föremål för ut
redning39. Under den följande perioden fram till 1994 
differentieras problematiken något och man tar upp 
bostadsbyggandet40, det utpräglade industrisam
hället41 samt storstadens ytterområden42. Perioden 
efter 1995 innebär en fortsättning på stadshistoriska

studier43, cityproblematiken44 och miljonprogrammet 
i form av fallstudier45.

Med utgångspunkt i den refererade litteraturen kan 
man säga att stadsbyggandet som ekonomisk hantering 
har varit av föga intresse för forskningen under hela 
1900-talet. Detta kan synas märkligt med beaktande 
av de ekonomiska krafternas dominerande ställning i 
vårt samhälle. Fastighetsägo och stadsområdenas ägo
strukturer har behandlats46, likaså de kommersiella 
intressen som haft inflytande på Stor-Stockholms 
bebyggelsehistoria47 och Cityombyggnaden48 samt på 
markanvisningarnas betydelse för stadens utbygg
nad49. Den blygsamma forskningen rörande byggan
dets ekonomiska betydelse, de ekonomiska intressenas 
möjligheter att styra stadsbyggandet samt kopplingen 
mellan ekonomiska och politiska intressen torde för
klaras med att sådan forskning skulle beröra helt 
centrala intressen i samhället. Enligt en gammal 
sarkasm finns det två kategorier av ekonomisk forsk
ning: farlig och onyttig. Forskning om de intressen som 
förtjänat på de specifika former det svenska stadsbyg
gandet tagit skulle definitivt höra till den förstnämnda 
kategorin.

Stadens egenart
Vad är det som gör enskilda städer till vad de är, hur 
konstitueras deras specifika karaktärsdrag? Denna 
fråga behandlas givetvis indirekt i snart sagt alla 
studier över enskilda städer med avseende på arkitek
tur- och planeringshistoria. Däremot är det förvånans
värt få studier där man ställer sig frågan vad en stads 
egenart består i. Ett av försöken i den riktningen är 
gjort av Stockholms stad i form av en analys man 
kallat ”Stockholms byggnadsordning”50. Dessutom 
har det producerats en del studier i städers specifika, 
strukturella särdrag, kallade stadsmorfologi51. Av ett 
mera konventionell slag är utredningar om torg och 
gator52, offentliga platsbildningar53 eller storgårds
kvarter54.

Det ringa intresse som städers egenart har väckt 
hos analytiskt orienterade forskare har kanske att 
göra med den allmänna inriktningen under efterkrigs
tiden och den stora urbaniseringen under denna 
period då utgångspunkten varit de stora produk
tionssystemen och de standardiserade planlösningarna 
och bostäderna. Det generella var drivkraften, inte det 
specifika. Centralorternas ökande behov av att positio
nera sig i konkurrens med andra har lett till ett våld
samt ökande intresse för det platsspecifika och för 
kulturarvet som medel i denna konkurrens, vilket 
förhoppningsvis underlättar förvaltningens möjligheter 
att värna om kulturarvet. För att kunna göra detta 
framgångsrikt behövs en kraftig forskningsinsats,
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speciellt med avseende på de aktuella förutsättningarna 
för rumslig positionering och städernas egenart som del 
i detta.

Förvaltning av kulturarvet

Vilka möjligheter och medel har kulturmiljöförvaltare 
att fungera på ett framgångsrikt sätt? Denna fråga har 
varit ämnet för ett förhållandevis litet antal studier.

Industriminnesvården55 och stadsförnyelsen56 har 
behandlats, likaså kulturmiljöns koppling till planlägg
ningen57. Vidare har saneringsstatistiken blivit föremål 
för en undersökning58. Ett försök till en systematisk 
genomgång av den stora stadsomvandlingen har gjorts, 
men sådana studier har stött på stora metodologiska 
problem då existerande statistik gäller nybyggen, inte 
rivna byggnader eller andra försvunna delar av den 
fysiska miljön.59 Bristerna i dokumentation kunde med 
fördel ge anledning till självreflektion hos kultur
miljövården.

Fotnoter

9. T.ex. i Danmark, Finland och Island har huvudstäderna en över
dimensionerad roll. Det Europeiska stadssystemet däremot kännetecknas 
av att de största städerna är för små i förhållande till systemet i övrigt. 
Se http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/thema- 
tic_7.html

10. Utbudssidan har utvecklats av Christaller, efterfrågesidan av Lösch.
Se Haggett 1972, 286-294.

11. Nilsson 1989, s. 13.
12. Valentine 2001.
13. Geyer 8c Kontuly 1993; Geyer 2002.

19. Se Bengs 1988.
20. Whitehand 1981.
21. Denna fråga förfäktas av Jokilehto (1999) vara den viktigaste bevarande

frågan.
22. Detta är ett påstående som grundar sig i rätt omfattande, personliga 

erfarenheter.
23. Jokilehto (1999) är ett typiskt och auktoritativt exempel på detta.
24. Schück 1926; Nelson 1918.

25. Herlitz 1923.
26. Ahlberg 1953.
27. Ericsson 1977; Hägerstrand 1970; Öhngren 1977;

Andersson 1977; Johannesson 1978.
28. Nilsson 1989.
29. Bäcklund 1990.
30. Sannel 1984.
31. Schönbeck 1994.
32. Andersson 1990.
33. Hall 1984.
34. Kåpe 1999; Kåpe 2000.
35. Linde Bjur 8c Malmström 1999.
36. Lilja 2000.
37. William-Olsson 1937; William-Olsson 1941;

William-Olsson 8c Hölcke 1946.
38. Eriksson 1975; Gejwall-Seger 1976; Hammarström 8c Hall 1979; 

Karlström 1974.
39. Floderus 1970.
40. Bergold 1985.
41. Carlestam 1986.
42. Nyström 1990.
43. Björk 1997; Hall 1999; Forsberg 2001.
44. Gullberg 2001.
45. Söderqvist 1999.
46. Prawitz 1948; Améen 1964; Forsell 2003.
47. Johansson 1987.
48. Gullberg 2001.
49. Bodström 1994.
50. Rappen 8c Kallstenius 8c Fredlund 1997.
51. Améen 1964; Rådberg 8c Friberg 1996; Gullberg 8c Kaijser 1998.
52. Acking et al. 1983.
53. Åström 1985; Åström 1988.
54. Linn 1974.
55. Nisser 1974.
56. Andersson 1980; Vidén 1994; Vidén et al. 1990.
57. Bjur 8c Wetterberg 1990; Gillgren 2000.
58. Ekbrandt 1982.
59. Johansson 1997.

14. Se:
http://www.hut.fi/Units/Separate/YTK/research/ur/interims/UR_3rd_interim 
_CU RS_pa rt2a. pd f

Enligt den nordiska definitionen är ett urbant område en tätort som 
definieras som en ort där avståndet mellan husen är under 200 meter 
(i Norge 50 meter) och befolkningen överstiger 200 invånare. Enligt 
denna definition har de nordiska länderna en hög urbaniseringsgrad, 
men definitionen skulle för de flesta andra europeiska länder resultera 
i en när nog 100-procentig urbaniseringsgrad.

15. För urbaniseringen i Sverige, se Nilsson 1989.
16. En teoretisk ansats är lokaliseringsteorierna, som försöker förklara företa

gens val av ort med utgångspunkt i profitsträvanden och andra härledda 
fördelar. Exportbasteorin strävar efter att differentiera synen på den lokala 
företagsverksamheten med utgångspunkt i företagens marknadsinriktning 
och dess geografi. Teorin om ojämn urbanutveckling försöker förklara 
skillnaden i tillväxttakt mellan städer eller mellan regioner. Varje verksam
het tänks löpa genom ett antal successiva faser av initialskede, expansion, 
mättnad, stagnation och tillbakagång. Då näringslivet omstruktureras över 
tiden, kan orter fastna i sina gamla strukturer och få svårt att ställa om till 
nya förhållanden.

Tillgången på arbetskraft sågs ofta blott som ett marginellt problem i en 
situation där tillgången kunde säkerställas genom migration från land till 
stad eller genom immigration från utlandet. Enligt transitionsmodellen 
kunde urbaniseringsförloppet förklaras med utgångspunkt i en demografisk 
transition (nativitet/mortalitet) och mobilitetstransition (migrationsledd 
tillväxt).

17. Bengs 8c Rönkä 1994; Pajakkala 8c Niemi 1989.
18. Johansson 1997, s. 11-13.

24 Kulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt



Referenser

Referenser utöver de som refereras i bilaga 1.

Bengs, C. (1988) Att kontrollera stadsrummet. Nordplan rapport R:1988:l.
Bengs, C. (1992) Platsens harmoiti. Nordplan Meddelande 1992:5.
Bengs, C. (2000) From Conservation to Convelopment. Ur Built Environment, Vol. 26, 

No. 1, pp. 13-20.
Bengs, C. & Rönkä, K. (1994) Competition restrictions in housing production 

- A model for analysis. Ur Economic Modelling 1994, 11 (2) pp. 125-133. 
Butterworth Heinemann.

Clark, E. (1987) The Rent Gap and Urban Change. Lunds Universitets Geografiska 
Institution, Avhandlingar 101.

Det dynamiska kulturarvet. Omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002. 
Riksantikvarieämbetet.

Geyer, H.S. 2002) Part One: Theoretical Fundamentals. From International Handbook 
of Urban Systems. Edward Elgar, pp. 3-81.

Geyer, H.S. &c Kontuly, T.M. (1993) A theoretical foundation for the concept of 
differential urbanisation. From Regional Science Review, 15, pp. 157-177.

Haggett, P. (1972) Geography: A Modern Synthesis. Harper &c Row Publishers.

Johansson, B.O.H. (1997) Den stora stadsomvandlingen. Erfarenheter från ett 
kulturmord. Kulturdepartementet.

Jokilehto, J. (1999) A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann.

Naess, A. (1971) Empirisk semantik. Läromedelsförlagen.
Nilsson, L. (1989) Den urbana transitionen - Tätorterna i svensk samhällsomvandling 

1800-1980. Stadshistoriska institutet, Studier i stads- och kommunhistoria 5, 
Stockholm.

Pajakkala, P. & Niemi, O. (1989) Rakentamisen teollistaminen. Rakentajain 
Kustannus Oy.

Valentine, G. (2001) Space and Society. Pearson Education Ltd.

Whitehand, J.W.R. (1981) The Urban Landscape: Historical Development and 
Management - Papers by M.R.G. Conzen. Academic Press.

Referenser 25



BILAGA 1

Referat av delar av
den stadsbyggnadshistoriska forskningen

Introduktion

Referaten är indelade i sex tidsperioder efter utgiv
ningsår. Perioderna är 1900-1939, 1940-1959, 
1960-1979, 1980-1994 samt 1995-,

Perioden 1900-1939

■ Heckscher, Eli Filip (1923)
Den ekonomiska innebörden av 1500- och 
1600-talens svenska stadsgrundningar.
Historisk tidskrift: 1923.

Heckschers syfte är att ge en helhetsbild av den ekono
miska utvecklingen i de städer som grundades i Sverige 
och Finland under 1500- och 1600-talet. Han betraktar 
stadsgrundningar som uttryck för kronans bekämpning 
av frihandel och landköp. Han driver därför tesen att 
just de anlagda städerna har varit de minst utvecklings- 
dugliga i jämförelse med de spontant uppkomna medel
tida städerna. Ett undantag, som han ser, är Göteborg, 
vilket antas bero på att staden egentligen ersatte redan 
befintliga stadsliknande samhällen. Befolkningstillväxt 
anser Heckscher är det viktigaste kriteriet för städernas 
framgång. Han jämför tre grupper av städer: medeltids
städerna, Gustav Vasas söners städer samt Gustav 
Adolfs och Kristinas städer. Med statistik visar 
Heckscher att stadsbefolkningens ökning har varit som 
störst i medeltidsstäderna. Förklaringen till varför man 
grundade nya städer, menar han, ligger i västvärldens 
kulturella föreställning att städer var nödvändiga för 
handel och hantverk. (Se Eriksson (1977) nedan.)

■ Herlitz, Nils (1923)
De svenska städernas uppkomst och utveckling: 
allmän översikt: särtryck ur Internationella 
stadsbyggnadsutställningens katalog 1923. 
Stadshistoriska institutet, Nordiska bokhandeln.

Med utgångspunkt av en serie kartor åskådliggör 
Herlitz utvecklingen, tillkomsten och lokaliseringen av 
städer inom det nuvarande Sveriges gränser. Syftet är att 
visa stadsväsendets gestaltning vid olika tidpunkter,

men Herlitz behandlar även köpingar och municipal- 
samhällen av viss storlek. Kartorna anger städernas 
storlek i relation till varandra och till landets dåvarande 
folkmängd. Den första kartan visar förhållandena vid 
1200-talets början och den sista visar förhållandet 
1923. Varje enskild karta är kommenterad utförligt 
med avseende på nytillkomna städer, administrativa, 
politiskt-juridiska, befolkningsmässiga och näringsmäs- 
siga förändringar, stadsplaneläggning samt källmaterial.

■ Herlitz, Nils (1924)
Svensk stadsförvaltning på 1830-talet.
Norstedts Förlag.

Studien är det första större arbete, som stadshistoriska 
institutet (bildat 1919) ger ut. Herlitz inleder med att 
motivera studiens inriktning och avgränsning. Han 
skriver att avsikten inte är att ge ett tvärsnitt av städer
nas förhållanden under en godtycklig tidpunkt. I stället 
är syftet att ge en bakgrund till utvecklingen fram till 
dagens förhållanden (1924), som vilar på 1862 års 
lagstiftning. 1860-talets förändringar innebar att ett 
stadsfullmäktige ersatte magistrat och borgerskap. 
Herlitz ser denna reform som slutet på en ”utveckling 
av genomgripande betydelse för våra städers historia” 
vilken inleddes under 1830-talet. Han skriver att för
ändringarna inom förvaltningen sammanföll med 
stånds- och privilegiesamhällets upplösning och med 
den moderna ekonomins genombrott: ”Med 1830-talet 
börja nya vindar blåsa.” Genom att ge en bild av 
svensk stadsförvaltning under 1830-talet dokumen
terar Herlitz såväl det gamla förvaltningssystemet som 
de begynnande förändringarna. Det inledande kapitlet 
ger en översikt över det svenska stadsväsendet, vilka 
faktorer som medverkat till städernas uppkomst samt 
en klassificering av städer efter storlek. I följande 
kapitel ges en översikt över stadsförvaltningen, en över
sikt som i resten av studien fördjupas punkt för punkt.

■ Humble, Erik Arnold Sixten (1928)
Lantmätarnas verksamhet inom städer och stads
liknande samhällen. I: Svenska lantmäteriet (red.).
Svenska lantmäteriet 1628-1928: historisk skildring.

Humbles artikel ingår i en bok som gavs ut i samband
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med lantmäteriets 300-årsjubileum 1928. Boken är en 
historisk skildring av lantmäteriets verksamhet 
och Humbles artikel har fokus på verksamheten i 
städerna.

Lantmäteriet fick 1628 uppdraget att göra avrit
ningar av alla svenska städer för att H. K. M:t skulle 
kunna se hur de var byggda och hur man bäst kunde 
förbättra dem. Humble hävdar att före lantmäteriets 
tillkomst fanns nästan ingen kartläggningsverksamhet, 
bortsett från ett fåtal undantag som han räknar upp, 
bland annat tomtmätning. En mer omfattande kart
verksamhet och planläggning av bebyggelsen kom 
igång i och med Gustav II Adolfs regering. Orsakerna 
tror Humble ligger i utländska impulser och behov av 
befästning. Humble framhåller dock att lantmätarnas 
verksamhet i städerna tycks ha varit ”andrahands- 
uppgift”, vid sidan om andra uppgifter.

Humbles artikel tar upp kungliga instruktioner, 
skrivelser och uppdrag till lantmäteriet från olika år, 
organisatoriska förändringar inom verket, byggnads
ordningar och enskilda lantmätares arbeten i olika 
städer, såsom kartering över befintlig bebyggelse, 
förslag på nya stadsplaner, ”utstickning” (att med 
stakar i marken markera nya planer), tomtmätning och 
förrättningar av städernas ägor utanför bebyggelsen. 
Artikeln behandlar tiden från 1628 till 1928.

■ Josephson, Ragnar (1918)
Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800.
Samfundet S.t Erik.
Almqvist & Wiksell.

Doktorsavhandling framlagd vid filosofiska fakulteten 
vid Uppsala universitet.

Enligt Josephson ska begreppet stadsbyggnadskonst 
förstås som en enhet utifrån vilken det är svårt att 
studera endast delar. Husbyggnadskonsten vilar på 
stadsplanen, vilken i sin tur står i intimt samband med 
"alla de frågor, som bära det gemensamma namnet 
stadsbyggnadskonst”. Det är dessa frågor som behand
las i Josephsons avhandling; de principer och åtgärder 
som bestämde Stockholms stadsbild i dess helhet fram 
till år 1800. Framställningen är tänkt att ge en samlad 
överblick över utvecklingen under flera hundra år. 
Josephson beskriver olika stadsplaneideal, till exempel 
barockens, och dess uppkomst ute i Europa och 
tillämpning i Stockholm. Särskild vikt har lagts på 
planer som aldrig har realiserats, eftersom Josephson 
menar att dessa tydligt visar tidens ideal.

Vid sidan av detta beskrivs de administrativa 
systemen, institutioner, byggnadsordningar och bety
delsefulla personer. I ett särskilt kapitel behandlas 
h u s b yggn a d skonst, det vill säga teknik, material, färg 
och arkitekturstil.

■ Nelson, Helge (1918)
Geografiska studier över de svenska städernas 
och stadslika orternas läge.
Meddelanden från Lunds universitets 
geografiska institution. Serie B.2.
Gleerups.

Studien syftar till att ge en orienterande överblick av 
städernas och de stadslika samhällenas läge. Nelson 
har i studien ett utpräglat geografiskt perspektiv. Han 
skriver att han har velat behandla det han kallar stads- 
bygden som en helhet och "dess samband mellan 
natur- och kulturlandskapet”. Således, menar Nelson, 
ska inte orters läge endast förstås med hänsyn till 
naturförhållandena, utan till ”den dåtida kulturens 
synvinkel”.

Huvuddelen av boken ägnas åt en systematisk 
genomgång av hela Sverige indelat i geografiska 
regioner, som till exempel Östgötaslätten, Blekinge
kusten och så vidare. I region för region behandlas alla 
städer eller stadsliknande samhällen beträffande deras 
lokalisering och lokaliseringsorsaker. Avslutningsvis 
sammanfattar Nelson några typiska geografiska stads
lagen såsom på rullstensåsar, vid vattenfall, floddalar 
och vattenleder samt på öar. Nelson konstaterar att 
städerna lägen genom historien har varit påfallande 
geografiskt och topografiskt stabila, bortsett från 
städerna längs Norrlandskusten som förflyttats margi
nellt till följd av landhöjningen. Vanligt är dock att en 
orts tyngdpunkt förflyttas på grund av järnvägsstatio
ners eller industriers uppkomst etcetera.

■ Schlick, Adolf (1926)
Studier rörande det svenska stadsväsendets 
uppkomst och äldsta utveckling.

Doktorsavhandling framlagd vid humanistiska fakul
teten vid Stockholms högskola.

Avhandlingen syftar till att ta ett samlat grepp om den 
svenska stadens allra äldsta historia, som enligt Schück 
tidigare endast hade skildrats i enskilda stadshistoriska 
monografier. Framför allt är det städernas uppkomst 
under vikingatiden och medeltiden, närmare bestämt 
fram till mitten av 1300-talet, som står i fokus. Schück 
har i sin avgränsning tagit fasta på "det svenska”, så till 
exempel behandlas inte Bohuslän och Skåne i undersök
ningen och Finland är undersökt endast utifrån den 
svenskspråkiga litteraturen. Visby tas upp bara ytligt 
eftersom det tyska inflytandet har varit så stort.

Schück går igenom de äldsta städernas socio- 
ekonomiska egenskaper som samhällsbildningar, de 
inhemska förutsättningarna för ett stadsväsende, 
liksom de olika teorierna kring stadsväsendets upp
komst. Birka, Sigtuna och Kalmar behandlas mer ut
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förligt. En av metoderna som Schück använder sig av 
för att datera och i viss mån rangordna betydelsefulla 
städer under 1200-talet är att sammanställa årtalen då 
dominikan- och franciskanordnar grundades i olika 
städer, då dessa först grundades i de mest betydelsefulla 
och större stadsbildningarna. Till exempel grundades 
en munkorden i Stockholm förhållandevis sent, vilket 
Schück menar tyder på att Stockholm ännu inte hade 
någon större betydelse som handelsplats.

■ Strengell, Gustaf (1922)
Staden som konstverk: en inblick i
historisk stadsbyggnadskonst.
Bonnier.

I sin med fotografier rikt illustrerade bok tar Strengell, 
liksom Josephson (1918) ovan, fasta på begreppet 
stadsbyggnadskonst, vilken han menar såsom konstart 
inte längre existerar. Han predikar helheten - staden - 
framför dess delar - husen. Strengell ondgör sig över 
sin tids okunskap och vanvård av stadsdelar och städer. 
Allra mest ilsken är han över att gestaltningar som 
borde vara ägnade ”att driva en med normal känslighet 
utrustad person till förtvivlan” inte leder till någon som 
helst reaktion bland folk. Strengell skriver: ”Man går 
till sitt arbete och återvänder från det och man sköter 
sina nöjen som om ingenting ovanligt stode på.” 
Strengell observerar dåtidens nyvunna intresse för den 
medeltida, långsamt framvuxna stadsplanen, som 
Camillo Sitte och P. O. Hallman i Sverige pläderade 
för, men som Strengell menar inte är att föredra fram
för renässansens strikt regelbundna planer.

Boken består huvudsakligen av fotografier med 
tillhörande bildtexter. Fotografierna föreställer stads
bilder från i huvudsak europeiska städer. Utöver dessa 
rymmer boken två uppsatser på temat stadsbyggnads
konst. Strengells framställning är personligt färgad och 
engagerad. Hans syfte är att ge läsaren ”övningar i 
betraktandet av konstverk”, det vill säga arkitektonis
ka situationer/stadsbilder.

■ Svenska teknologforeningen.
Afdelningen för husbyggnadskonst (1908-1930).
Gom/o svenska städer: gator och
gränder, hus och gårdar.
(Nyutg. ed.)
Generalstabens litografiska anstalt.

Stort samlingsverk av totalt nio häften, som gavs ut 
mellan åren 1908 och 1930. Med alla häftena samlade 
består verket av tre band. För utgivningen svarade 
Svenska teknologforeningens avdelning för husbygg
nadskonst och i den ansvariga kommittén återfinns 
namn som Ragnar Östberg, Sigurd Wallin, Carl

Westman, Sigurd Curman med flera. I företalet skriver 
kommittén att syftet har varit att ”bevara något af det, 
som i våra städer försvinner af gammal stads- och 
byggnadskonst, samt genom framvisande af hvad vi 
ännu däraf äga kvar, för detta väcka kärlek och förstå
else samt därigenom från förstörelse rädda hvad ännu 
räddas kan”.

I det första bandet finns själva texten från alla 
häftena samlade och allra sist i bandet återfinns alla 
häftenas framsidor och företal. Texterna om de olika 
städerna är skrivna av olika författare, som på den 
tiden ansågs vara de mest framstående experterna på 
stads- och arkitekturhistoria. I det andra och tredje 
bandet finns 530 planscher med tillhörande kommen
tarer. Planscherna består av svartvita fotografier, delvis 
tagna under utgivningsperioden och delvis hämtade ur 
arkivsamlingar. I textbandet finns särskilda kapitel om 
totalt 15 städer, långt fler städer finns dock upptagna 
bland planscherna. Intressant att notera är att inte 
endast monumentala byggnader finns med bland 
bilderna, utan även ålderdomlig och enkel bostads
bebyggelse.

■ William-Olsson, William (1937)
Huvuddragen av Stockholms geografiska
utveckling 1850-1930.
(Nyutgiven 1984.)

Doktorsavhandling framlagd vid humanistiska fakul
teten vid Stockholms högskola. Nyutgiven i Stock
holms stads monografiserie 1984 tillsammans med 
W. William-Olssson (1941), se nedan.

Avhandlingen kan ses som del två av en tredelad stor 
ekonomisk-geografisk undersökning om Stockholm 
med målet att så allsidigt som möjligt belysa 
Stockholms urbana morfologi och staden som produ
cent och konsument. Del ett kan betraktas som en 
beskrivning av Stockholms ekonomiska funktioner 
1930, medan William-Olssons del utgör en studie av 
hur dessa har förändrats över tid, från industrialiser
ingens början fram till 1930. William-Olsson skriver 
att syftet är att fastställa hur ”staden ter sig som en 
växande organism”, alltså själva föränderligheten och 
dynamiken. Avhandlingen utgör en detaljerad karter
ing av Stockholms ekonomiska funktioner, det vill 
säga näringslivet, olika företagsbranscher och dess 
lokaliseringar, förbindelserna mellan bostäder och 
arbete, kommunikationer och service. Utvecklingen 
belyses genom en stor rad kartserier, till exempel visar 
han hur Stockholms centrum successivt förskjutits från 
Gamla Stan till nedre Norrmalm. William-Olssons 
studie kom att bli skolbildande; förebild för liknande 
studier och refererad i både nationella och utländska 
läroböcker i samhällsplanering.
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Perioden 1940-1959

■ Ahlberg, Carl-Fredrik (1950)
Stadsplaneringens sociala betydelse.
Svensk tidskrift 1950 s. 584-592.
(Nyutgiven i antologin Ahlberg & Rudberg 1986.)

I denna artikel publicerad 1950 beskriver Ahlberg 
hur behovet av stadsplanering under olika skeden i 
historien har förändrats. Under den förindustriella 
epoken var den övergripande stadsplaneringens 
funktion av mindre betydelse, enligt Ahlberg. Då var de 
gemensamma anläggningarna i staden få och huruvida 
staden växte efter ett planlagt gatumönster eller inte 
spelade ingen roll, hävdar Ahlberg. Stadsplaneringen 
hade främst arkitektoniskt-konstnärliga motiv. Där
efter blev rent tekniska motiv viktiga. Vidare är stads
byggandet ett medel för ekonomiska motiv, det vill säga 
ett instrument för lokaliseringen av företag.

I fokus för denna artikel står dock stadsbyggandet 
och planeringen som verktyg inom sociala frågor samt 
stadsplaneringens sociala konsekvenser. Ahlberg 
skriver att detta blev allt mer påtagligt runt sekelskiftet 
1900. Som konkreta exempel på hur stadsplaneringen 
på ett negativt sett kan påverka ”socialhygienen”, 
skriver Ahlberg: ”För tät bebyggelse, brist på sol, ljus 
och luft, fattigdom på parker och lekplatser, sot och 
buller från angränsande industrier, trafikfaror - allt 
detta är fel, som kan undanröjas blott med struktur
förändringar i stadskroppen.” Ahlberg varnar dock för 
en alltför teknisk syn på implementeringen av sociala 
åtgärder. Han skriver att 1930- och 1940-talens bebyg
gelse visserligen representerar ett socialt framsteg, men 
är ”tråkig och oskön”.

■ Ahlberg, Gösta (1953)
Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen 
i Sverige 1911-1950.
Monografier utgivna av Stockholms kommunal
förvaltning, 13.

Gösta Ahlbergs huvudsyfte är att genom retrospektiva 
undersökningar av befolkningsdata försöka utveckla 
bättre metoder för prognosberäkningar av befolknings
utveckling. Detta med anledning av 1950-talets stora 
decimering av jordbruksbefolkningen jämte tätorternas 
snabba expansion, med påföljande behov av sam
hällsplanering, samt efter problem med tidigare befolk
ningsprognoser som till exempel 1940-talets något 
oförutsedda babyboom.

Ahlberg förespråkar och efterlyser statistikinsamling 
och registrering av mer komplexa faktorer än nativitet 
och dödlighet, såsom till exempel omflyttning, yrkes-

växlingar etcetera. Han driver tesen att befolkningens 
fördelning i tid och rum bestäms av det allmänna 
läget på arbetsmarknaden; efterfrågan på arbetskraft 
och olika yrkens lönsamhet. Förutom den statistiska 
metodutvecklingen, diskuterar och undersöker Ahlberg 
även urbaniseringen både som begrepp och som reell 
företeelse. Han söker svar på frågan ”i vad mån urbani
seringsprocessen kan anses vara av lagbunden natur”. 
Verket avslutas med en hundra sidor lång tabellbilaga 
med befolkningsstatistik länsvis, häradsvis, för städer, 
köpingar, municipalsamhällen och så vidare från perio
den 1911 till 1950.

■ Enequist, Gerd (1951)
Vad är en tätort?
Meddelanden från Uppsala universitets
geografiska institution. Ser. A.

Enequists artikel är författad före den gemensamma 
nordiska definitionen av tätort från 1960, där tätort 
räknas som alla hussamlingar med minst 200 invånare, 
såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 
200 meter. Hennes artikel kan sägas spegla den diskus
sion och de undersökningar som föregick definitionen 
från 1960.

I artikeln diskuterar Enequist den dåvarande defini
tionen av tätort, vilken innebar 1) 200 invånare eller 
mer, 2) kompakt och urban karaktär och 3) huvudsak
ligen icke-j ordbrukare bland befolkningen. Enequist 
hävdar, efter att ha sökt kartera de svenska tätorterna 
att flera hussamlingar med fler än 200 invånare är för 
små för att uppfylla kravet på urban karaktär. En liten 
tätort är ofta varken tät eller urban, skriver Enequist. 
Enligt den så kallade Stockholmsskolan (Ahlmann & 
William-Olsson) bör tätort definieras som en agglome
ration som rymmer en distinkt inre differentiering, det 
vill säga ett centrum för handel. Enequist undersöker 
vilken täthet, som egentligen krävs för att skilja en 
tätort från glesbygdsområde. Hon anser att avstånden 
mellan husen bör vara maximalt 70 meter för att 
hussamlingen ska uppfattas som tät nog. Enequist dis
kuterar även det administrativa begreppet stad, som 
kunde innebära att orter med lika stor befolkning, 
klassificerades olika.

■ Holm, Per (1958)
Samhällsplanering och bostadspolitik: en orientering.
Kooperativa förbundet.

Författaren Per Holm utgjorde en av dåtidens mest 
centrala personligheter inom samhällsplaneringen och 
bland annat tjänstgjorde han i Bostadssociala utred
ningen. Boken är det svenska manuset till en tysk 
respektive engelsk utgåva från Svenska Institutet.
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Då boken är skriven precis före de så kallade 
rekordåren och senare miljonprogrammet, då bostads
byggandet i Sverige nådde sin kulmen, speglar den 
debatten och ideologin liksom de problemställningar 
som samhällsplaneringen och bostadsbyggandet stod 
inför under slutet av 1950-talet. Holm skriver att alla 
verksamma inom planeringen stod inför en jätteuppgift 
med målet att ”skapa samhällen som är vackra och 
trivsamma att bo i, där trafiken flyter snabbt och säkert 
och där näringslivet är ändamålsenligt lokaliserat och 
har goda utvecklingsmöjligheter”.

Som planeringens förebild lyfter Holm fram 1500-, 
1600- och 1700-talens strikta planläggning av bruks
orter, där bostäder och industrier förlädes för sig. 
Stadsplaneringen och bebyggelsen som uppstod under 
slutet av 1800-talet, betraktar Holm som dålig, då 
”något ordentligt centrum saknades” liksom ”enhetlig 
arkitektur”. Holm gör en deskriptiv översikt över 
planeringen och bostadspolitiken i Sverige, dess aktörer 
och aktuella problem. Boken sammanfattar även de 
bestämmelser som gällde för statliga lån och bidrag till 
bostadsbyggande.

■ Paulsson, Gregor (1950-1953)
Svensk stad.
Del 1: Liv och stil i svenska städer under 1800-talet.
Del 2: Från bruksby till trädgårdsstad.
Bonnier.
(Nyutgiven 1979 av Studentlitteratur.)

Detta verk är ett av de mest centrala i 1900-talets 
svenska stadslitteratur, kanske inte främst på grund av 
vederhäftig forskning utan därför att verket ger en 
målerisk bild av 1800-talet och blivit spritt och läst av 
en stor publik. Fastän Paulsson står som författare så är 
verket ett resultat av kollektivt arbete: i förordet till 
1972 års utgåva nämns sammanlagt 15 forskare vid 
namn. I del 1 behandlas 1800-talet enligt tre perioder: 
den agrara köpstaden vid tiden för näringsfrihetens 
införande, handelskapitalismens stad samt den fria 
industrialismens stad. Dessutom beskrivs Helsingborg 
och Örebro i egna kapitel.

I de olika kapitlen diskuteras likartade frågor under 
de skilda tidsperioderna, såsom till exempel arbetslivet 
och andra funktionella aspekter på stadsliv, gemen
samlivets miljöelement, bostäderna och hemmen samt 
tidstypiska estetiska ideal. I del 2 diskuteras estetiska 
miljöideal, flykten ur stenstaden och därav emanerade 
kompensationsmiljöer samt industrialismens nya sam
hällen: Åtvidaberg, Jonsered, Söderfors och Domnarvet, 
Skutskär, Sundsvalldistriktet, Borlänge-Vislanda, 
Staffanstorp och Kiruna. Verket är rikligt illustrerat 
med fotografier, reproduktioner av äldre tavlor och 
grafik, stadsplaner och grundkartor samt husplaner.

■ Paulsson, Thomas (1959)
Den glömda staden: svensk stadsplanering
under 1900-talets början med särskild hänsyn till
Stockholm: idéhistoria, teori och praktik.
Stockholms monografiserie 23.
(Nyutgiven 1994.)

Doktorsavhandling framlagt vid Humanistiska fakul
teten vid Stockholms universitet 1959 och samma år 
utgiven i Stockholms monografiserie. År 1994 gavs den 
åter ut i samma serie i en något reviderad och mer 
illustrerad upplaga. (Den senare upplagan har använts 
vid denna genomläsning.)

1900-talets första decennier är den tidsperiod 
av stadsplanering, som tas upp i boken och som i 
Sverige i hög grad företräddes av P. O. Hallman. 
Karakteristiskt för denna stil är avgränsade dekorativa 
rumsbildningar ofta med monumentala nybyggnader i 
gatans fond, gröna gårdar, krökta gator och terräng
anpassning.

Avhandlingen är något av en debattbok till förmån 
för Hallmans stadsplaneideal. Ideal som Paulsson, 
vid tiden för avhandlingen, ansåg vara bortglömda 
(”den glömda staden”) och underskattade i jämförelse 
med vurmen för funktionalismens lamellhus. Paulsson 
redogör för hur stadsplaneidéerna från Camillo 
Sitte med flera fick sin spridning från Europa till 
Sverige och om hur de här kom att bryta med 
1800-talets stenstad, vilken ”åstadkom en monoton, 
tätbefolkad ofta ohygienisk stadsbild”. Vidare beskri
ver och analyserar Paulsson några av de stadsplaner 
som tillkommit utifrån dessa ideal, huvudsakligen 
P. O. Hallmans verksamhet i Stockholms innerstad, 
till exempel Rödabergsområdet, Lärkstaden och Helga
lunden.

■ Prawitz, Gunnar (1948)
Tomter och stadsägor: om fastighetsindelningen
i Sveriges städer.
(Nyutgiven 1954.)
Nordiska Bokhandeln.

Den andra upplagan, som har använts här, är i stort 
sett bara ett omtryck av den äldre upplagan. En 
uppsats skriven av Lars Öjborn angående föränd
ringarna mellan 1948 och 1954 har dock tillfogats 
som bilaga.

Prawitz skriver utifrån ett historiskt-juridiskt 
perspektiv om hur fastighetsindelningen i städer 
tillkom och hur den med tiden har förändrats. 
Fastighetsindelning och markägande speglar maktför
hållanden och påverkar den fysiska utvecklingen och 
städernas utbredning. Beträffande ägande i de äldsta 
städerna skriver Prawitz att marken ägdes av staden
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själv, uppfattad som juridisk person, och styrdes av en 
korporation bestående av dem som ägde ”burskap”, 
någon som inte gick i arv. Stadsinvånare utan burskap 
fick inte utnyttja stadens utmark och fiskevatten. 
Kommunalreformen 1862 och flera andra lagar och 
reformer kom att förändra detta system. När och hur 
och med vilka konsekvenser beskriver Prawitz, 
dessutom påpekar han bristerna i gällande (1948) 
fastighetslagstiftning och föreslår konkreta för
ändringar.

■ William-Olsson, William (1941)
Stockholms framtida utveckling.
Monografier utgivna av Stockholms 
kommunalförvaltning.
Norstedts Förlag.
(Nyutgiven 1984.)

Utgiven som nummer ett i Stockholms stads mono
grafiserie, nyutgiven i samma serie 1984 tillsammans 
med W. William-Olssson 1937 (se ovan).

Studien är ett uppdrag från Stockholms stads
fullmäktige att utföra en befolkningsprognos för 
Stockholm. För att uppnå detta har dels en ekono
misk-geografisk undersökning av förhållandena mellan 
Stockholm och dess omland och dels en rent demo
grafiskt undersökning gjorts. Denna bok rymmer den 
ekonomisk-geografiska undersökningen.

William-Olsson skriver att det bakomliggande syftet 
med undersökningen ska ses mot bakgrund av de väl
diga förändringar, beträffande befolkningens antal, 
struktur och geografiska fördelning samt näringslivets 
inriktning, som hade ägt rum under den ”senast för
flutna mansåldern”. Prognosen ansågs nödvändig om 
”stadens åtgärder på lång sikt skola kunna betecknas 
som välöverlagda”.

Studien är gjord utifrån ett uttalat brett geografiskt 
perspektiv, vilket författaren anser nödvändigt för att 
nå ett säkrare resultat. William-Olsson skriver att 
utvecklingen av ett fenomen inte kan betraktas separat, 
utan bara förstås utifrån ett helhetsperspektiv med 
ingående kunskap om den geografiska miljön. 
Så kan till exempel utvecklingen av en stad bara förstås 
om man även studerar landsbygdens förhållanden och 
utveckling av andra städer, och industrins utveckling 
bara förstås mot bakgrund av jordbrukets, handelns 
och befolkningens utveckling.

William-Olssons resultat visar en uppskattad 
befolkning på 900 000 runt 1970, en allt mer åldrande 
population och en omfördelning inom näringslivet från 
industri till administration och handel. Vidare att 
Stockholms procentuella befolkningsandel inte skulle 
öka och att den absoluta befolkningsökningen skulle 
komma att stagnera runt 1970.

■ William-Olsson, William & Hölcke, Olov (1946)
Ekonomisk-geografiska studier rörande Halmstad:
en analys av stadens näringsliv och struktur.
Handelshögskolan i Stockholm.

En utredning gjord på uppdrag av Halmstads stad. 
Utredningen betraktas som en geografisk undersökning 
av staden, innehållande följande: 1) differentierings- 
undersökning (det vill säga en kartläggning av 
Halmstads arbetsplatser, bostäder, nöjeslokaler etcetera 
för tiden då utredningen gjordes) 2) befolkningsunder- 
sökning och befolkningsprognos 3) undersökning av 
näringslivet och dess framtida utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen var tänkt att ligga till grund för en 
bostadsförsörjningsplan. Halmstads regionala läge och 
förutsättningar analyseras.

Författarna spår att Halmstad kan vänta en industri
ell och förvaltningsmässig expansion och dessutom en 
ökad turism. Genom att väga befolknings- och närings- 
livsprognoserna mot varandra, görs en uppskattning av 
arbetskraftsbehovet år 1970. Författarna menar dock 
att befolkningstillgångarna (arbetskraften) ”ej längre 
äro obegränsade” och uppmanar därför till åtgärder 
som får kvinnorna ut i arbetslivet. Differentierings- 
undersökningen gav vid handen att staden hade en vad 
William-Olsson och Hölcke kallar ”gynnsam differenti
ering”; det vill säga city var ”litet och koncentrerat” och 
det rådde en ”önskvärd jämvikt mellan bebyggelse och 
arbetsplatser”. Författarna uppmanar staden att 
”beakta nyheterna på stadsplaneringens område med 
hänsyn till problem som förvärvsarbetande kvinnor, 
barnkrubbor, bostad-arbetsplats, trevnad”.

Perioden 1960-1979

■ Améen, Lennart (1964)
Stadsbebyggelse och domänstruktur: 
svensk stadsutveckling i relation till 
ägoförhållanden och administrativa gränser.
Lunds universitet.

Doktorsavhandling framlagd vid geografiska institutio
nen vid Lunds universitet.

Améens avhandling ägnas stadsmorfologi, det vill 
säga en studie av stadstypers och bebyggelsetypers form 
(se även Rådberg & Friberg 1996). Améens stads- 
morfologiska studier sker på makronivå; hela städer 
klassificeras in i olika grupper beroende på ägo
förhållanden och form. Hans syfte är att peka på och i 
viss mån systematisera generella drag i svensk stads
byggande. Genomgående använder Améen begrepp som
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stadsområden och stadssamhällen för att kringgå 
definitionen av stad såsom ort med stadsprivilegier. 
Améens klassificeringssystem bygger vidare på Eli 
Heckschers system (Heckscher 1923) och innehåller 
följande kategorier: 1) Medeltidsstäder. 2) Vida Krono- 
städer. 3) Trånga Kronostäder. 4) Spontanorter. Améen 
gör även en beskrivning av stadsområdenas ägostruktu
rer i ett historiskt perspektiv.

Större delen av avhandlingen ägnas åt ett antal 
städer, vilka behandlas separat i avhandlingen. Dessa är 
Linköping, Helsingborg, Malmö, Karlshamn, Karlstad, 
Umeå, Östersund, Skellefteå och Lidingö. För var och 
en av städerna redogör Améen kort för historik, städer
nas expansion i relation till markägoförhållanden samt 
för vissa jämförelser med de andra städerna i studien. 
Jämförelserna visar att Vida Kronostäder, anlagda av 
kronan på särkilt tillhandahållen donationsjord, kom 
att utvecklas olika beroende på huruvida donations
jorden (i strid med bestämmelserna) övergick i privat 
ägo och bebyggdes eller om den användes som allmän
ning och blev ett hinder för bebyggelsens utbredning.

■ Améen, Lennart (1973)
Stadens gator och kvarter: 
stadsmiljöns geografiska grunddrag.
(nyutgiven 1985.)
LiberFörlag.

Améens bok är en introduktion till de mest vanliga 
stadsplanetyperna. De europeiska stadsplanerna 
presenteras kronologiskt liksom deras tillämpning i 
Nya världen och i Norden. Inledningsvis påpekar 
Améen att begreppet stadsplan inbegriper såväl planer 
som faktiska gatumönster. Ett bakomliggande syfte 
med denna bok är att sprida kunskap om miljön i våra 
städer med anledning av de avvägningar som måste 
göras när förändringsbehoven i staden kommer i 
konflikt med önskan att bevara och vårda. Även stads
planer är att betrakta som kulturhistoriska minnes
märken, vilka vittnar om ”gångna tiders levnads
förhållanden och värderingar”.

Nyutgåvan från 1985 innehåller även ett nyskrivet 
appendix, i vilket Améen betonar att en förståelse av 
stadens struktur kräver ett mångvetenskapligt grepp, 
där även naturgeografiska tolkningar samt kompara
tiva studier av flera städer är fruktbara.

■ Andersson, Henrik O. (1977)
Tätorternas bebyggelsestruktur och förändring: 
en översikt över Sverige och övriga Norden. 
Studentlitteratur.

En bok om tätorternas fysiska form, innehåll och för
ändring. Andersson ger en översikt över de nordiska

tätorternas olika regionala särdrag och likheter beträf
fande struktur samt redogör för deras utveckling. I 
fokus för framställningen står de medelstora städerna. 
Han undersöker dels den hittillsvarande urbaniser
ingsprocessen genom sammanställning och analysering 
av omfattande landsomfattande statistik, dels tätorter
nas olika beståndsdelar/zoner.

Andersson presenterar en strukturmodell för svenska 
städer, vilken består av: 1) Tätortskärna/den historiska 
stadskärnan. 2) Inre och yttre bostadszoner. 3) Industri- 
och tungtransportzoner, som tangerar stadskärnan 
och 4) Institutionszoner. Andersson tar även upp insla
get av grönområden i tätorterna. Beträffande nationella 
skillnader i stadskärnan skriver Andersson att många 
norska stadskärnor av topografiska skäl har långsträckt 
form och att få städer i Danmark har en stadskärna av 
rutnätstyp. I stället är stadskärnor av långgatstyp van
liga i Danmark. Många svenska och finska stadskärnor 
hade tidigare glesa rutnätsplaner med låg bebyggelse.

■ Anton, Thomas J. (1975)
Governing greater Stockholm: a study of
policy development and system change.
Univ. of Calif, press for the Inst, of governmental studies.

Anton gör en analytisk rekonstruktion av politiken och 
omorganiseringsprocessen i Storstockholm från andra 
världskrigets slut till 1970. Administrativa förändringar 
av institutioner och lösningar på regionala problem 
studeras med utgångspunkt från tre områden: mark
användning, planering/bostadsbyggande och transport/ 
kommunikation. Under denna period mjuknar relatio
nerna mellan Stockholm och kranskommunerna och 
behovet av nya gemensamma institutioner, som ser till 
regionens bästa, blir uppenbar. Efter decennier av 
frivilliga rådgivande samarbetsinstitutioner bildas 
Stockholms läns landsting liksom Regionplanekontoret, 
dock inte helt utan diplomatisk balansgång mellan olika 
politiska viljor. Anton pekar också på kulturella 
skillnader i sätt att lösa problem mellan Sverige och 
USA. Medan man i Sverige skapar bostadsnormer och 
regler för lägsta standarder garanterade för alla, vill 
man i USA i stället garantera individens frihet genom 
avsaknaden av motsvarande statliga normer. Anton 
spår dock att utvecklingen i USA kommer att gå mot 
ett ökat offentligt inflytande i de urbana regionerna.

■ Balgård, Sture (1976)
Nya hus i en gammal stad: stadskaraktär och
bebyggelseanpassning i bevarandeområden.
Statens råd för byggnadsforskning: Svensk Byggtjänst.

Boken ger råd i frågan om hur nya hus ska anpassas till 
gammal stadsbebyggelse för att bibehålla områdenas

32 Kulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt



miljö och karaktär. Balgård hävdar att ny bebyggelse 
inte bör bryta markant med den äldre miljöns helhet, 
om ambitionen är att ”karaktären hos en äldre bebyg
gelsemiljö skall kunna föras vidare”. Balgård beskriver 
vad som är karaktäristiskt för äldre småstadsmiljöer 
och hur deras bebyggelse skiljer sig från modern 
(1976). Han tar upp gatumiljön, byggnadernas storlek 
och proportioner etcetera och diskuterar hur anpass- 
ningskrav kan föras in i planer i syfte att värna om 
stadens karaktär. Balgård betonar svårigheterna att 
uppnå rätt storleksintryck samt lagom grad av spontan 
variation. Balgård exemplifierar med en rad foton och 
skisser från olika delar av Sverige. Området Östan
bäcken i Härnösand utgör en fördjupning i boken och 
ett konkret stadsplaneförslag för det området finns som 
bilaga.

■ Bjerking, Sven-Erik (1971)
Ombyggnad: studier av genomförda moderniseringar.
Rapport Byggforskningen, 1971:32.

Boken är en dokumentation av invändig modernisering 
av det äldre bostadsbeståndet. Bjerking har inventerat 
genomförda projekt och redovisar hur lägenheternas 
planlösning har förändrats, vilka detaljer som tagits 
bort och vilka som tillkommit. Vidare undersöker han 
utredning och projektering inför åtgärderna, metoder 
och kostnader, husens standard före och efter moderni
seringen samt höjningen av hyran. Avsikten är att finna 
bättre och effektivare metoder för att sänka kost
naderna i samband med förändringarna.

■ Blomberg, Ingela & Eisenhauer, Eva (1976)
Varsam ombyggnad.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Författarna gör en värdering av arkitektoniska och 
kulturhistoriska kvalitéer i äldre bostadshus (1860- 
1920). De beskriver även de normer och föreskrifter 
som var giltiga då boken gavs ut.

Bakgrunden är den sanering av äldre bostadshus 
som tog fart mot slutet av 1960-talet, som ett resultat 
av ökade krav på bevarande och som billigare alter
nativ till rivning och nybyggnad. Det förberedande 
arbete som inom olika sektorer sattes igång i samband 
med saneringsvågen, kom mest att handla om 
standardfrågor, tekniskt genomförande och ekonomi. 
Kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter berörde 
enbart stadsbilden och exteriören. Interiört förstördes 
många av de kvalitéer husen ägde från början. Syftet 
har varit att dels redogöra för de ”oersättliga kvali
teter” fastigheterna besitter, dels undersöka frågan 
varför ”dessa kvalitéer i så hög grad betraktades som

försumbara”. Frågan är om orsaken låg i normerna/ 
reglerna eller i värderingar och okunskap hos om
byggaren. Dessutom anger författarna möjliga för
ändringar av regler som skulle underlätta ett varsam
mare handhavande.

Som bilaga finns en studie på 150 sidor av 17 
ombyggnadsprojekt i Stockholm, vilka pågick mellan 
åren 1973 och 1975. De undersökta fastigheterna var 
byggda mellan åren 1860 och 1918. Ombyggnadernas 
syfte och innehåll beskrivs utförligt i text och bild. I 
huvudsak syftade ombyggnaderna till att ge lägen
heterna moderna kök och badrum.

■ Blomé, Börje; Holst, Anna; Löwe, Arthur &
Åkerlind, Bengt (1972)
Låt stå!: Om bevarande av stadsmiljön.
Forum.

Författarna är kritiska mot de stadsförnyelsemetoder, 
som användes vid tiden för bokens utgivning. De 
ifrågasätter om sanering alltid måste ”innebära att man 
river gammalt och bygger nytt” och om vi egentligen 
har råd att sanera på det sättet.

De frågar sig även om vi verkligen önskar helt 
moderna stadsmiljöer. Boken tar upp möjligheter att 
sanera mer varsamt med hänsyn till det tidstypiska och 
historiskt värdefulla i en äldre bebyggelse och samtidigt 
tillgodose krav på modernisering. I fokus står de 
planeringstekniska möjligheterna för varsam hantering, 
såsom lagstiftning och planbestämmelser. Författarna 
utgår från förhållanden i några andra europeiska 
länder, från vilken policy och vilka kulturskyddslagar 
som finns där. Vidare undersöker de förutsättningarna 
för en bättre svensk lagstiftning till skydd för stads
miljön.

■ Brattberg, Lars (1967)
Städer i förvandling: om förnyelse av
de centrala delarna i några mindre svenska städer.
Riksantikvarieämbetet.

I skriften framförs betraktelsesättet att kulturminnes
vården borde täcka mer än enskilda monument och i 
stället se till värdet i hela sammanhängande miljöer. Ett 
dylikt betraktelsesätt fordrar dock att kulturminnes
vårdens intresse vägs in redan i planeringsskedet.

Skriften behandlar planproblem i ett antal mindre 
städer, med syftet att belysa några generella drag inom 
stadsplaneringen för tiden då skriften gavs ut. Detta 
görs mot bakgrund av att många kommuner, enligt 
Brattberg, saknar jämförande underlag till sina planer 
- man lär inte av varandras erfarenheter. Brattberg har 
begränsat sin jämförande studie till planeringsåtgärder 
som berör städernas centrala delar. Åtgärder för
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biltrafikens ordnande, sanering av förfallet byggnads
bestånd, strukturomvandling av detaljhandeln och 
försök till att bevara kulturhistorisk värdefull bebyg
gelse präglar omdaningen. Brattberg noterar att bilen, 
huvudtrafikleder, parkeringsytor och stora varuhus är 
sentida element som ”anmält behov av utrymme i 
staden”. Brattberg beskriver i några inledande kapitel 
stadens historik, karaktäristisk morfologi samt hur 
vissa funktioner behandlas i kommunernas översikts
planer. För ett urval städer - Eksjö, Hedemora, Lindes
berg, Mariestad, Skara, Sölvesborg och Vimmerby - 
beskriver Brattberg respektive stads nuvarande situa
tion och planer på förändringar av stadskärnan.

■ Egerö, Bertil (1979)
En mönsterstad granskas: bostadsplanering i 
Örebro 1945-75.
Statens råd för byggnadsforskning: Svensk Byggtjänst: 
Almqvist & Wiksell.

Egerös bok ingår i en serie redovisningar av fem forsk
ningsprojekt om Örebros stadsbyggnadshistoria med 
olika infallsvinklar. Gemensamt för projektet är studiet 
av relationen ”människa-närmiljö-samhälle”.

Egerö studerar stadsbyggnadsutvecklingen i Örebro 
efter andra världskriget och fram till 1975 och diskute
rar den verklighet som blivit resultatet av politikers och 
planerares visioner. Örebro har av många betraktats 
som något av en mönsterstad i svenskt bostadsbygg
ande och utgör därmed ett bra exempel på ideal och 
byggande karaktäristiskt för folkhemmet och svensk 
politik, planering och byggande under den aktuella 
perioden. Syftet är att spegla dels det administrativa 
systemet/förvaltningen och lokalpolitiken, dels att visa 
hur bostadspolitiken och byggandet påverkar stadens 
invånare. Egerö presenterar med text, planer och foton 
sju bostadsområden i Örebro byggda under efterkrigs
tiden. Han beskriver hur områdena planerades och 
byggdes, samt diskuterar resultatet och befolknings- 
sammansättningen. Bland de områden som presenteras 
kan nämnas Rosta och Baronbackarna. Sociala aspek
ter såsom segregation diskuteras också.

■ Eimer, Gerhard (1961) Die Stadtplanung im 
schwedischen Ostseereich 1600-1715: 
mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt.
Svenska bokförlaget (Bonnier.)

I denna avhandling redogör författaren med nog
grannhet för bakgrunden till stadsbyggandet i Östersjö
området under stormaktstiden. Avstamp tas i det 
svenska stadsväsendet, merkantilismen och befolk
ningspolitiken. Vidare diskuteras idealstaden som 
utopiskt ideal med utgångspunkt i antiken, renässansen

och förverkligade idealstäder, samt fransk, nederländsk 
och tysk stadsplanering. En lång räcka svenska stads- 
byggnadsprojekt diskuteras inom ramen för svensk 
stadsbyggnadspraxis. Detta imponerande verk spänner 
över närmare 600 sidor.

■ Ericsson, Birgitta (1977)
De anlagda städerna i Sverige (cirka 1580-1800).
I: Blom, Grethe Authén (red.)
Urbaniseringsprosessen i Norden 2.
Univeritetsforlaget.

Urbaniseringsprocessen i Norden är en antologi i tre 
band sammanställd av Grethe Authén Blom och 
utgiven i Norge. I kronologisk följd behandlas medel
tidens städer i band I, de anlagda städerna från 1600- 
och 1700-talen i band II samt slutligen i det sista 
bandet städernas utveckling under den första fasen av 
industrialiseringen. I vart och ett av banden finns ett 
kapitel per land. Antologin är sammanställd inför 
Nordens historikers möte i Trondheim 1977. Sveriges 
kapitel i första bandet är en översikt över svensk forsk
ning om medeltidsstäder skriven av Hans Andersson. 
Det kapitlet tas inte upp vidare här. För det svenska 
kapitlet i band III, se Öhngren nedan.

Ericssons kapitel om städerna som anlades i Sverige 
1580-1800 inleds med en kort forskningsöversikt. 
Hon konstaterar att Sverige under den tiden var 
påfallande agrart, endast 10 procent av befolkningen 
levde i städer 1800. Av den anledningen finner Ericsson 
det intensiva stadsgrundandet 1580-1680 som en 
”anmärkningsvärd företeelse”, vilket hon i artikeln 
analyserar utifrån tre frågeställningar: I vilka områden 
av Sverige grundades de nya städerna? Är de anlagda 
städerna ett uttryck för den unga nationalstatens 
konsolideringssträvanden och expansionstendenser? 
Vilken var deras funktion och position i det dåtida 
samhället?

Med hjälp av kartering noterar Ericsson att de 
anlagda städerna lokaliserades till tre regioner: 
Norrlandskusten, Bergslagen och ”strategiskt kom
mersiellt viktiga Älvsborgs län”. Detta tolkar Ericsson 
som resultatet av statlig lokaliseringspolitik, det vill 
säga ett led i utbyggnaden av statsmaktens kontroll
system. De anlagda städerna har fungerat som handels- 
centra, administrativa centra, gränsfästningar och 
flottbaser. De har skapat arbete och lett till ökad 
social rörlighet och vidare kontakter.

I sin artikel går Ericsson i polemik med Heckscher 
1923 (se ovan), som hävdade att de anlagda städernas 
utveckling var sämre än de spontant uppkomna 
medeltidsstäderna. Med statistik vill dock Ericsson 
påvisa att utvecklingen i själva verket var den mot
satta.
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■ Eriksson, Karin (1975)
Studier i Umeå stadsbyggnadshistoria:
från 1621 till omkring 1895.
Umeå universitetsbibliotek.

Doktorsavhandling framlagd vid Konstvetenskapliga 
institutionen, Umeå universitet.

Avhandlingen är en genomgång av Umeås äldsta 
stads- och byggnadshistoria, från att stadens grund
lädes 1621 till återuppbyggnaden några år efter den 
stora branden 1888, då nästan all bebyggelse i den 
centrala staden ödelädes. Den tidsmässiga avgräns- 
ningen har Eriksson delat in i fyra perioder, vilka alla 
bestäms utifrån lokalt betydelsefulla historiska händel
ser. För varje period behandlas fakta om befolkning 
och näringsliv, stadsplaner samt den privata och den 
offentliga bebyggelsen. Fokus ligger på den offentliga 
miljön och bebyggelsen liksom på byggnadslag
stiftningens och stadsplanens förändring.

Eriksson påstår sig vara influerad av det helhets
perspektiv som hon menar finns i Gregor Paulsson 
Svensk stad 1950 (se ovan), där stadsmiljön ses som ett 
resultat av ett växelspel mellan praktiska-ekonomiska 
faktorer och estetiska-sociala värderingar. Det handlar 
om att ”spåra de faktorer som varit formbestämmande 
och formförändrande ”.

Det analytiska perspektivet till trots är Erikssons 
avhandling främst deskriptiv. Hon noterar att vissa 
typiska lokala särdrag kom att bibehållas efter 
återuppbyggnaden av staden, framför allt bland den 
privata bebyggelsen. Den offentliga miljön kom dock 
att utvecklas mer i enlighet med nationella trender: 
fler, större och mer monumentala offentliga bygg
nader.

■ Floderus, Åsel (1970)
The renewal of town centres in Sweden.
National Swedish Building Research, 1970:7.

Rapporten behandlar ett antal centrumfunktioner i 
svenska stadskärnor och deras hittillsvarande och 
tänkbara framtida förändringar. Floderus ger även en 
kort översikt av förnyelsearbetets omfattning i städer
nas centrala delar och samhällets medel att påverka 
sanering, ombyggnad och underhåll. De funktioner 
som behandlas är boende, detaljhandel, industriell 
verksamhet, kontor, institutioner, fritidsverksamhet 
och trafik.

Framställningen belyses med planer och fotografier 
från sex städer, nämligen Västerås, Uppsala, Sundsvall, 
Stockholm, Örebro och Eksjö. För respektive stad 
har kommunernas centrumplaner studerats. Floderus 
sammanfattar förändringarna i stadskärnorna med att 
utvecklingen har gått mot större variationsrikedom och

ökad koncentration. Med det förstnämnda avser 
Floderus att höjd levnadsstandard och utbildningsnivå 
har ökat efterfrågan och utbudet på varor och tjänster. 
Med det senare avser hon att typen av verksamheter 
har koncentrerats på grund av driftsekonomiska för
delar, större behov av samverkan samt genom att 
de ökade markpriserna driver ut kostnadskänsliga 
funktioner, som småföretag och boende. För att möta 
förändrade krav förespråkar Floderus ökad flexibilitet 
i den fysiska strukturen - byggnader bör lätt kunna 
förändra funktion - endast gradvisa/etappvisa föränd
ringar av den fysiska miljön samt hus med olika åldrar.

Rapporten är genomgående skriven på fyra språk; 
engelska, franska, ryska och svenska.

■ Folkesdotter, Gärd (1974)
Stadskärnans behandling under 20 år.
Rapport Byggforskningen, 1974:54.

Syftet med Folkesdotters rapport är att ge en bild av 
den översiktliga planeringens karaktär och innehåll 
från det att generalplaneinstitutet inrättades 1947 fram 
till 1970. Folkesdotter har studerat 23 generalplaner/ 
översiktsplaner från 11 kommuner i Sverige, med 
huvudsakligt fokus på hur dessa planer har behandlat 
stadskärnan. Planerna har delats upp i tre grupper: 
planer framlagda före 1960, under perioden 1960 till 
1967 samt efter 1967.

Folkesdotter noterar vissa skillnader mellan 
perioderna. Bland annat att en koncentration av handel 
och kontor till centrum förespråkas i planer från de 
två första perioderna, till skillnad från planer från den 
sista perioden, där bostäder anses göra city mindre 
ensidigt. Vanliga brister i planerna, som Folkesdotter 
noterar, är bland annat vaghet, ofullständiga uppgifter 
om bedömningsgrunder och konsekvenser av plan
genomförandet.

Följande kommuners planer har studerats: Alingsås, 
Borås, Eskilstuna, Gävle, Linköping, Norrköping, 
Sundsvall, Uppsala, Västerås och Örebro.

■ Folkesdotter, Gärd & Vidén, Sonja (1974) 
Stadsomvandling i plan och verklighet: 
studier av föreslagna och förverkligade 
ändringar av innerstadsbebyggelse i 
Örebro, Linköping och Sundsvall.
(Ingår som en av flera skrifter i
Vidéns doktorsavhandling från 1994.)
Statens råd för byggnadsforskning.

Boken behandlar oförutsedda negativa effekter av 
fysisk planering, i det här fallet liktydigt med förfall av 
bebyggelse som annars skulle ha underhållits. 
Bakgrunden till studien ligger i stadsomvandlingspro-
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cesserna som intensifierades i många svenska städer 
under 1960-talet. Stadsomvandlingarna kom att inne
bära total förändring av äldre stadspartier.

I samband med omvandlingarna reserverades ofta 
stora områden inför kommande förändringar. Dessa 
reservområden står i fokus i denna bok. I reserv
områdena bidrar de osäkra förhållandena till tilltag
ande förfall, hävdar författarna. I sin studie söker 
de kartlägga just den fysiska planeringens skuld till 
detta. Författarna undersöker hur olika planbestäm
melser ger olika effekter, vilken typ av område som ofta 
drabbas och hur man genom planerna skulle kunna 
undvika negativa effekter.

Författarna har gjort fältstudier av utvecklingen i 
flera centrala kvarter beträffande planer, fastigheternas 
värde, ägoförhållanden, underhåll/förfall samt boende i 
Örebro, Linköping och Sundsvall.

■ Gejvall-Seger, Birgit (1976)
Stadsplanering och bebyggelseutveckling
i Norrköping 1719-1970.
Särtryck ur Norrköpings historia.

Norrköpings historia har visserligen en särprägel med 
tanke på stadens industrihistoriska arv, men i övrigt 
kan man konstatera att Norrköpings stadsplanehistoria 
innehåller många drag giltiga för svenska städer i 
allmänhet. Gejvall-Segers bok spänner, trots sitt lilla 
omfång, över en lång epok; från ryssarnas härjningar 
och totala ödeläggelse av staden 1719 till citysa nerings- 
ivern på 1970-talet.

Boken är en deskriptiv och personlig genomgång 
av ämnet, dock saknas helt kommentarer om metod, 
inriktning eller förklaring till den mycket exakta 
indelningen av Norrköpings historia i olika tids
perioder. Intressant att läsa är Gejvall-Segers egna 
ögonblicksskildringar av de samtida förändringarna av 
Norrköping för tiden då boken skrevs. Hon tillhörde 
vad hon själv kallar ”den ringa skaran av kultur- 
miljöbevarare” som försökte argumentera mot riv
ningarna och de så kallade saneringarna i innerstaden, 
men som möttes av en helt enad kår av byggmästare 
och politiker som ville se ”stränderna vid strömmen 
fyllas av nya 8 till 10-våningshus”. Hon noterar dock 
att värderingarna började svänga i början av 1970- 
talet och att den äldre bebyggelsen allt mer började 
beaktas.

■ Gillwik, Linnea (1975)
Sociala aspekter på bostadssanering.
Rapport Byggforskningen, 1975:13.

Rapporten presenterar en vidarebearbetning av det 
statistiska material som samlades in från det äldsta

beståndet av flerfamiljshus i åtta svenska städer och 
som publicerades i Byggforskningens rapport R:1 1972 
Att bo i gamla bostäder. Syftet med den rapport som tas 
upp här är att belysa olika sociala aspekter på bostads
situationen för boende som kommer att beröras av 
saneringsåtgärder. Frågan om huruvida äldre bostads
områden är goda boendemiljöer undersöks främst 
utifrån dåvarande Statens planverks riktlinjer för god 
boendemiljö, såsom medelavstånd till olika typer av 
privat och offentlig service, bullernivåer, friytor för lek 
per lägenhet och så vidare.

Undersökningen visar att de äldre bostadsområ
denas största brister ligger i att friytorna är små och 
lekanordningarna för barn undermåliga, vidare att 
trafiksituationen är farlig och bullrig. Bristerna till trots 
konstaterar Gillwik att den ”stimulansrika” miljön i de 
äldre bostadsområdena med blandade funktioner och 
variationsrik arkitektur innebär ”stora möjligheter att 
fungera väl för de boendes behov”.

Gillwik har även studerat de boendes ekonomiska 
situation kontra önskemål om standardhöjning och 
möjligheten att bo kvar efter en ”sanering”. Resultatet 
visar att en stor del önskar såväl standardhöjning som 
att få bo kvar, samtidigt saknar dock en tredjedel betal
ningsförmåga för detta.

■ Hammarström, Ingrid &
Hall, Thomas (red.) (1979)
Growth and transformation of the modern city: 
the Stockholm conference, September 1978,
University of Stockholm.
Swedish council for building research.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst:
Almqvist & Wiksell International.

Antologi är sammanställd av Ingrid Hammarström och 
Thomas Hall i samband med en konferens på temat 
utveckling och fysisk tillväxt i Stockholm under de 
senaste hundra åren i jämförelse med andra stora 
städer och stadsutveckling i allmänhet.

Antologin innehåller ett antal bidrag av forskare 
från de andra nordiska länderna, USA och England. 
Bidragen behandlar stadsutveckling i deras respektive 
hemländer. Kapitlen som tar upp forskning om 
Stockholm ger tillsammans en god bild av utvecklingen 
under de senaste hundra åren (1878 till 1978). Här- 
ibland kan nämnas: Marianne Råbergs beskrivning av 
1600-talets radikala gatureglering i Stockholm, Ingrid 
Hammarströms analys av cykler och fluktuationer 
inom byggandet mellan åren 1860 och 1920, Thomas 
Lundens beskrivning av utvecklingen av förorter runt 
Stockholm i ett tids-rumsligt perspektiv samt Thomas 
Halls beskrivning av cityomvandlingen.
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■ Hamrin, Eva (1970)
Stadsplanering: teknik kontra verklighet.
Norstedts Förlag.

Boken är en debattbok om stadsplanering, ett inlägg i 
den för tiden livliga debatten om samhällsplaneringens 
roll. Denna debatt menar Hamrin speglar att vi har 
tappat tron på auktoriteter. Hon tolkar utvecklingen 
som att de materiella behoven var (1970) tillfreds
ställda och att individerna då ”kan kosta på sig att 
reagera känslomässigt på sin omgivning”. Hamrin 
kritiserar handläggningen av planeringsärenden, vilken 
hon menar har kvar sina ”regler av ’ska’ och ’måste”’. 
En bakomliggande orsak till denna auktoritära hand
läggning ligger i den positivistiska föreställningen om 
en sanning, skriver Hamrin. Hon analyserar filosofiska 
frågor om vad en stadsplanerare egentligen gör, när 
denne tror sig planera, det vill säga föreställningarna 
bakom det som i slutänden blir till fysisk verklighet.

■ Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar (1972)
Land och stad: svenska samhällstyper och 
livsformer från medeltid till nutid.
Gleerups.

Boken är en etnologisk skildring av levnadsvanor i 
olika samhällsmiljöer. Författarna berättar om arbetsliv 
och umgängesvanor både i det traditionspräglade livet 
på landsbygden och i industrialismens nya samhällen 
och städer. Tidsmässigt ligger betoningen på 1800-talet 
och 1900-talets början. Boken är uppdelad i tre delar.

I del ett tecknar författarna en historisk bakgrund. 
Löfgren redogör här för samhällsutvecklingen från 
bondesamhälle till industristat och Hellspong för forna 
tiders administrativa indelningar av samhället.

I bokens andra del tar författarna upp olika sam
hällstyper, det vill säga byar, fiskelägen etcetera. Ett 
särskilt kapitel ägnas åt städerna, som samhällstyp. 
Detta, förhållandevis omfattande kapitel, är författat 
av Hellspong och behandlar städernas uppkomst och 
utveckling, städernas utseende, städernas näringsliv, 
stadsbefolkningen samt 1900-talets städer.

Den tredje delen av boken ägnas åt familjens och 
arbetets sociala organisation samt åt olika umgänges
former. Även här ägnas stadslivet och den borgerliga 
kulturen separat uppmärksamhet. Framställningen är 
genomgående rikt illustrerad med foton och skön
litterära citat.

® Hägerstrand, Torsten (1970)
Urbaniseringen.
Gleerups.

Boken innehåller åtta uppsatser skrivna av Hägerstrand

under 1960-talet för olika tidskrifter. Tillsammans 
utgör uppsatserna ett bakgrundsmaterial och en intro
duktion till ämnet urbanisering. Urbaniserings- 
förloppet behandlas i såväl internationellt som svenskt 
perspektiv med tonvikt på de regionalpolitiska aspek
terna.

Beträffande själva begreppet skriver Hägerstrand 
inledningsvis: ”Ordet urbanisering brukar begagnas 
som en samlande benämning på de sidor hos samhälls
utvecklingen, som yttrar sig i avfolkning av jord- och 
skogsbruksbygderna och koncentration av befolk
ningen till tätorter.” Urbaniseringen medför att regio
nala skillnader förstoras, såsom inkomstnivå, risken 
att bli arbetslös, tillgång till utbud av varor och tjänster 
etcetera. Samtidigt, menar Hägerstrand, finns många 
problem förknippade med tätorternas snabba tillväxt, 
såsom ”nötningen på naturtillgångarna” och ”sociala 
påfrestningar”. Han förutspår att just regional obalans 
och miljöproblem kommer att få allt större utrymme i 
samhällsdebatten.

Bokens upplägg följer en trattmodell, där först det 
allmänna och internationella perspektivet behandlas, 
därefter det specifikt svenska och slutligen ett lokalt 
exempel.

■ Johannesson, Gösta (1978)
Från köpstad till storkommun.
Natur och Kultur.

Boken är tänkt som en introduktion till stadshistoria. 
Den ger en översikt över det svenska stadsväsendets 
historia från medeltida köpstad till dagens stor
kommun. Endast städer inom det nuvarande Sverige 
beaktas.

Fokus i Johannessons framställning ligger på 
stadens förvaltning och styre. Stadsplaner, bebyggelse 
och handel behandlas mer ytligt. Systemet med kunglig 
förläning av stadsprivilegier som upphöjde en handels
plats eller större samhälle till stad härstammar från 
1300-talet. Stadsprivilegierna gav varje enskild stad 
rätten till all handel inom sitt omland. Särskilda 
stadsrätter med tysk förebild reglerade städernas 
näringsliv och styrelse. Stadsprivilegierna och stads
rätten gjorde stor åtskillnad mellan stad och lands
bygd.

Flera reformer har med tiden förändrat detta, där
ibland kommunreformen 1862. I och med 1960- 
talets kommunsammanslagningar kom städerna att 
upphöra att existera som egna kommuner. I stället 
bildade städerna och kringliggande landsbygd till
sammans större kommuner. Därmed upphörde en 
tusenårig tradition av självstyre inom stadsväsendet. 
Genomgående i boken finns korta så kallade illustrer
ande texter, ofta citat ur samtida skildringar av städer.
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■ Johansson, Ingemar (1974)
Den stadslösa storstaden: förortsbildning och
bebyggelseomvandling kring Stockholm 1870-1970.
Statens institut för byggnadsforskning.

Doktorsavhandling framlagd vid institutionen för 
stadsbyggnad och regional planering vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Avhandlingen ingick i ett forsk
ningsprojekt kallat Omvandlingsprocessen i storsta
dens ytterområden.

Johansson undersöker förortsbildningen runt 
Stockholm under hundraårsperioden 1870 till 1970, 
men tyngdpunkten i avhandlingen ligger på den tidi
gare delen av perioden, ungefär fram till 1930. De 
förstäder och den bebyggelse som tillkom utanför 
stadskärnan på den tiden var ofta resultatet av privata 
initiativ. Johansson undersöker därför ”de inre och 
yttre förutsättningarna för en privat exploatering av 
mark utanför den centrala moderstadens jurisdiktion”. 
De förutsättningar/aspekter, som Johansson studerat 
närmare, är ideologiska, politiska, ekonomiska och 
formalrättsliga. Avhandlingen består av tre delar.

I del ett presenterar Johansson litteratur om förorts
bildning och en kort kronologisk översikt av ytter- 
stadens omvandlingsfaser mellan 1870 och 1970. I del 
två är fokus på den tidigare delen av perioden. Här 
finns även en kronologisk förteckning över förorter 
kring Stockholm under perioden 1870 till 1930. Den 
sista delen av avhandlingen behandlar hur tre egna
hemsområden tillkomna på privata initiativ i början av 
1900-talet, (Vendelsö och Handen i Haninge samt 
Hanviken i Tyresö) har förändrats med avseende på 
bebyggelse- och ägarstruktur över tiden fram till 1970.

■ Jutikkala, Eino (1968)
Town Planning in Sweden and Finland until
the Middle of the nineteenth century.
Scandinavian Economic Historic Review.
Vol. XVI, N 1. Pp. 19-46.
(Finns även som särtryck.)

Artikeln är en sammanfattning av Jutikkala (1963) 
Tomtbesittningen och kampen om regulariteten i 
Sverige-Finlands städer. Yearbook of Soc. Scient. 
Fennicae.

Artikeln behandlar stadsplanering inom nuvarande 
Sverige och Finland, såväl före som efter Finlands 
självständighet från Sverige 1809. (Övriga delar av 
stormakten Sverige i Tyskland och Baltikum behandlas 
ej.) Tyngdpunkten i Jutikkalas studie ligger snarare på 
sociala och juridiska aspekter i stadsplanehistorien än 
på arkitektur. Jutikkala påpekar även att det inte 
är planerna, utan själva resultaten - hur städerna faktiskt 
byggdes - som han undersöker.

Jutikkala försöker besvara frågan varför så påfal
lande många städer i Sverige och Finland har rut- 
nätsplanen som dominerande stadsplan. En strikt rut- 
nätsplan kan enbart realiseras när nya städer etableras, 
när befintliga städer expanderar eller när en stark 
statsmakt kan omplanera städer utan hänsyn till ägo
förhållandena. Juttiakala menar att en delförklaring till 
varför så många städer i Sverige och Finland har 
rutnätsplan till skillnad från övriga Europa, är att 
behovet av nya städer i de två länderna var större just 
under renässansen när rutnätsplanen var på modet. En 
annan orsak är lagstiftningen på området, vilken inne
bar att kronan ägde rätt att förändra ägostrukturerna i 
samband med brand så att städerna kunde åter
uppbyggas i enlighet med rutnätsplanen.

■ Kahn, Jon & Lindqvist, Hans (1977)
Hembygd i storstad: 10 års perspektiv på planeringen.
By och bygd.

Boken är en tillbakablick på utvecklingen och region- 
planedebatten i Stockholmsområdet under de före
gående tio åren innan boken skrevs. Boken beskriver 
hur opinionen mot samhällsplaneringen har växt fram: 
almstriden, miljöopinionen, Gröna vågen och så 
vidare.

Boken är även i sig att betrakta som ett debattinlägg 
inför att Regionplan -78 skulle antas. Författarna 
ifrågasätter människornas livsvillkor i den ”kontorise- 
rade bilstaden”, i de nya förorterna och i den utarmade 
glesbygden. ” Stockholmsregionen har tillåtits växa på 
andra regioners bekostnad”, skriver de. Vidare befarar 
författarna att livet i storstadsregionen kommer att 
präglas av främlingskap. De betonar vikten av hem
känsla och hembygd, liksom vikten av att sociala 
konsekvenser beaktas inom planeringen.

■ Karlström, Ture (1974)
Gävle stadsbild: bebyggelsehistoria och
samhällsutveckling till 1900-talets början.
Flanör bokhandel.

Doktorsavhandling framlagd vid konstvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet.

Titeln sammanfattar väl avhandlingens tema. Gävles 
stadsbyggnadshistoria studeras i kronologisk ordning 
indelad i tre perioder: 1) Från forntiden till 1700-talets 
mitt. 2) Från slutet av 1700-talet till stadsbranden 
1869. 3) Stadsbranden och tiden därefter fram till 
1900. För respektive period behandlas stadens för
ändring och utveckling främst med avseende på 
bebyggelse och stadsplanering men även handel. Varje 
period inleds med en översiktlig redogörelse och 
avslutas med en genomgång av byggnadsordningar.
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Enskilda arkitekter, stadsingenjörer etcetera med 
särskild betydelse lyfts fram.

Karlström betonar inledningsvis begreppet stads
bild, såsom ”delarnas betydelse för helheten”. Han 
skriver att hans syfte är att skildra den fysiska helheten: 
”Att belysa de i helheten verksamma krafterna och 
deras samlade uttryck ...”. Stadsplanediskussionen 
efter stadsbranden 1869 behandlar Karlström ingå
ende, såväl de olika planförslagen som det slutliga 
genomförandet. Utöver den omfattande deskriptiva 
redogörelsen för Gävles stadsbyggnadshistoria, saknar 
avhandlingen analys och jämförande perspektiv.

■ Lindahl, Göran (1974)
Mönsterstäder: stadsplanering i 1800-talets Sverige 
och i kejsarnas Ryssland och Finland.
Utställning december 1974 till februari 1975 
på Sveriges Arkitekturmuseum.
Sveriges Arkitekturmuseum.

En skrift utgiven i samband med Arkitekturmuseets 
utställning 1974. Skriften innehåller korta redogörelser 
för stadsplaneringen under 1700- och 1800-talet i 
Ryssland, Finland respektive Sverige. Texten om 
Ryssland behandlar S:t Petersburgs grundande och hur 
dess stadsplan låg till grund för att omforma en stor 
mängd städer i Ryssland. Gemensamt för dessa städer 
är den strikt regelbundna kompositionen.

I texten om Finland kan man läsa att finländska 
stadsplaner från 1800-talet i stor utsträckning liknar de 
planer som gjorts för varje stad i det ryska väldet, dock 
saknas element som diagonalgator och monumentala 
platsbildningar. Den finländska stadsplanen känne
tecknas av vidsträckta rutnätsplaner, genomkorsade av 
breda trädplanterade stråk. Det finländska stads
byggandet blev förebild i Sverige, där bland andra 
Albert Lindhagen lät ge ut ett kartverk med en serie 
goda förebilder inom stadsplanering. Av 13 städer i 
kartverket var 8 finländska.

Förutom texterna om Ryssland, Finland och 
Sverige, innehåller skriften bland annat utdrag ur 
Finlands och Sveriges byggnadsstadga från 1856 res
pektive 1874.

■ Linn, Björn (1974)
Storgårdskvarteret: ett bebyggelsemönsters 
bakgrund och karaktär.
Statens institut för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Denna bok ägnar Linn åt storgårdskvarteret, ett bebyg
gelsemönster som ”både morfologiskt, strukturalt 
och organisatoriskt tecknar sig som egenartad och 
urskiljbar”. Storgårdskvarteret återfinns i flera länder.

Linn studerar kvarterstypens historiska framväxt och 
beskriver dess karaktär ur ett stadsbyggnadshistoriskt 
perspektiv.

Bakgrunden till Finns engagemang ligger i en kritisk 
inställning till dåtidens storskaliga flerfamiljshus, som 
han menar, bara var en ”fråga om snabb produktion av 
många lägenheter i enklast möjliga form” och som 
saknade förankring i historiska erfarenheter. Storgårds
kvarteret kännetecknas visserligen också av storskaliga 
flerfamiljshus, men Linn menar att de har ett rikare 
samspel mellan bostäder och stadsrum. Kvartersformen 
kännetecknas av en kvartersstor byggnad som omsluter 
en stor innergård. Den utvecklades under 1910- och 
1920-talen. Linn har studerat deras förekomst i 
Skandinavien, Tyskland och Nederländerna.

■ Nisser, Marie (1970)
Stadsplanering i det svenska riket 1700-1809.
I: Zeitler, Rudolf (red.)
Sju uppsatser i svensk arkitekturhistoria.

Nisser ger i uppsatsen en bred översikt av stadsplaner
ingen, inte bara under den period som rubriken anger, 
utan även under 1600-talet. 1600-talets stadsgrund- 
ningar behandlas kort som en bakgrund till stads
väsendets fortsatta utveckling och 1700-talets urbani
sering. Lagstiftningen på området, som tillkom under 
sent 1600-tal, tas upp liksom brandordningar och 
Stockholms byggnadsordningar.

Huvuddelen av uppsatsen består av exempel från en 
rad städer inom Sveriges dåvarande gränser, beträf
fande äldre tiders ingrepp i stadskärnorna. Ingrepp som 
inte sällan kom till stånd efter stadsbränder. Även 
flyttning av hela städer förekom liksom utvidgning 
av städer. Bland städerna som Nisser exemplifierar med 
kan nämnas: Sala, Norrtälje, Björneborg, Landskrona, 
Tammerfors och Östersund. Uppsatsen avslutas med en 
genomgång av typiska ”stadselement”, såsom Strand
gatan, trädplanteringen, torget etcetera.

■ Nisser, Marie (red.) (1974)
Industriminnen: en bok om industri- och
teknikhistoriska bebyggelsemiljöer.
(Nyutgiven 1979.)
Sveriges Arkitekturmuseum:
LiberFörlag.

Antologi sammanställd av Nisser. Upplagan från 1979, 
som behandlas här, är utförligare beträffande text- och 
bildmaterial.

Boken ger en överblick över industriminnesvården. 
Bebyggelsen står i fokus, inte statistik, ritningar 
etcetera som också betraktas som industriminnen. 
Motiv för bevarande tas upp, såsom byggnadernas
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historiska vittnesbörd om arbetslivets villkor och 
betydelsen för platsens förankring och identitet. Dock 
är inte bokens syfte att propagera för ovillkorligt 
bevarande, utan främst att studera och dokumentera 
flera miljöer som hotas av förfall och rivning.

Boken inleds med en genomgång av industri
minnesvårdens utveckling och då aktuella problem. 
Därefter görs en branschvis genomgång med exempel 
på flera intressanta industrimiljöer. Här behandlas 
den förindustriella tidens industrimiljöer, som hyttor, 
stångjärnshammare, tullkvarnar etcetera, men fokus 
ligger dock på miljöer från industrialismens genom
brott.

■ Paulsson, Thomas (1969)
Stad för alla - eller ingen?
Natur och Kultur.

Paulsson sammanfattar det sena 1960-talets debatt 
om stadsmiljöns ”betydelse för att få oss och våra barn 
att trivas, utvecklas och funktionera bättre”. Syftet är 
att ge en överblick över de ”problem, frågor och 
infallsvinklar modern stadsbyggnad innebär”. I huvud
sak är det dåtidens arkitekter, samhällsplanerare och 
kommunalmän som kritiseras för byggnationen av 
storskaliga bostadsområden.

Boken inleds med en sammanfattning av den mas
siva kritiken mot utformningen av Skärholmen, efter 
Skärholmens centrums invigning 1968. Skärholmen 
kritiserades för ”den stora skalan, kommersialiseringen 
och den stereotypa bostadsarkitekturen”. Paulsson 
sällar sig till kritikerna, men hävdar samtidigt att det 
största problemet är den bristande insynen i planer
ingsprocessen, som förhindrade att kritiken under ett 
tidigt skede påverkade resultatet. Paulsson propagerar 
för ökad demokrati samt större hänsyn till ”social
psykologiska dimensioner” i planeringsprocessen. 
Han hävdar att ”man kan se ett tydligt sammanhang 
mellan miljöns innehåll och form å ena sidan och 
psykiska lidanden och sjukdomstillstånd å andra 
sidan”. Boken innehåller även en fiktiv skildring av en 
hemmafrus tristess i vardagen i betongförorten.

■ Råberg, Per G. (1970)
Funktionalistiskt genombrott: en analys av
den svenska funktionalismens program 1925-1931.
Sveriges Arkitekturmuseum.

Funktionalismen är ett tema som, ofta i förbigående, 
får sig en avhyvling i olika sammanhang. Det har 
emellertid varit tunnsått med grundlig kritik av den 
funktionalistiska ideologin eller det praktiska stads
byggandet i svensk tappning. Råbergs avhandling var 
en av de första initierade, kritiska betraktelserna över

detta fenomen och publicerades under en period då de 
funktionalistiska idéerna ännu var mycket starka. 
Utgångspunkten är i många stycken konsthistorikerns, 
men framställningen öppnar sig mot ett bredare kultur
historiskt perspektiv.

fl Selling, Gösta (1970)
Esplanadsystemet och Albert Lindhagen: 
stadsplanering i Stockholm åren 1857-1887. 
Monografier utgivna av Stockholms 
kommunalförvaltning.
Almqvist & Wiksell.

Denna bok utgör första delen av ett uppdrag, som 
Selling fått av Stockholms stadsfullmäktige att skriva 
Stockholms stadsbyggnadshistoria från mitten av 
1800-talet till första världskriget.

Som utgångspunkt för historieskrivningen står det 
radikala stadsplaneförslag som utarbetades under 
Albert Lindhagens ledning. Planen var inspirerad av 
esplanadsystemets idé och Haussmanns plan för Paris. 
Lindhagens plan, som fastställdes 1874, kom att ligga 
till grund för de efterföljande decenniernas genom
gripande förändringar av innerstaden i Stockholm. 
Selling likställer betydelsen av dessa stora förändringar 
med de gaturegleringar som skedde i Stockholm på 
1600-talet.

Sellings studie visar att ett långt planarbete och 
många diskussioner inom de kommunala myndigheter
na föregick Lindhagens förslag. Han undersöker frågan 
om vilka fler personer som egentligen låg bakom 
planen och jämför den med ett föregående planförslag 
utarbetat av Wallström och Rudberg. Vidare studerar 
han turerna under planens verkställande. Utan att 
boken utgör en biografi står Albert Lindhagen och hans 
gärningar i fokus. Sista halvan av boken består av en 
kartatias där kartor och planförslag från åren 1857 till 
1887 finns samlade.

E Swedlund, Robert & Ehrensvärd, Ulla (1969)
At förse Riket med beständige och 
prydlige Byggnader: Byggnadsstyrelsen och 
dess föregångare: jubileumsskrift.
Byggnadsstyrelsen.

Detta är en jubileumsskrift med anledning av 50-års- 
firandet av Byggnadsstyrelsen, som inrättades 1918 
(nuvarande Statens fastighetsverk).

Byggnadsstyrelsen har haft många föregångare, men 
den första organisationen med motsvarade uppgifter 
kom till 1618. Då som nu, har uppgifterna huvud
sakligen bestått av förvaltning av kronans fastigheter 
och mark, dock har administrationen förändrats och 
utvecklats över tid, vilket denna bok skildrar. Under
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en period var ämbetets uppgift närmast att likna 
vid ”slottsarkitektkontor”. År 1967 övergick delar av 
Byggnadsstyrelsen till det då nybildade Statens 
Planverk och till Riksantikvarieämbetet.

Boken består av två delar. I den första görs en 
historisk genomgång av ämbetets utveckling. Här 
presenteras även några av de personer som genom tiden 
varit knutna till ämbetet och därmed påverkat svensk 
stadsbyggnad, som till exempel Tessin d.y., Carl 
Hårleman, Carl Fredrik Adelcrantz, Sigurd Curman 
med flera. I del två presenteras en lång rad ritningar ur 
arkivet.

B Ödmann, Ella & Dahlberg, Gun-Britt (1970)
Urbanization in Sweden: means and 
methods for the planning.
National institute of building and 
urban planning research.
Allmänna förlaget.

En bok som, enligt dess författare, i huvudsak vänder 
sig till utländska yrkesutövare inom samhällsplanering, 
såsom en introduktion till den svenska planerings
processen och dess relevanta institutioner. I detalj 
redogör författarna för den fysiska planeringen, 
bostadssektorn och byggprocessen. Dessutom disku
teras urbaniseringen i Sverige, med avfolkningsproblem 
i vissa landsändar och kraftig befolkningstillväxt i 
städerna som följd. De problem som de urbana regio
nerna brottas med är, enligt författarna, bostadsbrist, 
trafikstockning och föroreningar. Stockholm, Göteborg 
och Malmö står som exempel.

Detaljerad fakta och statistik gör denna bok värde
full för fler än ”utländska planerare”. Till exempel kan 
man beträffande bostadsbeståndet utläsa att av det 
totala antalet nya bostadshus som tillkom i Sverige 
1967 var 28 procent enfamiljshus. Motsvarande tal för 
Norge var 70 procent och för Ungern 1,5 procent. 
Vidare kan man beskåda typiska svenska planlösningar 
från olika årtionden och läsa om Svensk Byggnorm och 
Svensk standard för köksinredning, bostadsbrist, 
hushållstyper, bostadspriser, statliga lån och bidrag, 
bostadspolitik etcetera.

E Öhngren, Bo (1977)
Urbaniseringen i Sverige 1840-1920.
I: Blom, Grethe Authén (red.)
Urbaniseringsprosessen i Norden 3.
Universitetsforlaget.

Urbaniseringsprocessen i Norden är en antologi i tre 
band sammanställd av Grethe Authén Blom och 
utgiven i Norge. (Se Birgitta Ericsson ovan.) Öhngrens 
kapitel utgör Sveriges bidrag i det tredje bandet.

Öhngren inleder med att i korta drag beskriva den 
enorma ”befolkningsmässiga tyngdpunktsförskjut- 
ning” som skedde under perioden 1840 till 1920, 
då den svenska stadsbefolkningens andel ökade från 10 
till 29 procent. Öhngrens i huvudsak kvantitativa 
undersökning utgår ifrån frågeställningarna: Hur var 
denna stora förändring möjlig och vilka var orsakerna? 
Varför kom förändringen vid 1800-talets mitt och kan 
denna förändring sammanfattas under begreppet 
urbanisering?

Genomgående studerar Öhngren förhållandena 
även på landsbygden, som han menar i hög grad också 
påverkades av de stora samhällsförändringarna. 
Statistiska analyser inom urbaniseringsforskningen 
brottas med definitionsproblem som härrör från 
åtskillnaden mellan olika administrativa indelningar av 
städer och stadslika samhällen. Öhngren löser detta 
genom att redovisa data dels för de administrativa 
städerna separat, dels för dessa inkluderat med alla 
stadslika samhällen. Data utifrån den sistnämnda 
definitionen visar att cirka 45 procent av befolkningen 
1920 levde i städer eller stadslika samhällen/ 
tätorter. Urbaniseringen hade dels demografiska, dels 
ekonomiska/näringsgrensmässiga orsaker: Landets 
befolkning ökade överlag och städerna kom så 
småningom att uppvisa betydande födelseöverskott. 
Samtidigt fanns på landsbygden ett befolkningsöver
skott och i städerna, i och med industrialiseringen, 
ett allt mer ökande arbetskraftsbehov.

Perioden 1980-1994

E Acking, Carl-Axel; Bjur, Hans; Blom, Holger;
Hallerdt, Björn; Kordina, Birgit med flera (1983)
Torg- och gaturum i några svenska städer.
Sv. Kommunal-Tekniska Föreningen: Stadsbyggnad.

Ett särtryck av artikelserien ”Torg- och Gaturum” ur 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens tidskrift, 
Stadsbyggnad. I särtryckets förord kan man läsa att 
”intresset för innerstadens renässans” växer efter att 
fokus under årtiondena tidigare legat på bostads
byggande och trafiklösningar. Syftet är att propagera 
för denna renässans och peka på innerstadens 
kvalitéer, såsom korta avstånd, stort serviceutbud, 
invanda gaturum och vad man kallar ”de samlade 
miljöerna” samt att uppmana till varsamhet i förnyelse 
av dessa.

Sammanlagt 11 bidrag ingår i särtrycket, med 
exempel från Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsing
borg, Lund och Strängnäs. I exemplen berättas om
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specifika platser, i huvudsak centrala torg, och om hur 
dessa har förändrats fysiskt och funktionsmässigt 
genom tiden samt hur förnyelsen av platserna har skett 
på senare tid.

■ Ahlberg, Carl-Fredrik & Rudberg, Eva (1986)
Tankar om samhällen och samhällsplanering:
ett urval artiklar från fyra decennier.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Boken är en sammanställning av artiklar skrivna av 
Ahlberg under 1940- till 1970-talen. Rudberg har 
svarat för urvalet samt en uppsats om Ahlbergs yrkes
verksamhet. Ahlberg var utbildad arkitekt vid Kungliga 
Tekniska Högskolan och arbetade bland annat på 
Göteborgs och senare även Stockholms stadsbygg- 
nadskontor och som regionplanedirektör i Stockholms 
län. Parallellt med sin yrkesverksamhet studerade och 
analyserade Ahlberg sina kollegor och skrev artiklar 
om planeringens arbetsprocess samt formulerade 
riktlinjer för denna.

Syftet med urvalet av artiklar är att dessa ska 
spegla planeringsdebatt och ideologi under denna 
period av stadsbyggande i Sverige. Samtidigt var ambi
tionen att artiklarna skulle ha ett kunskapsinnehåll 
relevant ännu då antologin sammanställdes. Ahlbergs 
syn på planeringens roll representerar tidens rationalis
tiska planeringsideologi, samtidigt som han betonar 
vikten av att som planerare arbeta utifrån ett brett 
material. Svårigheten är att sammanställa materialets 
delar till en rättvisande helhetsbild. Denna bild av 
staden som helhet utgör något av ett tema i boken. (En 
artikel skriven av Ahlberg 1950 behandlas ovan.)

■ Ahlzén, Rolf (1993)
Återupprätta staden!
Wermlandica
s. 93-99 1993.

I debattartikeln angriper Ahlzén de senaste 30 till 40 
åren (räknat från 1993) av förnyelse av stadskärnan, 
som enligt Ahlzén bara har utgått ifrån funktiona
listiska och ”pseudorationalistiska” föreställningar 
om effektivitet genom funktionsseparering och mekani
sering. Han ifrågasätter bilismens plats inne i stads
kärnan och kritiserar den vårdslösa behandlingen av 
gammal bebyggelse.

Vidare hävdar Ahlzén att arkitekturen från 1960- 
och 1970-talen är fruktansvärd. Han skriver: ”Våra 
städer är objektivt fula.” I stället propagerar Ahlzén 
för ett stadsmässigt ideal. Han skriver om vikten av 
mötesplatser och om stadsmässiga aktiviteter som 
flanerande, politiska aktiviteter, skönhetsupplevelser

etcetera. Enligt Ahlzén ska en stad ”vara vacker, äga 
estetiska kvaliteter, erbjuda ... mötesmöjligheter, möj
liggöra samtal på gator och torg ...”. Han exempli
fierar sin framställning med förhållanden i Karlstad.

■ Ahrbom, Nils (1983)
Arkitektur och samhälle:
funderingar över 50 års svensk arkitektur.
Arkitektur.

Boken sammanfattar 50 år av samhällsbyggande under 
den funktionalistiska arkitekturens period, 1930 till 
1980. En period under vilken arkitekten och professorn 
Ahrbom var verksam inom debatten och inom profes
sionen.

Ahrboms framställning innehåller till stor del per
sonliga reflexioner och essäliknande texter om denna 
period, som vid tiden för bokens utgivning var starkt 
ifrågasatt och omdiskuterad. Ett värde med Ahrboms 
bok är att den även innehåller föredrag hållna under 
1940- och 1950-talen, vilket ger en inblick i hur debat
ten lät då.

Syftet med framställningen är att reda ut begreppet 
funktionalism. Vidare driver Ahrbom tesen att arkitek
turen speglar samhället och dess förändringar samt att 
det även i en tid att snabba förändringar finns spår av 
tradition och kontinuitet.

■ Andersson, Hans (1990)
Sjuttiosex medeltidsstäder:
aspekter på stadsarkeologi och medeltida
urbaniseringsprocess i Sverige och Finland.
Riksantikvarieämbetet.

Detta är slutrapporten från projektet Den tidiga 
urbaniseringens konsekvenser för nutida planering 
vilket innefattade en genomgång av arkeologiskt 
material från samtliga medeltida städer på svenskt och 
finländsk område. Projektet initierades redan i början 
av 1970-talet. Bakgrunden till projektet låg i 1960- 
talets stora citysaneringar då rivningar och ny bebyg
gelse hotade få svåra konsekvenser för kulturlagren i 
de gamla städerna. Huvudsyftet var att ge ett underlag 
för den antikvariska, lokala, dagliga verksamheten i 
städerna.

För varje stad, sammantaget drygt 70 stycken plus 
sex stycken i dåvarande östra rikshalvan, har en 
särskild rapport publicerats. Denna slutrapport inleds 
med en dokumentation över projektets genomförande. 
Slutrapporten tillför dessutom ett helhetsperspektiv 
som de enskilda rapporterna saknar då den behandlar 
generella drag i den medeltida urbaniseringens ut
veckling.

Även situationen ur ett regionalt perspektiv behand
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las, där de södra delarna av det medeltida Sverige 
inklusive Finland tas upp, liksom de delar av nuvar
ande Sverige som då tillhörde Norge eller Danmark. 
Några generella förändringsperioder urskiljs, däribland 
tiden närmast efter 1200 då flera nya städer tillkom. 
Ekonomisk utveckling anses ligga bakom förändring
arna.

Till skillnad från till exempel Hall (1999) drar man 
i rapporten slutsatsen att Stockholm tillsammans med 
flera andra städer var planerade och anlagda städer, då 
dessa hade en kunglig borg och en församlingskyrka. 
Hans Andersson betraktas som en av de mest centrala 
aktörerna inom svensk stadsarkeologi under 1970-, 
1980- och 1990-talen.

■ Andersson, Kjell (1980)
Exempel på stadsförnyelse: 
en sammanställning.
Stadsförnyelsekommittéerna.

Rapporten är tillkommen inom ramen för Stadsför
nyelsekommitténs regeringsuppdrag att göra en över
syn av mål och medel för stadsförnyelse i Sverige. 
Andersson gör här en sammanställning av avslutade 
och pågående förnyelseprojekt i svenska städer. Syftet 
är att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte 
och att skapa en grund för fortsatt kunskapsinsamling.

Andersson har delat in de sammanställda förnyelse
projekten i fem typfall. Typfallsindelningen är baserad 
på de behov, problem och brister, som föranlett - 
stadsförnyelseprojektet. De fem typfallen är struktur- 
och resursfrågor (till exempel förtätning eller energi
sparande åtgärder), befolkningssammansättning och 
sociala förhållanden, verksamhetsförändringar, stan
dard och normkrav (till exempel modernisering av 
äldre bostäder) samt slutligen trafikfrågor och miljö
störningar. För var och en av de 60 samlade projekten, 
redogör Andersson för uppgifter om kommun, huvud
man, tidpunkt, kort beskrivning av åtgärderna och 
resultatet, använda planstyrmedel och källa.

■ Arkitekturmuseet (1980)
Funktionalismens genombrott och kris: 
svenskt bostadsbyggande 1930-80: 
utställning utförd av Arkitekturmuseet.
Arkitekturmuseet: Prisma.

Antologi och utställningskatalog sammanställd inför 
Arkitekturmuseets utställning, med samma namn. 
Utställningen och boken gjordes först på tyska och 
Ungerska för att visas bland annat i München, Berlin 
°ch Budapest.

Ar 1980, då boken gavs ut, hade det gått femtio år 
sedan Stockholmsutställningen 1930, en händelse som

brukar betraktas som funktionalismens genombrott i 
Sverige. Med anledning av detta jubileum tillkom 
antologin i syfte att presentera bostadsbyggandet under 
dessa år samt att kritiskt diskutera idéer och resultat. 
Den grundläggande frågan som diskuteras är huruvida 
det då flitigt kritiserade bostadsbyggandet från 
rekordåren är att betrakta som ett fullföljande av eller 
ett brott mot funktionalismens ideal från 1920- och 
1930-talen. Dessutom diskuteras huruvida den hårda 
kritiken är befogad.

Olle Svedberg tecknar bakgrunden till funktional
ismen: bostadsnöd, stadsbyggnadsidéer från tiden efter 
sekelskiftet, egnahemsbyggandet, storgårdskvarteren, 
de första bostadsvaneundersökningarna och så vidare. 
Eva Rudberg redogör för 1940- och 1950-talens 
bostadsbyggande och Bengt O.H. Johansson för 1960- 
och 1970-talen. De erfarenheter man vunnit rannsakas 
av Henrik O. Andersson med frågor om form, förvalt
ning och boendeinflytande inför framtiden.

Boken innehåller avslutningsvis ett kritiskt foto
reportage från Hammarkullen i Göteborg av Jens S. 
Jensen, ett reportage som får sin nyanserade fortsätt
ning i Arkitekturmuseets antologi En miljon bostäder, 
utkommen 1996. (Se Rörby 1996.)

■ Bebyggelsehistorisk tidskrift (1982)
Den medeltida staden nr 3 1982.

Ett temanummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift med 
forskning om den medeltida staden. Redaktör är 
Margit Forsström.

Artiklarna i temanumret är indelade tematiskt:
1) Översikt över antikvarisk-arkeologisk verksamhet.
2) Urbaniseringsproblem. 3) Topografiska och geo
grafiska problem. 4) Exempel på olika källmaterial och 
5) Enskilda undersökningar. Merparten av den 
forskning som tas upp ingår i projektet Den tidiga 
urbaniseringens konsekvenser för nutida planering/ 
Den medeltida staden, vars slutrapport publicerades 
1990 (se Andersson 1990 ovan). Inom ramen för 
projektet publicerades dessutom en rapport för varje 
stad med medeltida rötter, cirka 70 stycken.

Lars Redin skriver om hur arkeologin som veten
skap har utvecklats från att huvudsakligen ha sysslat 
med insamling till forskning, tolkning och förklaring.

Hans Andersson jämför i sin artikel städerna i 
centrala respektive västra Sverige, bland annat beträf
fande yta. Han anser att regionernas städer har distink
ta skillnader.

Övriga artiklar tar upp bland annat Mälarstädernas 
omland, landhöjningen, städernas varuproduktion, 
kyrkobyggnader etcetera. De enskilda undersökningar 
som tas upp i temanumret behandlar utgrävningar i 
Visby och Malmö.
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■ Bergman, Bo; Hjärne, Lars & Olsson, Sören (1991)
Stadsliv och grannskap.
Statens institut för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Denna bok, som är tänkt som ett debattinlägg, är 
sammanställd efter Bo88-konferensen Det goda boen
det. Artiklarna i boken utvecklar de inlägg författarna 
gjorde under konferensen.

Författarna diskuterar hur staden ska byggas för att 
bli bra för människorna och huruvida en demokratisk 
bostadsplanering är möjlig. Vidare undersöker de vilka 
boendeideal invånarna egentligen har; den anonyma 
staden eller det nära grannskapet. Det är alltså två av 
planeringsdebattens ideal som ställs mot varandra: 
Å ena sidan det då framväxande stadsmässiga idealet 
med möten, frihet, spänning och variation i en offentlig 
miljö. A andra sidan grannskapsidealet med igenkänn
ande, gemenskap, trygghet och kontinuitet. Vilka mot
sättningar och likheter har dessa ideal?

Bergman beskriver i sin första artikel stadslivets 
roll under 1900-talet - från sekelskiftets storstadspessi- 
mism till stadsmässighetens renässans i slutet av 1980- 
talet. Det sistnämnda stadsidealet utvecklar Bergmans i 
sin andra artikel i boken.

Olson behandlar grannskapsidéns historia och 
giltighet i dag. Hjärne diskuterar demokratisk bostads
planering och huruvida den planerade fysiska miljön 
kan påverka det sociala livet och gemenskapen.

■ Bergold, Carl Erik (1985)
Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950:
en aspekt på folkhemmets framväxt.

Doktorsavhandling från Konstvetenskapliga institutio
nen vid Uppsala universitet.

Bergold gör en gedigen och systematiskt genomgång 
av allt bostadsbyggande i Uppsala under första hälften 
av 1900-talet. Perioden delar han in i fyra delar, vilka 
utgör var sin del av avhandlingen; 1900-1910, 
1910-1917, 1917-1939 och 1939-1950. För respek
tive period tecknar Bergold dels en allmän bild av 
befolkningsförändringar, översiktliga stadsplaner samt 
nya influenser, dels mer detaljerade redogörelser för 
bostadsbyggandet i olika områden.

Bostadsbyggandet under respektive period är 
presenterat tematiskt för olika bostadskategorier som 
till exempel kommunalt bostadsbyggande, studenternas 
bostäder och egnahemsbyggande. En bostadskategori 
som var typiskt för Uppsala var föreningshusen tillkom
na under 1920-talet i de boendes egen regi. Vidare var 
lägenhetsboende tradition och stark förebild.

De förändringar av stadslandskapet som skedde 
under denna period, tolkar Bergold som en framväxt av

Folkhemssverige där stadsbyggandet inte bara hade 
tekniskt-ekonomiska motiv, utan även allt mer sociala 
och moraliska: ”Att bygga bostäder blev ett samhälls
bygge.”

■ Billing, Peter; Olsson, Lars &
Stigendal, Mikael (1989)
Malmö - vår stad. Om socialdemokratins lokalpolitik.
I: Molin, Karl; Åmark, Klas; Bergström, Villy &
Misgeld, Klaus (red.)
Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige
under 100 år.
Tiden.

En av sammantaget 13 studier av 16 forskare från olika 
institutioner och universitet i antologin Socialdemo
kraternas samhälle: SAP och Sverige under 100 år. 
Antologin är resultatet av ett forskningsprojekt om 
socialdemokraterna och samhällets förändringar, i 
samband med partiets 100-års jubileum.

Historikerna, Peter Billing och Lars Olsson har 
tillsammans med sociologen Mikael Stigendal skrivit 
ett kapitel om Malmö, såsom exempel på en ”lokalt 
framgångsrik socialdemokrati”. Författarna gör en 
historisk genomgång av Malmös utveckling och 
omvandling från medelstor handelsstad till en av 
landets ledande industristäder. Med två parallella 
perspektiv skildras dels den socialdemokratiska lokal
politikens historia med detaljer om möten, val, ideolo
giska förändringar, kommunala bostadsbolag etcetera, 
dels det lilla vardagliga närsamhällets historia och för
ändring, med berättelser om mäns och kvinnors vardag 
och om enskilda personligheter. Utvecklingen i Malmö 
jämförs med den i Wien.

■ Bjur, Hans (1984)
Stadsplanering kring 1900: med exempel från
Göteborg och Albert Lilienbergs verksamhet.

Doktorsavhandling vid avdelningen för Arkitekturens 
Teori och Historia, Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg.

Bjurs avhandling syftar till att undersöka, beskriva 
och analysera perioden av planering runt sekelskiftet 
1900, en epok som Bjur menar utgjorde ett betydelse
fullt skede inom planeringen. Bjur studerar denna 
periods europeiska influenser från Camillo Sittes 
Österrike och Ebenezer Howards England.

Utan att avhandlingen för den skull kan betraktas 
som en renodlad monografi görs vidare en beskrivning 
av stadsingenjören Albert Lilienbergs verksamhet - en 
av tidens föregångsmän inom stadsplanering. För att ge 
en bakgrund till de samhällsproblem som Lilienberg 
med sin stadsplanering sökte lösa, beskriver Bjur även
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hur staden och dess relation till omlandet kom att 
förändras genom industrialiseringen. Fenomenet 
stadsupplösningen är här centralt, det vill säga när 
staden både till formen och rent funktionellt bryts upp, 
när dess innebörd förändras och när den tidigare 
tydliga motsättningen mellan stad och land omvandlas.

Bjur visar hur förändringarna av staden skapade två 
huvudsakliga problemfält för planerare. Problemfälten 
var dels den formmässiga ”stadsförstörelsen”, dels 
uppgiften att på ett rationellt sett organisera ”de nya 
krafterna” för att omskapa staden till en effektiv 
produktionsapparat, en slags optimistisk futurism. Han 
placerar även in dåtidens stora namn i dessa båda fält, 
beroende på vilket de såg som mest angeläget. Bjur 
benämner dessa båda inriktningar som ”det konst
närliga och det organisatoriskt-tekniska”. Göteborg 
utgör ett genomgående exempel i avhandlingen.

■ Bjur, Hans & Wetterberg, Ola (1990)
Kulturmiljö och planering: om historia för framtiden.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt, som 
utvecklades ur ett uppdrag att utföra ett kulturminnes- 
vårdsprogram för Kristinehamns kommun. Syftet med 
rapporten är att studera allmängiltiga problem och 
möjligheter beträffande kulturmiljövårdens uppgifter i 
den fysiska planeringen. Hur ska ett kulturminnes- 
vårdsprogram bli planerande och verkligen få bety
delse? Hur kan man övergå från rena beskrivningar av 
kvalitéer till konkreta planeringsåtgärder?

Författarna diskuterar de principiella svårigheterna i 
samband med att kulturmiljöns värde ska beskrivas, 
samtidigt som de poängterar vikten av tydliga och 
konkreta beskrivningar av värdet, detta för att 
”allmänliggöra diskussionen om stadens framtid”. När 
författarna analyserar problemet finner de att kultur
miljövården måste närma sig den fysiska planeringens 
villkor och vice versa. Den fysiska planeringen bör bli 
mer kulturvårdande.

Framställningen exemplifieras av förhållanden i 
Umeå och Kristinehamn. Till rapporten bifogas en läns
vis sammanställning över kulturhistoriska utredningar.

■ Bodström, Kerstin (1994)
Marken, makten och bostäderna:
markanvisning inom mark- och bostadspolitiken i
Stockholm.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Doktorsavhandling framlagd vid kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet.

I avhandlingen kartlägger Bodström Stockholms 
stads markanvisning för bostäder för tiden efter 1980, 
det vill säga de kommunala politiska beslut som ger en 
byggherre rätten att bebygga ett visst kommunägt 
markområde med bostäder. Syftet är dels att iaktta 
själva markanvisningsprocessen med dess aktörer, dels 
att analysera det geografiska resultatet av mark
politiken. Dessa markanvisningar analyseras mot 
bakgrund av den historiska ideologin bakom samhälle
liga markinnehav. Denna ideologi går ut på omför
delning av markvärdesstegringen, goda bostäder och 
effektiv stadsutbyggnad.

Bodström har iakttagit hur markanvisningarna har 
fördelats mellan olika bostadsföretag, däribland 
allmännyttan, beträffande geografisk spridning och 
attraktiva lägen. Bodströms resultat visar bland annat 
att allmännyttiga sektorns bostäder i ett internationellt 
perspektiv givits ovanligt god tilldelning och att bland
ningen av olika bostadskategorier och därmed invånar- 
kategorier har varit stor. Det stora kommunala mark
innehavet har även inneburit en öppenhet i planeringen 
eftersom risken för markspekulation i samband med 
planerna undanröjts.

Utblickar från avhandlingens avgränsning görs 
rumsligt mot andra städer och rent historiskt mot 
sekelskiftet.

■ Bäcklund, Dan (1990)
Stabilitet och kontinuitet: ledande städer
i Sverige 1820-1970.
CERUM Umeå universitet.

En rapport från ett forskningsprogram med det över
gripande namnet ”Funktioner och samspel i regionala 
nätverk” på CERUM vid Umeå universitet. Inom detta 
program drevs ett projekt kallat ”Medelstora städer i 
Sverige 1820-1970”. Ett av syftena var att undersöka 
långsiktiga skillnader i befolkningstillväxt mellan de 
medelstora städer, som fungerat som regionala centra 
under 1900-talet.

I uppsatsen behandlas frågor kring ortshierarkin, 
det vill säga den nationella storleksordningen mellan 
städer samt hur och varför storleksordningen föränd
ras. Bäcklund prövar teser rörande städers stabilitet - 
att stora städer är stabila - och vad som kan störa 
stabiliteten så att städerna växer eller faller tillbaka i 
förhållande till andra stadsregioner.

Bäcklunds undersökning visar att hypotesen saknar 
grund. Städerna behåller sina ledande positioner bara 
därför att de i absoluta mått är större än sina 
konkurrenter. En av Bäcklunds slutsatser är att stads
utvecklingen i Sverige under 150 år snarare haft 
karaktären av ”kontinuerlig omstrukturering” än av 
stabilitet.
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■ Cariestam, Gösta (1986)
Samhällsbyggarna vid Storsjön: en plats i utkanten 
blir en stad i världen: en diskussion om stålstaden 
Sandviken - och - om mål och medel i samhälls
planeringens Sverige 1862-1984.
Statens institut för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Doktorsavhandling framlagd vid Nordiska Institutet 
för samhällsplanering (Nordplan).

Cariestam har studerat Sandvikens framväxt och 
utveckling mellan åren 1862 och 1984, i ett analytiskt 
perspektiv. Syftet med studien är att undersöka de 
ideologiska rötterna till framväxten av industrisam
hället samt hur modern social planering byggdes upp. 
Sandviken utgör i detta sammanhang ett ”mönster
samhälle” i det svenska välfärdsbygget och Sandvikens 
framväxt, med många ”intrikata trådar”, tjänar i 
avhandlingen som exempel på det moderna folkhems- 
bygget. Ambitionerna för välfärdsstaten formulerades 
när arbetarrörelsen övertog den politiska makten på 
1930-talet. Kärnan i välfärdstanken är omsorg och dess 
förutsättningar ligger i en effektiv produktion för att 
tillfredsställa basbehoven. Med industrisamhället ville 
man skapa paradiset på jorden och utrota all fattig
dom.

En stor del av avhandlingen ägnas åt teoretiska 
utgångspunkter och vetenskapliga metoder/förhåll
ningssätt för att studera samhällsplanering. Carlestams 
framställning har en personlig och tolkande ton, där 
den subjektiva inlevelsen och föreställningen är central. 
Begrepp som välfärd, folkhemmet, den svenska model
len och bruksandan är väsentliga.

■ Ekbrant, Carl (1982)
Sanering - ombyggnad och förnyelse: 
en genomgång av befintlig statistik över rivning 
och avgång samt ombyggnad 1912-1981.
Statens institut för byggnadsforskning.

Ekbrant fyller här själv den lucka han anser finns 
beträffande statistisk dokumentation inom forskningen 
och debatten om ingrepp i bebyggelsemiljön. Statistik 
över byggandet började sammanställas i början av 
1900-talet. Trots att statistiken över rivning och 
ombyggnad under 1900-talet inte har varit konsekvent 
uppbyggd, har Ekbrant sammanställt olika serier med 
statistik över ombyggnation, avgång ur bostads
beståndet och modernisering.

Resultatet visar att det mest var en- och tvåfamilj s- 
hus som revs före andra världskriget och stora sekel- 
skifteslägenheter som byggdes om till mindre. Efter kri
get berörde ombyggnad och renovering till största delen 
en- och tvåfamiljshus, medan rivning till större delen

berörde flerfamiljshus. Ekbrant konstaterar att det före
ligger mätproblem då det gäller att bedöma omfattning
en av ombyggnad och modernisering. Han redovisar tre 
möjliga metoder: antalet ombyggda eller moderniserade 
lägenheter, arbetskraftsåtgång eller kostnad.

■ Ekbrant, Carl (1986)
Samhällets stöd till byggandet och boendet
under 1900-talet: en översiktlig redogörelse.
Statens institut för byggnadsforskning.

Ekbrant redogör i denna skrift för uppbyggnaden och 
utvecklingen av samhälleligt bostadsstöd, både till 
byggandet och till boendet. Hans studie är baserad på 
en genomgång av riksdagstryck och statistik från 1900- 
talet. Bakgrunden till och diskussionen om ett sam
hälleligt stöd tar Ekbrant också upp. I början av 1900- 
talet bildade filantropiska stiftelser och kooperativa 
förbund opinion för ett större samhälleligt ansvar och 
engagemang. Även den framväxande hyresgäströrelsen 
började under 1920-talet att påverka utvecklingen. 
Ekbrant skriver att det fanns politiskt motstånd mot att 
införa stöd till byggandet och boendet i städerna, efter
som man befarade att det skulle locka allt fler arbetare 
att flytta till städerna.

Skriften tar upp egnahemsfrågan, olika finans
ieringsinstitut och låneformediare samt bostadsbygg
andet från 1900-talets början till mitten av 1980-talet. 
Ekbrant gör även en översikt av de viktigaste lånen 
och bidragsformerna och redogör för samhällsstödet 
kvantitativt i tabeller och diagram.

■ Engfors, Christina (red.) (1987)
Folkhemmets bostäder 1940-1960:
svenskt bostadsbyggande under 1940- och 50-talen.
Arkitekturmuseet.

Antologi och utställningskatalog sammanställd inför 
Arkitekturmuseets utställning med samma namn. 
Bland de medverkande författarna märks personer som 
aktivt deltog i debatten och/eller planeringen under de 
två decennier av bostadsbyggande som står i fokus: 
1940- och 1950-talen.

Folkhemmets idéer presenterades redan under 1930- 
talet, men först efter kriget drog det stora bostads
byggandet igång. Som start brukar man tala om 
Stockholmsutställningen 1930, medan många av de 
konkreta planerna drogs upp i bostadssociala utred
ningen, som lades fram 1945 efter mer än tio års 
arbete. Bostadsbristen var akut och de medel man tog 
till var statligt finansiellt stöd och bostadsnormer med 
minimikrav på standard och omfattande bakom
liggande bostadsvaneundersökningar. Under denna 
epok kom de allmännyttiga bostadsbolagen till, vilka
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tillsammans med de kooperativa kom att bli väg
ledande och dominerande. Kännetecknande för folk
hemmets byggande, liksom orsaken till varför denna 
epok av bostadsbyggande ofta lyfts fram som förebild, 
är de goda idéerna och den demokratiska ambitionen 
kombinerat med just kvalitén och det ännu hantverks
mässiga byggandet. Det var först mot slutet av 1950- 
talet som ansträngningarna mot bostadsbristen tog sig 
uttryck i mer storskaligt och industriellt byggande.

Ett centralt tema och syfte med antologin är bevak
ning av, kritik mot och konstruktiva tips om förnyelse
arbetet av folkhemmets byggnader.

■ Engfors, Christina (red.) (1988)
Göteborg.
Arkitekturmuseets årsbok 1988.

Antologi sammanställd av Christina Engfors, med 
bidrag från forskare verksamma i Göteborg och med 
Göteborg som forskningsfält, till exempel Björn Linn, 
Claes Caldenby, Hans Bjur, Gunilla Linde och Gun 
Schönbeck.

Antologins tema är arkitektur och stadsbyggande i 
Göteborg. Tillsammans belyser bidragen betydande 
epoker och insatser i Göteborgs arkitektur- och 
planeringshistoria. Antologin har tidsmässigt fokus på 
1800- och 1900-talen. Ett syfte med antologin är att 
bryta Stockholmsdominansen inom det som publiceras 
i ämnet och att nyansera historiebilden, vilken ofrån
komligt påverkats av denna dominans. Linn skriver, i 
sitt kapitel om Göteborgs position i den svenska 
arkitekturvärlden, om ”den göteborgska traditionens 
egenart” i fråga om både arkitekturstil och material. 
Som en mer betydande epok för stadsbyggandet 
i staden lyfts tiden efter sekelskiftet 1900 fram, då 
Albert Lilienberg var förste stadsingenjör i Göteborg. 
I Bjurs bidrag tas denna epok upp tillsammans med 
1600-talet då staden anlades och 1800-talets utvidg
ningsplaner.

Ett kapitel i antologin ägnas åt trädgårdsstaden 
Orgryte med stadsplan ritad av Lilienberg. Linde och 
Schönbeck tecknar i sin gemensamma uppsats två 
porträtt över A. W. Edelsvärd respektive Victor von 
Gegerfelt, båda officerare och självlärda arkitekter 
verksamma i Göteborg under 1800-talets senare hälft.

■ Engström, Marika & Bengtzon, Olle (red.) (1993)
- att bygga så lagom - den måttfulla staden.
Svensk Byggtjänst.

Antologi sammanställd av Engström och Bengtzon 
efter ett symposium anordnat av Vadstena Lorum för 
samhällsbyggande 1993. Temat är den måttfulla 
staden, vilket inbegriper ett stadsplaneringsideal där

små och medelstora städer framhålls som förebilder för 
ett socialt och ekologiskt robust samhälle. Utgångs
punkten är att dessa städer kännetecknas av (eller har 
förutsättningar för) närhet till människor och natur, 
korta avstånd, samspel mellan stad och land, lyhördhet 
och varsamhet i planering och utveckling.

Sex åskådningsexempel från Vadstena, Mjölby, 
Höganäs, Västerås, Norrtälje och Härnösand utgör 
huvuddelen av antologin. Här redovisas planer på 
stadsförnyelseprojekt, som anses ligga i linje med mått
fullhet som ideal, liksom exempel som anses mindre 
lyckade. Exemplen är författade i huvudsak av respek
tive stads stadsarkitekt eller motsvarande. Bland övriga 
författare kan nämnas Lredrik von Platen och Carl Erik 
Bergold.

■ Eriksson, Eva (1990)
Den moderna stadens födelse:
svensk arkitektur 1890-1920.
Ordfront.

Enligt Eriksson är syftet med denna bok att bidra med 
ökad kunskap om stadens arkitektur, som hon hoppas 
kan leda till större varsamhet med de äldre miljöerna i 
våra städer.

Eriksson skildrar den genomgripande omvandling 
som skedde i Sveriges städer mot slutet av 1800-talet i 
och med industrialismen och den kraftiga urbanisering
en. Städerna växte till ytan och på höjden. Eriksson ger 
en samlad skildring av detta skede. Hon behandlar 
bebyggelsehistorien samt heminredningens och konst
hantverkets historia. Även enskilda aktörer, arkitekter, 
industrimän, samhällsreformatorer, som var med och 
påverkade samhällsutvecklingen, skildras i boken, 
liksom den dåvarande debatten om hur städerna skulle 
utformas.

Eriksson har delat upp framställningen i två delar. I 
del ett skildrar hon sista årtiondet före sekelskiftet och 
i del två behandlas perioden 1900-1920. Respektive 
period inleds med en ingående beskrivning av ett par 
enskilda hus, som är tänkt att representera periodens 
stil och ideal. Många exempel är hämtade från 
Stockholm, men även utvecklingen i ett antal landsorts
städer behandlas.

■ Folkesdotter, Gärd (1987)
Nyttans tjänare och skönhetens riddare: hur arkitekter
som författare till översiktliga planer 1947-74
förhållit sig till professionens överordnade värden.
Statens institut för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Doktorsavhandling framlagd vid Nordiska institutet 
för samhällsplanering (Nordplan).
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Som framgår av titeln handlar avhandlingen om 
hur de som utarbetat översiktliga planer under perio
den 1947 till 1974 har förhållit sig till professionens 
övergripande värden, nämligen nytta och skönhet. 
Folkesdotter har undersökt detta genom intervjuer med 
planerare och studier av översiktsplaner, lagstiftning 
och annan litteratur.

Folkesdotter finner att planernas designare ofta ges 
uppdraget att uppfylla i första hand en nyttoaspekt och 
att det sedan är upp till designern att göra det vackert. 
Folkesdotter finner vidare att planerarna var starkt 
påverkade av det funktionalistiska stadsplaneidealet 
fram till slutet av 1960-talet. Ett ideal, som enligt 
Folkesdotter kännetecknas av trafik- och funktions
separering samt negativa attityder till äldre bebyggelse 
och estetiska motiv. Detta ideal märks allt mindre mot 
slutet av den undersökta perioden. Hennes studier visar 
att många planerare ansåg att nytta och skönhet häng
de samman.

■ Franzén, Mats & Sandstedt, Eva (1981)
Grannskap och stadsplanering:
om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige.
Almqvist & Wiksell International.

Doktorsavhandling från sociologiska institutionen vid 
Uppsala universitet.

Författarna driver två teser. Den första är att 
grannskapsenheten har varit det dominerande idealet 
i efterkrigstidens stora expansion av bostadsområden. 
Deras andra tes är att detta har varit möjlig genom 
att grannskapsenheten väl har passat de expansiva 
förändringskrafterna i samhället under denna tids
period.

Den första tesen bekräftas genom en empirisk 
undersökning av svenska städer. Författarna anser att 
den funktionella delen av 1940-talets ideal överlevde 
och utvecklades, även om den sociala ideologin kom att 
tonas ned.

Avhandlingens andra tes diskuteras utifrån 
Habermas offentlighetsteori. Författarna framställer 
utvecklingen mot grannskapsenheter som en offent
ligenhetens omvandling; från den liberala rättsstaten 
till den starka socialstaten. Grannskapsenheten ses som 
ett resultat av en rad socialstatliga åtgärder och 
ingripanden inom bostads- och familjepolitiken, plan
lagstiftningen, trafikpolitiken, rationaliseringen av 
detaljhandeln och byggbranschen etcetera.

Andra förändringskrafter i samhället, som Franzén 
och Sandstedt menar överensstämde med grannskaps
enheten som ideal, var bilismens intåg i staden, 
produktionsteknikens utveckling, vilken medförde 
en skarpare åtskillnad mellan arbete och bostad, 
etcetera.

■ Hall, Thomas (red.) (1984)
Städer i utveckling: tolv studier kring stadsförändringar 
tillägnade Ingrid Hammarström.
Stadshistoriska institutet. Svensk stadsmiljö, byggande 
och boende under de senaste hundra åren (projekt).

Antologi sammanställd av Thomas Hall.
Hall beskriver i antologins inledning hur den stads

historiska forskningen har utvecklats under efter
krigstiden till att bli allt mer tvärvetenskaplig, parallellt 
med att synen på forskningsobjektet har förändrats från 
staden som fast och oföränderlig till staden som pro
cess/organism i kontinuerlig förändring. Syftet med 
antologin (tillägnad professorn i stadshistoria Ingrid 
Hammarström på hennes 60-årsdag) är att sammanföra 
inlägg från olika forskningsfält inom den nordiska, 
stadshistoriska forskningen för att få ”lägesrapporter 
från ett antal forskningsfronter”. Antologins bidrag är 
indelade i fyra tematiska sektioner: 1) Aspekter på den 
förindustriella staden. 2) Urbaniseringsmonster under 
1800-talet. 3) Staden som livsmiljö samt 4) Stads
historia - definitioner, metoder, teorier.

Bland bidragen finns flera författade av forskare från 
de nordiska grannländerna. Bland övriga kan nämnas 
Carl Göran Andræ som tar upp den sociala miljön i 
Uppsala i slutet av 1800-talet och prövar tesen huruvida 
den sociala segregationen växte i takt med att antalet 
hyreshus ökade. Hall skriver om stadsplanering, 
lagstiftning och beslutsprocess mellan 1860 och 1910. 
John Sjöström beskriver de små industriorternas 
bostadsbyggande under åren 1945 till 1952.

■ Hall, Thomas (red.) (1991)
Perspektiv på planering: frågeställningar och 
frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR); Swedish Science Press.

Antologi sammanställd av Thomas Hall med syftet att 
ge en sammanfattande analys av kunskapsläget och 
frontlinjer inom historiskt inriktad planeringsforsk
ning. Bakgrunden är tanken att det krävs kunskap om 
planeringens historiska förutsättningar för att förstå 
aktuella planeringsproblem. Därför ges exempel på 
olika relevanta aspekter på planeringens historia och 
den svenska situationen placeras även in i en interna
tionell kontext.

Hall inleder själv antologin med att ge en inter
nationell bakgrund till ”planeringshistoriens historia”, 
vilken han menade började i och med 1900-talets 
början. Resten av antologin består av tre sektioner. I 
sektion ett har Hall samlat inlägg om metodologiska 
och teoretiska aspekter av den ”pluralistiska och 
’mjuka’ vetenskap” som planeringshistoria är. I den
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andra sektionen diskuteras makten över planeringen, 
med frågor om planerarrollen, planmonopolet och 
”den överkörda minoritetens perspektiv”. Den sista 
sektionen är ägnad åt stadsplanering, detaljplanering 
och stadsgestaltning. De flesta bidragen i antologin kan 
sägas vara forskningsöversikter för olika teman inom 
stadsforskningen, snarare än egen forskning. Bland för
fattarna kan nämnas: Anders Gulllberg, Björn Linn, 
Ingemar Eländer, Gärd Folkesdotter, Lennart Améen, 
Johan Rådberg och Lennart Tonell.

■ Hall, Thomas & Hammarström, Ingrid (red.) (1981)
Perspektiv på Svensk stad:
staden som forskningsobjekt 1950-1980.
Akademilitteratur.

Utgångspunkten för denna antologi är Gregor Paulssons 
(red.) stora verk Svensk stad, utgivet 1950-1953 
(se ovan), som anses ha haft stort inflytande på den 
bebyggelsehistoriska forskningen. Dock inte under de 
närmast följande tjugo åren efter dess utgivning, utan 
först på sjuttiotalet då verket trycktes om inte mindre än 
fyra gånger.

I denna antologi är syftet att undersöka vilken 
betydelse Svensk stad haft som kunskapskälla och 
metodologisk förebild samt vad den kan säga om 
dagens (1981) och morgondagens forskare? Hall och 
Hammarström skriver att verket ofta omnämns i 
förord, men sällan åberopas som källa. Det faktum att 
Svensk stad helt saknade källhänvisningar och metod
diskussion, antas ha inskränkt dess användbarhet.

Denna antologis första del består av några inlägg, 
vilka tillsammans ger en bild av hur arbetet under 
Paulssons redaktörskap gick till. Några av de forskare 
som ingick i projektet på 1950-talet står för inläggen. 
Intressant att notera är att verket, som i hög utsträck
ning kom att influera bevarandeplaneringen, helt 
saknade dylika motiv. Medarbetare vittnar om att de 
på 1950-talet utgick ifrån att miljöerna de dokumente
rade skulle och borde försvinna. I denna antologis 
andra del ingår ett tjugotal inlägg, vilka tillsammans 
summerar forskningen med staden som studieobjekt 
från 1950 till 1980. Bland inläggens författare kan 
nämnas Göran Lindahl, Bo Öhngren, Lennart Améen, 
Mats Hellspong, Boris Schönbeck och Björn Linn.

■ Högdal, Lis (1987)
Trästaden: en svensk stadshistoria. I: Jansson, Erik (red.)
Levande trä.
Svenska turistföreningens årsbok 1987.

Artikeln utgör ett kapitel ur Svenska turistföreningens 
årsbok från 1987. Högdal inleder med att beskriva en 
liten svensk stad av i dag (1987); de små reservaten av

bevarad ålderdomlig träbebyggelse, ”ianspråktagna av 
stadens konsthantverkare, artister och kulturarbetare”, 
varuhusen vid torget, Storgatan som gågata med 
betongplattor, rhododendronbuskar i betongkrukor och 
de kommunala förvaltningarna i ett nytt sexvåningshus 
vid genomfartsgatan. Högdal skriver sedan: ”1 begyn
nelsen var alla städer grå”, vilket inleder en historisk 
genomgång av utvecklingen i de svenska städerna - 
stadsplaner, byggnadsordningar, bränder etcetera - från 
medeltid till sent 1980-tal. Vidare redogör hon kort för 
vad som finns bevarat från olika tidsepoker, till exempel 
kyrkorna och vissa gatusträckningar från medeltiden, 
rutnätsplaner från 1600-talet och så vidare. Högdals 
artikel utgör även något av en guide till trästadsarvet i 
Sveriges städer, genom att gatusträckningar, områden 
och enskilda hus i olika städer omnämns.

■ Johansson, Ingemar (1987)
Stor-Stockholms bebyggelsehistoria:
markpolitik, planering och byggande under sju sekel.
(Nyutgiven 1991.)
Gidlund i samarbete med Byggforskningsrådet.

Johansson vill med denna bok ge en ”översiktlig fram
ställning om bebyggelseutvecklingen och förortsbild- 
ningen i stockholmsregionen som helhet från äldsta tid 
till nu tid”, något han ansåg saknades inom stadsforsk
ningen om Stockholm. Hans stora arbete (drygt 600 
sidor) om Stor-Stockholms framväxt har fokus på pro
cessen snarare än resultatet, det vill säga han beskriver i 
första hand hur framväxten gått till, det politiska spelet 
och aktörerna, mer än vad framväxten resulterade i.

Framställningens tidsmässiga avgränsning är ”från 
Birger Jarls lilla stadsholme till dagens miljonstad”. 
Boken är indelad i delar som följer den kronologiska 
utvecklingen av kommunikationsmedel - något som i 
hög grad har styrt stadsbyggnadshistorien - nämligen: 
1) Den förindustriella tidsåldern. 2) Ångbåts- och järn
vägstrafikens tidsålder. 3) Spårvägs- och busstrafikens 
tidsålder och 4) Bilismens och pendeltrafikens tidsålder.

Varje del inleds med en allmän beskrivning av 
befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och mark
politiken. Därefter redogörs för olika typer av bebyg
gelseområden, som till exempel sommarnöjen, bad- och 
kurorter, kåkstäder, Stockholms stads trädgårdsstäder 
samt 50- och 60-talens T-baneförstäder.

■ Johansson, Ingrid; Mattsson, Birgitta &
Olsson, Sören (1988)
Totalfornyelse - turn around - av ett 60-talsområde.

I rapporten undersöker författarna ett totalförnyelse
projekt av ett bostadsområde i Göteborg byggt under 
sent 1960-tal. Studien är tvärvetenskaplig, då de tre
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författarna studerar projektet ur olika perspektiv, 
beroende på deras respektive kompetens; arkitektur, 
kulturgeografi och socialt arbete. Bakgrunden till deras 
undersökning är den ökande trenden i slutet av 1980- 
talet av dramatiska ombyggnader i stället för successiv 
renovering. Något som ifrågasattes med tanke på de 
statliga lånen, den relativt nya bebyggelsen och de höga 
kostnaderna som närmade sig nybyggnation.

Syftet är att diskutera och analysera förändringarna 
utifrån framför allt de boendes upplevelser och upp
fattningar. Boendet analyseras utifrån tre nivåer: den 
lokala offentligheten, det nära grannskapet och den 
privata nivån. Författarna redogör för förnyelsepro
jektets konsekvenser, såväl sociala som arkitektoniska. 
Dessutom har de studerat effekterna på befolknings- 
sammansättningen, såsom omflyttning och segregation.

■ Lindvall, Jöran (red.) (1992)
Den svenska byggnadskonsten.
Svenska institutet: Arkitekturmuseet;
Svensk Byggtjänst.

Denna antologi finns även utgiven på engelska med 
titeln The Swedish Art of Building. Syftet är att presen
tera svensk byggnadskonst och dess kvalitéer samt dess 
samband med teknisk och social samhällsplanering i 
stort. Lindvall skriver att svensk arkitektur bär spår av 
såväl inhemska traditioner som utländska influenser 
och att svensk samhällsplanering under perioderna 
1920- och 1960-talen utgjorde förebilder i internatio
nella sammanhang.

Boken består av två delar. I den första delen görs en 
kronologisk genomgång av den svenska arkitektur
historien med ideal, stilstudier samt en stor mängd 
fotografier. Det första avsnittet behandlar ”de historis
ka rötterna”, vilket avser tiden före 1900. Därefter 
behandlas i princip decennium för decennium under 
1900-talet. I antologins andra del skriver Torsten 
Westman om planering under 1900-talet. Övriga 
artiklar behandlar bostadsvaneundersökningar, bygg
processen och förändringar i bostadsförvaltning.

■ Nilsson, Lars (1989)
Den urbana transitionen: tätorterna i
svensk samhällsomvandling 1800-1980.
Stadshistoriska institutet: Svenska kommunförbundet.

I boken redogörs för olika typer av tätorter (städer, 
köpingar, municipalsamhällen, icke-administrativa 
tätorter), deras samhälleliga ställning och funktioner 
under olika historiska skeden samt diverse problem 
med avseende på statistik. Vidare presenteras över
sikter över den urbana transitionen sedan 1700-talets 
senare hälft fram till situationen 1980.1 den sista delen

av boken redogörs för tätortsystemens struktur, den 
urbana tillväxtprocessen (1800-1980) samt näringsliv 
och städernas tillväxt. Avslutningsvis diskuteras tät
orterna och samhällsomvandlingen.

Boken anlägger sålunda ett långsiktigt perspektiv på 
den moderna urbaniseringsprocessen och ifrågasätter 
flera väletablerade föreställningar om såväl urbaniser
ingens hastighet som dess bestämningsfaktorer. I jäm
förelse med tidigare forskning framhävs nativitetens 
och den naturliga folkökningens betydelse för urbani
seringen medan migrationens och industrialiseringens 
roller nedtonas. Hela processen ses som ojämn både i 
tid och rum, men tre ”långa vågor” identifieras under 
vilka de enskilda tätorterna med växlande framgång 
sökt anpassa sig till nya samhälleliga villkor.

■ Nyström, Jan (1990)
Stockholms stadsland: om forandringsprocesser
i en storstads ytterområden.
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Doktorsavhandling från kulturgeografiska institutio
nen vid Stockholms universitet.

Nyströms huvudsakliga syfte är att beskriva och 
analysera de processer som har lett till en spridning av 
befolkningen i Stockholmsregionen mot regionens 
ytterområden. En dylik process är permanentningen av 
fritidshus, som skapar nya bostadsområden som inte i 
förväg har planerats med nödvändig offentlig och 
privat service. De som framför andra flyttar till dessa 
områden är barnfamiljer, som söker goda boende
miljöer.

Nyström har genom fallstudier undersökt perma- 
nentningens orsaker och konsekvenser för samhället 
och den enskilda individen i två områden söder 
respektive norr om Stockholm, Kopparmora i Värmdö 
kommun och Svinninge i Österåkers kommun. Som 
allmän bakgrund till problematiken tar Nyström 
upp Stockholmsregionens pendlingsmonster, tätorts- 
struktur och befolkningsförändring samt utveckling 
av fritidshusbebyggelse. Dessutom görs vissa inter
nationella jämförelser med andra storstadsregioner.

■ Rudberg, Eva (1992)
Folkhemmets byggande:
under mellan- och efterkrigstiden.
Svenska turistföreningen.

En bok i Svenska turistföreningens serie ”Känn ditt 
land”.

Arkitekten och forskaren Eva Rudberg tar upp 
epoken av bostadsbebyggelse under 1940- och 1950- 
talen, men även decennierna före och efter behandlas 
något. I centrum står den vardagliga och anonyma arki
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lekturen, vars kvalitéer och karakteristik Rudberg 
menar ofta glöms bort eller kommer i skuggan av de 
mer påkostade exemplen i arkitekturhistorien. Med 
allmän ökad kännedom om detta bostadsbestånd, 
hoppas Rudberg, att förnyelser och renoveringar kan 
ske utan att dess värden går förlorade.

Boken är inte endast en arkitektonisk stilstudie, 
utan folkhemmets ideologiska bakgrund och dåtidens 
bostadspolitik tas även upp, liksom byggnadsteknik, 
stadsplanering och en presentation av dåtidens mest 
inflytelserika byggmästare och arkitekter. Boken är rikt 
illustrerad med såväl nya (1992) som äldre foton och 
skisser av hus och interiörer.

■ Råberg, Marianne (1987)
Visioner och verklighet, del 1 & 2.
Kommittén för Stockholmsforskning:
Allmänna förlaget.

Doktorsavhandling framlagd vid konstvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet.

Avhandlingen har två delar, en kartdel och en text
del. I kartboken finns alla bevarade Stockholmskartor 
från 1600-talet samlade, det vill säga de som täcker 
minst en hel stadsdel. Sammantaget innehåller kart
boken 36 kartor, som var och en är kommenterade 
beträffande ursprung och innehåll.

Textdelen av Råbergs avhandling med tillhörande 
figurer är en gedigen genomgång av de stora gatu- och 
tomtregleringar som planlades och genomfördes i 
1600-talets Stockholm, förändringar som än i dag i hög 
grad återspeglas i gatumönstret på malmarna. I 
avhandlingen görs även utblickar till några andra 
städer i Sverige och Europa. Råberg driver tesen att 
stadsplanerna för de olika stadsdelarna hade en 
övergripande plan som utgångspunkt, detta med tanke 
på sambanden mellan gatornas sträckning, tullstatio
nernas och kyrkornas läge. Denna övergripande plan, 
menar Råberg, utformades troligen främst som 
befästningsplan snarare än gaturegleringsplan. Själva 
genomförandet av planerna utfördes under 1630-talets 
andra hälft och under 1640-talet. Råberg finner det 
dock för troligt att planerna utformades tidigare under 
Gustav Adolfs regeringstid, en tid som präglades av en 
intensiv utveckling av styrelseformer och administra
tion. Att förverkligandet av planerna kom att dröja 
berodde på Gustav Adolfs krigsföretag i utlandet.

• Rådberg, Johan (1988)
Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975.
Statens råd för byggnadsforskning: Svensk Byggtjänst.

Doktorsavhandling framlagd vid arkitektursektionen 
vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Avhandlingens syfte är att beskriva hur frågan om 
bebyggelsetäthet har behandlats inom svenskt stads
byggande mellan åren 1875 och 1975. Rådberg går 
igenom de olika stadsbyggnadsideal eller doktriner, 
som han har valt att kalla dem, som varit gällande 
under perioden. Han redogör för hur dessa doktriner 
har påverkat lagstiftning, planering och stadsbyggande, 
särskilt med avseende på exploateringsgrad och täthet; 
högt och glest eller lågt och tätt. De doktriner som 
Rådberg menar har varit rådande är i kronologisk ord
ning följande: regularismen, trädgårdsstadsidealet och 
funktionalismen.

Rådberg gör även ett försök att utifrån statistiskt 
material beskriva tätheten i olika typer av bebyggelse. 
Bakgrunden till avhandlingen ligger i den, enligt 
Rådberg, paradoxala stadsbyggnadsutvecklingen 
under efterkrigstiden då varken ”markbrist eller 
ekonomi” tvingade oss att bygga flerbostadshus i 
stället för trädgårdsstadsbebyggelse som Rådberg själv 
förespråkar.

■ Rådberg, Johan (1994)
Den svenska trädgårdsstaden.
Statens råd för byggnadsforskning:
Byggförlaget, Svensk Byggtjänst.

Rådberg slår ett slag för trädgårdsstaden, vars prin
ciper han menar fortfarande är högst giltiga och borde 
användas mer i dagens stadsbyggande, detta även med 
tanke på ett allmän nyvunnet intresse för ekologi och 
egen odling. Med kunskapsspridning önskar han 
dessutom att vården av de trädgårdsstäder vi har ska 
ske med större varsamhet.

Trädgårdsstad som begrepp härrör från de idéer om 
stadsbyggande som slog igenom i Sverige under 1900- 
talets första decennier. Det bärande konceptet bygger 
på att kombinera stad och land; ”riktig stadsmiljö” 
med gator och torg och samtidigt det lilla huset med 
den egna täppan på gården. Ebenezer Howards 
ursprungliga utopiska, sociala idéer om the Garden 
City har aldrig realiserats, men den karakteristiska 
stilen och stadstypen som utvecklades har kommit att 
bli det vi i dag förknippar med begreppet trädgårds
stad. Runt om i Europa kom idéerna att utvecklas åt 
delvis olika håll. Den svenska trädgårdsstaden är 
mindre enhetlig och mer luftig och grön än dess gelikar 
i Danmark, England och Tyskland. Rådberg ger en 
historisk bakgrund till trädgårdsstadens uppkomst, 
analyserar dess grundstenar samt ger en rad exempel på 
trädgårdsstäder från olika håll i Sverige.

Boken är rikt illustrerad med foton, planer och skis
ser. (1994 nyutgavs Thomas Paulssons avhandling från 
1959 Den glömda staden, som behandlar samma 
period av stadsbyggnad. Se ovan.)
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■ Sannel, Bertil (red.) (1984)
Den nordiska storstaden: samordning 
eller fragmentering?
Nordens store byer, 1.
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Antologi sammanställd av Sannel. Antologin samman
fattar det första av fyra symposier som gick under det 
gemensamma namnet Nordens Store Byer och som 
anordnades 1981-1983.

Temat för det första symposiet var samarbete och 
konflikter i storstadsregionerna. Den första halvan av 
antologin ägnas åt Sanneis genomgång av de nordiska 
storstadsregionernas utveckling under efterkrigstiden. 
Han redogör här för hur planeringssamarbetet mellan 
nationella, regionala, och lokala myndigheter och 
organisationer långsamt utvecklats ”och ibland avveck
lats” i de nordiska storstadsregionerna.

Antologins övriga bidrag är skrivna av svenska, 
danska och norska forskare inom geografi samt av 
några yrkesverksamma planerare. Bland dem kan 
nämnas Anders Gullberg, Sture Öberg, Carl-Fredrik 
Ahlberg, Thomas Lundén och Tor Fredrik Rasmussen. 
Det genomgående temat för artiklarna är dels sam- 
ordningsförsök inom samhällsplaneringen, främst den 
fysiska planeringen, dels befolkningsutvecklingsstudier 
såsom olika migrationsteoretiska ansatser, boplatsval 
etcetera.

■ Schönbeck, Boris (1994)
Stad i förvandling: uppbyggnadsepoker och 
rivningar i svenska städer från 
industrialismens början till i dag.
Statens råd för byggnadsforskning;
Svensk Byggtjänst.

Schönbeck skildrar här såväl rivningarnas historia som 
byggandets från industrialismens genombrott fram till 
1990-talet; vad som revs, hur och varför samt vad som 
byggdes upp. Han urskiljer två stora rivningsepoker, 
dels sekelskiftet 1900, dels 1960-talet. Vid en jämför
else mellan dessa epoker, noterar Schönbeck att 
sekelskiftets rivningsiver på många sätt var större. 
Framtidstron och utvecklingsoptimismen var betyd
ande, men den tekniska förmågan att riva var inte lika 
utvecklad som på 1960-talet. Det som byggdes under 
sekelskiftet, hävdar Schönbeck, hade större beständig
het än det som byggdes på 1960-talet.

Schönbeck behandlar även den allmänna bak
grunden för utvecklingen, till exempel bostadsbristen, 
vilken syn på rivande respektive bevarande som har 
funnits i samhället, hur maktapparat och lagstiftning 
förändrats. Själv propagerar Schönbeck för ett ökat 
bevarande och större varsamhet inom planeringen. I

boken visar han på möjligheterna att samtidigt bevara, 
vårda och förnya.

Boken är rikt illustrerad, bland annat med foton av 
hus och interiörer före och efter ovarsamma renover
ingar.

■ Sidenbladh, Göran (1981)
Planering för Stockholm 1923-1958:
Planning for Stockholm 1923-1958.
Stockholmsmonografier utgivna av
Stockholms kommun.
LiberFörlag.

Arkitekten och före detta stadsbyggnadsdirektören 
Sidenbladh skildrar Stockholms planering under 
perioden 1923 till 1958, det vill säga de moderna för
orternas framväxt, trafikplaneringen och cityomvand
lingen. Sidenbladhs skildring tar upp många aspekter 
på planeringen såsom markfrågor, bostadspolitik, 
tunnelbanan, hamnfrågor, partihandel, miljöteknik och 
regionplanering.

Sidenbladhs 600 sidors bok inleds med två kapitel 
där den generella bebyggelsehistorien behandlas krono
logiskt. Följande kapitel är mer tematiska eller behand
lar någon specifik del av Stockholm, såsom nedre 
Norrmalm och vissa förorter.

■ Sillén, Gunnar (1981)
Staden som hembygd.
Rabén & Sjögren.

Staden som hembygd handlar om att trivas i sin 
hemstad och om förutsättningar för detta. Sillén menar 
att en grundläggande förutsättning för att trivas är att 
känna till den ort man bor i. Kunskap om stadens 
historiska utveckling ger även insikt om att staden går 
att förändra, vilket i sin tur också är en viktig 
förutsättning för att trivas. Varje ort har sin identitet, 
skriver Sillén. Den formas av ortens historia men också 
i hög grad av de människor som lever där och hur ”de 
erövrar sin miljö och använder den”.

Sillén inleder med att berätta om en stads utveck
ling utifrån exemplet Norrtälje. Han redogör för 
stadens olika funktioner och beståndsdelar, såsom 
handeln, kommunikationerna, badhusen, idrotts
platserna, bostäderna etcetera. Boken är lika mycket 
en handbok i konsten att lära känna sin hemmiljö, som 
en uppmaning att göra miljön till sin och vara med i 
dess utformning. Bortsett från de rent deskriptiva 
avsnitten i boken, finns ett uttalat socialt klass
perspektiv i Sillens analys. Det är intressant att notera 
hur tidig Sillén är med att tala om den negativa 
diskursen om förorten, vilken han menar riskerar att 
få stigmatiserande effekter.
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Boken är genomgående rikt illustrerad av såväl 
Sillens egna skisser som långa citat ur äldre skön
litterära och fackmässiga beskrivningar av stadsmiljöer.

■ Svedberg, Olle (1988)
Arkitekternas århundrade:
Europas arkitektur 1800-talet.
Arkitektur förlag AB.

Med exempel hämtade från företrädesvis utom- 
nordiska länder, gör Svedberg en kronologisk genom
gång av 1800-talets europeiska arkitekturtrender och 
ideal. Svensk arkitektur fogas in i ett större internatio
nellt perspektiv. Svedberg kallar 1800-talet för arkitek
ternas århundrade, eftersom han menar att arkitek
terna som yrkeskår i avgörande grad påverkade 
stadsplaneringen: ”... arkitekterna kom att ge industri
samhällets framstegstanke synlig gestalt i de hastigt 
växande städerna”. Svedberg hävdar att 1800-talets 
traditionsbundna arkitektur med historiska förebilder 
varade fram till första världskriget, då modernismen 
slog igenom. Med utgångspunkt från de enskilda 
arkitekterna redogör Svedberg för deras samhälle och 
verk. Han pekar även på vissa nationella särdrag och 
skillnader mellan de europeiska länderna.

Bokens upplägg följer ”ismerna” enligt nedanstå
ende ordning: nyantiken, nyrenässansen, nygotiken, 
stileklekticismen, arts and crafts, art nouveau, national- 
realism och nyklassicism. Ett särskilt kapitel behandlar 
stadsplanering, där bland annat Haussmanns planer för 
Paris, gaturegleringen i Wien, Lindhagens plan och 
trädgårdsstadsrörelsen tas upp. Boken är rikt illustre
rad med fotografier och skisser.

■ Svedberg, Olle (1988)
Planerarnas århundrade:
Europas arkitektur 1900-talet.
Arkitektur förlag AB.

Fristående fortsättning på Svedbergs Arkitekternas 
århundrade, se ovan. I denna bok behandlas 1900- 
talets arkitekturhistoria. Svedberg kallar 1900-talet 
för planerarna århundrade, eftersom han anser att 
denna period kännetecknas av abstrakt och tekniskt 
ingenjörsspråk där arkitekterna ägnar mer tid åt 
”typisering, standardisering, forskning, utredningar 
och planering”.

I centrum för boken står modernismens framväxt. 
Tyngdpunkten ligger på den radikala arkitekturen 
under 1900-talet, där namn som Le Corbusier och 
Walter Gropius är framträdande. Emellertid ägnas även 
de nordiska ländernas bostadsbyggande särskild upp
märksamhet. Svedberg har valt att dela in sin fram
ställning i ungmodernism, högmodernism och sen

modernism som sedan mynnar ut i postmodernism. 
Boken är rikt illustrerad med fotografier och skisser.

■ Wallin, Göran (red.) (1983)
Stadskärnan: planering och verklighet:
Stockholm, Göteborg, Malmö.
Byggforskningsrådets storstadsgrupp.

En rapport på initiativ av Byggforskningsrådets stor
stadsgrupp författad av Stockholms regionplanekontor 
och stadsbyggnadskontoren i Göteborg och Malmö.

Syftet med rapporten är att belysa de förändringar 
som städernas stadskärnor genomgått på 1970-talet 
efter de föregående decenniernas saneringar. Dessa 
faktiska förändringar jämförs med kommunernas 
initiala avsikter och planer. Dessutom jämförs situa
tionen i städerna med varandra, beträffande stads
kärnans betydelse, mark, lokaler, näringsliv, sysselsätt
ning, service, bostäder och boende, trafik samt fortsatt 
planering. Man noterar att stadskärnan i Stockholm 
är av nationell betydelse, medan stadskärnorna i 
Göteborg och Malmö utgör regionala centra.

Vidare konstateras att i alla tre städerna finns 
målsättningen att öka antalet boende i stadskärnan. 
Trots det gick utvecklingen, åtminstone i Stockholm, 
mot en ökad kontorisering. I Malmö noteras en allmän 
omsvängning inom stadsförnyelsearbetet mot ökat 
bevarande.

Rapporten innehåller en stor mängd statistik som 
belyser förhållandena. Rapporten avslutas med ett 
kapitel med reflektioner om stadsmiljöns betydelse. 
Man diskuterar här den fysiska miljön, men även den 
sociala och psykiska miljön utifrån begrepp som 
trygghet, identitet, vistelserum kontra rörelserum 
etcetera.

■ Vidén, Sonja & Lundahl, Gunilla (red.) (1992)
Miljonprogrammets bostäder:
bevara - förnya - förbättra.
Statens råd för byggnadsforskning;
Svensk Byggtjänst.

Antologi sammanställd av Vidén (arkitekt och forskare 
vid BOOM-gruppen vid arkitektursektionen på 
Kungliga Tekniska Högskolan) och Lundahl (journalist 
och arkitekturkritiker). Bidragen är skrivna av tekniker 
och arkitekter ingående i en tvärvetenskaplig forskar
grupp. Författarna redogör för såväl brister som 
kvalitéer hos det hårt kritiserade utifrån en konstruk
tiv utgångspunkt. De gör ett försök att förmedla en 
nyanserad bild av miljonprogrammets områden med 
respekt för att dessa områden utgör ”den faktiska 
uppväxt- och boendemiljön för ett mycket stort antal 
människor”.
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Förutom antologins inledande kapitel om bakgrun
den till miljonprogrammet har boken ett byggnads- 
tekniskt perspektiv, med konkreta tips och exempel på 
ombyggnad och underhåll.

■ Vidén, Sonja (1994)
Stadsförnyelse och bostadsombyggnad: 
att söka kunskap för varsam förbättring.
(Ingår som en av flera skrifter i Vidéns 
doktorsavhandling från 1994.)
BOOM-gruppen, institutionen för arkitektur 
och stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan.

Doktorsavhandling framlagd vid institutionen för 
arkitektur och stadsbyggnad vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. I doktorsavhandlingen ingår även:
• Folkesdotter & Vidén (1974), se ovan.
• Blomberg, Eisenhauer & Vidén (1980): Tekniska 

och miljömässiga aspekter på bostadssanering. En 
kunskapsöversikt.

• Vidén, Schönning & Nöre (1985): Flerbostadshusen 
i Sverige. Kvaliteter och brister, ombyggnadsbehov 
och möjligheter.

• Vidén (1994) Varsamhet och områdesvis bostads
förnyelse. Byggd miljö och nya krav.
Denna skrift är den sammanfattande delen av Vidéns 

avhandling. Den övergripande frågeställningen för av
handlingen som helhet är: ”Hur ska stads- och bostads
förnyelse kunna ske med större hänsyn till befintlig 
fysisk miljö och existerande resurser - med varsamhet?” 

Vidén driver tesen att ökad kunskap hos olika aktörer 
leder till större varsamhet och överbryggar målkon
flikter dem emellan. Den typ av kunskap som behövs 
skiljer sig mellan olika aktörer och planeringsnivåer.

I boken redogör Vidén för olika metoder att söka 
relevant kunskap, det vill säga hur mätbara värden och 
”subjektivt definierade kvaliteter” kartläggs och 
används i beslutsprocessen. Följande frågeställningar 
behandlas i denna sammanfattande del av hennes 
avhandling: 1) Vilken kunskap om fysisk miljö och 
fysiska åtgärder behövs som grund för varsamför
bättring? 2) Hur kan kunskapen byggas upp? 3) Hur 
kan kunskapen komma till användning? Tanken är att 
boken ska ge vägledning vid praktisk tillämpning.

■ Vidén, Sonja; Blomberg, Ingela; Hurtig, Eva; 
von Schéele, Annika & Öresjö, Eva (red.) (1990)
Bättre bostadsförnyelse: sammanställning 
och slutsatser av 19 FoU-projekt.
Boverket;
Allmänna förlaget.

Antologin är publicerad inom ramen för Boverkets 
översyn av det ekonomiska stödet till ombyggnad och

förbättring. Syftet med översynen var att beskriva de 
sociala, tekniska och ekonomiska konsekvenserna av 
stödet samt att ge förslag till nya stödformer som tar 
större hänsyn till bebyggelsens karaktär och de boendes 
behov.

Syftet med denna antologi är att sammanställa 
forskningserfarenheter både från bostadsförnyelsens 
praxis och från försök med alternativa förnyelseformer. 
Huvuddelen av antologin består av olika forskares egna 
redogörelser av erfarenheterna från ett urval förnyelse- 
och FoU-projekt. Områden som har studerats är bygg
da under efterkrigstiden. De olika forskningsprojekten 
har studerat bostadsförnyelse ur varsamhets-, resurs
hushållnings- eller brukarperspektiv. Härutöver består 
antologin av kapitel där redaktörerna sammanfattar 
några generella erfarenheter från de olika projekten. 
Även förslag till nya former av styrmedel framförs.

■ Åström, Kell (1985)
Stadens rum: offentliga platsbildningar 
i svensk stadsutbyggnad 1945-80.
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Boken utgör första etappen i projektet Stadens rum. 
Etapp två utkom 1988, se Åström (1988) nedan. 
Åström dokumenterar och diskuterar här efterkrigs
tidens offentliga platsbildningar. Efterkrigstidens grann- 
skapsplanering har medfört ett stort antal centrum
anläggningar ute i förorterna.

Åströms kartläggning syftar till att ge ökade kun
skaper om i första hand platsernas fysiska gestalt med 
förhoppningen att studien kan vara ett stöd i framtida 
förnyelseprojekt och stadsbyggnadshistorisk forskning. 
Huvuddelen av boken utgörs av en exempelsamling, 
där planerna och ambitionerna för en mängd centrum
anläggningar redovisas, tillsammans med Åströms 
kommentar och omdömen. Alla centra och torg i 
urvalet har gestaltats under perioden 1945 till 1980.

I bokens textdel ges en redogörelse för bakgrunden 
till periodens framväxande platsbildningar samt karak
täristiska drag i utvecklingen från 1940-tal till 1980. 
Vidare beskriver Åström regionala särdrag, trafik
förhållanden, tillgänglighet och platsernas fysiska miljö 
med hänsyn till klimat, akustik, golv och väggar etcetera.

■ Åström, Kell (1988)
Stadens rum: torget - gestalt, upplevelse, användning. 
Statens råd för byggnadsforskning:
Svensk Byggtjänst.

Boken utgör etapp två i projektet Stadens rum. 
Projektets första rapport utkom 1985, se Åström (1985) 
ovan och behandlade ytterstadens offentliga platsbild

54 Kulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt



ningar. Till skillnad från projektets första del tar denna 
rapport upp innerstadens torg. Fokus ligger på hur 
dessa har förändrats under efterkrigstiden och deras 
situation i dag. Förutom ren dokumentation är syftet att 
öka förståelsen för torgens kulturella och funktionella 
betydelse samt att ge ett ökat kunskapsunderlag inför 
framtida omdaningar. Huvuddelen av rapporten består 
av åskådningsexempel från ett stort antal torg i Skåne. 
Varje torg presenteras med foton från olika tider, planer 
samt en beskrivande text om bakgrund och förändring
ar genom åren. Åström bedömer även utformningen i 
relation till respektive torgs användning och ger tips 
om förbättringar av den fysiska och sociala miljön.

I en översiktlig textdel ges en teoretisk och historisk 
bakgrund, dessutom behandlas torgens utveckling 
under efterkrigstiden, deras användning samt upplevel
sen av torgen. Som bilaga till rapporten finns två 
artiklar/uppsatser: Upplevelse av torgrum skriven av 
miljöpsykologen Rikard Küller och Torgens använd
ning av forskningsingenjören Jan Hellberg.

■ Öresjö, Eva (1993)
Att förnya bostadsförnyelsen.
Statens råd för byggnadsforskning;
Svensk Byggtjänst.

Denna rapport kan ses som en sammanfattning av det 
forskningsarbete, som Öresjö tillsammans med Tomas 
Wikström har bedrivit och från vilket ett antal rappor
ter har publicerats tidigare. Öresjö diskuterar tanke- 
och handlingsmönster inom svensk samhällsplanering. 
Utifrån denna diskussion dras paralleller till de tre fall 
av bostadsförnyelse i områden från 1940- och 1950- 
talen, som Öresjö studerat. Förnyelsearbetet skedde 
under 1980-talet och Öresjö beskriver i fallstudierna 
erfarenheter och slutsatser från detta. Förnyelsearbetet 
har skett med olika tillvägagångssätt i de tre olika 
fallen. I fokus för Öresjös studie står mötet mellan 
samhällsplanerarna och de boende, men även revir
tänkandet mellan olika aktörer inom planeringen. 
Öresjö drar slutsatsen att dialogen med de boende 
måste förbättras och att förnyelsearbetet måste utgå 
från de redan befintliga strukturerna i områdena.

Perioden efter T 995

■ Ahlberg, Nils (1998)
Stadens mönster: de historiska kartorna berättar. 
Riksantikvarieämbetet.

Stadsplanen är av avgörande betydelse för en stads 
karaktär. Planen bildar stadens grundstruktur och

speglar olika epoker och ideal. Ahlberg beskriver här 
olika typer av stadsplaner och redogör för vilka ideal 
planerna speglar. Han beskriver även hur stadsplanerna 
i Sverige har utvecklats och varierat över tid.

Utöver denna översikt över stadsplanehistorien, 
utgör boken även en handbok för studier i äldre 
stadsplaner och kartor. Syftet är att visa hur man genom 
kartstudier kan ”läsa” en stad och hur kartstudier kan 
vara ett verktyg inom samhällsplaneringen. Ahlberg ger 
även hjälp i den praktiska frågan om var kartorna finns. 
Boken avslutas med ett tillämpningsexempel från Visby.

■ Ahlberg, Nils (2000)
Stadsplanereglering i Sverige 1550-1875.
Svensk stadsmiljö.
Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet.

Licentiatuppsats framlagd vid Konstvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet.

Uppsatsen har två avdelningar. I den första redogör 
Ahlberg för stadsplaneregleringen i Sverige i stort; det 
vill säga de nationella allmänna dragen. Här tas olika 
aspekter av stadsplanering upp grundligt: Orsaker och 
aktörer, olika typer av planer - såsom räta och oregel
bundna rutnätsplaner, kanalplaner, radialplaner, befäst- 
ningsplaner etcetera - samt olika tidsperioders mode 
och betydelse.

I ett särskilt kapitel ifrågasätter Ahlberg brändernas 
betydelse för förändring av stadsplanen, något som 
har betonats mycket i tidigare forskning. Han påvisar 
att endast 25 procent av alla stadsbränder verkligen 
följdes av nya stadsplaner. I stället har Ahlberg kategor- 
iserat fem huvudsakliga orsaker till förändring av 
stadsplaner. Dessa är flyttning av hela städer, rivning, 
utveckling och förändring av existerande planer, 
utvidgning samt etablering av förstäder.

I den andra avdelningen av uppsatsen går Ahlberg 
systematiskt igenom stadsplaneringen i ett stort antal 
svenska (nuvarande Sverige) städer. Sammantaget tas 
cirka 90 städer upp.

■ Ahlberger, Christer (2001)
Den svenska staden: vinnare & förlorare.
Ri ksa nti kva tieä m betet.

Ahlberger hävdar att gränsen mellan stad och land i 
dag är så diffus att det inte längre finns några städer i 
traditionell mening: ”1 dag finns inga städer!” I stället, 
menar han, har en ny sorts kulturlandskap vuxit fram 
där stad och landsbygd har smält samman. Tidigare var 
skillnaderna mellan stads- och landsbygdskultur 
påfallande; rent fysiskt och formmässigt i landskapet 
men även beträffande juridiska regler, konsumtions
mönster, klädsel och matvanor. Trots skillnaderna
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beskriver Ahlberger att stad och landsbygd utgjorde en 
kulturell enhet, ett motsatspar med starkt ömsesidigt 
beroende. I och med industrialiseringen och urbaniser
ingen har sedan den kulturella enheten/motsatsparet 
upplösts. Ahlberger skriver: ”Förenklat kan man säga 
att upplösningen av gränsen mellan stad och landsbygd 
ledde till ett sönderfall av båda kategoriernas egen
skaper. Inflyttningen till städerna och tillväxten av 
stadsbefolkningen medförde en ’avurbanisering’ av den 
specifika stadskulturen.” Denna omvandlingsprocess 
och dess olika faser och orsaker står i fokus för denna 
bok, liksom processens formmässiga/fysiska påverkan 
på staden. I denna kontext beskriver Ahlberger 
”vinnare och förlorare”, vilket i princip utgörs av de 
städer som behållit den slutna fysiska strukturen 
respektive städer som anammat funktionalismens ideal.

■ Arnstberg, Karl-Olov (2000)
Miljonprogrammet.
Carlsson.

Arnstberg har här samlat ett antal egna essäer på temat 
miljonprogram, egentligen syftande på epokens stor- 
skaliga bebyggelse i förorten. Han behandlar miljon
programmets planering och förverkligande: hur tänkte 
politiker, arkitekter och byggare när dessa områden 
kom till? Han behandlar också miljonprogrammet i 
dag. Hur behandlas det i den offentliga debatten, vilka 
bor där och hur ter sig förortslivet? Beträffande den 
sista frågan är dock Arnstberg av den uppfattningen att 
”förortsliv” eller ”förortsbor” knappast kan betraktas 
som enhetligt nog för att behandlas generaliserande 
som en företeelse eller grupp. Trots det konstaterar 
Arnstberg själv ganska generaliserande att det bara är 
”arbetslösa, utslagna och pensionärer” som uppehåller 
sig på förortstorgen, medan alla andra är på väg eller 
”har förstånd att bege sig någon annanstans” och att 
alla ”utom ett litet antal arkitekter tycker att husen är 
fula och tråkiga”.

Arnstberg har ett brett perspektiv i sin framställ
ning, ett förhållningssätt som ”sätter allmän förståelse 
framför specialiserad förklaring, det är idéjägarens 
perspektiv på verkligheten”. Arnstbergs essäer är fyllda 
av direkta citat ur böcker och intervjuer.

■ Bebyggelsehistorisk tidskrift (2001)
Medeltidsstadens arkeologi nr 42 2001.

Ett temanummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift med 
forskning om den medeltida staden, redaktör Henrik 
Klackenberg.

Syftet med temanumret är inte att presentera all typ 
av forskning om den medeltida staden, utan främst 
den aktuella arkeologiska forskningen med utgångs

punkt från fysiska lämningar. Denna arkeologiska 
forskning har stor betydelse för annan forskning inom 
områdena arkitektur, byggnads- och bebyggelse
historia, fysisk planering och kulturmiljövård, skriver 
temanumrets redaktör Klackenberg. I fokus står 
medeltidsarkeologins utveckling efter det omfattande 
projektet som pågick under 1970- och 1980-talen. 
(Se Bebyggelsehistorisk tidskrift (1982) & Andersson 
(1990) ovan.)

Utöver Hans Anderssons översikt över forskningens 
utveckling och framtida förutsättningar, presenterar 
fyra doktorander sina avhandlingsämnen i tema
numret. Göran Tagesson studerar det medeltida 
Linköping utifrån ett rumsligt perspektiv. Johan 
Anund behandlar Uppsalas tidiga utveckling från 
1170 till sen medeltid utifrån ett kartografiskt och 
topografiskt perspektiv. Lena Beronius Jörpeland tar 
upp frågan om renlighet och avfallshantering i medel
tidsstäderna. Leif Grundberg gör en översikt över 
Norrlands stadslika orters arkeologi, något som inte 
behandlades inom ramen för 1970- och 1980-talens 
stora arkeologiprojekt då dessa orter på medeltiden 
saknade stadsprivilegier. Klackenberg noterar att 
staden Lund intar en särställning inom aktuell, svensk 
medeltidsarkeologisk forskning, dels genom en lång 
och omfattande tradition inom arkeologi, dels då 
Lunds universitet ensamt erbjuder undervisning och 
forskning på temat.

B Berglund, Ulla; Jergeby, Ulla & Jonstoij, Tove (1998)
Stadsrum - människorum:
att planera för livet mellan husen.
Byggforskningsrådet:
Svensk Byggtjänst.

Denna skrift ingick i Byggforskningsrådets satsning 
på att tillgängliggöra forskning med inriktning på 
grönområdens betydelse. Den bygger på två doktors
avhandlingar, dels Ulla Berglunds Perspektiv på stadens 
natur (1996), dels på Ulla Jergebys Offentlig miljö som 
arena och kuliss (1996). (Den senare av dessa behand
las nedan.)

Skriften handlar om det lokala sociala livet i 
stadens olika utemiljöer och om att planera och form
ge stadens rum. Den lyfter fram såväl planerarnas som 
medborgarnas syn på stadsmiljöns betydelse. Som 
författarna skriver inledningsvis handlar mycket av 
deras forskning om att se och synliggöra det odrama
tiska och vardagliga livet: Hur används de offentliga 
och halvprivata rummen? Vilka krav ställer folk på 
utemiljön?

I huvudsak är det grönområdenas betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande som står i fokus. 
Författarna går i polemik mot det, som de uppfattar,
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ensidiga stadslivsideal/stadsmässighetsideal som är 
förhärskande inom planerarkåren: ”stadsliv kan levas 
också på andra sätt än på kaféer och gator i stadens 
kärna”. Genom att studera det liv som faktiskt levs 
i staden framträder flera andra ideal som varierar med 
olika skeden i livet, menar författarna. Framställ
ningen exemplifieras med ett rikt bildmaterial från 
Västerås, Enköping och Stockholmsförorten Aspudden/ 
Gröndal.

■ Berntsson, Viveca med flera (1995)
Den måttfulla staden.
Stadsmiljöavdelningen Boverket.

Viveca Berntsson har varit projektledare för den arbets
grupp som har arbetat fram rapporten. Arbetsgruppen 
bestod av Astrid Avenberg Rosell, Carl Fredrik 
Bergold, Per Arne Håkansson och Ingrid Persson. Riks
antikvarieämbetet har också medverkat i projektet.

De svenska små och medelstora städernas kvalitéer 
står i centrum för denna bok. Det är dessa kvalitéer 
som i boken kallas för ”måttfullt stadsbyggande” och 
kännetecknas av närhet till människor och natur, korta 
avstånd, samspel mellan stad och land, lyhördhet och 
varsamhet i planering och utveckling. Författarna vill 
slä vakt om varje stads unika egenskaper och samtidigt 
peka på de många gemensamma drag som finns i 
städerna.

Hur den svenska staden har vuxit fram under tusen 
år är ett tema i boken, ett annat är hur staden ter sig i 
dag och hur dess invånare värderar den. Boken inne
håller korta så kallade ”nedslag” runt om i Sverige 
samt tre fallstudier från Mjölby, Höganäs respektive 
Östersund varifrån intervjuer med invånarna och 
stadsutvecklingen redogörs för. Vidare förs en diskus
sion om stadens som arv; hur det ska vårdas och över
lämnas till kommande generationer.

■ Björk, Barbro (1997)
Stadsplanering, bebyggelse och arkitektur 1888-1930.
I: Tedebrand, Lars-Göran (red.)
Sundsvalls historia, del III.
Stadshistoriska Kommittén Sundsvalls kommun.

Uppsatsen ingår som ett kapitel i antologin Sundsvalls 
historia. Här beskriver Björk huvuddragen i Sundsvalls 
stadsbyggnadshistoria från tiden efter stadsbranden 
1888 till 1930. Studien är avgränsad till motsvarande 
stadens utbredning 1940.

Sundsvalls hela gamla trästad brann ner den 25 juni 
1888, samma dag som också Umeå brann. Upp bygg
des på 1890-talet en stadskärna helt i sten, vilken var 
den första stenstaden i Norrland. Björk ägnar huvud
delen av kapitlet åt att berätta om stenstadens upp

komst och kompletteringar fram till 1930, dess bygg
mästare och arkitekter samt dess karaktär med magni
fika inslag som Stora Torget, Esplanaden och parker. 
Vidare behandlas den sociala bostadssituationen, med 
bostadsbrist och egnahemsbyggande. På 1950- och 
1960-talen revs stora delar av bebyggelsen på malmar- 
na runt stenstaden, dock bevarades själva stenstaden i 
de centrala delarna. På så vis skiljer sig Sundsvalls från 
många andra svenska städer, där stadskärnorna ofta 
”sanerades” på den tiden.

■ Björk, Cecilia; Nordling, Lars & Reppen, Laila (2000)
Så byggdes staden: stadsbyggnad,
arkitektur, husbyggnad.
Svensk Byggtjänst.

Med målet att öka den allmänna kunskapen om vår 
omgivning - den byggda miljön - ger författarna en 
introduktion till arkitektur- och planeringshistoria, 
husbyggnad och stadsbyggnad. Med en ökad kunskap 
om vårt ärvda byggnadsbestånd, hoppas författarna att 
vården av detta arv ska förbättras och baseras på ett 
helhetsperspektiv.

Boken rymmer lite om mycket: En översiktlig stads- 
byggnadshistorik från 1600-talet fram till och med 
1900-talet; en genomgång med lite fakta om stadens 
byggstenar, såsom gaturum, torg och parker; en guide 
till olika epokers arkitektur- och designstilar, exteriört 
och interiört. Dessutom behandlar författarna fakta om 
stadens mindre fysiska element, till exempel plan- och 
byggprocessen, lagstiftning och sociala livsformer och 
reformer. Semester- och skolreformer anses också ha 
inverkat på stadsbilden och - livet.

■ Bodström, Kerstin; Ponzio, Mario &
Ramberg, Klas (red.) (2002)
Allmän nytta eller egen nytta?
Ombildning av allmännyttans hyresrätt till bostadsrätt 
- konsekvenser för hyresgästerna, husen, företagen 
och staden.
Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet: 
Hyresgästföreningen.

Titeln på denna antologi fångar väl dess innehåll, 
nämligen en beskrivning och analys av följderna av 
1990-talets stora omvandling av hyresrätter till 
bostadsrätter, en omvandling som varit omfattande och 
omdiskuterad, särskilt i Stockholmsregionen där 
bostadsbristen är stor och priserna är höga.

Inriktningen på studien är bred och innefattar såväl 
nationalekonomiska, kulturgeografiska, etnologiska 
och demografiska ansatser. Dels behandlas de struktur
ella följderna för staden, dels de individuella för 
invånarna. Omvandlingarna i Stockholm har koncen-
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trerats till de centrala delarna och minskat med 
avståndet ut från centrum. Undersökningen visar att 
omvandlingsprocessen har förstärkt den ekonomiska 
segregationen mellan innerstad och periferi samt givit 
en sämre blandning av upplåtelseformer och färre all
männyttiga hyresrätter i attraktiva lägen. Allmän
nyttans funktion riskerar även att övergå till låglöne
bostäder eller sociala bostäder enligt europeiskt snitt.

■ Caldenby, Claes (red.) (1998)
Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur.
Byggforskningsrådet: Arkitekturmuseet:
Svensk Byggtjänst.

En antologi i stort format med mängder av fotografier, 
som presenterar 1900-talets svenska arkitektur. 
Antologin, som även finns utgiven på engelska och 
tyska, är sammanställd i samband med en utställning i 
Tyskland.

Första delen av antologin består av en kronologisk 
genomgång av 1900-talets byggande. I huvudsak 
behandlas arkitektur, men texterna tar även upp 
bostadspolitik, byggformer och lite om allmänna sam
hällelika förhållanden. Två kapitel är tematiska och 
behandlar inredningsarkitektur respektive landskaps
arkitektur. Texterna är skrivna av Thorbjörn Andersson, 
Clas Caldenby, Eva Eriksson, Björn Linn, Eva Rudberg, 
Rasmus Waern och Kerstin Wickman.

Andra delen är en katalog där ett hundratal bygg
nader presenteras. Boken avslutas med en stor samling 
små minibiografier över svenska arkitekter.

■ Carson, Marcus (2001)
From the people's home to the market: paradigm shift
to system shift in the Swedish welfare state.
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet.

Genom att analytiskt separera kulturella/värderings- 
mässiga förändringar å ena sidan och institutionella 
förändringar å andra sidan, beskriver Carson olika 
paradigm av välfärdsmodeller/epoker och relaterar 
dessa till utvecklingen av den svenska välfärden.

I fokus för rapporten står dels förändringar i den 
sociala och politiska diskursen, dels institutionella för
ändringar inom bostadssektorn och vården. Dessa för
ändringar menar Carson indikerar ett paradigmskifte 
från den svenska modellen och folkhemmet mot det 
marknadssystem som Carson menar allt mer börjar 
dominera i Sverige. Utan att ta ställning för det ena 
eller det andra hävdar han att detta paradigmskifte inte 
bara är ett led i en diffus opåverkbar utveckling, utan 
djupt rotat i sociala och politiska förändringar, vilka 
möjliggör de institutionella.

■ Ek, Sven B.; Bergquist, Magnus &
Lökken, Kerstin (2002)
Stadens janusansikten: göteborgare
tycker om Göteborg.
Etnologiska institutionen Göteborgs universitet,
Etnologiska föreningen i Västsverige.

Utgångspunkten för denna bok är inte själva staden, 
utan hur staden uppfattas av olika grupper. Boken är 
baserad på ett stort antal intervjuer med göteborgare 
om deras syn på staden. Olika grupper finns represen
terade bland informanterna: invandrare, ”urgötebor
gare”, yngre och äldre.

Utifrån dessa intervjuer reflekterar etnologen Ek 
över hur staden uppfattas och beskrivs. Det handlar 
om uppfattningar/rykten om olika stadsdelar, invånar
nas mentala kartor, ”heliga platser”, identitet och 
eventuell ”göteborgsanda”. Ek skriver om vikten av att 
inte särskilja stadens fysiska miljö från dess sociala och 
kulturella sammanhang och att inte tala om enbart 
fysiska värden. I stället använder Ek begreppet socio- 
fysisk miljö, ett begrepp som erinrar om ”det sociala 
mänskliga sammanhang som varje skapad miljö är 
relaterad till”. Eks resultat visar att staden uppfattas 
olika beroende på hur olika klasser och grupper av 
invånare bedömer stadens ”emotionella, sociala och 
ekonomiska erbjudande”.

Som bakgrund till Eks undersökning tecknar 
Bergquist bilden av Det urbana landskapets förvand
lingar och Lökken skriver om Göteborgs betydelsefulla 
platser vid vattnet.

■ Eländer, Ingemar (red.) (2001)
Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och
urbana regimer.
Studentlitteratur.

Antologi sammanställd av Eländer inom ramen för 
forskningsprogrammet Staden som livsmiljö - vision 
och verklighet vid Centrum för stadsmiljöforskning, 
Örebro universitet.

I antologin behandlas en rad av de problem och 
utmaningar som städer i dag står inför, såsom etnisk 
segregation, städernas strategier i konkurrensen dem 
emellan om näringslivets etableringar och politikernas 
uppmärksamhet, miljöproblematik samt frågan hur 
staden på bästa sätt ska styras. Det är bilden av den 
motsägelsefulla staden - både den ”destruktiva och 
hoppingivande” - som står i fokus. Bokens tio olika 
bidrag har perspektiv hämtade från olika strömningar 
inom stadsvetenskap, kulturgeografi, sociologi och 
arkitekturteori.

I antologins inledande kapitel skriver Eländer till
sammans med Ann-Cathrine Åquist bland annat om de
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olika visioner eller stadsbyggnadsideal som varit rådan
de under de senaste dryga hundra åren. Övriga kapitel 
i antologin är uppdelade i två grupper, dels Trygghet, 
mångfald och livskvalitet i staden och dels Vardagsliv 
och urbana regimer.

Förutom Eländer och Åquist kan bland de övriga 
författarna nämnas Marcus Johansson, Abdul Khakee, 
Thord Strömberg och Annika von Schéele.

■ Eliaeson, Pär (red.) (1999)
Förorten i dag - en annan stad.
Arkitekturmuseet.

Antologi sammanställd av Eliaeson som utställnings
katalog för utställningen Förorten i dag - en annan stad 
på Arkitekturmuseet.

Syftet med antologin och utställningen är att visa 
upp andra bilder av Förorten - här skrivet med stort 
F och syftande på storskaliga miljonprogramsområden 
- än de gängse negativa bilderna. Eliaeson skriver i 
antologins inledning att Förortens största problem 
inför framtiden inte är ”dålig arkitektur, felaktig 
planering eller fulhet”, utan arkitekturdeterminismen 
och fördoms- och mytbildningen kring miljon
programmet. Eliaeson för ett resonemang om hur 
modernismens arkitekter och planerare ville bryta med 
historien när dessa områden utformades och att det nu 
är dags att lära av detta misstag genom att inte återigen 
”radera ut och börja på nytt”.

Huvuddelen av bidragen i antologin är skrivna av 
forskare som just studerat bilden av miljonprogram
met: Karl-Olov Arnstberg som studerat ”genrebilden” 
av Skärholmen i Stockholm, sociologen Sophia 
Lövgren som studerat Navestad i Norrköping, Lennart 
Zintchenko den offentliga bilden av Hammarkullen i 
Göteborg och Per-Markku Ristilammi den stigmati- 
serande diskursen kring Rosengård i Malmö.

■ Engfors, Christina & Rudberg, Eva (red.) (1995)
Femtiotalet.
Arkitekturmuseet. Årsbok 1995.

Antologi sammanställd av Engfors och Rudberg med 
artiklar som sammanfattar föredrag hållna vid 
Arkitekturmuseets konferens 1995 på temat 1950- 
talets byggande, arkitektur och design.

Syftet med konferensen och denna antologi var att 
visa på särdragen och kvalitéerna i 1950-talets bygg
ande samt att visa exempel på ”hur denna arkitektur 
redan farit illa och hur den av okunnighet och brist
ande insikt hotas av ytterligare förstörelse”. Under 
1950-talet uppfördes mycket fortfarande med traditio
nell teknik och hantverksmässigt byggande, dock i allt 
mer modernistisk stil och med nya material. Stilen

skiljer sig från 1930- och 1940-talens arkitektur; 
skalan är större och stilen präglas av ”lätthet och 
fräschör”. Den symboliserar en optimistisk anda 
och tro på rationalitet. Olika aspekter på detta decen
nium förs fram i antologin, med artiklar skrivna av 
såväl då yrkesverksamma som dagens aktörer. Bland 
artikelförfattarna kan nämnas Lennart Holm, Claes 
Caldenby, Eva Rudberg och Martin Rörby.

■ Eriksson, Eva (2001)
Den moderna staden tar form:
arkitektur och debatt 1910-1935.
Ordfront.

Denna bok kan ses som en fortsättning på Erikssons 
bok Den moderna stadens födelse från 1990, som 
skildrar tiden runt sekelskiftet 1900 (se ovan). I denna 
bok skildras perioden 1910-1935, en brytningstid i 
stadsbyggnadshistorien då Sveriges städer växer 
och börjar moderniseras med många nya impulser 
utifrån.

Eriksson redogör dels för periodens arkitektur- och 
planeringshistoria, dels för dåtidens arkitekturdebatt 
och diskussion om stadsutveckling. Debatten som 
Eriksson studerat är framför allt hämtad ur dags
tidningar och tidskrifter som Arkitektur. Perioden 
1910-1935 och Sverige är bokens tids-rumsliga 
avgränsning.

Eriksson gör emellertid även internationella utblick
ar ända till 1800-talets början för att fånga bakgrunden 
till utvecklingen i Sverige. ”Mellan tradition och 
modernitet” kallar Eriksson perioden, som går från 
nationalromantik via klassicism till funktionalism. 
Denna brytningstid brottas med frågor om huruvida 
arkitektur ska spegla kontinuitet eller förändring och 
huruvida den ska knyta an till det lokala eller det 
internationella.

■ Forsberg, Linnea (2001)
Stormaktstidens Stockholm tar gestalt:
gaturegleringen i Stockholm 1625-1650.
Stockholmia.

Doktorsavhandling framlagd vid historiska institutio
nen vid Stockholms universitet.

Avhandlingen är tillkommen inom forsknings
projektet Stockholm blir huvudstad och behandlar de 
omfattande gaturegleringarna i Stockholm under första 
hälften av 1600-talet. Dessa gaturegleringar kom att 
förändra staden från en medeltida borgstad till en 
”modern huvudstad” representativ för den expan
derande svenska stormakten. De gaturegleringar som då 
gjordes gav malmarna det gatunät som de har än i dag.

Forsberg undersöker hur denna förändring gick till
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samt vilka konsekvenser den fick för staden och 
invånarna. Hon undersöker såväl det estetiska som det 
politiska perspektivet av regleringarna. Frågorna gäller 
huruvida regularitet i stadsplanering var det bästa 
mönstret för att skapa ordning och reda samt om 
det rådde en interaktion mellan kronan, staden och 
den enskilde medborgaren i genomförandet av 
regleringarna.

Hennes metod har varit att studera förändringarna 
på detaljnivå i femton kvarter på Norrmalm. Hon 
noterar vilka individer som levde där före regleringar
na respektive efter. Förutom kvartersundersökningarna 
beskriver Forsberg interaktionen mellan aktörerna, det 
politiska spelet, tomtpolitiken, ersättningsfrågan och 
oppositionen och hon konstaterar att regleringen inte 
skulle ha varit möjlig utan den starka statsmakten. 
Vidare är hennes uppfattning att regleringen inte med
förde den hänsynslösa omställning för boende som 
framförts i annan litteratur. (Råberg (1987) behandlar 
också 1600-talets gaturegleringar i Stockholm.)

■ Forsell, Håkan (2003)
Hus och hyra: fastighetsägande och stadstillväxt
i Berlin och Stockholm 1860-1920.
Stads- och kommunhistoriska institutet.

Doktorsavhandling framlagd vid historiska institutio
nen, Stockholms universitet.

Avhandlingen undersöker det privata ägandets 
betydelse för städers rumsliga, politiska och sociala 
gestaltning under industrialiseringsprocessen, 1860 
till 1920. Vidare är syftet att undersöka hur fastighets- 
ägandet har förändrats under perioden. Forsell beto
nar vikten av att betrakta utvecklingen i sitt historiska 
sammanhang: ”aktörer och marknader var inordnade 
i och samspelade med sociala normer och politiska och 
rättsliga strukturer”.

Bakgrunden till avhandlingen ligger i den, som 
Forsell uppfattar, historielösa vurmen för 1800-talets 
stenstad. En vurm som han finner alltför romanti
serande och som sammanfaller med stadens privatiser
ing och politiska avregleringar. Det empiriska materialet 
är hämtat från Stockholm och Berlin, vilka behandlas 
parallellt i framställningen.

Avhandlingen är indelad i tre delar. Den första 
tar upp den lokala politiska utvecklingen. Forsell 
beskriver här att fastighetsägarna var en stark politisk 
grupp särskilt i Berlin, där de var garanterade 
åtminstone hälften av platserna i stadens fullmäktige. 
Del två studerar fastighetsägarnas roll inom stads- 
byggnadsprocessen och del tre analyserar hyresmark
naden samt hur relationen mellan hyresvärd och hyres
gäst förhållandevis sent blev föremål för socialpolitisk 
lagstiftning.

■ Gillgren, Hans (2000)
Planering och byggande i kulturmiljöer:
tre metodexempel i stadsbygd.
Ri ksa nti kva ri eä m betet.

Boken behandlar stadsförnyelseprojekt och hur dessa 
kan göras varsamt och med hänsyn till befintlig karak
tär, samtidigt som dagens moderna krav tillgodoses.

Gillgren diskuterar inledningsvis kulturmiljöns 
värde och vid sidan om de traditionella argumenten om 
platsidentitet och historisk förankring, för han fram 
ekonomiska argument. Gillgren menar att kultur
miljön bör betraktas som en framtidsresurs i mark- 
nadsföringssammanhang och turismsammanhang. Han 
skriver bland annat om vikten att skapa ”attraktiva 
entreprenörsmiljöer”. Gillgren ger handfasta tips om 
tillvägagångssätt inom det han kallar ”kulturmiljö
planering”.

Huvuddelen av boken utgörs av tre åskådnings
exempel. De valda miljöerna, som studeras, är sins
emellan mycket olika och samtidigt typiska för den 
stadsförnyelse som sker i dag - en äldre innerstads- 
miljö, ett före detta hamn- och industriområde och 
ett miljonprogramsområde. För respektive fall disku
terar Gillgren ett antal olika konkreta förslag och gör 
en bedömning av förslagens positiva och negativa 
inverkan på kulturmiljön.

■ Gullberg, Anders (2001)
City: drömmen om ett nytt hjärta (2 band).
Stockholmia.

I två stora band redogör Gullberg i detalj för hur city
saneringen av nedre Norrmalm i centrala Stockholm 
gick till. Gullberg behandlar främst tiden mellan 1951 
och 1979 då saneringen pågick, men ger även en bred 
historisk bakgrund till behovet av moderniseringen av 
området.

Gullbergs historiska skildring startar redan vid 
1600-talets gatureglering, som moderniserades med 
Lindhagenplanen på 1800-talet. 1800-talets föränd
ringar nådde dock aldrig nedre Norrmalm, som där
med kvarstod. Inte förrän efter andra världskrigets 
slut och efter att funktionalismens stadsplaneideal 
slagit igenom, återupptogs planeringsarbetet för nedre 
Norrmalms omvandling. En särskild kommunal arbets
grupp med stor makt tillsattes för att genomdriva 
arbetet. Gullberg menar att denna arbetsgrupp satte 
demokratin på spel, då inflytande och insyn från utom
stående och allmänheten saknades, dock arbetade 
arbetsgruppen med stadens bästa som uttalat mål. I 
detalj skildrar Gullberg de många turerna i omvand
lingsarbetet: det politiska spelet, kopplingen till 
näringslivet, den växande opinionen och så vidare.
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De båda banden innehåller även ett antal så kallade 
promenader, som är tänkta som ögonblicksskildringar 
av hur stadsdelen sett ut under olika skeenden.

■ Gullberg, Anders & Kaijser, Arne (1998)
City building regimes in post-war Stockholm.
Department of History of Science and Technology
Royal Institute of Technology.

Rapporten är tillkommen inom ramen för forsknings
programmet Hushåll och urbana strukturer i uthålliga 
städer. Syftet är att analysera morfologiska föränd
ringar i Stockholm under efterkrigstiden genom att 
identifiera vad författarna kallar City Building Regimes 
(epoker/faser). Författarna hävdar att utvecklingen 
ingalunda har varit jämn och linjär, i stället har den 
skett med distinkta faser. Vidare hävdar de att den 
traditionella förklaringsmodellen av stadens tillväxt, 
vilken utgår från utvecklingen av transportmedel, 
utesluter många andra aspekter som också påverkat 
stadens utveckling.

I fokus för rapporten står just dessa andra aspekter, 
såsom den lokala planeringen, politiska och organisa
toriska arrangemang och geografiska förutsättningar. 
Författarna identifierar flera epoker/faser av stadens 
utveckling. Dessa är ”the municipal multi-family 
housing regime 1945-1970”, ”the private single-family 
housing regime 1970-1985” och ”the commercial 
building regime 1980-1995”.

■ Hall, Thomas (red.) (1999)
Rekordåren: en epok i svenskt bostadsbyggande.
Boverket.

Antologi sammanställd av Hall. Antologin behandlar 
de så kallade rekordåren inom bostadsbyggandet, det 
vill säga 1961-1975 (motsvarande miljonprogrammet 
och åren dessförinnan).

Fokus ligger på de flerfamiljshus som byggdes 
under perioden. Dessa kartläggs och kategoriseras i 
olika typer och stilar. Den historiska bakgrunden, 
bostadsbristen, folkhemmets bostadspolitik tas upp, 
liksom de administrativa, politiska och ekonomiska 
förutsättningarna. Vidare diskuteras de olika aktörer
nas inflytande: hur handlade man på lokal nivå beträf
fande husens lokalisering? I vilken mån är husens 
gestaltning ett resultat av arkitekternas estetiska prefe
renser eller byggindustrins tekniska krav? Dessutom 
belyses frågor om varsam renovering med praktiska 
exempel på hur husen har behandlats efter färdig
ställandet.

Syftet med antologin är att diskutera frågan om 
rekordårens flerfamiljshus är så dåliga som de ofta 
sägs vara. Bland artikelförfattarna kan nämnas Lisbeth

Söderqvist, Sonja Vidén, Kristian Berg, Martin Rörby 
och Thomas Hall.

■ Hall, Thomas & Dunér, Katarina (red.) (1997)
Den svenska staden: planering och 
gestaltning - från medeltid till industrialism.
Sveriges Radio.

Boken har en anknytning till en TV-serie producerad 
inom Kulturredaktionen vid Sveriges Television och är 
en uppföljning av verket Svenska hus. 24 författare har 
bidragit med artiklar vilka omspänner ämnen som den 
svenska stadens framväxt, bränder och byggnader, 
stadens struktur, byggnadstyper samt redogörelser för 
enskilda städer (Karlskrona, Jönköping, Lysekil, 
Sundsvall, Gävle).

Thomas Hall bidrar dessutom med en introduktion 
rörande den stadsbyggnadshistoriska forskningens 
förutsättningar och läge samt europeisk stadsplanering 
och stadsideal i ett historiskt perspektiv. Artiklarna är 
korta och koncisa, men försedda med hänvisningar till 
litteratur och andra källor vilket gör boken till en infor
mativ helhet.

■ Hall, Thomas (1999)
Huvudstad i omvandling: Stockholms planering 
och utbyggnad under 700 år: stadens uppkomst på 
1200-talet, stormaktstidens stadsomvandling, 
1800-talets alléstad, 1900-talets cityreglering.
Sveriges Radio.

Denna bok är tredje delen i den trilogi om den svenska 
byggnadskonstens historia, som gavs ut av Sveriges 
Radio, med tillhörande TV-serier producerade av 
Katarina Dunér. Den första boken i trilogin är Svenska 
hus och den andra är antologin Den svenska staden 
(se ovan).

I denna bok tecknar Hall Stockholms planerings- 
historia innanför tullarna under åtta sekler och som 
bokens titel förtäljer ligger bokens huvudsakliga fokus 
på fyra skeden, vilka alla är perioder som påverkat 
stadens bebyggelseutveckling i stor utsträckning. För 
respektive skede behandlar Hall influenser, det 
politiska spelet, planer, genomförande samt vilka spår 
i dagens stad som härrör från den tiden. Dessutom 
görs internationella utblickar och jämförelser.

Boken utgår från följande frågeställningar: Vad har 
de stora planprojekten betytt för Stockholm? I vad mån 
har de styrt utvecklingen och påverkat stadens gestalt
ning eller blivit ritbordsprodukter utan praktisk 
betydelse? Hall konstaterar avslutningsvis att de tre 
senare periodernas förändringar i hög grad styrdes av 
planering, men att inga indikatorer tyder på att 
Stockholm var en anlagd stad efter planer.
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■ Hjorth Aronsson, Christina (1999)
Struktur, handling och rumslig morfologi:
två fall av förnyelse och byggande i urban miljö.
Sociologiska institutionen Uppsala universitet.

Doktorsavhandling framlagd vid sociologiska institu
tionen, Uppsala universitet.

Hjorth Aronsson studerar två bostadsområden 
byggda med ungefär tre decenniers mellanrum, vilka 
var för sig speglar tidstypiska byggnadsideal. Hon 
menar att bostadsområdena dessutom återspeglar ideal 
och förändringar i välfärdssamhället, vilka hon i 
avhandlingen analyserar närmare.

Vidare studerar hon hur välfärdssamhällets orga
nisationsförändringar - i form av privatiseringar, 
decentralisering och skapandet av kommundels- 
förvaltningar - har påverkat samarbetet mellan olika 
yrkeskategorier inom kommunens olika beslutsnivåer. 
Hjorth Aronsson studerar hur detta ”brott med sedan 
länge etablerade handlingsmönster och maktkonstella
tioner” har påverkat den fysiska och sociala samhälls
planeringen.

Det empiriska materialet har Hjorth Aronsson häm
tat från två bostadsområden i Örebro: Markbacken 
byggt 1959-1963 och Ladugårdsängen byggt i början 
av 1990-talet.

■ Jergeby, Ulla (1996)
Offentlig miljö som arena och kuliss:
att se, bli sedd och mötas på stadens offentliga
och bostadsnära platser.
Almqvist & Wiksell International.

Doktorsavhandling framlagd vid sociologiska institu
tionen vid Uppsala universitet.

Genom människors egna berättelser om det vardag
liga livet utomhus i staden, har Jergeby undersökt 
vilken social betydelse den offentliga och bostadsnära 
utemiljön har.

Fokus ligger på sociala kontakter och relationer. 
Studien visar att olika invånares olika resurser och 
förmåga, liksom skede i livet har betydelse för vilken 
del av miljön, som betyder mest för dem i avseende på 
”att se, bli sedd och mötas”. Barn och äldre ger uttryck 
för behovet av platser med ett socialt innehåll. För dem 
är utemiljön ”en arena för aktiviteter som samtidigt ger 
en social upplevelse”. För andra, mer resursstarka 
grupper av invånare, blir utemiljön en ”kuliss vid pas
sager från och till hemmet”.

Vidare undersöker Jergeby vilket budskap ute
miljön, med sin form, signalerar till invånaren. Med 
andra ord vilka handlingar och aktiviteter premieras 
genom planeringen, vilka sociala upplevelser möjliggör 
miljön?

■ Johansson, Bengt O.H. (1997)
Den stora stadsomvandlingen: 
erfarenheter från ett kulturmord.
Regeringskansliet, Arbetsgruppen för 
arkitektur och formgivning.
Kulturdepartementet.

Statistiken om nybyggen i Sverige är minutiös, den om 
rivning och försvunna historiska byggnader närmast 
obefintlig. Författaren har gjort ett omfattande arbete i 
sitt försök att rekonstruera rivningen av lägenheter i 
gamla hus, byggda före år 1901, i de historiska städer
na (130 stycken). Bara under 1960-talet revs samman
lagt 42 procent av bostadsbeståndet i de gamla husen. 
Rekord i rivning har Katrineholm, som lyckades med 
konststycket att riva hela 84 procent av sitt lägenhets- 
bestånd i gamla hus under denna tioårsperiod.

Författaren diskuterar även bakgrunden till riv- 
ningsmanin, aktörerna, modernismens arkitekturideo
logi samt de för bevarandet ansvariga institutionernas 
handfallenhet. Detta ställer han i relation till den inter
nationella dagordningen - en fördjupad kontrast - och 
frågar sig vilka lärdomar man kan dra och vilka strate
giska överväganden som är relevanta. Skriften visar hur 
litet intresset varit för bevarandefrågor och hur dåligt 
det finns av kvantitativa uppgifter om det förlorade 
kulturarvet.

■ Johansson, Marcus (1998)
Stadsförnyelse, invandrare och social exkludering. 
Centrum för stadsmiljöforskning,
Högskolan i Örebro.

Johansson studerar fysiska och sociala förnyelse
processer i invandrartäta miljonprogramsområden. 
Syftet är att göra en inventering av stadsförnyelse
processernas exkluderande konsekvenser för invand
rare.

Genom att undersöka flera områden är syftet 
dessutom att jämföra likheter och skillnader i formen 
av social exkludering. De områden han har undersökt 
är Saltskog/Hovsjö i Södertälje, Brandbergen i Haninge, 
Södra Vallby i Västerås, Navestad i Norrköping 
och Rinkeby i Stockholm. Förnyelseprocesser under 
1980- och 1990-talet har studerats. Under 1980-talet 
skedde främst fysisk förnyelse och under 1990-talet 
låg tyngdpunkten i högre grad på social förnyelse.

Johanssons studier visar att stadsförnyelseprocesser 
leder till social exkludering av invandrare. Social exklu
dering delas in i politisk, ekonomisk och psykolo
gisk/kulturell exkludering. Att minska andelen invand
rare är ofta ett uttalat mål för den sociala förnyelsen i 
området. Invandrare betraktas som ”representanter för 
områdets låga attraktivitet”, skriver Johansson.
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■ Klasander, Anna-Johanna (2001)
Stads-delar: förorter som stadsbyggnadsfråga. 
Chalmers Tekniska Högskola.

Licentiatuppsats presenterad vid Sektionen för arkitek
tur, Tema Stadsbyggnad vid Chalmers Tekniska Hög
skola.

Uppsatsen behandlar ”stadsdelar och stads-delar” 
samt generella respektive specifika stadsbyggnads- 
egenskaper. Klasander studerar stadsplanering och 
urban design i bostadsområden i förorten. Bakgrunden 
till studien är diskussionen om den fysiska miljöns 
skuld till ”problemen” i de storskaliga miljonprograms- 
områdena. Inom denna diskussion finns stora kun
skapsluckor, eftersom ”livet i olika förorter ter sig på 
vitt skilda sätt trots liknande fysiska förutsättningar”.

Den gemensamma nämnaren för de studerade om
rådena är grannskapsenheten som utgångspunkt i 
planeringen. Klasander hävdar att efterkrigstidens 
grannskapsenhet kan betraktas som en egen specifik 
stadstyp. Hon studerar torgen eller de lokala förorts- 
centrumen, bland annat genom så kallad space syntax. 
Space syntax-analysen gav ett negativt resultat, vilket 
Klasander tolkar som att det i förorten finns urbana 
element som står i opposition till traditionell stads- 
struktur: ”1 dessa stadsdelar är olika stadsbyggnads- 
element sammansatta på nya sätt som inte liknar 
tidigare århundradens stadsbyggnad.” Inom den 
specifika stadstyp, som Klasander menar att grann
skapsenheten i förorten utgör, finns stora variationer. 
Till exempel har utformningen av det offentliga 
rummets gränssnitt (slutna, öppna rum) förändrats 
med tiden. Klasander presenterar även en modell, som 
visar relationen mellan rumslig ordning, rumsliga 
gränssnitt och rumslig gestaltning.

■ Kåpe, Leif (1999)
Medelstora svenska städer: en studie av 
befolkning, näringsliv och ortssystem.
Avdelningen för geografi och turism,
Karlstads universitet.
Distributör: Gruppen för regionalvetenskaplig forskning, 
Karlstads universitet.

Doktorsavhandling i kulturgeografi framlagd vid 
Karlstads universitet.

Syftet med avhandlingen är att studera svenska 
medelstora städer, deras utveckling samt deras för
änderliga position i ortssystemet. Kåpe definierar 
medelstora städer såsom de tjugo största städerna 
utanför storstadsregionerna. Bakgrunden till avhand
lingen ligger i att medelstora städer anses ha spelat en 
betydande roll i det svenska samhället; att de har 
fungerat som regionala centrum för handel och service

och som noder i det nationella och internationella 
nätverket - men att deras roll under 1990-talet har för
ändrats i negativ riktning. ”Merparten har mycket 
länge haft en trygghet i sin position som ensamt domi
nerande i en tämligen oomstridd egen region ...”. 
Regionala strukturomvandlingar och neddragningar 
inom den offentliga sektorn har inneburit en hårdare 
konkurrens mellan de medelstora städerna. En strategi 
i denna konkurrenssituation är ofta att locka till sig 
större evenemang, öka samverkan inom olika nätverk, 
skapa en positiv image etcetera.

Intervjustudier av fem medelstora städer utgör det 
huvudsakliga empiriska materialet. De fem städerna är 
Karlstad, Gävle, Örebro, Östersund och Kristianstad. 
Fokus ligger på efterkrigstiden och främst på 1990- 
talet, även om aktorer som till exempel befolknings
förändring studeras över längre tid. Kåpe finner att de 
medelstora städerna ingalunda är homogena sins
emellan eller över tid, men att deras regionala roll är 
liknande.

■ Kåpe, Leif (2000)
Förändringar i medelstora svenska städer.
CERUM Umeå universitet.

Rapporten är skriven inom ramen för en seminarieserie 
anordnad av CERUM i Umeå, centrum för regional
vetenskap. Temat för seminarieserien var staden och 
stadens utveckling.

I denna rapport gör Kåpe en fördjupning av den 
studie som låg till grund för hans doktorsavhandling, 
se Kåpe 1999 ovan. Temat är i övrigt detsamma: 
de medelstora städernas roll som centralorter och 
motorer i sin region och hur denna roll har förändrats 
under 1990-talet. Följande frågor behandlar Kåpe i 
avhandlingen: vad är en stads starka eller svaga fak
torer? Vad ses som väsentligt för utvecklingen? 
Kommer gruppen medelstora städer att splittras upp? 
Kommer Sveriges regionala struktur att förändras? 
Kåpe baserar rapporten på intervjuer, där samtal har 
förts om geografiska för- och nackdelar, historiska 
traditioner inom näringslivet, befolkningens attityder 
till förändringar etcetera.

■ Källtorp, Ove; Eländer, Ingemar; Ericsson, Ove &
Franzén, Mats (red.) (1997)
Cities in transformation - transformation in cities:
social and symbolic change of urban space.
Avebury.

Antologi sammanställd efter ett internationellt sympo
sium i Stockholm 1995. Syftet var att stimulera till 
jämförande perspektiv inom stadsforskningen, särskilt 
forskning med fokus på sociala, politiska och sym
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boliska förändringar av stadens fysiska struktur, lokala 
styre och stadsliv. Antologin betraktas av redaktörerna 
som en samling fallstudier av den urbana transforma
tionsprocessen med exempel från stora och små städer 
i Europa, USA och Asien.

Artikelförfattarna baserar sina bidrag på sin respek
tive pågående forskning, dock utifrån en gemensam 
övergripande frågeställning, nämligen: Hur kan föränd
ringarna i de olika städerna, trots lokala variationer, 
betraktas som lokala exempel på ett allt mer global- 
iserat system? Bland artikelförfattarna kan, förutom 
redaktörerna själva, nämnas Susan S. Fainstein, Sharon 
Zukin, Eric Clark, Anders Gullberg, Christer Bengs och 
Patsy Healy. Antologin är indelad i tre delar. Del ett tar 
upp global historisk omvandling av städer och urbana 
rum. Del två innehåller fallstudier av symboliska och 
kulturella dimensioner av urban omvandling. Den tredje 
delen behandlar frågan hur dessa omvandlingar speglar 
social makt, intressekonflikter, policypåverkan. I ett 
avslutande och sammanfattande kapitel, tas metodo
logiska aspekter av komparativ stadsforskning upp.

■ Lekare, Kerstin (1995)
Boendeform och sociala kontakter:
en studie av det sociala livet i tre bostadsområden 
ur några boendes perspektiv.
Centrum för stadsmiljöforskning.

Lekare har studerat förhållandena i tre olika områden i 
Örebro och med hjälp av intervjuer med de boende har 
hon sökt svar på sina huvudsakliga frågeställningar: 
Leder större social blandning i bostadsområden till 
bättre grannkontakter? Hur uppkommer grannkon
takter? Vad består de av? Är den process som leder 
fram till grannkontakter olika i de tre områdena? 
Lekares resultat visar att större social blandning inte 
leder till bättre grannkontakter, utan att de boende 
tycks söka sig till likasinnade i samma typ av upp
låtelseform som sin egen. Lekare har även undersökt 
skillnader mellan kvinnors och mäns syn på sitt boende 
och sina grannkontakter.

Hennes jämförelse visar att skillnaderna är relativt 
små, vilket hon tolkar som ett uttryck för att boendet 
är ett viktigt samtalsämne makar emellan.

■ Lilja, Sven (2000)
Tjuvehål och stolta städer: urbaniseringens kronologi 
och geografi i Sverige (med Finland) 
cirka 1570-tal till 1810-tal.
Stads- och kommunhistoriska institutet.

Detta är en stadshistorieskrivning utifrån främst ett 
demografiskt perspektiv, snarare än till exempel 
stadsbyggnadshistoriskt. Lilja presenterar en kvanti

tativ analys av urbaniseringens tids-/rumsliga aspekter. 
Urbaniseringstakten, noterar Lilja, har gått i cykler. 
Under 1600-talet pågick en lång period av urban 
tillväxt, då antalet städer steg från 60 till 100 och 
befolkningsandelen som bodde i städer steg från 4 till 
10 procent. Den urbana utvecklingen följde enligt Lilja 
två huvudsakiga linjer: en perifer expansion i norr och 
öster samt en förstärkning av de centrala delarna av 
landet. I början av 1700-talet rådde, vad Lilja kallar en 
urban kris, vilken följdes av 1720-talets period av åter
hämtning. Från mitten av 1700-talet pågick en jämn 
urbaniseringstakt. Dessa cykler jämför Lilja med 
utvecklingen i övriga Europa, där liknande cyklisk 
utveckling kan noteras om än ej under exakt samma 
tidsperioder. Lilja har även studerat de pådrivande 
orsakerna bakom den urbana utvecklingen, vilka kan 
sammanfattas som dels expansion av svenska statens 
nationella ambitioner, dels en allmän ekonomisk och 
demografisk utveckling. De ekonomiska tillväxtfak
torerna var gruvindustri och handel.

■ Linde Bjur, Gunilla & Malmström, Bertil (1999)
Spår i staden. I: Bergkvist, Johan; Lingqvist, Lena;
Skoglund, Jan & Skoog, Jan (red.)
Spår i landskapet. Hur järnvägen format stad och land.
Bokförlaget Arena & Banverket.

En uppsats i antologin Spår i landskapet utgiven 
av Banverket. Linde Bjurs och Malmströms uppsats 
handlar om hur Sveriges städer har påverkats av 
järnvägen. Utformningen av stationsmiljöerna handlar 
om att fysiskt förena stad, tåg och människa. Genom 
järnvägens 150-åriga historia har förutsättningarna för 
detta förändrats.

Författarna har utifrån dessa förändringar delat in 
stationsmiljöernas historia i fyra epoker: pionjärtidens 
nya stadsport, det stora stadsrummet, den växande 
stadstrafiken och den komplexa noden. Uppsatsen 
följer denna kronologiska indelning. Stor betydelse för 
utformningen av stationshusen och omgivande miljöer 
fick Adolf Edelsvärd och senare även hans efterträdare 
Folke Zettervall. I de helt nya stationssamhällena 
influerade Edelsvärd även den övergripande stads
planeringen. I de redan etablerade städerna förlädes 
ofta järnvägen till stadens periferi, på så vis innebar 
inte spårområdet inledningsvis något hinder för stadens 
utbredning. En effekt av den perifera lokaliseringen var 
att stadens handelscentrum ofta försköts mot stations
huset och järnvägsgatan. Järnvägens spårområde har 
dock med tiden, i egenskap av barriär, kommit att få 
stor inverkan på städerna övergripande planering, 
rörelsemönster och trafikstruktur. Järnvägen har även 
påverkat städerna genom att möjliggöra den första 
förortsbebyggelsen med tågpendling.
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■ Linn, Björn; Enhörning, Gunilla &
Fog, Hans (red.) (2001)
Staden, husen och tiden: rapport från 
seminarieserien Staden - allas rum, 
samt reflektioner om stadens egenart.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande.
Riksantikvarieämbetet, Riksbankens jubileumsfond.

Denna rapport är tillkommen i samband med 
seminarieserien Staden - allas rum. Avsikten är att 
bidra till ökad aktivitet när det gäller forskning om 
stadens förhållanden.

I skriftens första del sammanfattas seminarieserien 
där följande frågor diskuteras: Hur fungerar städer? 
Hur förändras städer? Hur forska om städer? De 
artiklar som föredragshållarna skrev inför seminariet är 
samlade i skriften, bland dem kan Lars Marcus, 
Katarina Nylund, Göran Cars och Johan Rådberg 
nämnas. I skriftens andra del har redaktörerna samlat 
aspekter på stadens egenart. De korta texterna kan ses 
som små betraktelser på teman som ”om stadens form 
och miljö”, ”om orienterbarhet”, ”om bevarande och 
förändring”, ”om arkitekturupplevelse”.

■ Nordström, Maria (2000)
Känslan för platser: en jämförande utvecklings- 
psykologisk studie av barns- och ungdomars 
värdering av fysisk miljö i Sverige och Frankrike.
Del 1 & 2.
Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet.

Med syftet att studera skillnader mellan barns 
uppfattningar av miljön, har Nordström studerat barn 
och ungdomar i åldrarna 10, 15 och 18 år i Frankrike 
och Sverige, boende antingen på landet eller i en stad. 
Syftet är att undersöka hur den kulturella bakgrunden 
speglas i barnens utveckling av sättet att uppfatta och 
värdera den fysiska miljön.

Genom att dela upp rapporten i två delar skiljer 
Nordström mellan landsbygdsbarn och stadsbarn. 
Hennes analys utgår ifrån uppsatser, som barnen har 
skrivit, med titeln ”Så skulle jag vilja bo”. Förutom 
vissa nationella likheter och skillnader visar resultatet 
på skillnader dels mellan olika åldrar, dels mellan 
landsbygdsbarn och stadsbarn. Nordström noterar att 
de kulturella/nationella skillnaderna är stora mellan 
landsbygdsbarn, men mindre mellan stadsbarn.

Hon drar slutsatsen att stadskulturer är mer lika 
varandra, än vad landsbygdskulturer i olika länder är. 
Vidare diskuterar Nordström en generell olikhet i 
landsbygdsbarnens respektive stadsbarnens plats- och 
rumsföreställningar. De förstnämnda, anser hon, har 
en ”känsla för platsen”/”place”, medan de sistnämnda

har en känsla för ”space” och betraktar ”rummet som 
plats”.

■ Nyström, Louise (red.) (2000)
Stadsdelens vardagsrum: 
ytterstadens offentliga platser och liv.
Stadsmiljörådet: Boverket.

Antologi sammanställd av Louise Nyström i samband 
med att Stadsmiljörådet hade ytterstadens offentliga 
rum som tema 1999.

Antologin handlar om förortens offentliga rum 
och om samspelet mellan fysisk miljö och socialt 
liv. Artiklarna tar upp estetiska värden, stadslivets bety
delse och ytterstadens förnyelse, liksom olika gruppers 
perspektiv på staden. Ett femtontal artiklar ingår i 
antologin, bland dessa kan nämnas Nyströms egna 
som ger en bakgrund till hur man under de senaste 
femtio åren har sett på utformningen av offentliga 
platser och det offentliga livets demokratiska betydelse. 
Birger Åström ger i sitt kapitel en rad exempel på 
förortstorg runt om i Stockholm och Inger Bergström 
skriver om hur efterkrigstidens fysiska former för
hindrar socialt liv. Eva Öresjö skriver om tendenser till 
grindsamhällen (gated communities) i Sverige.

■ Nyström, Louise & Fudge, Colin (red.) (1999)
City and culture: cultural processes and 
urban sustainability (1).
The Swedish Urban Environment Council. 
Stadsmiljörådet: Boverket.

Antologi sammanställd av Louise Nyström i samband 
med en internationell konferens på temat stad och 
kultur i Stockholm 1998. Bokens artiklar är skrivna 
med utgångspunkt från begreppsparet stad och kultur: 
kultur som formar staden och staden som utgör en 
förutsättning för kultur. Kulturens betydelse för iden
titet, kulturarv, ekonomisk utveckling etcetera betonas 
ofta i policydokument, men kulturbegreppet är vagt 
och mångtydigt.

Syftet med konferensen och antologin har varit att 
närmare studera och diskutera den urbana kulturens 
innebörd och betydelse. Frågan är hur kulturen bidrar 
till biologisk, social och ekonomisk hållbar stadsut
veckling och vice versa, hur hållbar stadsutveckling 
bidrar till god stadskultur. I boken medverkar ett 
stort antal forskare och yrkesverksamma inom en rad 
olika områden: arkitektur, planering, miljö, sociologi 
etcetera.

Författarna kommer från olika länder i världen och 
exemplifierar ofta med förhållanden från sina respekti
ve hemländer. Bland författarna kan nämnas namn som 
Patsy Healey, Richard Sennet och Jan Gehl. Antologins
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bidrag är indelade i sju teman: 1) Culture and Urban 
Sustainability. 2) Understanding the City. 3) Cultural 
Diversity and Globalisation. 4) Urban Form. 5) Public 
Space and Public Life. 6) Urban Revitalisation. 7) 
Culture and Economic Development.

■ Nyström, Louise (red.) (1997)
Stadslandskapet - sönderfall eller läkning:
Framtidsstaden IV.
Stadsmiljörådet: Boverket.

Antologi sammanställd av Nyström med anledning av 
Stadsmiljörådets seminarium 1995 på temat Stads- 
landskapets sönderfall och läkning i serien Framtids
staden.

Antologin behandlar dagens stad, vilken beskrivs 
som ”ett oöverskådligt stadslandskap med spridda öar 
av bostadsområden, industriområden, köpcentra” och 
däremellan ett ”ödsligt ingenmansland”. Ett stadsland- 
skap som anses leda till bilberoende och resursslöseri. 
Stadslandskapets sönderfall återfinns runt om i världens 
städer och beskrivs som ett socialt, funktionellt och este
tiskt problem. Tendensen anses ha börjat på 1950-talet. 
Antologin diskuterar olika vägar för detta ”sönderfalls 
läkning”, vägar som dessutom anses leda till social, 
ekonomisk och ekologisk bärkraftighet: Förtätning, 
funktionsblandning, ”riktiga” gator och torg, ”vackra” 
byggnader tas upp som möjliga mediciner.

Bland antologins författare kan nämnas Peter Hall, 
Eva Öresjö, Bo Grönlund och Hans Gillgren. Förutom 
artiklar innehåller boken även sammanställningar av de 
gruppdiskussioner, som hölls vid seminariet.

■ Olsson, Krister (2003)
Från bevarande till skapande av värde.
Kulturmiljövården i kunskapssamhället.
Kungliga Tekniska Högskolan.

Doktorsavhandling framlagd vid Institutionen för 
infrastruktur på Kungliga Tekniska Högskolan.

Avhandlingen består av en teoretisk del och en 
empirisk del. I den teoretiska delen diskuterar förfat
taren kulturmiljöns egenskaper och värde, dess karaktär 
av såväl kollektiv som privat nyttighet samt kultur
miljövården som sektorplanering och sektoröver- 
gripande planering. I den empiriska delen presenteras 
och diskuteras fyra planeringsprocesser (kvarteren 
Höder, Skarven, Räven och Angården) samt ”spelet om 
gamla bryggeriet” i Umeå. Avslutningsvis diskuteras 
kulturmiljövården i kunskapssamhället. Flera av fråge
ställningarna är nya för den svenska debatten.

Författarens slutsats är att den byggda miljöns 
privata egenskaper ges företräde i planeringen och att 
det ofta sker en sammanblandning av de privata och

kollektiva egenskaperna. Beslut i staden fattas med 
hänvisning till ett konsumentperspektiv snarare än ett 
medborgarperspektiv, trots att den byggda kultur
miljön uppvisar kollektiva egenskaper i mycket större 
utsträckning än vad som kommer fram eller beaktas i 
planeringsprocessen. Ett problem i sammanhanget är 
att de ”allmänna intressena” är mera oprecisa än 
någonsin. Kulturmiljövårdens möjligheter att påverka 
inriktningen genom ekonomiska incitament är för
hållandevis liten och kommunerna verkar ofta sakna 
nödig kompetens och kunskap. Kulturmiljövården 
borde lyfta fram kulturmiljöns direkta och indirekta 
bruksvärde samt existensvärde i relation till med
borgarnas faktiska preferenser. Bevarandet av kultur
värden skapar faktiska värden för fastighetsägare och 
medborgare i omgivningen. Förhandlingar med exploa- 
teringsintressen borde föregås av förhandlingar med 
andra offentliga parter och bevarandeintressen.

■ Olsson, Sören (2000)
Stadens attraktivitet och det offentliga stadslivet.
CERUM Umeå universitet.

Rapporten är skriven inom ramen för en seminarieserie 
anordnad av CERUM i Umeå, centrum för regional
vetenskap. Temat för seminarieserien var staden och 
stadens utveckling.

Olssons rapport behandlar det offentliga livet på 
gator, torg, kaféer och andra mötesplatser. Ett under
liggande tema i hans framställning är att det offentliga 
livet i staden är en väsentlig och allt mer betydelsefull 
del i bilden av staden och stadens attraktivitet. Olsson 
menar att strukturella förändringar, såsom den ”nya 
ekonomin”, och mentala förändringar har lett till ett 
allt större intresse för det offentliga livet under senare 
år. Exempel på detta för stadens del är fler offentliga 
evenemang samt att fler aktiviteter, karnevaler, kaféliv 
etcetera sker i det offentliga stadsrummet. Den här 
utvecklingen har betydelse för stadens identitet, det vill 
säga hur stadens karaktär uppfattas, hävdar Olsson. 
Olsson beskriver hur denna bild av staden vuxit fram 
bland annat inom forskningen och han refererar i sam
manhanget namn som Jane Jacobs, Richard Sennett, 
Oscar Newman, Manuel Castells med flera. Han 
urskiljer teman inom forskningen, såsom ”stadens upp
lösning”, ”den förlorade staden” och ”längtan efter 
offentligheten”.

■ Peterson, Marie (1999)
Syna staden.
Riksantikvarieämbetet.

Boken kan ses som en introduktion till stadsbyggn- 
adshistoriaZ-geografi med centrala frågeställningar

66 Kulturmiljö och stadsutveckling - en forskningsöversikt



såsom hur och var och varför svenska städer har vuxit 
fram. Petersons text utgör ingen deskriptiv redogörelse, 
utan hon funderar, analyserar och ställer frågor på ett 
personligt vis. Fakta blandas med betraktelser. Hon 
skriver att boken är ”bara en början”, med syfte att 
väcka läsarens eget intresse för att själv syna och förstå 
staden. Peterson diskuterar inledningsvis begreppet stad 
utifrån olika definitioner. Hon konstaterar att en viktig 
men svårgreppbar ingrediens utgörs av stadens identitet, 
dess ljud, tempo, känsla, stil och ljus.

I boken görs en kortfattad genomgång av den svens
ka stadens historia och en beskrivning av stil historis
ka epoker. Peterson berättar dock även om mindre 
fysiska element i staden såsom kafékultur och neonljus. 
Boken är rikt illustrerad med aktuella och äldre bilder 
av stadsmiljöer, liksom med en stor mängd citat ur 
främst skönlitteratur.

■ Ramberg, Klas (2000)
Allmännyttan: välfärdsbygge 1850-2000.
Byggförlaget i samarbete med Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag (SABO).

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, firade 
år 2000 sitt 50-årsjubeleum. Med anledning därav 
tecknar etnologen Klas Ramberg bakgrundshistorien 
till allmännyttans framväxt, dess utveckling och ställer 
frågor inför framtida omvandlingar. De allmännyttiga 
bostadsföretagen hade efter andra världskriget en 
mycket framstående roll inom folkhemsepokens 
bostadsbyggande. Allmännyttans historia blir därmed 
såväl en skildring av samhällsplaneringen som bostads
byggandet i stort.

Ramberg skriver att hans skildring har ett idé
historiskt perspektiv, där hans huvudsakliga studie
objekt är de olika idéer som är förknippade med 
allmännyttan som bostadsbestånd, organisation och 
förvaltning av olika parter under olika tider. Ramberg 
börjar sin skildring kring 1850 då industrialiseringen 
med efterföljande urbanisering innebar stora bostads
problem att lösa och då de första bostäderna ägnade åt 
arbetare började dyka upp på initiativ av privat
personer, filantroper, företagare med flera.

■ Reppen, Laila; Kallstenius, Per &
Fredlund, Arne (red.) (1997)
Stockholms byggnadsordning:
ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag. 
Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Byggnadsordningen utarbetades inom Stockholms 
stadsbyggnadskontors översiktsplanearbete och publi
cerades även i översiktsplanens utställningsversion 
1997. I skriften har stadsbyggnadskontoret försökt

beskriva Stockholms stadsbilds karaktärsdrag. Dess
utom ges vägledning inför framtida förändringar, 
förnyelser och utveckling, som man hoppas ska fungera 
som ”underlag för en gemensam syn på Stockholms 
kvalitéer bland alla de som medverkar vid förändring 
och förvaltning”. Skriften har man valt att kalla 
byggnadsordning, likt äldre tiders lokala byggnads
regler vilka ersattes av 1947 års bygglagstiftning.

I skriftens första kapitel beskrivs stadens framväxt i 
korta drag, i det andra stadslandskapets karaktärsdrag 
uppdelat tematiskt på vattenrum, naturlandskap, ljus, 
siluett etcetera. Avslutningsvis beskrivs tolv olika stads- 
byggnadskaraktärer.

Parallellt med att teman och stadsbyggnadskarak- 
tärer presenteras ges också så kallade förhållningssätt, 
det vill säga rekommendationer inför framtida för
ändringar.

■ Rådberg, Johan (1998)
Mellan humanism och futurism:
1900-talets stadsbyggande.
I: Elmlund, Peter & Glans, Key (red.).
Den välsignade tillväxten: tankelinjer kring ett 
århundrade av kapitalism, teknik, kultur och 
vetenskap.
Natur och Kultur.

Rådberg beskriver den stadsbyggnadshistoriska utveck
lingen under 1900-talet. Han inleder med att konsta
tera att staden under seklet förändrades radikalt och att 
den moderna storstaden är en ung företeelse; i Sverige 
har två tredjedelar av stadsbebyggelsen tillkommit 
under efterkrigstiden. Han hävdar även att en stor del 
av den tillkomna stadsbebyggelsen är misslyckad, 
alltför storskalig, anonym och så vidare. Rådberg 
skriver att bakom utvecklingen har många aktörer varit 
verksamma: ”byggare, mark- och fastighetsägare, 
finansiärer, lagstiftare, planerare och politiker”. Han 
hävdar att inte bara tekniska och ekonomiska 
drivkrafter var betydelsefulla, utan även i hög grad 
sociala, kulturella och politiska förutsättningar.

I uppsatsen har Rådberg fokus på de ideologiska 
drivkrafterna. Han menar att två motstående idéer har 
influerat 1900-talets byggande. Dessa är dels en ”huma
nistisk” med företrädare som Camillo Sitte, Ebenezer 
Howard och Raymond Unwin samt dels en ”rationalis
tisk” idélinje med företrädare som Le Corbusier och 
Walter Gropius. Rådberg redogör för dessa idélinjer och 
för den stadsbyggnadshistoriska utvecklingen under 
olika perioder av 1900-talet. Den rationalistiska eller 
funktionalistiska - som den kallas i Sverige - har haft 
störst genomslagskraft, vilket Rådberg förklarar med 
att idélinjen väl matchade rådande politiska strömning
ar och den positivistiska dominansen inom vetenskapen.
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■ Rådberg, Johan & Friberg, Anders (1996)
Svenska stadstyper: historik, exempel, klassificering.

Om bakgrunden till rapporten skriver författarna att 
stadsbyggandet har kommit till ett paradigmskifte, i 
och med att befolkningsomflyttningen från landsbygd 
till stad nu avtar. Nu startar en ny typ av stadsbyggande 
som handlar om att förvalta, komplettera och förnya 
den redan byggda stadsmiljön. Detta ställer nya krav 
på fördjupade kunskaper om stadsmiljön, menar 
författarna. Mot denna bakgrund ser författarna behov 
av systematisk insamling av empiriska data och ett 
konsekvent beskrivningssystem för den befintliga 
stadsbebyggelsen på kvartersnivå.

Författarna presenterar i rapporten ett dylikt 
system, som de har utvecklat inom typomorfologi, det 
vill säga stadsmorfologi med tyngdpunkt på stadstypers 
och bebyggelsetypers form. I rapporten redovisas deras 
beskrivningssystem bestående av 26 olika stadstyper, 
alla exemplifierade med foton, kartor och uppgifter om 
täthet. Några exempel är Stenstadskvarter med gårds
hus, Urbana höghuskvarter, Skivhusgrupper och 
Radhusgrupper.

■ Rörby, Martin (red.) (1996)
En miljon bostäder.
Arkitekturmuseet. Årsbok 1996.

Antologi sammanställd av Martin Rörby. Boken 
handlar om det så kallade miljonprogrammet, det vill 
säga det bostadsbyggnadsprogram som pågick i Sverige 
mellan 1965 och 1974 med målet att bygga en miljon 
bostäder på tio år. Olika författare - forskare, plane
rare, boende redogör i antologin för epokens tillkomst 
och förändringar. Dessutom diskuteras områdenas 
problem, möjligheter och framtidsutsikter.

Syftet med antologin är att nyansera den ofta 
negativa bilden av miljonprogrammet, visa på mång
falden och kvalitéerna. Att nyansera bilden ses som 
angeläget inför stundande förändringar av byggna
derna. För att dessa förändringar ska bli långsiktigt 
hållbara vill man sprida kunskap om områdenas 
egenskaper och kvalitéer. Angelägenheten motiveras 
med att mer än halva Sveriges befolkning bor i detta 
bostadsbestånd och att hela nya generationer av unga 
inte har vuxit upp i något annat, utan har dessa miljöer 
som referenser. ”För dem som bor där är detta deras 
rötter och identitet”, skriver Jöran Lindvall i antologins 
förord.

Utöver diskussioner kring det arkitektoniska och 
varsamhet i förändringar, rymmer antologin även 
ekonomiska, etnologiska och sociologiska perspektiv. 
Intressant att läsa är kapitel skrivna av kritiker till 
miljonprogrammet och hur deras syn och skildringar

genom åren har förändrats, till exempel Expressens 
bostadsjournalist Olle Bengtzon och fotografen Jens S. 
Jensen.

■ Sheiban, Kössein (2002)
Den ekonomiska staden: stadsplanering i Stockholm 
under senare hälften av 1800-talet.
Arkiv.

Doktorsavhandling från historiska institutionen vid 
Stockholms universitet.

Sheibans forskning handlar om stadsplanering 
och fysisk planering som en form av maktutövning 
genom kontrollen över det urbana rummets utform
ning. I sin doktorsavhandling behandlar han fram
växten av stadsplaneringen i Stockholm under senare 
delen av 1800-talet. Stadsplaneringen har enligt 
Sheiban omformats från att från början ha haft främst 
ekonomiska motiv till att allt mer bli lösningen på 
sociala problem. Stadsplaneringen var först inriktad på 
att infrastruktureilt underlätta flödet av varor genom 
staden. I och med industrialiseringen och den kraftiga 
inflyttningen till staden övergick stadsplaneringen, 
enligt Sheiban, till att handla om hygien, moral och 
patriarkal uppfostran. Sheiban ser arbetarbostads
frågan som en symbol för denna omvandlingsprocess. 
Under senare delen av 1900-talet har den sociala 
bostads- och markpolitiken inom stadsplaneringen 
försvagats och Sheiban ser en återgång till förhållanden 
som rådde före industrialiseringens genombrott.

■ Söderlind, Jerker (1998)
Stadens renässans: från särhälle till samhälle: 
om närhetsprincipen i stadsplaneringen.
Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

I denna bok pläderar Söderlind för sitt stadsbyggnads- 
ideal, med stadsmässighet”, stenstad, täthet, möten, 
levande bottenvåningar etcetera å la Jane Jacobs. 
Boken är indelad i två delar, där Söderlind i del ett går 
till attack mot den funktionalistiska stadsbyggnads- 
epokens miljöer som han betraktar som misslyckade 
estetiskt, socialt och funktionellt. Dessa miljöer 
benämner Söderlind som ”icke-stad” eller ”särhälle”.
1 del två målar Söderlind upp sina visioner, vilka han 
formulerar som ”renässanser”. Han vill förutom en 
renässans av innerstadsmässigt” byggande även se 
en enhetlig stadspolitik i stället för sektoriserad 
bostadspolitik, miljöpolitik, trafikpolitik etcetera samt 
ett ökat marknadsekonomiskt tänkande i samhälls
planeringen.

Med sitt uttalade marknadsekonomiska perspektiv 
tar Söderlind de höga bostadspriserna i Stockholms 
innerstad, liksom svenskarnas resvanor som turister till
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olika innerstadsmiljöer, som intäkt för att markanden 
delar hans stadsideal.

■ Söderlind, Jerker & Skoglund, Per (2000)
Stockholms satelliter: rekordåren 1960-1979. 
Byggförlaget.

En bok med en stor mängd färgfotografier på områden 
byggda under de så kallade rekordåren, det vill säga 
mellan 1960 och 1979. Söderlind gör en systematisk 
genomgång av dessa områden i Stockholms förorter 
och kranskommuner, dels med utgångspunkt från 
bilderna, tagna av fotografen Skoglund, dels med 
korta personliga - stundtals ironiska - beskrivningar/ 
skildringar.

Utöver denna geografiska genomgång innehåller 
boken även fem kortare essäer. Söderlind, som är 
arkitekt och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, 
skriver att syftet med boken är att låta denna vara en 
”guide till både rekordårens och framtidens landskap”. 
Han vill med boken redogöra för avsikterna bakom 
rekordåren, visa på dess resultat och ”framtida möjlig
heter”. Söderlind förespråkar en typ av stadsmässighet 
- som han menar återfinns främst i innerstadens sten
stad med ”närhet, täthet och oförutsedda möten” och 
som han hävdar tar slut där förorten med sin ”ocean av 
alldaglighet” breder ut sig. Dock anser han att detta 
inte beror på rekordårens arkitektur med platta tak och 
enkla fasader, utan på den övergripande strukturen 
med trafik- och funktionsseparering. ”En stad handlar 
om händelser längs gator”, skriver Söderlind, som 
alltså i boken vill visa att rekordårens miljöer är hans 
stadsideals motsats.

Skoglunds fotografier har en stil liknande den från 
1960- och 70-talens sociologiska och ”slumjournalis
tiska” skildringar av förorten: grodperspektiv med öde 
torg, gräsmattor eller motortrafikleder i förgrunden. En 
vanlig stil när den aktuella epoken ska skildras 
(skildrades), men ovanlig i andra soffbordsböcker. 
(Merparten av bilderna är tagna under vintertid.)

■ Söderqvist, Lisbeth (1999)
Rekordår och miljonprogram: flerfamiljshus i stor skala: 
en fallstudiebaserad undersökning av politik, 
planläggning och estetik.
Egen utgivning.

Doktorsavhandling från konstvetenskapliga institutio
nen vid Stockholms universitet.

Tre fallstudier, med intervjuer med berörda parter, 
ligger till grund för Söderqvists avhandling. Fall
studierna är alla områden byggda under rekordåren 
(cirka 1960-1975) med storskaliga flerfamiljshus. 
Avhandlingen diskuterar följande frågor: Vilken inställ

ning hade kommunerna till bostadsbyggandet? Hur 
styrde kommunerna bebyggelsens lokalisering? Vilka 
faktorer styrde husens och områdenas utformning? 
Avhandlingens resultat visar att det rådde stor enighet 
och samförstånd mellan de olika aktörerna.

Vidare visar Söderqvists studier att det estetiska 
idealet inte var en eftergift för det industriella bygg
andet eller statliga byggnormer, som ofta hävdats. 
Utformningen bör i stället relateras till arkitektur
teorier, stadsbyggnadsideal och smak som var rådande. 
Dessa estetiska preferenser och stadsbyggnadsideal gick 
hand i hand med de politiska målen och metoderna 
inom det industriella byggandet.

■ Thunwall, Christina (2002)
Genomfart och gågata: om trafikmiljön i centrum 
av tre svenska städer efter 1945.
Institutet för bostads- och urbanforskning 
Uppsala universitet.

Förändringarna av städernas struktur till följd av 
bilismen är enorma. Stora ingrepp har gjorts för att 
bereda plats både för den rörliga och för den stilla
stående trafiken. I rapporten behandlar Thunwall 
trafik och bilism och hur dessa har influerat den fysiska 
planeringen av städer i Sverige under efterkrigstiden.

Tre städer utgör åskådningsexempel: Mjölby, Gävle 
och Uppsala. Thunwall har avgränsat studien till att 
undersöka förändringarna av enbart den huvudgata, 
som trafiken från Rikstrafiken/riksettan gick på. 
Följande frågor diskuterar Thunwall: Hur har själva 
gaturummet påverkats av motortrafiken de senaste 
femtio åren? Hur och när har innerstaden avlastats från 
genomfartstrafik? Vad har hänt med huvudstråket 
därefter? Hur har man löst parkeringsfrågan, hur har 
stadens centrum inrättats för gående?

■ Wetterberg, Ola (red.) (1999)
Det nya stadslandskapet: texter om kultur, arkitektur 
och planering: en antologi från institutionen för 
stadsbyggnad på Chalmers.
Chalmers Tekniska Högskola, sektionen för arkitektur, 
institutionen för stadsbyggnad.

Antologi sammanställd av Wetterberg. Antologin är 
resultatet av två forskningsprojekt, vars olika pers
pektiv - sociala och tekniskt biologiska - här får 
mötas. De två projekten har bedrivits parallellt på 
stadsbyggnadsinstitutionen vid Chalmers arkitektur
institution och går under namnen Periferins platser och 
vardagsliv respektive Hållbar stadsutveckling - analys 
för gestaltning och management.

Antologin behandlar det moderna stadslandskapet, 
som ofta betraktas som icke-platser, meningslösa
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mellanrum och som sönderfall av den traditionella sta
den, men som ändå utgör ”centrum för majoriteten av 
européernas sociala, kulturella och ekonomiska liv”.

Syftet med antologin är att ”lära känna det som 
redan finns och förstå vad det betyder” innan några 
ansträngningar görs för att ”förbättra, förändra eller 
förstärka” dessa platser. Gemensamt för antologins 
bidrag är sökandet efter nya teorier och metoder för att

beskriva, analysera och förändra dessa områden. Bland 
artikelförfattarna kan nämnas Katarina Nylund, 
Carina Listerborn, Gabriella Olshammar, Bertil 
Malmström, Anna-Johanna Klasander och Björn 
Klarqvist. Antologins texter har delats in i tre avdel
ningar: om kulturen, om det byggda rummet och om 
planeringen.
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BILAGA 2

Förteckning över refererade titlar

Följande titlar har refererats i rapporten
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Ahlberg, Carl-Fredrik (1950) Stadsplaneringens sociala betydelse. I: Svensk tidskrift 
1950 s. 584-592. (Nyutgiven i antologin Ahlberg & Rudberg 1986.)
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