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Abstrakt 

Bengtsson, Marcus (2018) Trender i bostadsplanering. Masteruppsats i samhällsplanering. 30 

hp. 

[Bengtsson, Marcus (2018) Trends in Planning. Master Exam in Urban and Regional 

Planning. 30 ECTS.] 

 

Syftet med den här studien är att identifiera och analysera trender i bostadsplanering idag 

samt under tidigare planeringseror av intensifierat bostadsbyggande. Vidare är syftet att 

analysera vilka samhällsgrupper som gynnas av trender i bostadsplanering. I en komparativ 

fallstudie med kvalitativa riktade innehållsanalyser analyseras trender i bostadsplanering 

under tre olika planeringseror av intensifierat bostadsbyggande: folkhemmets bostäder, 

miljonprogrammets bostäder och dagens hållbara bostäder. Analysenheterna utgörs av 

planeringsdokument från bostadsprojekt under respektive planeringsera. Trendkategorierna 

som ligger till grund för analysen utgörs initialt av framstående planeringsideologier från 

studiens teoretiska ramverk. Forskningen avser bidra med förståelse för trenders roll i 

bostadsplanering och vad trender kan ge för avtryck i samhällsutvecklingen. Resultatet visar 

att trender i bostadsplanering är diskursiva fenomen med influenser från samhälle, politik och 

planeringsideologier. Vissa trender har identifierats över flera planeringseror och andra har 

utvecklats, förkastats eller ersatts. Olika samhällsgrupper gynnas av olika trender. Resultatet 

visar också att trender i bostadsplanering fyller en viktig funktion men kommer även med 

vissa risker. För att uppnå en jämlik bostadsplanering förespråkar jag ett holistiskt synsätt vid 

införandet av trender där en mångfald av trender är att föredra framför alltför stor betydelse av 

ensidiga trender.  

 

Handledare: Eva Andersson. 

Språk: Svenska. 

Nyckelord: trender, bostadsplanering, planeringsera, planeringsideologi, planeringsfenomen, 

intensifierat bostadsbyggande, bostadsbrist.  
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Ett grundläggande problem med dagens bostadssituation beskrivs av forskargruppen Critical 

Urban Sustainability Hub (Beaten m.fl. 2016) vara bristen på bostäder i större svenska städer. 

Boverkets rapport från 2017 rapporterar att 255 av Sveriges 290 kommuner lider av 

bostadsbrist. Bostadssituationen beskrivs som extra ansträngd för samhällsgrupper som inte 

integrerats i bostadsmarknaden såsom unga vuxna, nyanlända och människor i behov av 

särskilda boendeformer (Boverket 2017). Att få bukt med bostadsbristen genom att bygga fler 

bostäder har prioriterats hos regeringen och statistik från SCB visar att bostadsbyggandet 

under 2017 vara det högsta på decennier med en påbörjad byggnation av 64 000 nya 

lägenheter (SCB 2018, Regeringen 2017).   

En påtalad bostadsbrist följt av ett intensifierat bostadsbyggande är inget nytt fenomen i 

modern tid, utan går att identifiera under uppbyggnaden av folkhemmets bostäder liksom 

under de så kallade rekordåren då miljonprogrammet iscensattes och över en miljon nya 

bostäder byggdes under en tioårsperiod (Vidén 2012). Hur bostäderna och bostadsområdena 

är planerade har dock skilt sig åt under olika planeringseror.  

En stor del av tidigare forskning om bostadsplanering och således den forskning som präglar 

min studie, kretsar kring diskussioner huruvida vilka planeringsideal som leder till god 

planering. Moa Tunström (2009) och Birgitta Holmdal (1993) menar att en huvudsaklig 

motsättning i 1900-talets och 2000-talets planeringsdiskussioner har stått mellan 

rationalismens planering och traditionalismens planering. Bengt Turner & Christine M.E. 

Whitehead (2002) beskriver hur nyliberal planering i slutet av 1900-talet fått en allt större roll 

i svensk planering och Tore Sager (2009) menar att bostadsplanering är tvunget att agera i ett 

maktspel mellan planeringsideal som härstammar från nyliberal planering respektive ideal 

från kommunikativ planering. 

Jag hävdar att det finns ett glapp i forskning av bostadsplanering som omfamnar ett bredare 

perspektiv och även ser utanför de stora planeringsideologierna som syftas nyttjas för god 

planering. Även om det finns litteratur som rör begreppet trender i planeringssammanhang så 

menar jag att den forskningen är begränsad. Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny 

Petersson (2007) skriver om trender i samhälls- och stadsutveckling med dess förhållande till 

hållbar utveckling, där de menar att trender kan främja mål i en hållbar riktning respektive hur 

trendbrott kan krävas för att nå hållbar utveckling. Trendbegreppet i sig framstår inte som det 

fundamentala i Gullberg, Höjer & Peterssons (2007) forskning men trenderna som diskuteras 

kan härledas till planeringsfenomen som ger en stor inverkan på samhället, speciellt under 

perioder av intensifierat bostadsbyggande. Jag menar att användning av begreppet trender 

möjliggör ett brett och användbart angreppssätt för att analysera olika typer av 

planeringsfenomen som implementerats under olika planeringseror. Dock saknas forskning 

som använder begreppet trender för att analysera dess roll i planering och vem trenderna 

gynnar.  

Min forskning avser därför fylla ett tomrum i forskningen. För det första genom att använda 

mig av begreppet trender i bostadsplanering, där trender kan härledas både till framstående 

planeringsidelogier men även planeringsfenomen som faller utanför de etablerade 
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ideologierna. För det andra att med hjälp av att analysera trendernas roll i bostadsplanering 

vidare ha möjlighet att analysera vilka samhällsgrupper som gynnas av trenderna i 

bostadsplanering under dagens och tidigare planeringseror präglade av bostadsbrist och 

intensifierat bostadsbyggande.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att identifiera och analysera trender i bostadsplanering idag samt under 

tidigare planeringseror av intensifierat bostadsbyggande. Vidare är syftet att analysera vilka 

samhällsgrupper som gynnas av trender i bostadsplanering. 

För att svara på syftet har studien följande frågeställningar: 

• Vilka trender har inkorporerats i bostadsplanering under eror av intensifierat 

bostadsbyggande?  

 

• Vad har de identifierade trenderna för roll i bostadsplanering under eror av 

intensifierat bostadsbyggande?  

 

• Vad har trender för relation till vem det planeras för? 

1.3. Bakgrund 

För att introducera den tidsperiod av bostadsplanering som studien kretsar kring inleds 

avsnittet med att presentera kommunala planinstrument som använts i bostadsplanering från 

1940-talet för att vidare introducera faser i svensk bostadsregim under samma tidsperiod 

enligt Bo Bengtsson, Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara och Jon Runar 

Sveinsson (2012). 

1.3.1. Planeringsinstrument i svensk bostadsplanering 

Sveriges generella bostadspolitik formades under 1940-talet som en reaktion på de stora 

befolkningsomflyttningar som skett (Bengtsson m.fl. 2012). Med bostadspolitiken 

introducerades även 1947-års byggnadslag där kommunerna fick den fundamentala 

planeringsroll som står sig än idag.  

I och med byggnadslagen introducerades kommunala planeringsinstrument i form av 

generalplaner, dispositionsplaner och stadsplaner som utformades av stadsbyggnadskontoret. 

Generalplanerna var ofta kortfattade, övergripande och fungerade som en översiktlig plan för 

en eller flera stadsdelar eller en hel kommun. Dessa verkade som grund för mer detaljerade 

planer. Detaljplanering skedde i form av stadsplaner, vilka sällan omfattade hela stadsdelar 

utan delar av dessa, ibland komponerades dessa i samarbete med arkitekter och projektörer. 

Regionplaner infördes även de 1947 som en samordnande plan emellan olika kommuner 

(Länsstyrelsen Stockholm 2004). I nivån mellan stadsplan och generalplan infördes senare 

områdesplanen. Områdesplanen fungerade då som huvudsakligt styrdokumentet med detaljer 

för bebyggelsens innehåll, miljö och funktion med viss uppdelning av genomförandeansvar 

(Stockholms stadsbyggnadskontor 1970:4). 
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Planerna kom att ändras med införandet av plan- och bygglagen 1987 där områdesplanen som 

planeringsinstrument ersattes av fördjupade översiktsplaner (Melleruds kommun 2012). 

Översiktsplanen har tagit över generalplanens roll för den översiktliga planeringen där varje 

kommun ska ha en översiktsplan med strategisk planering över mark och vatten. På detaljnivå 

finns detaljplanen som till skillnad från översiktsplanen är juridiskt bindande där mark- och 

vattenområdens lämplighet för olika typer av bebyggelse ska angivas och reglera 

byggnationernas utformning (Nyström & Tonell 2012).  

1.3.2. Faser i svensk bostadsregim från 1940-talet 

Bo Bengtsson m.fl. (2013) menar att de nordiska ländernas bostadspolitik under 1900-talet 

utvecklat respektive lands bostadsregim till separata system baserade på lokala beslut och 

händelser. För svensk del var bostäderna med om en betydande utveckling under 1900-talet, 

där bostadssituationen under början av seklet präglades av trångboddhet och enkla 

förhållanden, för att senare placera sig i Europas toppskikt när det kommer till bostädernas yta 

och utrustning (Nylander 2013). Bengtsson (2013) menar att svensk bostadsregim har varit 

indelat i olika faser och benämner åren 1945–1965 som uppbyggnadsfasens första skede 

präglad av bostadsbrist. Uppbyggnadsfasens andra skede hade sin höjdpunkt under 

miljonprogrammet 1965–1974. Därefter inleddes en förvaltningsfas som under det politiska 

systemskiftet 1992 utvecklades till att den svenska bostadsregim gick in i avvecklingsfasen 

med en liberalisering av bostadsmarknaden som följd. Bengtsson (2013) menar att statens roll 

inom bostadssektorn sedan liberaliseringen befinner sig i ett skede där marknaden tagit över 

fördelningen av bostäder och staten endast kan styra med hjälp av finansieringsstöd, 

subventioner och marknadsregleringar. 

Likt Bengtsson (2013) delar in modern bostadsregim i olika faser delar jag in och fokuserar på 

tre eror av bostadsplanering präglade av intensifierat bostadsbyggande. Planeringserorna 

kommer därav fungera som en grund i studiens ramverk och vara baserade på framstående 

faser av svensk bostadsplanering sedan 1940-talet. De tre planeringserorna består av 

folkhemmets bostäder, miljonprogrammets bostäder och dagens hållbara bostäder vilka 

kommer att beskrivas närmare i uppsatsens teoriavsnitt. 

1.4. Avgränsningar 

1.4.1. Uppsatsens trendbegrepp 

Då min forskning syftar till att gå utanför ramarna för etablerade planeringsideologier 

eftersöker jag ett bredare begrepp än så för det jag syftar analysera i bostadsplanering. För att 

inkludera planeringsfenomen av annan karaktär än de befintliga planeringsideologierna har 

jag därför valt att benämna det jag syftar analysera som trender i bostadsplanering.  

En trend definieras av Nationalencyklopedin som ” en stabil, långsiktig förändring i samhället 

avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster ” 

(Nationalencyklopedin 2018). Engelska trend definieras av Oxford Dictionary som ” A 

general direction in which something is developing or changing.” (Oxford Dictionary 2018) 

Sådant som benämns som trender i den här studien härrörs enbart till trender inom 

bostadsplanering. Inom studiens ramar är min definition av trend: generell utveckling eller 

förändring inom etablerade planeringsideal och övriga planeringsfenomen i bostadsplanering. 
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Tanken med forskningen är inte att fokusera på trenderna i sig och vad de uppkommer av, 

utan syftet är att analysera dess roll i bostadsplanering för att vidare analysera vilka i 

samhället som gynnas av trenderna. Min forskning kommer att analysera bostadsplanering i 

form av planeringsdokument och inte analysera byggda miljöer. Initialt fokus för analysen 

ligger därför inte på resultatet av planeringen utan på planeringsdokumenten och mitt 

teoretiska ramverk för att vidare kunna analysera vilka i samhället som trenderna i 

planeringsdokumenten gagnar.  

1.4.2. Bostadsplaneringens och planeringserornas avgränsningar 

Studiens definition av bostadsplanering innefattar planering av såväl bostadsområden som av 

bostäderna i sig med planlösning och inredning. Forskningen har avgränsats till att analysera 

bostadsplanering som anses lämplig att hantera inom den begränsade tidsåtgång som faller 

inom tidsramen för en masteruppsats. Tillsammans med en begränsad tillgång till äldre 

planeringsmaterial har studien därför begränsats till att inbegripa ett tidsspann från 

efterkrigstiden till idag. Forskningen är begränsad till att fokusera på två historiskt 

framstående eror inom svensk bostadsplanering, tillsammans med dagens bostadsplanering. 

Den satta avgränsningen exkluderar övriga tidsperioder där bostadsbyggandet varit högt 

såsom vid slutet av 1980-talet och beror huvudsakligen på studiens tidsaspekt och en 

begränsad materialtillgång. Den period av intensifierat bostadsbyggande som skedde under 

sent 1980-tal ter sig vara en planeringsera som fått en begränsad roll i litteraturen vilket dock 

kan vara en grund för vidare forskning, vilket dock inte inryms i den här studien.  

Studiens tre valda planeringseror är samtliga karakteriserade av intensifierat bostadsbyggande 

och kommer i studien att benämnas som: folkhemmets bostäder, miljonprogrammets bostäder 

och hållbara bostäder. Där den sista eran inrymmer dagens bostadsbyggande.  

1.5. Disposition 

För att tidigt i uppsatsens gång som läsare få en förståelse av viktiga begrepp inom 

forskningsområdet så inleds uppsatsen med dess teoretiska ramverk, dels i form av 

planeringeror av intensifierat bostadsbyggande som är en fundamental grund i studien för att 

vidare introducera huvudsakliga planeringsideal som också har en viktig roll i uppsatsens 

uppbyggnad. Vidare följs tidigare forskning i nära anknytning till trender i bostadsplanering 

som främst utgörs av planeringsideal med diskussioner och motsättningar samt 

planeringsfenomen inom livsstil och ideal. I följande avsnitt behandlas uppsatsens metod med 

urval, utförande och metoddiskussion. Resultatredovingen presenterar därefter de resultat som 

framkommit som i nästa avsnitt analyseras och diskuteras. Slutligen presenteras studiens 

slutsatser med svar på forskningens syfte och frågeställningar. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Inledning 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs dels av studiens tre planeringseror med folkhemmets 

bostäder, miljonprogrammets bostäder och hållbart bostadsbyggande. Vidare introduceras 

under 1900- och 00-talet framstående planeringsideologier för god planering och den goda 

staden med rationalismens och modernismens planering, traditionalismens planering, 

nyliberal planering och kommunikativ planering.  

2.2. Planeringseror av intensifierat bostadsbyggande 

2.2.1. Folkhemmets bostäder 

Termen folkhemmet har sina rötter i stadsminister Per Albin Hanssons socialdemokratiska 

politik från 1920-talet. Folkhemmets idéer skulle senare komma att leda visionerna och 

bostadsforskningen under 30-talet för att sättas i bruk i bostadsproduktionen och slå igenom 

stort på 40-talet. (Boverket 2005, Rudberg 1987). 

Vid 1945 hade Sverige en allmänt låg bostadsstandard där en stor andel av bostadsbeståndet 

saknade vatten och avlopp. Uppbyggandet av folkhemmet präglades av en önskan om bättre 

standard i den bostadsproduktion som avstannat under andra världskriget. Sverige hade dock 

bättre förutsättningar jämfört med många andra europeiska städer som stod sönderbombade 

efter kriget (Nylander 2013). Statliga insatser låg i tiden och Eva Rudberg (1987) menar att 

det var tack vare ett statligt finansiellt stöd vilket möjliggjorde att det ställdes kvalitetskrav 

utan överdåd vilket landade i funktionellt, arkitektoniskt och tekniskt bra och rymliga 

bostäder. Rudberg (1987) menar att bostäderna står sig väl, långt efter dess uppförande men 

när det kommer till tillgänglighet lämnar de mer att önska då nästan inga av folkhemmets 

lägenheter har särskilt god tillgänglighet för funktionshindrade med enbart trapphus 

alternativt trånga hissar och nivåskillnader.  

Ola Nylander (2013) beskriver hur bostadstillgången under tidigt 1900-tal låg på individens 

ansvar. Folkhemmet karakteriserades istället av kollektiva lösningar med allmännyttigt 

bostadsbyggande och myndigheternas ansvar för folkets bostäder. Planeringsidéerna som till 

stor del byggdes på forskningsresultat spreds i utställningar och informationsdokument 

(Rudberg 1987). Byggnormer formades av bostadsforskningen med exempelvis 

funktionsstudier av kök för att ta fram ultimata funktioner och mått, vilket blivit 

köksstandarder som hållit i sig in till 2000-talet. Bostadsstorleken och utrustningen 

utvecklades även den i samma anda (Nylander 2013). Rudberg (1987) menar att kökets 

utveckling under tidens bostadsforskning medförde en väsentlig utveckling för standarden i 

svenska kök. 

Med folkhemmets bostäder växte även sociala bejakelser vid nybyggen i form av så kallade 

grannskapsenheter där ett centrum agerade knutpunkt för flera grannskapsenheter som också 

kunde dela på kommunikationer. Idéerna kring grannskapsenheten föddes av stadsplanerare i 

London på 1940-talet som en vidareutveckling av den traditionella trädgårdsstaden. Med 

användandet av konceptet kunde även 1930-talets lamellhusområden inkorporeras med handel 

och service som de tidigare inte hade tillgång till (Nylander, 2013).  
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Bostädernas planlösningar gick i och med folkhemmets idéer från att rummen var allmänna 

till att rummen blev funktionsanpassade. Rummen var mått- och funktionsanpassade i 

modernismens anda av forskare och arkitekter på vetenskapliga eller metodiska grunder. I 

modernistiska tankar var bostadens kommunikation också viktig. Under planeringen av 

folkhemmets lägenheter fungerade hallen som det kommunikativa navet som skulle leda till 

bostadens rum. Detta har senare utvecklats, där vardagsrummet under 1990-talet istället blev 

hemmets nav (Nylander 2013). Folkhemmets bostadsplanering kom att prägla 

bostadsbyggandet fram till 1960-talet där bostadsbyggandet närmade sig en ny era, från 

hantverk till industri (Rudberg 1987). 

2.2.2. Rekordåren och byggandet av miljonprogrammet 

De så kallade rekordåren i svenskt bostadsbyggande ägde rum mellan 1961–1975 då 1,4 

miljoner bostäder byggdes. Majoriteten av dessa uppkom under miljonprogrammet mellan 

1965–1974 då det enligt ett riksdagsbeslut skulle färdigställas en miljon bostäder för att få 

bukt med bostadsbristen i landet (Johansson 2012). Fredrik Von Platen (1999) menar att det 

enorma byggandet skedde i en unikt stark svensk ekonomi under industrisamhällets 

höjdpunkt. 

Sonja Vidén (2012) beskriver hur 30% av det svenska bostadsbeståndet 2012 bestod av 

bostäder från rekordåren varav en majoritet av dessa byggdes under miljonprogrammet. Vidén 

(2012) beskriver hur rekordåren präglades av ett samhälle i teknisk och ekonomisk utveckling 

tillsammans med en stadig befolkningsökning. Med detta stärktes de visioner som växt under 

folkhemmets flagga om att bygga bort decennier av trångboddhet och undermåliga bostäder. 

Byggnationen av miljonprogrammets bostäder präglades av nya möjligheter och 

effektiviseringar med nya bygg- och produktionstekniker. En stor del av byggnationerna 

skedde på tidigare obebyggda marker utanför storstadsområden, en stor del på jordbruksmark 

eller kuperade områden där bebyggelse tidigare varit svårt att utföra. 

Bilarnas roll i bostadsplaneringen skilde sig markant från tidigare planering då Sverige 

upplevde en ökning i antal bilar. För att undvika trafikolyckor så separerades olika trafikslag 

från varandra i största möjliga mån (Vidén 2012). Vidén (2012) beskriver hur allmännyttiga 

bostadsbolag stod bakom en majoritet av bostäderna under miljonprogrammet. Hustyperna 

som präglar planeringserans bostäder är lamellhus, punkthus och loftgångshus. Cirka 85% av 

beståndet är lamellhus vilka består av huslängor på allt mellan två till sjutton våningar, en 

majoritet av dessa har dock mellan fyra till sex våningar, alla med minst två trapphus. 

Punkthusen är mellan tre till sexton våningar med enbart ett trapphus. Loftgångshusen fick sitt 

genombrott under 1970-talets miljonprogram och består vanligen av två till åtta våningar. 

Lägenheterna nås via loftgångar i form av utomhuskorridorer från gemensamma trapphus 

(Vidén 2012). 

Strömgren (2007) menar att miljonprogrammet grundades på rationell planering där den 

utfördes av planerare med expertroll på ett politiskt initiativ. Beaten m.fl. (2016) menar dock 

att miljonprogrammet i stor utsträckning var ett kapitalistiskt projekt då svenska byggbolag 

gjorde stora vinster på ett bostadsbygge ämnat för medelklass och arbetarklass.  
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2.2.3. Hållbar stadsutveckling 

Jan Nyström & Lennart Tonell (2012) menar att planering länge varit människans sätt att 

maximera naturens resurser för egen vinning. I och med genombrottet för hållbar utveckling 

med Brundtlandsrapporten 1987 har dock hållbarhet och ekologiska värden fått en allt större 

betydelse i samhälls- och bostadsplanering, speciellt i städerna med hållbar stadsutveckling. 

Den hållbara utvecklingen innefattar vanligen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

(Formas 2011). Formas (2011) menar att hållbar utvecklings vaga och varierande definitioner 

gör att utvecklingen ofta används retoriskt utan tydliga belägg för faktisk hållbarhet. 

Wärneryd m.fl. (2002) beskriver hur stadens roll av resurshantering har uppmärksammats och 

förändrats kraftigt med start under 1980-talet. I svensk planeringskontext har miljöbalken och 

plan- och bygglagens införande under senare delen av 1900-talet medfört att hållbar 

utveckling kommit att prioriteras allt högre i planering (Nyström & Tonell 2012). Wärneryd 

m.fl. (2002) argumenterar hur två synsätt på den hållbara staden växt fram där det första ser 

på staden i en parasitär roll som är beroende av landet runt om för sin överlevnad. Här 

föreslås en utbredd bebyggelse där rurala områden intill staden integreras i staden med 

ekobyn som förebild. Den andra beskrivna hållbarhetsutvecklingen beskriver hur staden 

inkorporerar hållbarhetstankar för att lösa miljöproblem, huvudsakligen med hjälp av teknisk 

utveckling, effektivisering och bättre resursutnyttjande. Här ligger fokus på täthet och 

ekologisk modernisering (Wärneryd m.fl. 2002). I svenskt hållbart bostadsbyggande har flera 

sådana storskaliga hållbarhetsprojekt gjorts bland annat med Hammarby sjöstad i Stockholm 

med intentionen att halvera miljöbelastningen av området. I den så kallade 

Hammarbymodellen för hållbar stadsutveckling har ett eget kretslopp för vatten, avlopp, 

avfall och energi konstruerats. Transporterna ses också som viktiga där planeringen syftar 

minska bilanvändningen med hjälp av bilpool och goda förutsättningar för kollektivtrafik och 

cykel (Nyström & Tonell 2012).  

Nylander (2013) beskriver hur intresset för det attraktiva läget ökat vid byggandet av nya 

bostadsområden under 1990-talet, där det vattennära läget varit populärt vid etablering av 

bostadsområden som Hammarby sjöstad, men även Västra Hamnen i Malmö, Norra 

Älvstranden i Göteborg och Norra Hamnen i Helsingborg. Många av dessa bostadsområden 

karakteriseras även av hållbart bostadsbyggande. 

För social hållbar stadsutveckling har Boverket (2010) tagit fram socio-ekonomiska aspekter 

på hållbar stadsutveckling för att bidra till ökad integration med fysiska åtgärder. Här menar 

Boverket att funktionsuppdelning bidrar till ökad segregation och den tydliga distinktionen 

mellan socio-ekonomiskt svagare områden och mer välbärgade områden är ett fundamentalt 

hinder för social hållbar stadsutveckling. 

2.3. Planering för det goda boendet och den goda staden 

2.3.1. Rationalismens och modernismens planering 

Philip Allmendinger (2009) beskriver hur rationalismens grunder bygger på socialhistorikern 

Max Webers idéer som argumenterade för betydelsen av fakta och byråkrati framför 

värderingar och jämlikhet. Irrationella krafter såsom politik menade Weber behövde tämjas 

med vetenskap och rationalitet där planering sågs som ett verktyg att göra detta i. Karl 

Mannheim sympatiserade med Weber och var den som tog rationalismen till planering baserat 
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på Webers tankar. Mannheim menade att planerare bör tänka strategiskt och myntade 

begreppet att planering var ”den rationella kunskapen om det irrationella” Allmendinger 

(2009:65). Där det irrationella kopplas till politik, värdering och liknande ovetenskapliga ting.  

Allmendinger (2009) menar att betydande kritik mot rationell planering kom med 

postmoderna perspektiv som efterfrågade att balansera upp det rationella med det intuitiva då 

planering menades vara alltför inrutat och tekniskt rationellt utan hänsyn till det mänskliga i 

form av värderingar och åsikter. Allmendinger (2009) beskriver hur filosofer som Friedrich 

Nietzsche och Michel Foucault menade att rationalitet vidhåller och skapar politiska och 

ekonomiska maktstrukturer i samhället och planering används som verktyg för sådan ideologi. 

Nyström & Tonell (2012) menar att efterkrigstidens bostadspolitiska planer med det 

kommunala planmonopolet och industrisamhället gav goda förutsättningar för att utföra 

rationell planering. Nyström & Tonell beskriver hur den rationella planeringen och 

modernismens bostadsidéer syftar att med hjälp av den byggda miljön skapa den goda staden. 

Rationalismens planering är grundad på funktionsuppdelning och följer en strategisk mall som 

grundas på målformulerad planering där planerarna sitter på en expertroll och exklusivt 

förutsätts värdera de rådande idealen för att ta beslut för hur staden bör byggas. Nyström & 

Tonell menar att funktionsseparering har bidragit med negativa sociala inslag men också 

positiva, exempelvis genom att skilja på gång, cykel och biltrafik ur en säkerhetssynpunkt. 

Rationalismen kan vidare delas in i social rationalitet respektive marknadens rationalitet. Där 

nyttan hos individer och företag prioriteras i marknadens rationalitet vilket kan ge 

konsekvenser i den sociala sfären med exempelvis segregation och arbetslöshet. Social 

rationalitet sätter kollektivet före individen. Nyström & Tonell (2012) menar att planering i ett 

kapitalistiskt samhälle tvingas balansera och se till båda kategorier av rationalitet. Den sociala 

rationaliteten fick under 1980–90-talet inta en svagare position i planering och stå tillbaka till 

förmån för marknadens rationalitet. Detta till följd av den ekonomiska krisen i offentlig sektor 

och den politiska förändringen (Nyström & Tonell 2012).  

Stadsutglesning eller urban sprawl där staden utvidgar sig och förändrar stadens struktur 

exemplifieras i svensk kontext av Tunström (2009) med stadsdelar som Västra hamnen i 

Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm där nya bostadsområden skapar något av en stad i 

staden. Stadsutglesningen blev ett vanligt inslag redan under rationalismens era (Gullberg, 

Höjer & Petersson 2007, Tunström 2009). Gullberg, Höjer & Petersson (2007) beskriver hur 

västvärldens stadsstruktur genomgått en förvandling från att innan andra världskriget ha en 

monocentrisk uppbyggnad och stadsbild med den äldre stadskärnan som maktens centrum. 

Efter andra världskriget och i takt med rationalismens planering har städerna decentraliserats i 

hög utsträckning med flera centra, utspridda i exempelvis förorter eller handels- och 

kontorscentra intill trafikleder vilket bildat en polycentrisk stad. Nyström & Tonell (2012) 

menar att trots kritik mot den rationella planeringen används den fortsatt som grund i 

planering idag. 

2.3.2. Traditionalismens planering 

Trädgårdsstaden, grannskapsenhet, ABC-staden och lamellhusstaden är exempel på olika 

planeringsidéer som fick stort genomslag under olika eror av 1900-talet. Dess användande i 

bostadsbyggandet var kopplade till tid och rum, där det under 1980–1990-tal skedde en 

tillbakagång till tidigare ideal med traditionalistisk planering (Nylander 2013). Holmdal 
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(1993) menar att liksom rationalism förknippas med industrisamhället så knyter traditionalism 

an till lokalsamhället som det var innan modernismens intågande. 

Traditionalismens planering talar om stadens renässans och värdesätter den traditionella 

staden med en stadskärna och ideal som stadsmässighet, funktionsintegrering, täthet, kvarter, 

gator och torg (Söderqvist 2008). Jane Jacobs var redan under modernismens högtid på 1960-

talet kritisk till modernistisk stadsplanering med förorten och funktionsuppdelning och 

förespråkade en tillbakagång till de stadsstrukturer som användes innan modernismens 

intågande med livliga gator och en fungerade stad där Jacobs förespråkade levande stadsdelar 

med korta kvarter, tät åldersblandad bebyggelse, mångfald och befolkningstäthet (Jacobs 

2005). 

2.3.3. Nyliberal planering 

Allmendinger (2009) menar att nyliberala ideal har varit en stor del av planeringen sedan 

1980-talet då nyliberalismens spridning ökat alltefter den ekonomiska krisen under 1970-talet 

där nyliberalism efterfrågade en annan roll för staten. Allmendinger menar att nyliberala 

planeringstrender föddes i Storbritannien där regeringen introducerade nyliberala idéer i 

planeringen. Allmendinger menar att det finns ett gap i nyliberal planering mellan teori och 

utfall där det inte blev den effekt som var tänkt och påtalar risken att teorin implementeras av 

enbart politiska skäl och effekterna inte utvecklas enligt planerna. Nyliberalism bygger på 

kombination av marknadsorienterad konkurrens och en auktoritär stat där planeringen ses som 

en del av tron på ett bättre samhälle. Gemensamt för nyliberal planering är att det förespråkar 

någon form av landanvändningskontroll och att den ska vara centralt styrd till marknadens 

fördel där det bästa sättet att maximera allmännyttan anses vara genom individens valfrihet 

(Allmendinger 2009). Turner & Whitehead (2002) argumenterar att svensk bostadspolicy 

liksom andra industrialiserade länder genomgick en betydlig förändring och liberalisering 

under 1990-talet och menar att det även har ändrat förutsättningarna för vilka samhällsgrupper 

som nya bostäder byggs för. 

2.3.4. Kommunikativ planering  

Kommunikativ planering etablerades i en postmodernistisk anda, som en reaktion mot 

modernism och rationell planering där planeraren sitter på en expertroll. Kommunikativ 

planering beskriver istället ett komplext samhälle där kunskap kan vara subjektivt och syftar 

därför till att inkludera medborgarna i planeringen med hjälp av dialoger som involverar 

medborgarna i ett demokratiskt och öppet samhälle (Allmendinger 2009). 

Sager (2009) menar att kommunikativ planering innebär mer än information till allmänheten 

och kommunikation mellan planerare och aktörer. Det är istället en konsensusdriven process 

som ska ske i en öppen, inkluderande och transparent form där allmänheten kan få vetskap 

och inflytande i planeringen tillsammans med andra aktörer. Sager (2009) menar att 

kommunikativ planering strävar efter att ta in även marginaliserade intressen. Planeringen ska 

förespråka deltagande och dialog där planerarens roll snarare är att agera medlare än expert. 

Processen bör vara riktad mot en bred allmänhet snarare än enbart till några få aktörer och 

eftersträva en rättvisa och tillfredsställelse hos alla involverade grupper. Det menas också vara 

av stor vikt att den kommunikativa processen är öppen, inkluderande, opartisk och 

sanningsenlig. Målsättningen med planeringen är att beslutsprocessen ska ske demokratiskt 

och genom debatt snarare än röstning även om det i praktiken kan krävas båda metoder. 
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Rollen för planeraren är att få aktörer att samarbeta med de involverade grupperna i en kreativ 

process där kommunikationen ämnar gynna båda parter och ett beslut kan tas. 

2.4. Användning av de teoretiska begreppen 

Planeringserorna och planeringsideologierna i mitt teoretiska ramverk har en viss anknytning 

till varandra och kommer utgöra grunden för forskningens analyser. Planeringerorna som 

utgör den första delen i mitt teoretiska ramverk är grund för den bostadsplanering som 

kommer att analyseras i min forskning och med vilka glasögon jag ser på planeringen i fråga. 

De planeringsfenomen som jag syftar identifiera som trender i bostadsplanering kommer att 

grunda sig på planeringsidealen som utgör den andra delen av mitt teoretiska ramverk. För att 

forskningen ska få möjlighet att analysera trender som även ligger utanför ramarna för de 

etablerade planeringsideologierna så kommer metoden även tillåta identifiering av andra 

trender i bostadsplaneringen. 
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3. Tidigare forskning 

3.1. Inledning 

Det här avsnittet kommer att avhandla tidigare forskning som behandlar huvudsakliga 

planeringsideologier och andra planeringsfenomen i Sverige från 1940-talet till idag, vilka 

utgör en grund för trender i bostadsplanering som jag syftar identifiera och analysera i senare 

avsnitt. Avsnittet är initialt indelat i huvudsakliga motsättningar mellan olika planeringsideal 

som jag menar utgör en betydande del av forskningsfältet. 

Utifrån litteraturen har jag funnit två huvudsakliga distinktioner inom planeringsideologier 

som utgör grunden för avsnittet. Den första motsättningen står mellan rationalismen med 

modernismens planeringsidéer mot traditionalismens planeringsidéer. Den andra 

distinktionen, aktuell i modern planeringslitteratur är mellan nyliberal planering respektive 

kommunikativ planering. Båda är planeringsideal som motsätter sig tidigare toppstyrda 

rationella planeringsidéer men med skilda ideal. 

3.2. Rationalism eller traditionalism för god planering 

En tydlig distinktion mellan två olika planeringsideologier i forskningen står mellan 

rationalismens ideal och traditionalismen ideal. Birgitta Holmdahl (1993) menar att det är 

1900-talet största motsättning mellan två planeringsideologier där normerna har pendlat 

mellan de två ideologierna.  

Tunström (2009) menar att det inom planeringsdiskussioner finns olika föreställningar om hur 

den goda staden bör se ut där planeringsideal under 1990- och 00-talet främst kretsat kring 

distinktionen mellan stadens renässans med traditionalismens planering respektive stadens 

upplösning med stadsutglesning.  

3.2.1. Stadsutglesningens vara 

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) menar att olika områden präglas av olika typer av 

stadsutglesning. Trots att städer växt till polycentriska stadsstrukturer menar Gullberg, Höjer 

& Petersson (2007) att den gamla stadskärnan i regel har behållit sin maktroll och i vissa 

städer genomgått en renässans för kultur, handel och exklusiva bostäder då centrala stadsdelar 

genomgått en gentrifieringsprocess där den sociala sammansättningen bytts ut. Bilens roll i 

samhället har även möjliggjort byggnation av bostadsområden längre ut från staden där 

exklusivare bostadsområden och arbetsplatser tillkommit bortom förortsområdena. I 

förorterna menar Gullberg, Höjer & Petersson att det huvudsakligen uppförts homogena 

bostadsområden vilket bidragit till att även den sociala sammansättningen blivit homogen. Då 

förorterna huvudsakligen inrymmer bostäder agerar den ursprungliga staden fortfarande den 

viktigaste arbetsplatsen för förortsborna som är beroende av kommunikationer, där 

exploateringen i förorten främst koncentrerats till platser med anknytning till kollektivtrafik. 

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) beskriver dock hur det finns exempel på förortsområden 

som utvecklats till en egen stad där externa resor inte är nödvändiga då regionalcentra i form 

av ett handels- och arbetscentra bildats som konkurrerar med det ursprungliga cityområdet. 

Regionalcentra skiljer sig från traditionellt centra genom att ha butiker och kontor åtskilda 
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plus att de endast är lokaliserade i ett visst område av regionen istället för att vara utspritt i ett 

större område. Gullberg, Höjer & Petersson argumenterar att decentraliseringstrenden inte har 

upphört men menar att utglesningen utmanas av andra drivkrafter. Vidare menar Gullberg, 

Höjer & Petersson (2007:22) att stadsutglesning i regel bidrar till större resursutnyttjande och 

energianvändning och förespråkar traditionalismens ideal med funktionsuppblandning och 

förtätning då sådana ideal ger bättre förutsättningar för hållbar utveckling med minskad 

energianvändning.  

3.2.2. Tillbaka till framtiden med traditionalism 

Tunström (2009) menar att senare planeringsdiskussioner kretsat mycket runt 

traditionalismens planeringsideal där modernismens planering målas upp som identitetslös 

och problematisk genom att påvisa aktuella sociala och ekologiska problem som bottnar i 

modernismens planering. Tunström argumenterar att traditionalismens planeringsideal präglas 

av återkommande diskursiva konstruktioner med termer som förmedlar positiva associationer 

till den traditionella staden och stadsmässighet som likställs med god planering. Samtidigt 

förmedlas negativa associationer för vad som inte anses vara god planering med termer som 

förort, stadsutglesning, miljonprogram och funktionsseparering från modernismens planering. 

Tunström menar att diskussionerna fokuseras på ett idealskapande med argument för hur 

staden inte bör planeras. 

Tunström (2009) argumenterar att traditionalismens ideal både förespråkar och motsätter sig 

förändring. Planeringen är för förändring i form av den nya planerarrollen och 

planeringsspråket. Men motsätter sig förändring när det kommer till synsättet på det 

traditionella stadsidealet som gynnsamt för alla. Tunström menar att traditionalismens ideal 

saknar klassperspektiv då visionerna fokuseras kring stadskärnan och inte andra delar av 

staden, detta utan att se till konsekvenser som kommer med den täta staden såsom trängsel, 

buller, konflikter och exkludering. Tunström argumenterar att idealiseringen av den 

traditionella staden är motsägelsefullt och saknar helhetsperspektiv där det ger en bild av 

staden som vi och förorten som dem vilket bidrar till stigmatisering av modernismens miljöer. 

Tunström (2009) hävdar att det finns en koppling mellan samhällets normer och 

planeringsideal där diskussioner om vad som är den goda staden och vad som inte är vidhåller 

samhälleliga normer och bidrar till normativa diskurser. 

Holmdahl (1993) ställer sig också kritisk till traditionalismens planeringsideal och menar att 

de gamla idealen inte passar för modern bostadsplanering. Holmdahl eftersöker istället 

planering som utgår från den rådande helheten, med hänsyn till stadens komplexitet, 

människor och mångfald. Nylander (2013) argumenterar att svenskt bostadsbyggande vid två 

tillfällen nått höjdpunkter på ett ekonomiskt, idémässigt, arkitektoniskt och konstruktivt plan. 

Det första tillfället hävdas vara runt år 1950 där arkitekter och byggbolag hade goda 

förutsättningar tillsammans med folkhemmets bostadspolitik vilket skapade bostäder av hög 

kvalitet. Nylander lovordar speciellt bostädernas funktion och kvalitet som han senare menar 

blev ersatt av kvantitet då det prioriterades att bygga snabbt, billigt och effektivt framför 

kvalitativt i och med industrialiseringens intåg i byggnadsprocessen. Det andra tillfället av 

extra hög kvalitet på bostadsbyggandet anser Nylander vara på 1990-talet då den tidigare 

fallande kvaliteten tvingades höjas, paradoxalt nog under samma tidsperiod som det sista av 

folkhemmets anda tog slut då staten inte längre fanns som stöd för bostadsprojektens 

ekonomi. Detta menar Nylander dock ledde fram till högre kvalitetsval och mer utarbetad 

design för nya bostäder (Nylander 2013). 
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Även om planeringsideal från en viss tid anses ha bidragit med högkvalitativa bostäder hävdar 

andra forskare att det inte går att applicera äldre planeringsideal till dagens planering. Beaten 

m.fl. (2016) argumenterar att det inte är önskvärt att återskapa bostadssystem från 1950- eller 

60-talet och menar att det i vissa diskussioner råder ett förskönande av det svenska samhället 

under efterkrigstiden då arbetarklass och lägre socio-ekonomiska grupper var högre 

prioriterade. Beaten m.fl. vidhåller att systemen från tidigare är att föredra ur segregerande 

synpunkt då det togs högre hänsyn till lägre socio-ekonomiska grupper i bostadsmarknaden 

men menar att det skedde i en värld med helt andra förutsättningar då bostadsmarknaden idag 

har en helt annan anknytning till makroekonomin. Beaten m.fl. menar att det i dagens 

ekonomi inte lönar sig med bostadsbyggande åt samhällsgrupper med färre resurser och hur 

ett nytt miljonprogram därav skulle behöva en omfattande ekonomisk omorganisering. Beaten 

m.fl. (2016) menar att det råder ett för stort fokus på kvantiteten av bostadsbyggandet och att 

det är för ensidigt att endast se till utbud utan menar att det behövs se till vad, hur och för vem 

det byggs. 

3.3. Planera enligt marknad eller medborgare 

Turner & Whitehead (2002) menar att den liberalisering som skedde på den svenska 

bostadsmarknaden under 1990-talet bidragit till ökad segregation och ökade klyftor mellan 

socio-ekonomiska grupperingar, både mellan individer och bostadsområden. Turner & 

Whitehead menar att det ändrade bostadspolicyn bidrar till högre hyror och priser för 

ägandebostäder, färre nybyggnadsprojekt i kombination med fler vakanser då allmännyttan får 

verka på marknadens villkor. Turner & Whitehead (2002) liksom Nylander (2013) menar att 

det skedde ett skifte då bostadsbyggandet gick från att vara ämnat för hela befolkningen till att 

bostäder istället byggdes för de köpstarka i samhället där marknaden istället fick agera den 

centrala drivkraften. 

Beaten m.fl. (2016) beskriver hur dagens bostadsmarknad lider av problemet att efterfrågan är 

större än utbudet. De menar att aktörerna på marknaden skyller den begränsande byggtakten 

på regler och byråkrati med lånerestriktioner, överklaganden av byggplaner och 

utlåningsrestriktioner. Bengt Andrén (2017) jämför dagens bostadsbehov med tidigare då 

staten fått igång byggandet via finansiell politik. Senast resulterade det i miljonprogrammet 

med högkvalitativa bostäder men med mer att önska när det kom till estetik, stadsbyggnad och 

sociala värden. Andrén menar att idag förutsätts att ett byggbolag ska gå med ekonomisk vinst 

för att överväga att investera i ett bostadsprojekt där Andrén beskriver det som en 

planeringsuppgift att skapa projekt där byggbolagen ska känna sig manade att investera. 

Marknaden hävdas önska tydlighet och förutsägbarhet från kommunen vilket förutsätter 

samspel mellan tjänstemän och politiker. Andrén förespråkar kvalitativa medborgardialoger 

där kommuner och byggbolag kan få ta del av hur medborgarna vill ha sina bostäder. På så 

sätt hävdas kommuner och byggbolag få möjlighet att höja kvalitet, nytta och 

fastighetsvärden. Andrén (2017) frågar sig dock om det är möjligt att förena social hållbarhet 

med byggbolagens ekonomiskt värdeskapande förutsättning för investering. 

Beaten m.fl. (2016) argumenterar att nya bostäder i allt större utsträckning tillhör 

bostadsmarknadens övre segment och menar att byggbolag och andra grupper med 

ekonomiska intressen nyttjar bostadsbristen för att framhäva större marknadsinflytande och 

skattesänkningar. Vissa hävdar att förflyttningen gör att de lägenheterna som frigörs ger en 

nedsippringseffekt till marknadens lägre segment. I en stockholmsbaserad undersökning 

påvisas istället att bostadsmarknaden är starkt segmenterad och att socio-ekonomiskt svaga 
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grupper i samhället är de som förlorar på bostadssituationen. Men även medelklasshushåll tar 

risker med bolån i högre grad än tidigare. Beaten m.fl. menar att dagens bostadsbyggande är 

riktat mot samhällets köpstarkare grupperingar då byggbolagen sällan bygger bostäder som 

fungerar för människor med mindre resurser. Vinnarna på krisen hävdar Beaten m.fl. (2016) 

vara byggbolag, hyresvärdar, banker, mäklare, arkitekter och fastighetsbolag.  

Tore Sager (2009) menar att planerare tvingas verka under en ständig balansgång mellan 

planeringsideal som förespråkar kommunikativ planering i form av medborgardialog, 

inflytande och demokrati tillsammans med nyliberala planeringsideal styrda av marknaden 

med dess påtryckningar. Sager (2009) menar att planerarna i fundamentala frågor som rör 

ideologiska och ekonomiska frågor sympatiserar med kommunikativ planering, där nyliberal 

planering i regel inrymmer en ensidig ekonomisk approach som kolliderar med den multi-

dimensionella dialogen i kommunikativ planering vilket gör att kommunikationen faller platt. 

Sager menar att planerare tvingas då ta en roll att stödja båda parter och hamnar i pressen 

mellan två skilda planeringsideal med olika agendor. Sager menar att det är en utmaning att 

stimulera demokrati och fungerande kompromisser i sådana situationer.  

Även Tunström (2009) argumenterar för kommunikativ planering och menar att normbegrepp 

som integration, identitet, blandning, stadsmässighet och mångfald riskeras att tolkas olika. 

Tunström argumenterar därför att planeringsdiskussionerna för den goda staden bör skapas i 

gemenskap och förståelse mellan planerare och boende med tilltro att skapa konsensus och att 

avpolitisera planeringen. Planering ska istället karakteriseras av samverkan, helhetssyn och 

visioner.   

3.4. Planeringsfenomen inom livsstil och ideal 

3.4.1. Synen på bostaden och den öppna planlösningen som livsstil 

Även om bostäder skiljer sig åt mellan olika tidsepoker, socio-ekonomiska skikt och kulturer 

så menar Holmdahl (1993) att bostaden är en grundläggande faktor för människans 

välbefinnande där bostaden förändras och formas efter människans behov, önskemål och 

uttryck i samhället. Holmdahl (1993) menar att utformningen av bostäder var problemfri 

innan arkitekterna övertog planeringen av bostäder, även för samhällsklasser som de inte är en 

del av.   

Lena Dranger Isfält (1987) beskriver dåvarande nyproducerade lägenheter som mörka med 

små fönster då prioriteringar låg på fasadernas utseende och energihushållning framför en ljus 

och rymlig planlösning. Den öppna planlösningen med vägglösa ytor, huvudsakligen mellan 

kök och vardagsrum beskrivs av Dranger Isfält som ett nytt fenomen inom bostadsbyggande 

där anledningen är att ge rymd åt lägenheten vilket Dranger Isfält (1987) anser är av stor vikt 

då lägenhetsytorna minskat men påtalar nackdelar med en sådan planlösning där kökets 

aktiviteter och maskiner kan störa aktiviteter i vardagsrummet och köket blir intvingat som en 

del av finrummet vilket kan ställa krav på städning och renlighet.     

Köket som en del av finrummet verkar inte ha uppfattats som ett större problem då Maja 

Willén (2012) beskriver den öppna planlösningen som 2000-talets bostadsideal och en del av 

en modern livsstil. Willén argumenterar för hur den öppna planlösningen framstår som en del 

av ett gott liv då den syns i samhället såväl inom teveprogram, inredningsreportage och 

populärkultur i nyproducerade och ombyggda bostäder (Willén 2012). 
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Willén ser på bostaden som ett diskursivt fenomen som grundar sig i samhälleliga ideologier, 

där normer och ideal kan kopplas till fysisk bostadsutformning som den öppna planlösningen 

(Willén 2012). Willén identifierar tre teman kring hur den öppna planlösningen framställs och 

identiteter som kopplas till dessa. Det första temat behandlar det sociala livet som associeras 

med möjlighet för alla att umgås över både kök och vardagsrum. Brister med planlösningen 

som Dranger Isfält (1987) påtalat behandlas i regel inte enligt Willén. Det andra temat är 

kökets framställning som bostadens hjärta vilket Willén menar har anknytning till 

samhälleliga ideal och intresset för matlagning. Willéns tredje identifierade tema identifierar 

den öppna planlösningen som ett identitetsskapande fenomen. Där öppna ytor med stora 

fönster likt en scen symboliserar individuell framgång och ett gott liv där innehavaren av 

bostaden kan kombinera social kontroll över ett privat rum och leva drömmen med ett öppet 

hem. Willén menar att det är tydligt att hur och var vi väljer att bo är viktigt för hur vi 

uppfattas av andra och att hemmet är en del av vår identitet. Således hävdas både att 

ideologier kring den fysiska bostaden (Willén 2012) som kring planering för den goda staden 

enligt Tunström (2009) kan knytas an till samhällets diskursiva utveckling och ideologier. 

3.4.2. Stadens ideal och hållbar utveckling  

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) menar att ideal, moden och trender har en viktig roll i vad 

som byggs och i planering för framtidens hållbara planering. De menar att det är viktigt att 

kolla på nuvarande tendenser inom samhälls- och stadsutvecklingen för att kunna sia i 

framtidsalternativ för möjliga förbättringar och menar att vissa trendbrott hade varit 

fördelaktigt för att nå hållbar utveckling. Vilka kan stimuleras genom att framhålla nya 

möjliga lösningar och trender. 

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) argumenterar att flera nutida planeringsfenomen och 

planeringideal hotar hållbar utveckling. Gullberg, Höjer & Petersson menar att städernas 

utveckling karakteriseras av snabba växlingar med nya moden och identiteter och ser på 

staden som samhällets sociala, kulturella och ekonomiska transaktionscentral. Gullberg, Höjer 

& Petersson beskriver hur detta kommer med problem, där en stor del kan kopplas till 

transporter med trängsel, utsläpp och buller. Gullberg, Höjer & Petersson menar att bilen har 

varit högt prioriterad inom planering sedan massbilismens intåg under 1950- och 60-talet. För 

att uppnå mer hållbar utveckling inom transporter måste den ständiga expansionen av bilens 

plats i staden och planeringen övergå i en bättre balans med andra transportsystem. Gullberg, 

Höjer & Petersson beskriver även hur ökade boendeytor går stick i stäv med effektiviseringar 

i uppvärmningssystemet. Där komfortrelaterade installationer som golvvärme, 

luftkonditionering och mekaniska ventilationssystem ger större energikonsumtion. 

Karin Bradley (2009) menar att normer som hållbar stadsutveckling grundar sig på, inrymmer 

endast normerna inom ett begränsat område medan andra faktorer som ger en än större 

miljöpåverkan inte behandlas i den hållbara stadsutvecklingen då de faller utanför de 

etablerade hållbara normerna. Bradley menar att det visar hur planering för hållbar 

stadsutveckling kan bli förstått i termer av diskursiv orättvisa där normer kring hållbar 

utveckling uppmuntras av medelklassnormer. Bradleys fallstudier visar att desto mer 

välbärgad invånarna var desto högre värdesatte invånarna miljö och hållbarhet. Dock tenderar 

dessa personer ha ett större ekologiskt fotavtryck än grupper i samhället med mindre resurser 

på grund av exempelvis bostadsstorlek, transporter och konsumtion som inte går i 

hållbarhetens tecken. 
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4. Metod 

4.1. Inledning 

Studiens forskningsdesign består av en multipel fallstudie som utgörs av kvalitativa 

innehållsanalyser för att svara på studiens syfte med frågeställningar. Planeringsprojekten som 

ska analyseras består av: folkhemmets bostäder i norra Guldheden, miljonprogrammets 

bostäder i Husby och Akalla samt hållbart bostadsbyggande i Brunnshög. 

4.2. Kvalitativ forskningsmetod 

Inom vetenskaplig metodologi finns det en skiljelinje mellan kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Kvantitativ forskning har traditionellt en stark koppling till mätning och 

hypoteser medan kvalitativ forskning ofta söker en holistisk förståelse av omvärlden. 

(Mayoux 2006). Innan val av forskningsmetod bör dock forskaren beakta ontologiska och 

epistemologiska antaganden och ståndpunkter (Bryman 2011). Jag syftar analysera trender 

inom bostadsplanering med planeringsideologier och andra planeringsfenomen vilka jag 

menar rör sig om fenomen som karakteriseras av subjektivitet. För att analysera trendernas 

roll i bostadsplanering och vem de gynnar söker jag efter en holistisk förståelse och använder 

mig därför av en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i konstruktivism och 

hermeneutiken.  

4.3. Komparativ multipel fallstudie 

Alan Bryman (2011) menar att en fallstudie har att göra med studier där ett specifikt fall är av 

intresse. Jag använder mig av vad Bryman kallar för en multipel fallstudie med komparativ 

eller jämförande design då jag använder mig av samma metod för att studera samma fenomen 

inom två eller flera fall. En komparativ design kan bidra med att få större förståelse med hjälp 

av jämförelse mellan olikartade fall. Bryman menar att jämförelse av olika fall ger goda 

förutsättningar för teoretiska analyser eller teoriutveckling (Bryman 2011).  

Studien består av en komparativ studie där tre planeringseror analyseras genom tre specifika 

fall av bostadsprojekt. Studien har sju analysenheter då det även förekommer flera olika typer 

av analysenheter av samma bostadsprojekt. Bostadsprojekten är valda för att representera fall 

ur sin planeringsera. Jag använder mig av en komparativ design för att analysera trender i 

bostadsplanering under olika planeringseror, vilket görs med en kvalitativ forskningsstrategi 

då jag eftersträvar kvalitativa data för att svara på mina frågeställningar. 

4.4. Urval 

Studien har tre led av urval. Först krävs ett urval av de planeringseror vilka studien baseras 

på. Därefter krävs urval av de specifika bostadsprojekt som baseras på valet av planeringseror. 

Slutligen står valet av de data eller analysenheter som i sin tur baseras på urvalet av 

bostadsprojekt.  
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4.4.1. Urval av planeringseror 

För att undersöka hur trender har behandlats i bostadsplanering i Sverige har urvalet av 

planeringseror baserats på hur befintlig planeringslitteratur skildrat framstående planering i 

Sverige under modern tid. De tre planeringserorna: folkhemmets bostäder, 

miljonprogrammets bostäder och dagens bostadsbyggande som i studien benämns som 

hållbart bostadsbyggande står alla ut i planeringslitteraturen och behandlas i teoriavsnittet. 

Dessa planeringseror karakteriseras av intensifierat bostadsbyggande till följd av bostadsbrist 

och såväl politiska som icke politiska diskussioner. Planeringserorna är samtidigt av olika 

karaktär och från olika tidsepoker. Följande tre planeringseror har därför valts som studiens 

ramverk för undersökta planeringseror i modern tid:  

• Folkhemmets bostäder 

• Miljonprogrammets bostäder 

• Hållbart bostadsbyggande 

4.4.2. Urval av bostadsprojekt 

Med tanke på studiens tidsbegränsningar måste insamlandet av material begränsas vilket har 

gjorts genom valet att studien komparativt kommer att analysera data från tre specifika 

bostadsprojekt, ett från var och en av mina tre valda planeringseror av intensifierat 

bostadsbyggande. De bostadsprojekt som jag valt att inkludera i studien är:  

• Folkhemmets bostäder i norra Guldheden, Göteborg 1945-.  

• Miljonprogrammets bostäder i Husby och Akalla, Stockholm 1970-. 

• Hållbart bostadsbyggande i Brunnshög, Lund 2017-. 

En fallstudie är aldrig fullt ut generaliserbar då det just är specifika fall som studeras. Jag 

menar dock att var och en av bostadsprojekten är typiska för respektive planeringsera vilket 

ökar generaliseringsmöjligheter för bostadsplanering från respektive planeringsera då: 

tidpunkten för när respektive bostäder planerats stämmer överens med den period då 

respektive planeringsera var aktuell. Byggandet av norra Guldheden anses vara ett 

karaktäristiskt område från folkhemmets uppbyggnad och en av de första 

grannskapsenheterna i Sverige. Bostadsområdet blev senare en förebild för byggandet av 

andra svenska bostadsområden under folkhemmets uppbyggnad (Göteborgs stad 2008, 

Länsstyrelsen Göteborg och Bohus län 1993). Husby och Akalla benämns som en del av de 

områden som tillhör miljonprogrammets bostadsbyggande i Stockholm (Stockholmkällan 

2018). Den nya stadsdelen och bostadsbyggandet i Brunnshög marknadsförs som hållbara 

bostäder och hållbar stadsplanering såväl av byggbolag som av Lunds kommun (Lund 

stadsbyggnadskontor 2013, Peab 2017, LKF 2017). Att valet för dagens hållbara 

bostadsbyggande föll på just bostadsprojektet i Brunnshög motiveras med att det är ett aktuellt 

och storskaligt projekt som profileras som hållbart där det även finns gott om material att ta 

del av. I Brunnshög kommer två forskningsanläggningar att uppföras vilket inte kan betraktas 

som vanligt förekommande. Detta bör betraktas utanför generaliserbarheten för hållbart 

bostadsbyggande och snarare ses som ett platsspecifikt fenomen. Med grund ovan beskrivna 

motiv för urvalen av bostadsprojekt menar jag att dess geografiska plats inte har något större 

betydelse för resultaten då samtliga är lokaliserade i utkanten av tre olika storstadsområden i 
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Sverige och karakteriserade av sin respektive planeringsera som varit aktuella i samtliga 

större svenska städer.  

Mina tre valda bostadsprojekt är generaliserbara för sin planeringsera i den mån att de kan 

anses vara typiska för respektive planeringsera även om varje bostadsområde är unikt i sig. 

För att studien ska kunna analysera trender i bostadsplanering enligt studiens definition av 

bostadsplanering krävs analysenheter från respektive planeringsera som innefattar planering 

av respektive bostadsområde samt bostäder från respektive bostadsområde. 

4.4.3. Urval av analysenheter 

Urvalet av analysenheter i form av planeringsdokument som studiens slutsatser kommer att 

baseras på sker inom ramen för studiens utvalda planeringseror och bostadsprojekt. Studien 

kommer komparativt att granska data från tre specifika bostadsprojekt, ett från respektive 

planeringsera. För att dokumenten ska innefatta såväl planering av bostadsområden som 

bostädernas utformning kommer såväl planeringsdokument av hela bostadsområden som 

dokument som innefattar enskilda bostädernas utformning att inkluderas i studien.  

Urvalet av bostadsprojekt motiveras förutom att de är framstående bostadsprojekt för sin 

planeringsera även med att det finns tillgång till planeringsmaterial från respektive 

bostadsprojekt att ta del av. Norra Guldhedens bostäder innefattar endast en analysenhet då 

tillgängligheten av planeringsdokument från mitten av 1900-talet visat sig vara begränsat. I 

synnerhet då planeringsprojektet skedde innan 1947 års byggnadslag och de nya 

planeringsinstrumenten introducerades. Analysenheten för folkhemmets bostäder i norra 

Guldheden är i form av utställningskatalogen som kom med bostadsutställningen Bo Bättre i 

norra Guldheden 1945. Utställningskatalogen är dock omfattande för planeringsprojektet och 

innefattar både planering av bostadsområdet och bostäderna i sig vilket täcker studiens krav 

av analysenhet och planeringsdokument för ett bostadsprojekt. För Akalla-Husby och 

Brunnshög används planeringsinstrument i form av områdesplan respektive fördjupad 

översiktsplan. Dessa behandlar dock inte bostädernas planering något närmare. För att ta del 

av planering kring bostädernas utformning och planlösning har även planeringsdokument i 

form av byggbolag och bostadsbolags projektbeskrivningar inkluderats som analysenheter i 

de fall de finns. För Akalla-Husby har majoriteten av byggnaderna uppförs av Svenska 

Bostäder AB vilket motiverar valet av Bofakta Akalla och Bofakta Husby för bostäderna 

uppförda av Svenska Bostäder (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970). I Brunnshögs fall så 

har projektbeskrivning av bostadsrätter från Peab tagits med som analysenhet, då Peab är 

Sveriges största byggbolag och en viktig aktör för Brunnshögs bebyggelse (Peab 2017). 

Projektbeskrivningen för hyresrätterna från LKF som är Lunds kommunala bostadsbolag har 

också medtagits som analysenhet för att täcka båda förekommande upplåtelseformer i 

Brunnshög.  

Följande är studiens analysenheter: 

1. Utställningskatalog Bo Bättre bostadsutställning norra Guldheden 1945. 

2. Områdesplaner för Husby och Akalla 1970 

3. Bofakta - Husby. AB Svenska Bostäder 1974. 

4. Bofakta - Akalla. AB Svenska Bostäder 1974. 

5. Fördjupning av Översiktsplan Brunnshög 2013 

6. Projektbeskrivning Solvändan södra Brunnshög PEAB 2017 
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7. Projektbeskrivning Hammocken södra Brunnshög Lund Kommuns Fastighets AB 

2017  

Litteraturen enligt ovan utgör analysenheter för kvalitativa innehållsanalyser. Dessa består 

dels av planeringsdokument kring bostadsområdena för mina tre valda planeringsprojekt 

(huvudsakligen med analysenhet 1, 2 och 5) samt planeringsdokument kring bostädernas 

utformning (huvudsakligen med analysenhet 1, 3, 4, 6 och 7). Analysenhet 1. agerar därmed 

både analysenhet för bostadsområdet och bostädernas utformning för folkhemmets 

planeringsera medan övriga planeringseror har separata analysenheter för bostadsområdena 

respektive bostädernas utformning.  

4.5. Kvalitativ innehållsanalys 

Studiens metod utgörs av kvalitativa innehållsanalyser. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, 

Henrik Oscarsson & Lena Wägnerud (2012) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en 

flexibel metod där texter analyseras genom att hela analysenheten läses igenom noggrant och 

för studien betydande innehåll väljs ut under en kodningsprocess som i ett senare skede leder 

till temaskapande. Då min studie syftar att identifiera och analysera trender i bostadsplanering 

är det analysenheter i form av planeringsdokument av projektspecifika data som kommer att 

analyseras enligt ovan. Trenderna kommer att identifieras med hjälp av ett kodningsschema 

där innehållet analyseras med hänsyn till analysenhetens kontext och helhet samt mitt 

teoretiska ramverk. Bryman (2011) menar att en konsekvens av metodens flexibilitet är att 

tillvägagångssättet för att finna teman sällan beskrivs något närmare i forskningen. H-F Hsieh 

& S.E. Shannon (2005) redovisar tre olika typer av kvalitativa innehållsanalyser där det 

tematiska skapandet beskrivs för respektive innehållsanalys. Jag har valt att göra vad Hsieh & 

Shannon (2005) benämner som en riktad innehållsanalys (directed content analysis) vilken 

kommer att formas specifikt till min studie. 

Esaiasson (2012) menar att några huvudsakliga kvaliteter hos den kvalitativa 

innehållsanalysen jämfört med kvantitativ innehållsanalys är att forskaren kan välja att 

fokusera på för studien viktiga delar av stora mängder data samt att det för studien intressanta 

budskapet med texten kan synliggöras genom noggrann läsning av analysenheterna. Med 

kvalitativ innehållsanalys kommer jag förutom att analysera det manifesta innehållet även 

kunna analysera det latenta innehållet vilket möjliggör identifiering av trender som inte är 

tydligt utskrivna.  

Kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från kvantitativ innehållsanalys där data vanligtvis 

analyseras i form av text som kodas till kategorier för att sedan beskrivas med hjälp av 

statistik (Hsieh & Shannon 2005). Exempel på studier där kvantitativ innehållsanalys med 

fördel används är vid analys av hur mycket utrymme ett visst fenomen tillges i en text. Då 

min studie inte syftar till att enbart studera utrymmet av trender i texterna utan fokuserar mer 

på kvalitativa värden som hur trender behandlas i texterna samt innehållets relation till vem 

det byggs för. Därav menar jag att en kvalitativ innehållsanalys passar väl för studiens syfte 

och frågeställningar. Då min studie delvis utgår från trender grundade i planeringsideologier 

men samtidigt har ett öppet förhållningssätt till andra planeringsfenomen och vad studien 

kommer fram till utanför teorier och hypotestest så liknar studien explorativ forskning vilket 

möjliggör en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Med en induktivt ansats syftas att 

studien inte har en förutbestämd hypotes utan jobbar mot att skapa holistisk förståelse inför ett 

vetenskapligt problem. Med en deduktiv ansats arbetas däremot efter en grundhypotes som 
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ska bevisas eller motbevisas (Bernard 2011). Russel Bernard (2011) menar dock att forskning 

sällan är strikt induktiv eller deduktiv utan präglas mer eller mindre mot explorativ forskning 

vilken möjliggör en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Explorativ forskning 

relateras ofta till att forskaren i förväg inte vet så mycket om fenomenet som studeras eller 

vad studiens slutsatser kommer att bli. Då min studie delvis utgår från trender grundade i 

planeringsideologier men samtidigt har ett öppet förhållningssätt till vad studien kommer fram 

till ger det möjlighet att hitta trender i andra planeringsfenomen varvid studien lutar sig mot 

en explorativ ansats. 

4.5.1. Tillvägagångssätt 

Hsieh & Shannon (2005) beskriver hur kvalitativ innehållsanalys består av en analytisk 

process innehållande faserna: frågeställningsformulering, val av data att analysera, definiera 

kodningsschema, implementera kodningsprocessen, skatta trovärdigheten och slutligen 

analysera resultatet.  

Det fundamentala med kodningsprocessen menar Hsieh & Shannon (2005) går ut på att 

organisera stora kvantiteter av textdata till färre innehållskategorier med hjälp av koder. Innan 

och under kodningsprocessen görs ett kodningsschema för att leda kodningsprocessen av 

analysenheten. Ett välarbetat kodningsschema menar Hsieh & Shannon innebära att analyser 

kan utföras systematiskt, logiskt och vetenskapligt. Utvecklingen av ett genomtänkt 

kodningsschema är därför av stor vikt för studiens reliabilitet. Det slutliga kodningsschemat 

består av koder, kategorier och eventuella teman och underteman.  

Hsieh & Shannon (2005) beskriver hur kodningsprocessen i riktad innehållsanalys inleds 

genom att skapa ett kodningsschema där fenomen eller nyckelkoncept identifieras utifrån 

studiens teorier eller tidigare forskning. Dessa kommer sedan att agera som initiala 

kodningskategorier. Under kodningsprocessens gång formas kodningsschemat utifrån 

analysenheterna där kategorier kan utökas och ändras. I min riktade innehållsanalys kommer 

identifieringen och analysen av trender således att ske både under kodningsprocessen med ett 

kodningsschema baserat på mitt teoretiska ramverk som senare formas utifrån analysenhetens 

innehåll. Riktad innehållsanalys inbegriper därmed en initialt strukturerad kodningsprocess 

som kommer med stor flexibilitet. 

Under kodningsprocessen läses analysenheterna noggrant igenom och meningar eller fraser 

intressanta för studien väljs ut baserat på det initiala kodningsschemat, vilka bildar vad som 

kallas processens meningsbärande enheter. Meningsenheterna kommer senare att finnas 

representerade i kodningsschemats koder. I ett ytterligare steg kan fler kategorier skapas där 

gemensamt innehåll för flera koder faller in. Vidare kan teman skapas som knyter ihop 

innehållet från koderna och kategorierna (Hsieh & Shannon 2005). Jag har valt en 

kodningsstrategi där analysenheterna kodas direkt från det initiala kodningsschemat. Den text 

som inte blir kodad analyseras återigen för att se om nya koder och kategorier kan skapas.  

Hsieh & Shannon (2005) beskriver hur en riktad innehållsanalys kan användas för att stödja 

alternativt förkasta en teori eller ett koncept då analysen bygger på teorier. I mitt fall är jag 

inte ute efter att pröva teorier. Jag använder mig istället av ett teoretiskt ramverk i form av 

framstående planeringsidelogier som kommer att agera grunden för kodningsschemats 

trendkategorier. Vilka jag under kodningsprocessen syftar identifiera och analysera hur dessa 

trenderna förekommer i bostadsplanering. En styrka med riktad innehållsanalys anses vara 
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möjligheten att gå utanför det teoretiska ramverket eller bidra till befintliga teorier utifrån 

analysenheten (Hsieh & Shannon 2005). I min studie betyder det att jag har möjlighet att 

identifiera och analysera andra trender än de som utgår från mitt teoretiska ramverk med en 

explorativ forskningssyn. Studien kommer därav även att gå utanför trender i form av 

planeringsidelogier i syfte att även identifiera och analysera eventuella trender i form av 

planeringsfenomen som faller utanför planering för det goda boendet och den goda staden 

med de etablerade planeringsidealen. Mitt slutgiltiga kodningsschema presenteras i 

uppsatsens resultatredovisning. 

Till viss del kommer planeringsdokumentens visuella intryck att analyseras även i form av 

upplägg, bilder och illustrationer för att även bidra med information som inte framkommer 

enbart i text. 

4.6. Metoddiskussion 

4.6.1. Reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet rör studiens tillförlitlighet med dess kvalitet och om studien mäter det som är 

menat att mäta. Reliabilitet anknyter också till frågan om studiens resultat skulle bli detsamma 

om studien skulle göras av någon annan. Även relaterat till uttrycket replikation. Bryman 

(2011) påtalar vikten av att en studie ska vara replikerbar, att den ska kunna genomföras igen. 

Därav är det en viktig del av forskningsrollen att utförligt beskriva genomförandet av studien. 

Genom att utförligt beskriva min metod och hur min kodningsprocess kommer att gå till samt 

även bifoga mitt kodningsschema så finns det goda möjligheter att följa grunderna i min 

kodningsprocess vilket stärker min forsknings reliabilitet. 

Validitet handlar om studiens exakthet, om studiens slutsatser kan anses vara tillförlitliga. En 

studie anses ha hög validitet om vad som är menat att studeras är det som faktiskt studeras 

(Bryman 2011). Bryman gör en distinktion mellan extern validitet som mäter studiens 

generaliserbarhet, om studiens resultat kan generaliseras och är giltig utanför den specifika 

studien där ett väl motiverat urval är av stor betydelse. Bryman beskriver dock hur kvalitativa 

forskare anser att detta begreppet bör utvecklas då kvalitativa studier ofta inbegriper 

fallstudier och ett mindre urval jämfört med kvantitativa studier som enklare når hög extern 

validitet. Då min studie är en jämförande fallstudie går det inte att argumentera för att 

resultaten är fullt generaliserbara. Som jag argumenterar i urvalet så anser jag dock att mitt 

urval av planeringsprojekt representerar mina valda planeringseror i hög grad vilket ökar 

generaliserbarheten än om det handlar om en fallstudie. Intern validitet handlar om studiens 

kopplingar mellan studiens empiri och teoretiska begrepp. Då det kan vara subjektivt vad som 

är en trend och vad som är bostadsplanering så är det av stor vikt att studien är tydlig med en 

egen definition av dessa begrepp vilket tydliggörs i avsnittet avgränsningar (Bryman 2011). 

Dispositionen, innehållet och mängden för de olika planeringsdokumenten skiljer sig åt 

mellan mina analysenheter. Då planeringen är från olika tidsperioder går det inte att finna 

planeringsdokument som har ett identiskt upplägg varvid en viss skillnad i innehåll, 

disposition, mängd och textens syfte är oundviklig.  
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4.6.2. Etik och moral 

Vetenskapsrådets (2017) diskussioner kring forskningsetik behandlar huvudsakligen 

hanteringen av individer i forskning. Då min studie analyserar offentliga textdokument 

undviker jag etiska dilemman av personlig karaktär då det är planeringsdokument och inte 

människor som studeras. En etiskt relaterad fråga som berör analys av offentliga data är att de 

återgivelser som görs av textdokumenten är korrekta. För att stärka mina resultat används i 

resultatredovisningen citat med sidhänvisning, särskilt vid sådant innehåll som kan tolkas som 

kontroversiellt. Då studien granskar texter som är skrivna för uppemot 73 år sedan menar jag 

att det är av stor vikt att vara medveten och beakta den historiska kontext som dokumenten är 

författade i och den samhällsutveckling som skett sedan dess. 

Samhällsvetenskaplig forskning skapas inte i ett vakuum utan forskare är ständigt involverade 

i en komplex socio-politisk miljö som influerar forskare som en del av samhället (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 2008). Även om forskning syftar till att vara oberoende och fri från 

yttre påverkan och egna intressen så är det exempelvis i min studie jag som tolkar mina 

analysenheter och gör ett urval av det jag finner relevant. 

4.6.3. Alternativa metoder 

Då min studie syftar till att analysera bostadsplanering genom planeringsdokument och inte 

studera den fysiska bebyggelsen eller samla åsikter kring planeringen begränsar det mitt val 

av forskningsdesign och metod. Genom att studera planeringstexter menar Tunström 

(2009:18) att visioner kan synliggöras som inte nödvändigtvis har synliggjorts i bebyggelsen. 

Det finns dock andra typer av litteraturstudier såsom diskursanalys, grounded theory och 

fenomenologi. Jag menar dock att innehållsanalys som syftar bidra med kunskap och 

förståelse för det undersökta fenomenet (Hsieh & Shannon 2005) och med riktad 

innehållsanalys ger mig möjlighet att använda mig av en explorativ ansats lämpar sig mycket 

väl för min forskning där trender i bostadsplanering är fokus för analys. 

Andra typer av metoder hade dock kunnat användas i en liknande studie. Exempelvis hade 

innehållsanalysen kunnat kompletterats med intervjuer av planerare, forskare eller ansvariga 

för ett bostadsprojekt inom studiens ramar, vilket kunnat bidra med åsikter och erfarenheter 

om trender i bostadsplanering. Fokus för min studie ligger dock inte på åsikter kring trender i 

bostadsplanering utan hur trender hanteras i bostadsplanering idag och under tidigare 

planeringseror av intensifierat bostadsbyggande under modern tid.  
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5. Resultatredovisning 

5.1. Inledning 

Det här kapitlet kommer att redovisa trender i bostadsplanering från de tre 

planeringsprojekten: folkhemmets bostäder i norra Guldheden, miljonprogrammets bostäder i 

Akalla och Husby samt hållbara bostäder i Brunnshög. Resultatet består av de identifierade 

trenderna från de kvalitativa innehållsanalyserna av bostadsplanering.  

Resultatet inleds med att presentera det slutgiltiga kodningsschemat med vilka trender som 

identifieras i vilka planeringsprojekt. Kodningsschemat visar dock inte vilken roll trenderna 

har i respektive planering, något som efterkommande resultatredovisning istället ämnar 

redovisa. Den fortsatta resultatredovisningen inleds med att redovisa respektive 

planeringsprojekts bebyggelse med dess trender. Fortsättningsvis redovisas teman som täcks i 

flera eller samtliga planeringsprojekt där trenderna från de olika erorna redovisas under 

gemensamma rubriker för att i avsnittets sista del redovisa bostädernas trender uppdelat efter 

respektive planeringsprojekt. Resultatet analyseras och diskuteras vidare i uppsatsens nästa 

avsnitt där analysens tema även presenteras.  

5.2. Kodningsschema 

De trendkategorier som kodningsschemat bestod av initialt var rationell planering, 

traditionalismens planering, nyliberal planering och kommunikativ planering. Ytterligare en 

kategori benämnd livsstil och planering skapades under kodningsprocessens gång. Koderna 

och kategorierna representerar trender respektive trendkategorier där dess roll i de olika 

planeringsprojekten utvecklas vidare i resterande del av resultatavsnittet. 

Kategori 

 

Kod  Folkhemmets 

bostäder 

Miljonpro-

grammets 

bostäder 

Hållbara 

bostäder 

Rationell 

planering 

 

Rationalisering X X  

Standardisering  X X  

Bostadsnormer  X X  

Modernismens planering  X X X 

Stadsutglesning  X X X 

Enhetligt/homogent X X  

Öppna stråk  X  

Centrumzon  X  

Expertroll  X X X 

Grannskapsenheter  X X  

Vetenskap  X X  

Funktionsuppdelning  X X X 

Industri  X X  

Rationella transporter  X X  

Trångboddhetsbekämpning X X  

Rationella hustyper   X X  

Rationell inredning  X   

Traditiona-

lismens 

planering 

Stadskärnas ideal     X 

Stadens renässans    X 

Traditionalistiska planeringskoncept   X 

Traditionella transporter    X 
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Täthet    X 

Blandstad    X 

Funktionsintegrering    X 

Upplösning    X 

Lokalsamhället    X 

Stadsmässighet   X 

Kvarter, gator och torg   X 

Parker    X 

Liv och rörelse    X 

Nyliberal 

planering 

Marknadsanpassning   X 

Offentliga-privata samarbeten    X 

Besöksnäring    X 

Stärkt marknad   X 

Marknadsorienterad konkurrens   X 

Individuell frihet med valmöjlighet    X 

Regional påverkan    X 

Kommunika

tiv planering 

 

Medborgardialog   X 

Medborgarinitiativ X X X 

Kommunikativ planeringsprocess 

beivras 

  X 

Livsstil och 

planering 

Innovation   X 

Forskning   X 

Hållbarhet    X 

Hållbar teknik    X 

Stadsodling och ekologiskt  

jordbruk 

  X 

Livsstil planlösning    X 

Inredningsval   X 

Estetisk variation   X X 

Kultur/bevarande  X X X 

Evenemang    X 

Grönstruktur  X X X 

Blåstruktur    X 

Tidlöst    X 

Cykel    X 

Bilder och illustrationer   X 

Dynamiskt    X 

Tillgänglighet   X X 

Mötesplatser    X 

 

5.3. Rationellt i norra Guldheden 

Den nya bebyggelsen i norra Guldheden inryms av 600 lägenheter varav ca 350 av dessa är 

uppförda inför bostadsutställningen Bo bättre 1945 och resterande ska färdigställas i 

efterhand. Vid entrén till bebyggelsen av norra Guldheden har ett torg kommit till, omgivet av 

två trevåningshus och en restaurangbyggnad, vilket inramar torget i en u-formation. Båda 

trevåningshusen är tänkta för affärsverksamheter i bottenplan och bostäder i de övre 

våningarna. I övrigt består det nya områdets byggnader av sjuvånings och femvånings 

punkthus, varav ett benämns som ett kollektivhus med bostäder för ensamstående hushåll med 

en- eller tvårumslägenheter. Resterande hus inrymmer bostäder om två till fyra rum och kök. 

Bostadsbyggnationen är utförd av Göteborgsbaserade byggbolag (Bo bättre 1945).  
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5.3.1. Större utrymme till överkomligt pris 

Ett återkommande tema för norra Guldheden är ”Tillräckligt utrymme till överkomligt pris” -

(Bo bättre 1945:8) vilket också argumenteras vara det huvudsakliga problemet i 

bostadsfrågan, där skribenterna önskar få bukt med låga utrymmesstandarder och 

trångboddhet med hjälp av bostadsbyggande. Förutom kostnad och utrymme så beskrivs även 

den låga bostadsstandarden samt den orationella utformning och användning av bostäder som 

ett bostadsproblem som behöver förändras. (Bo bättre 1945) 

Den irrationella användningen av bostäderna beskriver Bo bättre (1945) lida av finrumssystem 

där rum inte nyttjas och vad de kallar frivillig trångboddhet där boendeytorna inte används på 

ett effektivt sätt. Bo bättre beskriver hur undersökningar visat att det förekommer att fyra till 

fem personer kan sova i samma rum utan att vara tvungna till detta. Denna frivilliga 

trångboddhet anses vara grundad i dåliga bostadsvanor vilka anses ska bekämpas med 

propaganda och upplysning. Detsamma gäller familjer som hyr en mindre bostad trots att de 

har ekonomi nog för att hyra en större. Det huvudsakliga skälet till trångboddheten anses dock 

vara bristande utrymme av ekonomiskt nödtvång, vilket beskrivs som den svenska 

bostadsfrågans centrala problem där behovet av enrumslägenheter anses vara fylld för lång tid 

framöver och större lägenheter måste till för bekämpa trångboddheten (Bo bättre 1945).  

5.3.2. Rationalisering och standardisering 

En förespråkad lösning på trångboddheten i norra Guldheden är ”Genom rationalisering och 

standardisering billigare bostäder och bättre bostäder” - (Bo bättre 1945:50).  

Norra Guldheden menas vara ett exempel på hur ett rationellt bostadsområde med rationella 

bostäder kan se ut och agera förebild för nya bostadsprojekt. Bo bättre (1945) förespråkar 

standardisering där planlös mångfald ersätts av ett planmässigt fåtal. Standardisering anses ge 

billigare produktion med möjlighet till serietillverkning, vilket även menas bidra till högre 

kvalitet, funktion och behovsanpassning. Något som anses förbättra produkten och göra den 

mer genomarbetad. Bo bättre (1945) menar att rationalisering och standardisering är lika 

viktigt när det kommer till bostadens utformning som till själva byggnadens utförande och 

tekniska detaljer.  

5.3.3 Bostadsforskning 

Rationaliseringslösningarna i norra Guldheden är baserade på resultat från bostadsforskning. 

(Bo bättre 1945). Forskning anses i Bo bättre (1945) vara en förutsättning för rationalisering 

och standardisering samt argumenteras bidra till utarbetade rationella planlösningar och 

inredning för varje hustyp. Storindustrin beskrivs agera förebild där rationella lösningar har 

utvecklat storindustrin att vara mer effektiv och ekonomisk men där byggnadsindustrin 

hävdas ha stannat i det förgångna och argumenteras behöva göra en liknande utveckling för 

att nå framgång. Bostadsforskningen som ligger till grund för norra Guldheden är utförd av 

svenska slöjdföreningen, svenska arkitekters riksförbund och statens byggnadslånebyrå.  

5.3.4. Bostadsnormer och funktionsanpassning 

Liksom Bo bättre (1945) menar att det råder brist på bostadsforskning argumenterar de för en 

rådande brist på normer i bostadsproduktionen. Med grund i den utförda bostadsforskningen 



30 

 

har planeringen av norra Guldheden därmed fastställt normer för bostädernas planlösning där 

rums- och inredningsfunktioner kunnat anpassats till olika behov. Bo Bättre (1945) menar att 

normerna måste utgå från människans funktioner i bostaden. Funktionerna kan vara av såväl 

biologisk karaktär som av teknisk art. Normerna fokuserar inte bara på enskilda inrednings- 

och rumselement utan hänsyn har tagits till lägenheternas helhet för olika 

familjekonstellationers behov, sett till familjens storlek och sammansättning av ålder och kön. 

Med grund i den genomförda bostadsforskningen har så kallade normrum kunnat skapats i 

norra Guldheden där olika användnings- och inredningsalternativ tagits fram och redovisats 

på bostadsutställningen (Bo bättre 1945).  

5.3.5. Normrum 

Ett rum anses kunna anpassas för flera funktioner och en funktion anses kunna utföras i flera 

rum. I normrummens sovrum ges exempel på hur inredning kan anpassas till olika 

kombinationer av funktioner med exempelvis sömn och barnvård, sömn och umgänge, sömn 

och skrivarbete. Vardagsrummen anses vara till för familjens dagliga umgänge samt för 

måltider vid besök, eventuellt även med tillfälliga läs- och skrivplatser. Köket hävdas 

innebära stora fördelar med matplats som endast ger en liten utökning av rumsyta. Trots att 

kökets inredning har standardelement baserade på standardiseringsstudier menas det finnas 

möjlighet för variation i sammansättning och olika planlösningar. (Bo bättre 1945). 

5.3.6. Enhetlighet 

Att ge området ett enhetligt intryck för norra Guldhedens bostäder har prioriterats där varje 

kvarter är utlagt till en separat tomt för att bidra till detta. Byggnadernas enhetlighet menas ha 

blivit möjligt då samtliga byggnader tagits fram i ett samarbete mellan en enskild 

arkitektfirma och bostadsutredningen vars framarbetade miniminormer tillämpats för första 

gången (Bo bättre 1945).  

5.3.7. Grannskapsenheter 

Bo bättre (1945) menar att det mindre bostadsområdet är en del av den stora staden. Ett 

bostadsområde med något eller några tusen invånare bör ses som en enhet för sig inom staden 

samtidigt som det är en del av den större enheten i form av staden runt omkring. Vissa 

anläggningar som skolor, bibliotek och sportlokaler finns gemensamma i staden för flera 

bostadsområden att dela på. I stadens centrum beskrivs institutioner som museer, stadshus, 

högskolor och teatrar finnas tillgängliga. Bo bättre beskriver hur människor i storstäder ofta 

lever isolerat trots att de lever tätt inpå varandra, särskilt hemarbetande kvinnor. Bo bättre 

förespråkar därför att mindre grupper bildas i grannskapet vilka kan samlas i gemensamma 

intresseområden, hobbys eller via anordning av lokala kursverksamheter. För att detta ska 

vara möjligt behövs lokaler att utöva dessa aktiviteter i. Gruppaktiviteter argumenteras 

”befordrar framväxten av demokratiska människor” - (Bo bättre 1945:64). 

5.4. En ny era av rationalitet i Akalla och Husby 

Planområdet för Akalla-Husby planeras för 37 000 invånare och kommer att få tillgång till 

tunnelbana med stationer i båda stadsdelar (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970). 

Bostadshusen i Akalla-Husby skiljer sig mellan olika områden och delas in i grupperna höga, 

halvhöga och låga hus. De höga husen är belägna kring Husby centrum och Akalla centrum 
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där merparten av servicen är lokaliserad. Hus högre än åtta våningar rekommenderas ha en 

entrévåning där annat än bostäder kan inrymmas. Tvåvåningshusen inrymmer enbart bostäder 

i båda våningar. Stockholms sadsbyggnadskontor menar sig inte ha några specifika 

preferenser gällande hustyper där såväl punkthus, blockhus och loftgångshus föreslås utgöra 

området (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970).  

5.4.1. Bebyggelsen i Husby 

Husby och Akalla skiljer sig något sinsemellan i sin utformning av den nya bebyggelsen. 

Bebyggelsen i Husby syftar skapa en homogen stadsdel där majoriteten av byggnaderna har 

samma hushöjd och är grupperade i kvarter med slutna gårdar, låga byggnader utgörs av 

bostäder och höga byggnader är enbart lokaliserade i centrumzonen tillsammans med service 

och gemensamhetsanläggningar. 

Bebyggelsen… ”uppfattar stadsbyggnadskontoret som ett gestaltningstema som är mycket 

hållbart och väl ägnat att ge stadsdelen en önskvärd särprägel. Den valda hushöjden- 4-6 

våningar- ger ett högt utnyttjande samtidigt som gårdarna och de öppna stråken med låg 

bebyggelse och parker ger en avsevärd rymlighet. Gestaltningstemat för Husby ställer 

emellertid stora krav på en meningsfull variation i den lilla skalan.” - (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1970:69–70). 

Stockholms stadsbyggnadskontor menar att de loftgångshus som planeras av Svenska 

Bostäder passar väl in på områdesplanens önskemål. Dock påpekar Stockholms 

stadsbyggnadskontor att rationaliseringsmål inte får inskränka för mycket på 

variationsmöjligheter så att området blir alltför likartat. En viss variation i gestaltning 

rekommenderas därför när det kommer till detaljer såsom loftgångar och balkonger där 

variation kan ske i form av olika färg- och materialval. Vidare argumenterar Stockholms 

stadsbyggnadskontor för fördelarna med loftgångshus där dess tydliga entréer också anses 

passa väl in med områdets övriga element som att placera entréer så att dessa vetter mot 

gångvägarna och att gårdarna då istället kan användas som lekplatser (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1970). 

HSB kommer att uppföra bostäder i norra Husby som är den del av planområdet som är mest 

kuperat. Stockholms stadsbyggnadskontor beskriver hur HSB motsätter sig att bygga såväl 

loftgångshus som femvåningshus. I enlighet med områdesplanen går det dock att bygga fyra- 

eller sexvåningshus i berört område. Stockholms stadsbyggnadskontor understryker dock 

meningen av att bostäderna i området ger ett enhetligt intryck och menar att HSB:s bostäder 

inte mer än nödvändigt bör skilja sig från den andra bebyggelsen i Husby där exempelvis 

färgsättning och detaljer särskilt bör anknytas till övrig bebyggelse (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1970).  

Husbys centrumzon är det enda området i Husby där hus högre än fyra till sex våningar 

planeras förekomma med ett bostadskomplex refererat till som bostadshotellet med 

pensionärs-, service- och ungdomsbostäder på förslagsvis nio våningar inklusive entrévåning. 

Stockholms stadsbyggnadskontor menar att byggnaderna i centrumzonen skiljer sig något när 

det kommer till hushöjd och detaljer men menar att det är önskvärt med en viss skillnad 

jämfört med Husby i övrigt. Bostadshotellets entrévåning rekommenderas innehålla 

gemensamhetsanläggningar som kan vara till nytta för samtliga invånare i Husby, inte bara 

för centrumområdet. Exempelvis med tandvård, läkare och restaurang. I närheten finns också 
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andra gemensamhetsanläggningar såsom ungdomsgård, kyrkolokaler och urvalsvarubutiker. 

Centrumets östra och västra del utgörs av tunnelbaneentréerna och intill dessa kommer 

dagligvarubutiker förläggas. Centrumstråket inrymmer även skolor, idrottshus och 

bilvårdsanläggning. Bostadshusen utmed huvudgångvägen intill centrum rekommenderas 

använda bottenvåningar till annat än bostäder (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970).  

5.4.2. Bebyggelsen i Akalla 

Akallas bostadsutformning skiljer sig något jämfört med den i Husby, huvudsakligen beror 

det på skillnader i terräng- och markförhållanden, samt hänsyn till den befintliga miljön kring 

Akalla by. Intill Akalla by planeras låg bebyggelse i form av tvåvåningshus som kommer att 

varieras med bostadshus på fyra eller sex våningar mot intill billederna. På norrsidan om 

tolvvåningshusen planeras tre stora bostadskvarter med fyra- till sexvåningshus, runt om 

dessa planeras tvåvåningshus och i intill leden i norr planeras parkeringshus (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1970). 

Norr om centrum planeras 18 bostadshus med cirka tolv våningar. Likt det så kallade 

bostadshotellet i Husby kommer dessa hus också att inrymma pensionärs-, service- och 

ungdomsbostäder. Planmönstret kring dessa hus är lika i både Akalla och Husby med 

parkering under mark samt service vid tunnelbaneentréerna (Stockholms stadsbyggnadskontor 

1970).   

5.4.3. Homogent område – variationsrika detaljer 

Stockholms stadsbyggnadskontor beskriver såväl mål om en variationsrik närmiljö för 

bostäderna samt mål om sammanhållen bebyggelse. Kvarter med samma hustyper anses 

därför borde varieras när det kommer till färg och detaljer där det önskas ”använda starkare 

färger än som hittills varit vanligt” - (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970: bilaga 1.1) där 

betong bör kompletteras med färgsatta ytor. För estetiken i Akalla-Husby har ett utlåtande av 

plankommittén angett ”skärpt uppmärksamhet måste ägnas åt de negativa miljöupplevelser 

som den moderna byggtekniken i sten och betong kan förläna åt den förtätade staden” - 

(Stockholms stadsbyggnadskontor 1970:29) Stockholms stadsbyggnadskontor menar att det 

kan tolkas som kritik mot de nya fasadmaterial och kritiserar planeringsgången i sig där 

stadsplaner tas fram sent i planeringsskedet och menar att det varit en fördel att behandla 

fasadmaterial och färgsättning i ett tidigare skede istället för vid byggnadslovsansökan som 

här är fallet (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970).  

5.5. Hållbarhet i Brunnshög 

”Brunnshög ska bli ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart” - Lund 

Stadsbyggnadskontor (2013:17). 

Brunnshög beskrivs som en helt ny stadsdel som kommer växa fram i nordöstra Lund under 

de närmaste 30–40 åren. Visionen är en hållbar stadsdel och innovations- och 

forskningsområde som ska inrymma 40 000 människor med en spårvagnslinje som tar dig 

genom stadsdelen och in till Lund central. I fördjupningen av översiktsplanen hanteras dels ett 

planområde som förhåller sig till år 2030 och dels ett större visionsområde och som förhåller 

sig till en långsiktig utveckling 30–40 år framåt i tiden (Lund Stadsbyggnadskontor 2013).   
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Hållbart stadsbyggande beskrivs som en grundläggande del i Brunnshögs profilering. 

Kommunens klimatmål med minskade utsläpp nämns där nya områden i framtiden kan 

behöva producera energi istället för att förbruka har Lund omfamnat i planeringen av 

Brunnshög. En effektiviserad markanvändning förespråkas, speciellt för den centrala 

bebyggelsen i Brunnshög. Då en stor del av marken är åkermark ska runt 30% av åkermarken 

vara möjlig att återställas till odlingsmark för eventuella framtida behov (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013). 

Brunnshög beskrivs kunna möta framtidens behov i form av ”möten, lek aktivitet och stillhet” 

där stadsdelens form ska underlätta dessa och vara en mötesplats tillgänglig för alla oavsett 

funktionshinder eller ålder. Vilket sägs skapa ”trygghet och trivsel men också kreativitet och 

innovation” (Lund Stadsbyggnadskontor 2013:18). Offentliga rum, byggnader och miljön ska 

varieras när det kommer till hustyper, färger, detaljer, material och upplåtelseformer. 

Bebyggelsen ska blandas med grön- och blåytor. Den gårdsbebyggelse som finns i 

planområdet ska om möjligt bevaras för variation till ny bebyggelse och för att visa områdets 

historiska ursprung (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). 

5.5.1. Forskning och innovation 

Lund Stadsbyggnadskontor (2013) menar att den nya stadsdelen kommer att vara ett attraktivt 

utflyktsmål med forskningsanläggningarnas besöksanläggning (Science center) och 

landskapet (Lunds världspark). Science centret kommer vara tillgängligt för de som vill 

besöka forskningsanläggningen och ta del av information och resultat från den forskning som 

bedrivs. Science centret förväntas bidra till visionen av Lund som ett innovativt 

kunskapscentrum. Lund Stadsbyggnadskontor (2013) ser Brunnshög som en del av det så 

kallade kunskapsstråket. Ett stråk som sträcker sig från centrala Lund mot Brunnshög. Längs 

denna sträcka menar Lund stadsbyggnadskontor innehålla innovationsmiljö med företag, 

universitet och forskningsanläggningar. Visionen med kunskapsstråket är att med hållbar 

stadsutveckling integrera innovationsmiljöer tillsammans med den övriga staden.  

”Den nya stadsdelen Brunnshög byggs med höga ambitioner och visioner om en plats där det 

är gott att leva, stimulerande att arbeta, enkelt att bo och som är intressant att besöka”- (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013:24). 

Brunnshög beskrivs bli en levande stadsdel med forskningsområde av såväl nationell som 

internationell betydelse. Lund Stadsbyggnadskontor beskriver hur det under lång tid förts 

diskussion om etablering av forskningsanläggning i Lund varvid beslut har tagits för att 

etablera forskningsanläggningarna vid namn MAX IV och ESS. Etableringen av 

forskningsanläggning menas stärka Lund och regionen i övrigt med ökad befolkning samt 

starkare näringsliv och bostadsmarknad. Lund stadsbyggnadskontor menar att hela Malmö-

Lund-regionen kommer att få högre attraktionskraft med Brunnshögs utveckling genom 

hållbar stadsutveckling, innovation, upplevelser samt forskning. (Lund Stadsbyggnadskontor 

2013). 

Då forskningsanläggningarna ESS och MAX IV placeras i Brunnshög ger det ett behov av att 

skapa en blandstad som ska inrymma de båda forskningsstationerna. Lund 

Stadsbyggnadskontor syftar därtill skapa varierade mötesplatser mellan personer med olika 

kunskaper där innovation, utveckling och företagande kan skapas (Lund Stadsbyggnadskontor 

2013:16) 
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Därtill anges det i konsekvensbeskrivningen att ”när fler bostäder byggs i Brunnshög 

förbättras möjligheten att få en bostad i Lund, bland annat för unga hushåll” - Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013:69) samt ” Den unga befolkningen med många studenter gör att 

hyresrätter som bostadsform är attraktivt och här är också bristen stor.” - Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013:72) Det beskrivs således finnas bostadsproblem med brist på 

hyresrätter i staden. 

5.5.2. Visioner 

Lund Stadsbyggnadskontor beskriver målsättningar med den nya stadsdelen att skapa 

”världens främsta forskning- och innovationsmiljö, innovationsstaden” - Lund 

Stadsbyggnadskontor (2013:15)  

Lund Stadsbyggnadskontor (2013) menar att detaljerade hållbarhetsmål i vidare stadier bör tas 

fram tillsammans med byggbolag och medborgare. För att nå en blandstad med varierad miljö 

i stadsdelen beskrivs hur olika aktörer bör integreras i planeringen med samverkan mellan 

olika intressenter i form av myndigheter, företag och organisationer (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013).  

Lund Stadsbyggnadskontor (2013) menar att då planeringen är ett långsiktigt 

planeringsprojekt på 30–40 år medför att mål under tidens gång måste anpassas till 

förändringar i omvärlden, ny kunskap och teknik. 

Vidare beskrivs visionen om Brunnshög som en stadsdel för ”företagsetableringar, 

affärskontakter, innovation, stadsliv, vardagsboende, rekreation, lek och fritid. Brunnshög är 

också en stadsdel för människor med olika bakgrund och från olika kulturer… en god stadsdel 

där det är lätt att leva, roligt att arbeta, enkelt att bo och som är intressant att besöka” - Lund 

Stadsbyggnadskontor (2013:15)  

Mångfald ska skapas och motiveras med att Brunnshög ska bli ”dynamisk och 

intresseväckande” - Lund Stadsbyggnadskontor (2013:16) förespråkar därför en mångfald när 

det kommer till aktörer och byggherrar. Med olika typer och storlek av företag och 

forsknings- och universitetsbyggnader. En blandstad där olika verksamheter, bostäder, service 

och rekreation kan beblandas. 

5.5.3. Brunnshög som blandstad  

Lund Stadsbyggnadskontor definierar blandstad som ”kvarter där såväl bostäder som service 

och arbetsplatser kan lokaliseras utan att grundläggande kvaliteter, t.ex. utemiljö för bostäder, 

äventyras.” - (Lund Stadsbyggnadskontor 2013:31). Blandstaden i Brunnshög ska inte bara 

vara varierad utan även tät. Blandstad ska uttryckas i form av funktionell, social och estetisk 

blandning i staden där service, bostäder och rekreationsområden kommer att blandas i 

kvarteren. Stadsdelen ska också vara fylld med liv och rörelse såväl dag som kväll. Lund 

Stadsbyggnadskontor (2013) har som mål att bostäderna i stadsdelen ska också vara varierat 

när det kommer till bostadsstorlek och upplåtelseform. Bebyggelsen kommer inte att vara 

jämt fördelad över hela stadsdelen utan vissa kvarter kommer ha fler inslag av service än 

andra och vissa kvarter fler bostäder etc. Blandningen varierar således beroende på 

platsförutsättningar. Även om Brunnshög anses vara blandstad när det kommer till bebyggelse 

så råder ändå en viss uppdelning av funktioner. Västra Brunnhög beskrivs främst präglas av 
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forskningsverksamhet med forskningsanläggningarna. Centrala Brunnshög karakteriseras av 

blandstad med bostäder, kontor, verksamheter, service och handel. Östra Brunnshög beskrivs 

mer bostadsorienterat och har färre inslag av varierade verksamheter (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013). 

Lunds innerstad beskrivs agera förebild för bebyggelsen när det kommer till skala och 

rumslighet. Brunnshögs bebyggelse förväntas inrymmas till hälften av bostäder och resten av 

varierade verksamheter. Tätheten i stadsdelen kommer variera och vara som tätats vid 

spårvagnshållplatserna. Runt de två forskningsanläggningarna kommer det att vara en något 

glesare bebyggelse (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). 

Brunnshög syftar vara en varierad stadsdel med varierande karaktär inom stadsdelen. Istället 

för att dela upp det offentliga rummet med sina olika innehåll så är visionen att binda samman 

staden. Huvudstrukturen för stadsdelen ska vara att beblanda det rurala landskapet med den 

urbana stadsmiljön. Lund Stadsbyggnadskontor (2013) beskriver Brunnshög som en 

postindustriell stadsdel som består av en sammanflätning av den traditionella stenstaden eller 

kvartersstaden tillsammans med en grön stadsstruktur. Kvartersstaden beskrivs traditionellt 

vara präglad av funktionalism och åtskillnad mellan olika funktioner i staden och den gröna 

stadsstrukturen beskrivs präglas av gång- och cykelvägar i gröna miljöer. I Brunnshög vill 

man sammanfoga fördelarna med dessa två koncept för att skapa en blandstad som är både 

grön och urban. Samtidigt vill Lund Stadsbyggnadskontor (2013) hålla sig öppna för framtida 

planeringsidéer då staden är uppbyggd med ett rutnät med 60 x 60 meter av huvudgator och 

mellan dessa överlappas ett rutnät av gröna passager vilket anses skapa en flexibel struktur 

som kan användas till olika planeringsmodeller.   

5.6. Natur och rekreation 

Guldhedsområdet beskrivs göra ett inslag i stadsbebyggelsen som ”en tunga av vildmark” - 

(Bo bättre 1945:7). Förutom den vilda naturen i Guldheden ska även en blomsterträdgård 

anläggas. ”När man från Guldhedens torgplats strax vid entrén ser upp mot bostadsområdet, 

möter blicken en liten blomsterträdgård, uppodlad med kärleksfull omsorg av en gammal 

göteborgare. Här växer kaprifol, rhododendron och kungsljus sida vid sida med botaniska 

rariteter från när och fjärran.” - (Bo bättre 1945:23).   

Blomsterträdgården beskrivs som den första av de anläggningar som är avsedda för lokalt 

gemensamt bruk för guldhedsborna. Tillsammans med andra gemensamma anläggningar 

syftar blomsterträdgården bidra till en rik och varierad miljö, bekväma levnads- och 

arbetsförhållanden och till samhörighet mellan grannar. Något som menas vara svårt att få till 

stånd i moderna städer (Bo bättre 1945). 

Centralt i Akalla finns den befintliga bebyggelsen med Akalla by, ett område som beskrivs 

inrymma en blandning av barrträd, förvildade fruktträd och källargrunder. Utanför Akalla by 

beskrivs ett åkerlandskap med fragmenterade lövträdsområden vilka ska bevaras, 

åkerlandskapet nämns inte vara ämnat för bevarande. Akalla by nämns vara avsett som 

område för fritidsliv för de nya invånarna. I närheten finns även gravfältområden som ska 

bevaras. I Husbys fall utgör den större delen av planområdet av obebyggda områden med 

åkrar, löv och barrträd samt delvis kuperade bergstablån. Den enda befintliga bebyggelsen 

anges vara i form av Husby gård med några tillhörande byggnader. I området förekommer 
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även runristningar. Områdesplanen är skapt så att befintliga byggnader och runristningar ska 

samexistera med den nya bebyggelsen (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970). 

Brunnshög utgörs huvudsakligen av åkermark med några spridda gårdar. Södra planområdet 

inrymmes dock av enstaka bebyggda områden. Både vatten och grönska anses vara en del av 

Brunnshögs identitet och en viktig byggdel för hållbar stadsutveckling. Parker i form av 

stadsdelsparker, kvartersparker och närparker för lek och rekreation med ekologiska värden 

planeras. I Brunnshögs centrala delar ska en cirka fyra hektar stor stadsdelspark, benämnd 

Brunnshögsparken anläggas för rekreation, fest och möten. Det kommer att vara stadsdelens 

huvudpark, sammanlänkad med övriga grönområden. Närparkerna kommer att agera park för 

lokala kvarter och vara av varierade teman. Den största parken benämnd Lund världspark 

innefattar grönområdet i östra Brunnshög som kommer att kunna nås med spårvagn från 

centrala Lund och Brunnshög och beskrivs bestå av ett varierat utbud av kultur och natur. Det 

ursprungliga åkerlandskapet i anslutning kommer att bevaras samtidigt som det kommer att 

vara en stadspark som kan erbjuda upplevelsemöjligheter och agera rekreationsområde. Olika 

typer av arrangemang, utställningar och verksamheter kommer att kunna arrangeras inom 

området. En del av området kommer även vara tillägnat åt ekologiskt jordbruk samt 

vandrings-, ridnings- och cykelstråk längs med ängar, vatten, odlings- och betesmarker. 

Stadsodling kommer även kunna ske mellan bostadshus i stadsdelen med eventuell försäljning 

av lokalt odlade produkter (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). 

5.7. Transport och infrastruktur 

5.7.1 Kollektivtrafik 

I norra Guldheden ska kommunikationerna mellan bostadsområdet och andra delar av staden 

vara snabba, bekväma och billiga. Samtidigt som de boende ska ha möjligheten till ett lugnt 

hem ska de ha tillgång till kommunikation som kan ta dem till stadens varierade liv (Bo bättre 

1945). 

Husby-Akallas kollektivtrafik kommer huvudsakligen utgöras av den planerade norra grenen 

av tunnelbanan för Järvafältet. Stockholm stadsbyggnadskontor använder sig till skillnad från 

bostadsnormerna i norra Guldheden främst av normer när det kommer till maximalt avstånd, 

där målsättningen med tunnelbanan är att det ska vara maximalt 500 meter från 

tunnelbaneentrén till bostadsentré för tunnelbanebetjänade bostäder. Gångvägen från 

bostäderna till tunnelbanan får inte exkludera funktionshindrade med exempelvis trappor. 

Både Husby och Akalla station planeras få dubbla entréer på var sida stationen. För de 

bostäder som inte är belägna inom tunnelbanebetjänat område finns en målsättning om att de 

ska ha tillgång till en busshållplats inom 300 m från bostadsentrén. (Stockholms 

stadsbyggnadskontor 1970). 

I Brunnshög beskrivs spårvägen vara grunden i stadsdelens transportsystem med en 

spårvagnslinje som sträcker sig från Lund centralstation och genom den nya stadsdelen. 

Utbyggnaden kommer initialt att ske utifrån de planerade spårvagnshållplatserna med tät 

bebyggelse där Lund stadsbyggnadskontor syftar ”skapa en rumslig attraktiv spårvägsgata och 

hållplatslägen med goda förutsättningar för centrumbildningar” - (Lund Stadsbyggnadskontor 

2013:27). Fem spårvagnshållplatser planeras i stadsdelen. Även busstrafik kommer 

förekomma där det finns reseunderlag.  
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5.7.2. Bilens roll i planeringen. 

Vägtrafiknätet i Husby-Akalla-området utformas av vägnätsklasserna led respektive gator. 

Lederna är formade utan in-och utfarter där gång- och cykeltrafik är otillåten. Gatorna har in- 

och utfarter samt vissa gator tillåter gång och cykeltrafik (Stockholms stadsbyggnadskontor 

1970). 

Enligt områdesplanen (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970) finns inget enhetligt sätt hur 

bostadsparkeringarna ska anläggas där byggbolagen anser att parkering anläggs på marknivå 

utan att belasta bostadshyran medan kommunerna pekar på stadsbyggnadskostnaderna totalt 

sett blir lägre om parkeringarna koncentreras i parkeringsanläggningar i form av 

parkeringshus eller parkeringsgarage. Parkeringsanläggningar planeras tillsammans med 

annan bebyggelse där meningen är att begränsa anläggningarna till maximalt tre våningar med 

mellan 100 och 200 parkeringsplatser per anläggning. Byggbolagen har dock rapporterat att 

det är för små anläggningar för att drivas rationellt i förhållande till hyreskostnaderna utan att 

nämna något förslag på optimal storlek.  

Transportmålet i Brunnshög är att inte mer än en tredjedel av resorna till och från Brunnshög 

ska göras med bil (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). För att gång, cykel och kollektivtrafik 

ska vara attraktivt menar Lund Stadsbyggnadskontor (2013) att biltrafikens roll måste 

nedprioriteras jämfört med tidigare planeringsnormer. En sänkt parkeringsnorm och effektiva 

parkeringslösningar beivras. Även bilpooler förespråkas, exempelvis som en förmån som kan 

ingå i boendet där Lund stadsbyggnadskontor menar att byggföretagen har en viktig roll. 

5.7.3. Gång och cykel 

I norra Guldheden nämns att parkområden mellan nya och gamla bostäder endast ska kunna 

gå att ta sig fram på till fots (Bo bättre 1945).  

Gångvägarna i Akalla-Husby planeras beläggas enskilt separerat från motortrafik. 

Gångtunnlar och gångbroar ska anläggas där gångvägar behöver korsa leder eller större gator. 

Att i praktiken helt och hållet separera gång- och biltrafik från varandra menar dock 

Stockholms stadsbyggnadskontor (1970) vara orealistiskt. Även om olika trafikanter hänvisas 

till separerade vägnätsystem. Trappor och branta lutningar bör undvikas och om de måste 

användas ska det finnas möjlighet för funktionshindrade att ta sig fram med hjälp av ramper. I 

enlighet med generalplanen bör lokaliseringen av servicefunktioner ha anknytning till 

gångvägarna, vilket menas vara fundamentalt för en god stadsbygd. Därför planeras att de 

mest utnyttjade serviceanläggningarna ska anläggas intill de mest nyttjade gångvägarna. 

Exempelvis ska skolors restauranger och aulor anläggas så att de nås från närliggande 

huvudgångvägar (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). 

I Brunnshög argumenteras cykeln vara ett viktigt komplement till spårvägen, Lund 

Stadsbyggnadskontor (2013) menar att trafikplaneringens utgångspunkt ligger i gång- och 

cykelsituationen för att göra Brunnshög till en promenad- och cykelstad. Förutom goda 

förutsättningar att ta sig fram till fots och cykel med bland annat cykelvägnät och 

cykelparkeringar i hög klass så nämns också vikten av stadsdelens gestaltning och 

upplevelsen av att ta sig fram till fots och cykel genom staden ska vara attraktiv och 

intressant.  
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En specifik trafikstrategi har tagits fram för Brunnshög benämnd vid tredjedelsmålet, 

målsättningen är att bilen inte ska vara en norm i trafikplaneringen till förmån för att cykel, 

gång och kollektivtrafik ska göras till attraktiva färdmedel i stadsdelen. Målet innebär att 

minst en tredjedel av resorna i Brunnshögs ska göras med gång och cykel, en tredjedel med 

kollektivtrafik och högst en tredjedel med bil. Ett antal strategier och verktyg har arbetats 

fram för att kunna nå trafikmålen. Mobility management är ett av dessa där information, 

kommunikation och marknadsföring är verktygen för att förändra medborgarnas beteende i 

önskad riktning. Lund Stadsbyggnadskontor beskriver hur de arbetat med mobility 

management sedan cirka 10 år tillbaka men för att nå större framgång behöver samarbetet 

med företag och byggföretag utvecklas. Sådana samarbeten kan handla om ”bilpooler, 

realtidsinformation för kollektivtrafik, särskilda cykelsatsningar, gröna resplaner m.m.” - 

(Lund Stadsbyggnadskontor 2013:34).  

5.8. Service och handel 

Torget i norra Guldheden beskrivs som ett butikscentrum där familjerna på samma plats ska 

kunna utföra sina dagliga inköp. Med butiker och specerier för bland annat mat, tobaks- och 

tidningsaffär, sytillbehörsaffär, frisör och post. Vid torget kommer även en biograf att 

uppföras. I övrigt finns endast några mjölkbutiker utplacerade. Bo bättre beskriver hur en 

stadshusmor kommer spara in tid då många av hennes inköp kan göras lokalt på ett och 

samma torg. Restaurangen belägen vid torget eftersträvas göras så mångsidig som möjligt 

med smårum som även kan användas för privat bruk, inredda olika för att passa såväl 

barnfamiljetillställningar som föreningssammankomster (Bo bättre 1945). 

I Akalla-Husby gör Stockholms stadsbyggnadskontor (1970) en distinktion mellan 

dagligvaruhandel och urvalshandel. Akalla respektive Husby har ett lokalprogram för sina 

centrumanläggningar vilka kommer att centreras kring tunnelbanestationerna och dess entréer. 

Förutom centrumanläggningarna etableras service som närhetsbutiker lokaliserade kring 

bilorienterade lägen eller i vissa fall i bostadskvarteren. I planerna menar Stockholms 

stadsbyggnadskontor att det kommer att vara en mer geografisk utspridd dagligvaruhandel än 

tidigare brukligt. Norm för längsta avstånd från bostad till butik kommer vara 350 till 400 

meter. Stockholms stadsbyggnadskontor redovisar sju lägen för dagligvaruhandel, fyra lägen i 

centrumzonerna kring tunnelbanestationerna och tre lägen i bilorienterade lägen. ”Det ankom 

på de planerade instanserna inom detaljhandelsbranschen att inkomma med synpunkter på 

denna struktur, så att ett hållbart förslag till fördelning av dagligvaruhandeln kan läggas till 

grund för de områdesplaner staden med hjälp av de kommunala bolagen skall genomföra”- 

(Stockholms stadsbyggnadskontor 1970:53). 

En debatt refererad till Kioskfrågan beskrivs ha varit aktuell under planarbetet där Stockholms 

stadsbyggnadskontor (1970) anser att kiosker behövs på flera ställen inom stadsområdena. 

Dock menas att kiosken inte kan ses som ett substitut för de större dagligvarubutikernas 

existens utan endast som ett komplement. Stockholms stadsbyggnadskontor prioriterar 

dagligvarubutikernas planering före kioskerna. Förslag om en struktur där all 

dagligvaruhandel etableras på en plats i Akalla respektive Husby förutom utspridda kiosker 

har därför avvisats. Urvalshandlen med post, bank och apotek menar Stockholms 

stadsbyggnadskontor däremot att en utspridning inte är rimlig och därför bör koncentreras till 

respektive centrum. 
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Annan social och kulturell service som mödravårdscentraler, verksamhetslokaler och 

fritidsgårdar och andra fritidsverksamheter föreslås lokaler i form av så kallade träffcentra 

som komplement till etablerade verksamheter. Dessa föreslås drivas såväl av organisationer, 

föreningar som privata initiativ. Verksamheterna kan vara av varierade karaktär och såväl 

spontana som planerade (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970). 

I Brunnshög beskrivs handel fokuseras längs med spårvägen som kommer gå mellan Lund 

central och Brunnshög. Kommersiella verksamheter kommer huvudsakligen att läggas vid 

torg, spårvagnshållplatser och andra knutpunkter då Lund Stadsbyggnadskontor prioriterat att 

samla serviceverksamheter snarare än att sprida ut dessa. Dessa platser kommer ses som 

primära handelslägen och ska vara lättillgängligt placerade i stadsdelen (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013).  

5.9. Arbetsplatser 

Arbetsplatserna för de flesta boende i norra Guldheden anses vara belägna i affärs-, hamn- 

och fabriksområdena. Bo bättre (1945) beskriver hur hembiträden som bor hos en familj har 

blivit allt ovanligare i städerna. I norra Guldheden kommer istället en hemhjälpscentral 

placeras vid torget då lägenheterna anses för små för att inhysa ett hembiträde och 

hemassistenter kommer istället finnas tillgängliga för de boende. Hemassistenterna är tänkta 

att kunna inhysas i en egen bostad i lägenheterna ämnade för ensamhushåll. Hemassistenterna 

tänks kunna vara husmödrar som har ledig tid över och genom hemhjälpscentralens 

förmedling kan åtaga sig arbete i form av barnpassning, städning och liknande som familjer i 

området behöver hjälp med (Bo bättre 1945). 

I norra Akalla, norr om bostadsområdena planeras ett område för arbetsplatser där cirka 2000 

arbetsplatser förväntas skapas. Även väster om Akalla planeras ett arbetsområde vilket kan 

komma att fullständigt inrymmas av elverket (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970).  

5.10. Bostäderna 

5.10.1 Norra Guldhedens temalägenheter 

För att demonstrera husen och lägenhetstyperna i norra Guldheden har bostadsutställningen 

låtit möblera 33 temalägenheter belägna i fem olika bostadshus inom området. Detta för att 

demonstrera lägenheternas utformning och för att visa hur dessa kan nyttjas för familjer av 

olika sammansättning och levnadsförhållanden. Bo bättre påtalar hur utställningen bidrar med 

möjligheter till vägledning om hur bostäder kan inredas och planeras med hänsyn till aktuella 

bostadsproblem (Bo bättre 1945). 

De 33 olika temalägenheterna är indelade i olika grupper med specifika teman för varje 

bostadshus där lägenheter visas i olika tappning för olika familjekonstellationer. Det första 

temat benämns familjen som växer och visar hur en lägenhet kan anpassas allt eftersom en 

familjesituation förändras. I det andra temat allmänheten har ordet har blivande hyresgäster 

tillsammans diskuterat bostads- och inredningsfrågor och fått möblera lägenheterna. I det 

tredje temat men blir det inte enformigt syftar utställningen motbevisa diskussionen om att 

standardisering leder till enformighet genom att påvisa de bostädernas möjligheter att sätta en 

personlig prägel när det kommer till möblering och inredning. I nästa tema, ordna för barnen, 

anpassas bostaden till att barnen får sin plats för lekar och sömn för de yngre samt för 
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skolarbete, kamratbesök och fritidssysselsättningar för de äldre barnen. Nästa tema, arbete 

och sällskapsliv menar att familjer där någon av de boende har hela eller delar av sitt arbete 

inom hemmets väggar är vikten av enskilda och bra arbetsplatser stor. I sista temat 

möbelhandlarna möblerar, visas hur det moderna hemmet 1945 ser olika ut beroende på 

inställning och val av inredning efter olika inredningsproblem (Bo bättre 1945). 

5.10.2 Svenska Bostäder i Akalla och Husby 

I Akalla har Svenska Bostäder 1638 bostäder och i Husby 2904 bostäder exklusive 

bostadshotellet för pensionärer. Bostadsbeståndet består av lägenheter på från ett rum och kök 

till femrumslägenheter varav störst andel av beståndet består av trerumslägenheter (Svenska 

Bostäder Akalla 1974, Svenska Bostäder Husby 1974).  

I Akalla har Svenska Bostäder tre olika typer av hus. Dels höghusen i form av 12–13 

våningshus som inrymmer mellan 96 och 99 lägenheter per byggnad. Nästa hustyp är så 

kallade randhus som består av fem- och sjuvåningshus som inrymmer 60–156 lägenheter i 

respektive byggnad. Svenska Bostäder Akallas sista hustyp är tvåvåningshus med totalt fyra 

tvåplanslägenheter i varje hus. Varje bostad har uteplats med utgång från vardagsrummet. 

(Svenska Bostäder Akalla 1974). 

I Husby består Svenska Bostäder bostadsbestånd främst av loftgångshus i fem våningar, 

belägna kring bilfria lekgårdar. Vid Husby centrum finns åtta- och niovåningshus med 

service- och pensionärsbostäder. Varje hus innehåller 25–30 bostäder där gården vid husen är 

fri från biltrafik (Svenska Bostäder Husby 1974). 

Materialval i Svenska Bostäders lägenheter beskrivs vara av samma typ i samtliga lägenheter. 

Färgsättningen i bostäderna varierar till viss del där färger på tapeter i kök och hall kan 

varieras mellan grönt, gult, brunt, vitt eller rött. De olika färgsättningarna beror på 

lägenhetstyp, lägenhetsstorlek och hustyp. Lägenhetsexempel som visas i planeringen är en 

enrumslägenhet med kök och balkong, belägen i ett av trettonvåningshusen med en bostadsyta 

på 49 kvadratmeter. Köket har plastmatta, målade och tapetserade väggar samt är utrustat med 

spis, ugn, köksfläkt, diskbänk och arbetsbänk, kyl och svalskåp, uttag för diskmaskin och 

frysskåp, skafferiskåp och stänkskydd över diskbänk av plastlaminat. Entréerna liksom 

lägenheterna är handikappanpassade (Svenska Bostäder Akalla 1974, Svenska Bostäder 

Husby 1974).  

5.10.3. Bostadsrätter och hyresrätter i Brunnshög 

I Brunnshög har Lund Stadsbyggnadskontor (2013) delat in den planerade bebyggelsen i fyra 

olika bebyggelsekategorier. Den första kategorin är tät stadsbebyggelse i form av 

flerbostadshus med hög täthet och upp till sex våningar samt lokaler avsedd för annat än 

bostäder i gatuplan. Den andra kategorin är tät tvåvåningsbebyggelse med en tät 

bostadsbebyggelse som huvudsakligen utgörs av tvåvåningshus. Den tredje kategorin är 

småstadsbebyggelse vilken kan bestå av såväl flerbostadshus på fyra våningar som stadsvillor. 

Den fjärde och sista bebyggelsekategorin består av villa/radhusbebyggelse som består av 

varierade kvarter eller blandade kvarter av villor, radhus, kedjehus eller parhus. Denna 

blandning av bostadstyper anses vara en grund i blandstadsbebyggelsen (Lund 

Stadsbyggnadskontor 2013). 
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I södra Brunnshög ska en del av blandstaden byggas med cirka 700 bostäder, 33 av dessa 

tillhör bostadsrätterna i kvarteret Solvändan som byggs av bostadsbolaget Peab. Även de 105 

hyresbostäderna i Kvarteret Hammocken från Lund Kommuns Fastighets AB är lokaliserade i 

södra Brunnshög (Peab 2017, LKF 2017). Södra Brunnshög beskrivs vara Brunnshögs entré 

från Lund och bebyggelsen beskrivs vara belägen intill grönområde och ett befintligt 

bostadsområde med såväl skolor, natur- och fritidsmöjligheter. (Peab 2017). 

Såväl Solvändan som Hammocken inrymmer från enrumslägenheter till fyrarumslägenheter i 

respektive byggnad. Majoriteten av lägenheterna i Solvändan har öppen planlösning utan 

vägg (vissa lägenheter är delvis avgränsade i form av rumsavdelare runt den rumscentrerade 

kylen och frysen) mellan vardagsrum och kök vilket Peab menar gör lägenheten lätt att 

möblera och beskriver som lägenhetens umgängesdel. Hammockens planlösning framkommer 

inte av projektbeskrivningen. Tvåvåningslägenheterna i Solvändan presenteras som en ett 

enklare alternativ till villa med egen uteplats och delad trädgård och kallas av Peab för 

apartment house, lämpliga för familjer (Peab 2017, LKF 2017). 

Peab marknadsför sig själva som ett hållbart byggbolag som garanterar hållbara bostäder ” 

När du köper ett nybyggt hem av oss kan du vara säker på att du får ett energieffektivt och 

miljöklokt hem.” - (Peab 2017:36). och strävar efter ekonomisk och social hållbarhet som 

följer såväl lagar, regler och kommunala strategier. Bostäderna har miljömärkt inredning och 

energimärkta vitvaror. 

Omslagssidan till Peabs projektbeskrivning visar en enkel, enhetlig inredning i en av 

lägenheterna med öppen balkongdörr och gröna växter. I övrigt har Peab (2017) liknande 

illustrationer som de i den fördjupade översiktsplanen samt beskriver med text den attraktiva 

livs- och stadsmiljön i Brunnshög. Hammockens projektbeskrivning visar en illustration med 

cyklar och bilar (dock med fler cyklar än bilar i bild), spårvagn, gröna ytor och 

stadsbebyggelse och förmedlar även den en känsla av hållbarhet (LKF AB 2017). 

Peab (2017) beskriver Brunnshög som en särpräglad stadsdel som kommer bli livfull där 

invånarna kan bo och arbeta med cykelavstånd till city med spårvagn, service, arbetsplatser, 

skolor och butiker. Cykeln beskrivs kunna förvaras i cykelparkering och kan ta en till det 

mesta men föreningen planerar även för 17 parkeringsplatser i ett närliggande parkeringshus 

och Hammocken har även de parkeringsmöjlighet för både cyklar och bilar i garage (Peab 

2017, LKF 2017).  

Peab menar prioritera miljö och hållbar utveckling i samklang med Brunnshögs identitet där 

”stadsutvecklingen fokuserar på att minimera klimatpåverkan, balansera byggandet och 

maximera stadsmiljön så att den blir stimulerande med människans sinnen i fokus.” (Peab 

2017:2). Solvändans bostäder beskrivs ha regnvattenbevattning, ätbar växtlighet, odlingslådor 

och fasade med klätterväxter. Spårvagnshållplatsen är belägen i närheten och föreningen 

kommer att vara ansluten till bilpool. Peab menar att det finns alla förutsättningar för att leva 

hållbart (Peab 2017). 

Även Hammockens hyresrätter har en tydlig hållbarhetsprofil som dock förmedlas mer 

avskalat av LKF och beskrivs som flerfamiljsbostäder. Hushöjden är på två till fem våningar. 

Förskola ligger i husets bottenvåning där det också finns servicebostäder för vård- och 

omsorgsförvaltningen. Husen är lågenergihus med solceller på taken, fjärrvärme och anges 

vara fossilbränslefritt till 98 procent där miljömärkta byggnadsmaterial har använts. Bilpool 
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ingår i hyran under 5 år och en delad innegård finns belägen intill huset och de flesta 

lägenheter beskrivs ha egen balkong eller uteplats (LKF AB 2017). 

Peab (2017) menar att köket i bostaden inte enbart används för matlagning ” här ska inte bara 

lagas nyttiga hälsofrukostar, lyxiga söndagsbruncher och spännande kulinariska läckerheter.” 

- (Peab 2017:14) istället beskrivs kökets roll som hemmets centrala punkt som förutom att 

vara praktiskt även ska harmonisera med resten av hemmet med en inredning som anspelar på 

stilrent och tidlöst med vit köksinredning, laminatbänkskiva, energisnåla vitvaror inklusive 

diskmaskin, varmluftsugn, induktionshäll, mikrougn, kyl och frys. Peab tillägger att för den 

som önskar en annan köksinredning med andra materialval och färger så är det möjligt (Peab 

2017). 

Köket i Hammockens hyresrätter består likt Solvändans bostadsrätter av liknande inredning 

och utrustning med bänkskiva i laminat, kakel, elspis med glaskeramikhäll, diskmaskin i 

samtliga lägenheter utom i enrumslägenheterna. Kyl och frysskåp för en- och 

tvårumslägenheterna respektive kyl och frys för tre- och fyrarumslägenheterna (LKF AB 

2017).  

Peab (2017) marknadsför bostäderna med att köpare och att en som framtida Brunnshögsbo 

kommer att få en unik möjlighet att vara med och utveckla den nya stadsdelen. Peab påtalar 

även tillgången till en forskningsinriktad låg- och mellanstadieskola och att staden kan locka 

med natur, kultur, universitet och forskning. En saluhallsliknande livsmedelsaffär med 

lokalproducerad och ekologisk mat beskrivs finnas i Brunnshögs centrum i närheten av 

bostäderna (Peab 2017). 

Kvarteret där Solvändans bostäder är belägna framställs av arkitekten själv som ett urbant 

boende. Bostadens trapphus beskrivs vara beläget i husets centrum med fönster som flödar i 

dagsljus och bostäderna i omslutning. Huset beskrivs ha trädgårdsstaden som ideal där 

lägenheterna är utrustade med balkonger eller uteplats i största möjliga mån med intressant 

utsikt och attraktiva väderstreck. Materialvalen är utvalda med tanke på hållbarhet såsom 

tegel, trä och fibercementskivor. Bottenvåningens fasad kommer vara i en svart-violett kulör 

gjord för att reflektera ljus likt ädelstenar. Husets färg, material och höjd varierar vilket sägs 

ge huset en egen prägel. Såsom arkitekten beskriver huset och kvarteret beskriver Solvändans 

landskapsarkitekt innergården som ”en plats för möten och odling, en fridfull oas i staden.” - 

(Peab 2017:12) med en variation av växter och blommor som avser ge olika avtryck genom 

årstiderna.   
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6. Analys och diskussion 

6.1. Inledning 

Uppsatsens syfte är att identifiera och analysera trender i bostadsplanering idag samt under 

tidigare planeringseror av intensifierat bostadsbyggande. Vidare är syftet att analysera vilka 

samhällsgrupper som gynnas av trender i bostadsplanering.  

I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras i förhållande till uppsatsens 

syfte och frågeställningar samt i förhållande till det teoretiska ramverket och besläktad 

tidigare forskning. Avsnittet inleds med analys och diskussion kring de identifierade trenderna 

och dess roll i bostadsplanering för att vidare presentera det tema som togs fram under 

kodningsprocessen där vilka samhällsgrupper som trenderna gynnar diskuteras. 

6.2. Trender i bostadsplanering 

Bengtsson (2013) menar att vad han kallar uppbyggnadsfasens första och andra skede 1945–

1975 präglas av bostadsbrist. I norra Guldhedens bostadsplanering (Bo bättre 1945) beskrivs 

den centrala bostadsfrågan med trångboddhetsproblematiken främst bero på ekonomiskt 

nödtvång och bristande utrymme. Förutom problem i den byggda miljön ser planeringen i 

norra Guldheden även trångboddhetsproblem vara relaterat till sociala företeelser såsom 

irrationell bostadsanvändning och finrumssystem som anses kunna bekämpas med 

propaganda och upplysning. Sådana uppfostrande planeringstendenser kan kopplas till hur 

Nyström & Tonell (2012) beskriver hur rationell planering karakteriseras av att planeraren 

sitter på en expertroll.  

Nyström & Tonell (2012) menar att funktionsuppdelning och stadsutglesning är andra 

karaktäristiska fenomen inom rationell planering. Norra Guldheden är det planeringsprojekt i 

studien som har minst antal bostäder och är planerat för minst antal boende. Planområdet är 

tidigare oexploaterat, beläget strax utanför Göteborg och servicen i norra Guldheden är 

huvudsakligen planerad vid det nya torget. Arbetsplatserna menas dock främst vara 

lokaliserade på annat håll i staden med undantag för den hemassistentservice och övrig 

service belägen vid torget. Akalla-Husby planeras liksom norra Guldheden på oexploaterad 

mark utanför staden där servicen huvudsakligen är planerad intill respektive centrumområde 

vid tunnelbanestationernas entréer. Viktigt att påtala är dock att Akalla-Husby rör sig om ett 

bostadsområde i större skala än norr Guldheden. Här finns också livsmedelsbutiker och 

kiosker placerade även utanför centrum även om den huvudsakliga servicen lokaliseras där. I 

övrigt planeras arbetsplatser i utkanten av Akalla. Några arbetsplatser nämns i övrigt inte 

förutom serviceverksamheterna. Brunnshög är liksom Akalla-Husby ett omfattande 

planeringsprojekt som även det bebyggs på huvudsakligen oexploaterad mark. I Brunnhög 

däremot beskrivs i planeringen en vision om blandstad där arbetsplatser, bostäder, 

forskningsanläggningar och andra verksamheter varieras i stadsbilden. 

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) motsätter sig stadsutglesning för hållbar utveckling då 

arbetsplatserna huvudsakligen lokaliseras på annat håll vilket skapar ett beroende av pendling. 

Gullberg, Höjer & Petersson påpekar även problem med homogena bostadsområden som 

leder till en homogen social sammansättning och boendesegregation. 
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Stasutglesning kan således beskrivas som en trend som hållit i sig sedan folkhemmets 

bostäder, växt med miljonprogrammet och används än idag då fenomenet är aktuellt 

tillsammans med andra planeringstrender i Brunnshög. Tunström (2009) beskriver andra 

hållbara bostadsprojekt som tillkommit under 1990- och 00-talet via stadsutglesning såsom 

Västra Hamnen och Hammarby sjöstad där det attraktiva läget begränsar stadsutglesningens 

sociala samansättning till köpstarka samhällsgrupper. I Brunnshögs fall är det attraktiva läget 

inte vid vattnet utan karakteriseras istället av forskning, innovation, hållbarhet och 

traditionalismens ideal som Lisbeth Söderqvist (2008) beskriver förknippas med bland annat 

lokalsamhället, stadsmässighet, funktionsintegrering, täthet, kvarter, gator och torg vilket alla 

visat sig i kodningsprocessen för Brunnshögs planering. Brunnshög kan liknas vid det 

regionalcentra med handels- och arbetsområden som Gullberg, Höjer & Petersson (2007) 

beskriver som självständiga förortsområden. Planeringen i norra Guldheden likväl som Akalla 

och Husby saknar detta då dessa områden fokuseras på bostäder även om de har 

centrumområden med kommunikationer och service. 

Husbys utformning hävdas i dess planering ha en viss särprägel jämfört med Akallas men 

beskrivs eftersträva enhetlighet inom stadsdelen. Centrumområdena menas dock kunna skilja 

sig något jämfört med stadsdelens övriga bebyggelse vilket dock anses önskvärt enlig 

Stockholm stad (1970). Enhetligheten förespråkas kontinuerligt i planeringen av 

miljonprogrammet vilket dock menas ställa vissa krav på detaljer där en balans mellan 

rationalisering och variation eftersträvas. Här framhävs istället möjlighet till variation i 

gestaltning när det kommer till detaljer såsom loftgångar och balkonger med variation av färg 

och material. (Stockholms stadsbyggnadskontor 1970). I norra Guldhedens utställning avsågs 

även förebygga liknande antaganden om att rationalitet inte sammanfaller med variation 

genom att under bostadsutställningen och i utställningskatalogen visa normrum som syftar 

påvisa hur standardiseringens bostäder kan skapa ett varierat visuellt intryck genom olika 

användning och inredning. Den homogena och enhetliga stadsbilden har dock blivit kritiserad 

likt Gullberg, Höjer & Petersson (2007) menar att miljonprogrammets planering och 

arkitektur medfört sociala problem.  

Förutom stadsutglesning från tidigare planeringserors rationella trender så lever även andra 

rationella trender delvis kvar i dagens planering, främst i form av en viss funktionsuppdelning 

som beskrivs i Brunnshögs planering där vissa områden fokuserar på vissa funktioner trots att 

funktionsintegrering är ett mål med planeringen. Funktionsuppdelning kan därmed 

argumenteras vara en stabil trend som överlevt studiens samtliga planeringseror tillsammans 

med stadsutglesningen, trots att den inte prioriteras i dagens planering utan mer beskrivs som 

ett nödvändigt måste.  

I dagens bostadsplanering med Brunnshög interageras stadsutglesningen och en viss 

funktionsuppdelning med som nämnts innan, flera inslag av traditionalismens idéer där 

centrala Lund beskrivs vara ideal för stadsbilden. Tunström (2009) menar att det råder en 

distinktion i planeringsdiskussioner mellan stadsutglesning och traditionalismens planering. I 

Brunnshögs planering beskrivs det positiva ur modernismen med kvartersstadens struktur som 

ett modernistiskt planeringsfenomen som kommer tas till vara på för stadsdelens struktur. I 

övrigt menas stadsbyggnaden i Brunnshög motsätta sig den rationella planeringens ideal då de 

menar sig ta godbitarna ur modernism i form av kvartersstaden som i vanliga fall antyds vara 

präglad av funktionsseparering. Istället förespråkas funktionsintegrering och hållbara värden 

vilket påstås göra Brunnshög till en hybrid av kvartersstaden och grön stadsstruktur. Likt 

Tunström (2009) menar att planeringsdiskussioner som framhäver traditionalismens planering 
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framför rationell planering och påtalar hur planering för den goda staden inte bör planeras 

bidrar till stigmatisering av sådana planeringsområden, menar jag att Lund 

Stadsbyggnadskontors kritik av övriga modernistiska planeringsidéer än kvartersstadens 

strukturer kan liknas vid Tunströms (2009) kritik mot traditionalismens förespråkares 

bristande klassperspektiv. Där Lund Stadsbyggnadskontor liksom traditionalistiska 

förespråkare framhåller staden som idealet och bidrar därför till att modernistiska 

planeringsområden relateras till dålig planering och skapar ett staden mot förorten-perspektiv. 

Jag menar dock att även tidigare planeringserors bostadsplanering har liknande inslag med 

aktuella bostadsproblem som påtalats. I norra Guldhedens bostadsplanering argumenteras för 

hur staden inte bör planeras med små och orationella bostäder av bristande byggkvalitet som 

menas ha orsakats av tidigare planering (Bo bättre 1945).  

Samtidigt som jag menar att Lund Stadsbyggnadskontor (2013) ställer sig kritisk till viss 

tidigare planering så vill de hålla sig öppna för framtida planeringsidéer då staden 

rutnätsystem anses ge en flexibel struktur som kan användas till olika planeringsmodeller. Jag 

menar att flexibilitet inför framtidens trender är av stor vikt för ett områdes framtid vilket 

inrymmer en hållbarhetsaspekt i mån om att området kan utvecklas med framtiden istället för 

att föråldras och fastna i förlegade trenduttryck.  

Hållbarhet är även det en framstående trendkategori i Brunnshögsplanering som förmedlas 

såväl i text som i de illustration i samtliga av Brunnshögs analysenheter (Lund 

stadsbyggnadskontor 2013, Peab 2017, LKF 2017). I norra Guldheden anlades en 

blomsterträdgård centralt i området för att bidra till samhörighet och en varierad miljö. 

Akalla-Husbys planområde bestod delvis av åkrar, där inget nämns om bevarandet av dessa. I 

Brunnshög är planteringen i planeringen mer inriktad på stadsodling och parker för rekreation, 

kultur och evenemang. Även i Brunnshög utgörs även en del av planområdet av 

jordbruksmark. Lund stadsbyggnadskontor (2013) menar dock att hållbara värden prioriteras 

och att en del av denna mark ska kunna tas tillbaka till jordbruksmark i framtiden. 

Planeringen av norra Guldheden har flera problemlösningsorienterade inslag kring såväl den 

fysiska miljön som sociala problem kring trångboddhet och irrationella levnadsförhållanden 

där rationalisering som lösning genomsyrar planeringen (Bo bättre 1945). I dagens planering 

kan hållbarhet argumenteras vara ett nutida problem som behandlas i planeringen vilket 

hävdas vara fallet för Brunnshögs planering. Resultatet från min forskning tyder dock på att 

andra problem hamnar i skymundan såsom dagens bostadsbehov. Trots att det enligt Boverket 

(2012) förelåg bostadsbrist även innan den fördjupade översiktsplanen lanserades 2013 är det 

först i konsekvensbeskrivningen i en bilaga och inte i den fördjupade översiktsplanens 

huvuddokument som det först antyds att bostadsbehov är en faktor för byggnation av 

Brunnshög. Lund Stadsbyggnadskontor beskriver snarare hur byggnationerna av de två 

forskningsanläggningarna argumenteras för behovet av en blandad bebyggelse med bostäder 

”Då forskningsstationerna ESS och MAX IV placerats i Brunnshög ger behovet av att skapa 

en blandstad som ska inrymma forskningsstationerna.” - Lund Stadsbyggnadskontor 

(2013:16). 

Jag menar att det snarare framstår som att Lund önskar skapa en innovativ och framgångsrik 

forskningsstadsdel likt ett svenskt Silicon Valley med goda förutsättningar för framgångsrik 

forskning och lukrativt företagande snarare än att framhäva bostadsproblem och behovet av 

hyresrätter. Jag menar därför att trender i dagens bostadsplanering baserat på Brunnshögs 
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planering prioriterar nyliberala värden med individ och företagande framför trender kopplade 

till problemlösning av samhälleliga problem i form av bostadsbrist. Gullberg, Höjer & 

Petersson (2007) menar att arkitektur och sociala faktorer föll undan för bostadsbehovet under 

miljonprogrammet där fokus låg på att få fram många nya bostäder under en kort period. Att 

trender i bostadsplanering blir för inriktade mot ett visst mål menar jag kan få konsekvenser 

på andra plan och bidra till en god planering endast för en begränsad skara i samhället. 

I miljonprogrammets planering i Akalla-Husby beskrivs motsättningar mellan 

stadsbyggnadskontor och byggbolag med skilda åsikter. Det förekommer även kritik riktad 

från Stockholms stadsbyggnadskontor mot den befintliga planeringsgången. Folkhemmets 

planering rör inte enbart fysiska insatser där kritik även riktas mot människors användning av 

bostaden vilket anses bidra till centrala bostadsproblem i folkhemmets planering. Fenomen 

som möjligen hittat andra forum att behandlas i, men som i studiens resultat visat sig inte ha 

samma roll i dagens planering.  

Gångvägar har prioriterats under samtliga planeringseror. Delvis i norra Guldheden men 

främst i Akalla-Husby avsågs gångvägar vara en central del av infrastrukturen genom att 

knyta samman bostadskvarter och leda medborgarna till kommunikationer och service. I 

dagens planering med Brunnshög beskrivs även gångvägarna utgöra en viktig nod i 

infrastrukturen, dock ligger än större fokus här på cykelns roll i staden. I norra Guldheden är 

behandlingen av infrastrukturfrågor annars begränsad, vilket kan bero på att analysenheten 

inte är ett planinstrument men också då bilen enligt Gullberg, Höjer & Petersson (2007) kom 

att sätta prägel på europeisk planering först under 1950–60-talet. Bilen var då en trend och 

norm som hela samhället inklusive planeringen var tvungen att anpassa sig till. Jag menar att 

forskningens resultat visat på hur olika trender inom transportmedel har involverats i 

planering av bostadsområden. I miljonprogrammets planering rådde en bilorienterad 

infrastrukturplanering vilket var tydligt i Akalla-Husbys planering. I dagens bostadsplanering 

I Brunnshög finns däremot en målsättning om att begränsa bilens roll till fördel för 

cykelsatsningar med både fysiska åtgärder i form av cykelbanor men även sociala insatser 

med koncept som mobility management. En riktning i planeringen som stämmer väl in med 

Gullberg, Höjer & Petersson (2007) önskemål för att för att uppnå mer hållbar utveckling där 

expansionen av bilens plats i staden önskas övergå till en bättre balans med andra 

transportsystem.  

Liksom att bilen var ett attraktivt transportmedel i samhället under 1900-talets mitt och även 

utvecklades till en stabil trend inom bostadsplanering så finns det i dagens bostadsplanering 

tecken på att cykeln tagit fart i form av en trend i samma anda som traditionalismens 

tillbakagång till gamla ideal. Jag menar att cykelns roll i planeringen sannolikt har influerats 

av samhällets trender. Vad gäller bilens minskade roll i dagens planering kan vi utifrån dagens 

hållbara trender och uppmärksammade urbana miljöproblem tillsammans med ny teknik 

komma att anpassa planering efter eventuella nya stabila trender i bilens utveckling med 

exempelvis laddning för elbilar och planering för autonoma fordon. 

Jag menar att trendernas roll i bostadsplanering kommer med såväl positiva tendenser som 

mer besvärande tendenser. En fördel med trender i bostadsplanering är att de bidrar till att 

bostadsplaneringen kan synkronisera med samhällsutvecklingen med exempelvis trender i 

hållbar utveckling som möjliggör implementering i bostadsplanering. Bradley (2009) menar 

dock att hållbar utveckling kan komma med diskursiv orättvisa där trenderna implementeras 

för bostäder som attraherar samhällsgrupper med större resurser då hållbara normer i regel 
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attraherar samhällsgrupper med mer resurser som även bidrar till mer utsläpp och ekologiskt 

fotavtryck på annat håll än de individer och hushåll med mindre resurser. 

6.3. Trender i bostadsplanering - för vem? 

Under kodningsprocessen fann jag ett tema som samtliga trendkategorier hade mer eller 

mindre av - vem det planeras för. Där trenderna dels kan knytas an till att gynna resurssvagare 

samhällsgrupper respektive resursstarkare samhällsgrupper.   

Vid granskning av Brunnshögs planeringsdokument, såväl den fördjupade översiktsplanen 

som projektbeskrivningar av bostadsrätter och hyresrätter visas färgglada illustrationer med 

växtlighet, människor, byggnader, cyklar, spårvagn och bilar. Lund Stadsbyggnadskontor 

beskriver planeringen för Brunnshög som ”svensk hållbarhetsplanering i världsklass” och 

”världens bästa forsknings- och innovationsmiljö” - (Lund Stadsbyggnadskontor 2013:3). Där 

”stadsdelen ska bli en inspirerande livsplats där planeringen genomsyras av klokskap och 

ansvarstagande för kommande Generationer. Lund NE/Brunnshög ska visa vägen mot en 

hållbar värld.”  - (Lund Stadsbyggnadskontor 2013:3). Liksom Bradley (2009) menar att 

hållbarhetsnormer riktar sig mot ett visst klientel menar jag att beskrivningarna i Brunnshögs 

planering attraherar människor med en viss livsstil och identitet. Tidigare planeringserors 

planeringsdokument och projektbeskrivningar var mer faktaorienterade och praktiskt lagda än 

vad Brunnshögs planering är med sin användning av hållbara och innovativa visioner och 

beskrivningar av hur området kan nyttjas (Lund Stadsbyggnadskontor 2013). 

Beaten m.fl. (2016) menar att nya bostäder som byggs i allt större utsträckning tillhör 

bostadsmarknadens övre segment och att dagens bostadsbyggande är riktat mot samhällets 

köpstarkare grupper då byggbolagen sällan bygger bostäder som fungerar för människor med 

mindre resurser. Jag menar att inom dagens bostadsplanering med Brunnshögs identifierade 

nyliberala trender också är ett tecken på hur kommuner får anpassa sig till marknadsstrukturer 

likt Sager (2009) menar att planerare tvingas verka under en ständig balansgång mellan 

planeringsideal som förespråkar kommunikativ planering i form av medborgardialog med 

inflytande och demokrati tillsammans med nyliberala planeringsideal styrda av marknaden 

med dess påtryckningar. Även Andrén (2017) argumenterar att bostadsplaneringen får 

anpassa sig till marknaden för att få byggbolag att investera i nya bostadsprojekt. 

Holmdahl (1993) menar att bostäderna skiljer sig mellan olika tider, socio-ekonomiska skikt 

och kulturer. Dock förändras och formas bostaden av människans behov och önskemål och 

uttryck i samhället. I Brunnshögs bostadsprojektbeskrivningar så finns det både likheter och 

olikheter mellan beskrivningen av bostadsrätterna Solvändan och hyresrätterna Hammocken. 

Solvändans beskrivning använder stort utrymme till att beskriva området och stadsdelen i sig. 

För Hammocken så består beskrivningen i princip uteslutande av information som rör boendet 

och är mer praktiskt lagd likt äldre planeringserors planinstrument, det rör sig även om ett 

betydligt kortare dokument än Solvändans fall. Solvändans beskrivning är betydligt mer 

utförlig och tar in information och visioner med området som även finns i den fördjupade 

översiktsplanen över Brunnshög. Bostädernas beskrivning är även den mer utförlig för 

Solvändan men när det kommer till exempelvis köksutrustning och materialval så beskriver 

de båda projektbeskrivningarna i princip likvärdiga bostäder. De mer målande och utförligare 

beskrivningen av Solvändan riktar sig mer mot livsstilstrender och hållbarhet medan 

Hammockens beskrivning är mer sakligt konstruerad. Willén (2012) menar att bostaden är 

kopplad till livsstil och identitet och det är tydligt att hur och var vi väljer att bo spelar roll för 
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hur vi uppfattas och vill uppfattas av andra. Jag menar att identiteten är tydlig i nuvarande 

bostadsplanering där det attraktiva boendet förmedlas med livsstil och ideal kring hållbarhet 

och innovation, i synnerhet i Brunnshögs fördjupade översiktsplan och i projektbeskrivningen 

av Solvändans bostadsrätter. 

I bostadsprojektens bostäder identifieras trender kring planlösningen främst handla om kök 

och vardagsrum. I dagens bostadsbyggande i Brunnshög karakteriseras bostäderna med 

inredning och planlösning av trender kopplade till livsstil och identitet jämfört med tidigare 

planeringseror där planlösning och inredning istället baserats på rationella lösningar från 

bostadsforskning. Dagens bostadsbyggande i Brunnshög karakteriseras av 

variationsmöjligheter med val av färgkombinationer och köksutrustning bestående av tidlösa 

materialval och i de flesta lägenheter en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 

Willén (2012) menar att bostädernas planlösning har skiftat under olika tidsperioder och 

beskriver den öppna planlösningen som 2000-talets bostadsideal och som en del av en modern 

livsstil där Willén menar att den öppna planlösningens budskap dels kan beskrivas som att 

köket är bostadens hjärta och till för sociala sammankomster. I projektbeskrivningen för 

Solvändan menar Peab (2017) den öppna planlösning gör köket till en del av finrummet och 

att det är mer än en plats för matlagning ” här ska inte bara lagas nyttiga hälsofrukostar, 

lyxiga söndagsbruncher och spännande kulinariska läckerheter.”- (Peab 2017:14)  men också 

som hemmets centrala punkt som harmoniserar med resten av bostaden med stilrent och 

tidlöst när det kommer till olika val av inredning och material har bostadsrätterna energisnåla 

vitvaror av alla dess slag. Gullberg, Höjer & Petersson (2007) menar att komfortrelaterade 

installationer och teknik ger högre energi- och resursanvändning. Vitvarorna i Solvändans 

bostäder och Hammockens bostäder beskrivs vara miljömärkta, trots så menar jag att det kan 

är viktigt att betänka risken att hållbarheten inrymmer en diskursiv orättvisa som Bradley 

(2009) påtalar där jämlik och social hållbarhet bör prioriteras högt även i bostadsplanering.  

Tillgänglighet för funktionshindrade har blivit allt viktigare i planeringen. I norra Guldhedens 

planering tas sådana ämnen inte upp. I Akalla-Husby beskrivs hur gångbanor, lägenheter och 

entréer ska vara handikappanpassade och ha alternativ till trappor där behov finns. Även i 

dagens bostadsplanering i Brunnshög beskrivs tillgängligheten prioriteras för alla oavsett 

rörelsehinder, kön och ålder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även nya lagar och regler 

gör att planeringen måste anpassa sig till dessa, där trender inte behöver vara en avgörande 

faktor för inkludering i planeringen. 

Liksom Tunström (2009) menar att planering styrs av ideologier och diskurser i samhället och 

Willén (2012) ser på bostaden som någonting diskursivt, grundat i samhällets ideologier 

menar jag att även trender i bostadsplanering är diskursiva fenomen som grundar sig i 

samhällets normer, rådande politik och planeringsideologier. Något som jag hävdar att de 

skiftande trenderna som karakteriserat bostadsplanering under planeringseror av intensifierat 

bostadsbyggande i mitt resultat också antyder. Holmdahl (1993) talar om rationalism och 

traditionalism som ideal vilka pendlat i popularitet och tillämpning under 1900-talet vilket jag 

menar att flera av trenderna i bostadsplanering visat sig göra. 

Sager (2009) förespråkar en kommunikativ planering. Beaten m.fl. (2016) hävdar att det i 

dagens ekonomi inte lönar sig med bostadsbyggande åt lägre samhällsgrupper och Andrén 

(2017) frågar sig om det är möjligt att förena social hållbarhet med byggbolagens lukrativa 

investeringskrav. Planeringsutövare tvingas enligt Sager (2009) anpassa sig till nyliberala 

intressen även om planerare i regel föredrar att arbeta med kommunikativa processer. Jag 
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menar att mina resultat tyder på att den sociala hållbarheten kan brista då dagens 

bostadsplanering riktar sig mot ideal och livsstil för mer välbärgade med liknande argument 

som Bradley (2012) beskriver hållbara bostäders sociala hållbarhetsdilemma där planeringen 

anpassas efter samhällsgrupper mer större resurser. Lund Stadsbyggnadskontor (2013) 

beskriver hur detaljerade hållbarhetsmål behöver tas fram tillsammans med bostadsbolag och 

medborgare. Hur det faktiskt ser ut med den kommunikativa processen framgår dock inte i 

analysenheten. 

Att förändra medborgarnas beteende med planering förekom i norra Guldhedens planering för 

att göra medborganas användning av bostäderna mer rationell vilket förespråkades göras med 

propaganda och information. I dagens bostadsplanering görs denna propaganda och 

information med konceptet mobility management för att förespråka hållbara transporter med 

cykel och kollektivtrafik. I tidigare eror lade man fokus på hur bostäderna används, i dagens 

bostadsplanering ligger fokus på hur transporterna används med mål om ökade andelar 

hållbara transporter. Lund Stadsbyggnadskontor (2013) beskriver hur de efter cirka 10 års 

arbete med mobility management eftersöker fler samarbeten med andra aktörer som 

bostadsbolag och företag för att nå större framgång för hållbara transporter. Lund 

Stadsbyggnadskontor eftersöker här kommunikativ planering med bostadsbolag och företag 

för framgång i sina mål vilket jag menar bör göras på samtliga planeringsområden vilket även 

kan tydliggöras i planeringsdokumentens uppbyggnad. 

Jag menar att tidigare bostadsplaneringstrender var rationella och inriktade på invånare i en 

allmän bemärkelse medan dagens planering är mer inriktad på livsstils-värden av nyliberal 

karaktär där planeringen syftar skapa attraktiva miljöer för kunskap och innovation där 

byggbolag går in i projekt endast om de anses vara attraktiva för en köpstark publik och 

därmed lukrativa. Gott boende är inte lukrativt i sig som Beaten m.fl. (2016) påstår, vilket i 

dagens läge riskerar bli ett gott boende för en begränsad skara. Nylander (2013) beskriver hur 

bostadstillgången under tidigt 1900-tal låg på individens ansvar, vilket förändrades med 

folkhemmets och miljonprogrammets bostadsbyggande. Med nyliberala tendensers stora roll i 

dagens planering tyder trenderna på att bostadsutvecklingen gått mot en tillbakagång till det 

individuella ansvaret med dagens bostadsbyggande som frångått tidigare allmännyttigt 

bostadsbyggande till en situation präglad av bostadsbrist samtidigt som det byggs påkostade 

hyresrätter och bostadsrätter som inte är anpassade för utsatta och resurssvagare grupper i 

samhället. Vad som ses som en god bostad och god stad i bostadsplanering riskerar att bli en 

livsstilsfråga om planeringen blir för inriktad på trender som vänder sig till vissa grupper i 

samhället.  

Beaktningsvärda faktorer med trender i bostadsplanering är således att ett för stort inflytande 

av ensidiga trender i bostadsplanering kan göra att planeringen gynnar vissa samhällsgrupper 

framför andra. Jag håller med Holmdahl (1993) liksom Tunström (2009) som eftersöker en 

planering som utgår från den rådande helheten, med hänsyn till stadens komplexitet, 

människor och mångfald. Jag menar att genom att starkt lita till, eller ge stort inflytande till en 

viss planeringstrend riskerar planeringen att snävas in och gynna vissa grupper framför andra 

utan att se till stadens komplexa struktur och samspel, där en holistisk analys av 

planeringstrenders roll och påverkan är av stor vikt för en god planering. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 

7.1. Inledning 

I det här avsnittet syftar jag svara på studiens frågeställningar: 

• Vilka trender har inkorporerats i bostadsplanering under eror av intensifierat 

bostadsbyggande?  

 

• Vad har de identifierade trenderna för roll i bostadsplanering under eror av 

intensifierat bostadsbyggande?  

 

• Vad har trender för relation till vem det planeras för? 

7.2. Trender i bostadsplanering 

De identifierade trenderna i bostadsplanering från respektive planeringsera representerar i stor 

utsträckning framstående planeringsideologier för sin tid. Det går även att identifiera trender 

som faller utanför planeringsideologierna från studiens teoretiska ramverk, främst kring 

livsstil och ideal i dagens bostadsplanering i Brunnshög. 

Tidigare eror av bostadsplanering är huvudsakligen präglade av trender som kan härledas till 

rationalism. Inom folkhemmets bostäder grundas planeringen på forskning, standardisering, 

funktionsuppdelning och normer. Inom miljonprogrammets bostäder visas planeringens 

rationalistiska karaktär vara inflytelserik, i synnerhet med den planerade enhetliga och 

utglesande stadsbebyggelsen där serviceområdena i både Husby och Akalla är uppbyggda 

kring respektive centrumområde och resterande bostadskvarter syftar skapa ett enhetligt 

intryck av stadsdelen.  

Trender i dagens bostadsplanering visar sig genom innehållsanalysen, huvudsakligen vara 

inriktade mot hållbarhet. Till skillnad från tidigare erors enhetliga trend förespråkas här 

blandstad karakteriserat av variation även om en viss funktionsuppdelning förekommer. 

Resultatet visar även att dagens bostadsplanering har ett bredare trendspektrum baserat på 

förekomsten av diversifierade trender som kan anknytas till kodningsschemats samtliga 

trendkategorier även om vikten ligger på hållbarhet, traditionalism och nyliberal planering. I 

dagens bostadsplanering visar sig även trender kopplade till livsstil och samhällsideal med 

kunskap, innovation, och planlösning som präglas av en planering som uppfattas som 

attraktionssökande.   

7.3. Trendernas roll i bostadsplanering 

För att planeringen ska gynna fler i samhället med hjälp av trender i bostadsplanering menar 

jag att innan inkorporeringen av nya planeringstrender görs bör betydande brister undvikas 

innan trendernas inkorporeras i planeringen. Miljonprogrammets trender präglades av 

svagheter med en homogen stadsbyggnad och arkitektur som bidrog till en homogen social 

sammansättning i dessa bostadsområden (Gullberg, Höjer & Petersson (2007:66) där 

trenderna omsattes storskaligt i planeringen. Bostadsplanering under eror av intensifierat 

bostadsbyggande utgör ett viktigt inslag i det svenska bostadsbeståndet. Trendernas roll i 
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bostadsplanering under sådana eror ger stor påverkan på vilka i samhället som gynnas av 

planeringen. Jag menar därför att trender i bostadsplanering, särskilt under intensifierat 

bostadsbyggande bör ses med stort intresse för att nå god planering under eror som sätter stor 

prägel på bostadsbeståndet. 

Jag menar att det varken är nödvändigt eller önskvärt att frigöra sig från trender i 

bostadsplanering, oavsett om trenderna har anknytning till planeringsideologier eller är av 

mer fristående härkomst. Jag hävdar att bostadsplaneringens inkorporering av trender fyller 

ett viktigt behov i bostadsplanering, att se till att planeringen följer samhällsutveckling. Jag 

menar även att det är av stor vikt att analysera trenderna för att se vilken riktning planeringen 

tar oss och för att vara förberedda på att tackla framtida trenders roll i planeringen. Då trender 

har en viktig roll i planeringen är det dock av stor vikt att se till att trender som inkorporeras i 

planeringen inte blir för ensidiga, i synnerhet sådana trender som bygger på 

planeringsideologier som ge effekter i form av sociala skillnader i samhället. För att kunna 

skapa god planering för alla samhällsgrupper krävs ett holistiskt synssätt som gör att 

bostadsplaneringen inte riktar in sig för snävt mot ensidiga trender. Jag förespråkar en 

mångfald av trender i bostadsplanering tillsammans med holistiska lösningar och grundliga 

konsekvensbedömningar. Vidare krävs det ingående analyser av planeringstrender i form av 

hur planeringsideologier och planeringsfenomen påverkar olika grupper i samhället.  

7.4. Trendernas relation till vem det planeras för 

Olika samhällsgrupper gynnas av olika trender snarare än att trender i sig gynnar vissa 

samhällsgrupper. Mina resultat tyder på att trender från tidigare eror i huvudsak varit inriktade 

mot medelklass och socio-ekonomiskt resurssvagare samhällsgrupper med folkhemmets 

planering präglat av ”tillräckligt utrymme till överkomligt pris” – (Bo bättre 1945:8) och 

miljonprogrammets fokus på effektivt bostadsbyggande. Mina resultat tyder på att dagens 

trender i större utsträckning gynnar resursstarkare samhällsgrupper.  

Under tidigare planeringseror visar sig studiens forskningsresultat att planering under tidigare 

planeringseror hade ett större fokus på bostäderna och dess rationella utformning för att i 

dagens bostadsplanering rikta ett större fokus på bostadsområdets planering och livsstil. 

Tidigare eror präglade av rationella trender var inriktade på att skapa rationella bostäder för 

icke-kategoriserade människor där jag menar att dagens bostadsplanering har ett större fokus 

på att i planeringen attrahera med visioner och värden som kunskap, innovation och 

hållbarhet, vilket kan verka exkluderande för vissa samhällsgrupper.  

Turner & Whitehead, (2002) liksom Nylander (2013) menar att det skedde ett skifte då 

bostadsbyggandet gick från att vara ämnat för hela befolkningen till att bostäder istället 

byggdes för de köpstarka i samhället där marknaden istället fick agera den centrala 

drivkraften. Något som jag menar att även trenderna i dagens bostadsbyggande tyder på. 

Sager (2007) menar att planerare slits mellan kommunikativa och nyliberala planeringsideal. 

Jag menar att trenderna som redovisas från Brunnshög påvisar att nyliberala trender har fått 

en mer betydande roll i planeringen än vad de kommunikativa inslagen fått. Trots att statens 

roll i planeringen verkar inom marknadens regler (Turner & Whitehead 2002) och nyliberala 

krafter har inverkan på planerare och den kommunikativa planeringsprocessen så menar jag 

att trenders roll i bostadsplaneringen har betydelse och utgör en fundamental faktor för vem 

det planeras för.   
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7.5. Vidare forskning 

Trenderna har skilt sig mellan olika planeringseror. Något som även visade sig under 

forskningens gång var hur själva planeringsdokumenten och planeringsgången skiljer sig 

mellan olika eror. Exempelvis när det kommer till omfattning, utseende och hur planeringen 

går till och formuleras. Intressant vidare forskning hade därför varit att analysera hur 

planeringen har förändrats och utvecklats över tid. Vidare uppmuntrar jag vidare forskning 

kring trender i planering för att vidga forskningsområdet kring trendbegreppet där jag anser 

att det hade varit givande att studera om och hur trender skiljer sig mellan olika platser med 

möjlighet att studera och analysera platsspecifika trender. 

 

  



53 

 

8. Referenser 

Allmendinger, Philip. 2009. Planning Theory. Second edition. Basingstoke: Palgrave  

Andrén, Bengt. 2017. Stadsbyggnadskonstens trender, PLAN Artikel, Föreningen för 

samhällsplanering.  

Beaten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, 

Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Fernández, Vítor Peiteado, Pull, Emil, 

Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara. Gästförfattare Bengtsson, 

Bo. 2016. Tretton myter om bostadsfrågan. CRUSH Critical Urban Sustainability Hub. Årsta: 

Dokument Press 

Bengtsson, Bo, Annaniassen, Erling, Jensen, Lotte, Ruonavaara, Hannu, Sveinsson, Jon 

Runar. 2006. Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: 

Égalité. 

Bernard, H. Russel. 2011. Research Methods in Anthropology – Qualitative and Quantitative 

Approaches. 5th edition. Lanham: AltaMira Press.   

Boverket. 2005. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer. Boverket. 

Boverket. 2010. Socialt hållbar stadsutveckling, en kunskapsöversikt. Karlskrona: Boverket. 

Boverket. 2012. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv. Karlskrona: Boverket 

Boverket. 2015. Boverkets indikatorer. Analys av utvecklingen på Bygg och 

Bostadsmarknaden med byggprognos. 2015:1 

Boverket. 2017. Bostadsmarknadsenkäten 2017. Karlskrona: Boverket. 

Bradley, Karin. 2009. Just Environments, Politicising Sustainable Urban Development. 

Stockholm: Avhandling KTH. 

Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Malmö: Liber  

Dranger Isfält, Lena. 1987. Praktiskt och vackert i lägenheten. Byggforskningsrådet i 

samarbete med SABO 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena. 2012. 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 4. Stockholm: 

Norstedts Juridik. 

Formas. 2011. Forskningsöversikt hållbar stadsutveckling. Forskningsrådet Formas. 

Stockholm: Formas 

Frankfort-Nachmias, Chava and Nachmias, David. 2008. Ethics in Social science research. In 

Research methods in the social sciences. New York: Worth Publishers. 



54 

 

Gullberg, Anders, Höjer Mattias och Petersson, Ronny. 2007. Bilder av framtidsstaden – tid 

och rum för hållbar utveckling. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.  

Göteborgs stad. 2008. Antikvariskt planeringsmaterial norra Guldheden. 

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. 

Holmdahl, Birgitta. 1993. Att söka ett nytt paradigm för bostadsplanering. Nordisk 

arkitekturforskning 1993:1.  

Hsieh, H-F. & Shannon, SE. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), p.1277-1288. 

Jacobs, Jane. 2005. Den amerikanska storstadens liv och förfall. Översättning Charlotte 

Hjukström. Göteborg: Daidalos 

Johansson, Birgitta. 2012. Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? Formas Fokuserar  

Länsstyrelsen Göteborg och Bohus län. 1993. Norra Guldheden – Kulturmiljö av riksintresse. 

Länsstyrelsen Stockholm. 2004. Hej bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961–

1975. Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten. 

Nationalencyklopedin. 2018. Sökord: Trend. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trend [2018-01-25] 

Nylander, Ola. 2013. Svensk bostad 1850–2000. Lund: Studentlitteratur. 

Nyström, Jan, Tonell, Lennart. 2012. Planeringens grunder: en översikt. Upplaga 3. Lund: 

Studentlitteratur. 

Mayoux, Linda. 2006. Quantitative, Qualitative or Paticipatory? Which Method, for What and 

When? I Desai, Vandana & Potter, Robert B. (eds.). Doing Development Research, s. 115-

129. London: Sage Publications Ltd. 

Melleruds kommun. 2012. Områdesplaner. Tillgänglig: https://www.mellerud.se/kommun-

och-politik/kommunal-planering/omradesplaner/[030318] [2018-02-25] 

Oxford dictionary. 2018. Sökord: Trend. Tillgänglig: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/trend [2018-01-25]  

Regeringen. 2017. Bostadsbyggandet har ökat med 34 procent. Tillgänglig: 

[http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/bostadsbyggandet-har-okat-med-34-

procent]. 

Rudberg, Eva. 1987. Folkhemmets bostäder 1940–1960, Svenskt bostadsbyggande under 

1940- och 50-talen. Stockholm: ArkitekturMuseet. 

Sager, Tore. 2009. Planners’ Role: Torn between Dialogical Ideals and Neo-liberal Realities. 

Européen Planning Studies. Vol. 17 no1. 2009. 

https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kommunal-planering/omradesplaner/%5b030318
https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kommunal-planering/omradesplaner/%5b030318
https://en.oxforddictionaries.com/definition/trend


55 

 

SCB. 2018. Nybyggnad av bostäder. Tillgänglig: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-

efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-

av-bostader/ [2018-05-18] 

Stockholmskällan. 2018. Miljonprogrammet. Stockholms stad. Tillgänglig: 

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/staden-vaxer/miljonprogrammet/ [2018-02-27] 

Söderqvist, Lisbeth 2008. Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö. Stockholm: Formas. 

Tunström, Moa. 2009. På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och 

problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Avhandling. Örebro universitet. 

Turner, Bengt, Whitehead, Christine M.E. 2002. Reducing Housing Subsidy: Swedish 

Housing Policy in an International Context. Urban Studies vol. 39. No 2. P201-217 

Vetenskapsrådet. 2017. God Forskningssed. Stockholm: Veteskapsrådet 

Vidén, Sonja. 2012. Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? Forskningsrådet Formas. 

Stockholm: Formas Fokuserar. 

Von Platen, Fredrik. 1999. I Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande 

Willén, Maja. 2012. Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur, En studie av 

bostäder, boende, och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige. Lund: Sekel 

Wärneryd, Olof, Hallin, Per-Olof och Hultman, Johan. Hållbar utveckling, om kris och 

omställning i stad och samhälle. Lund: Studentlitteratur 

  

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/staden-vaxer/miljonprogrammet/


56 

 

Källmaterial 

Bo bättre. 1945. Utställningskatalog Bo bättre Guldheden Göteborg. Göteborgs stad, Svenska 

slöjdföreningen, Statens byggnadslånebyrå. 

LKF. 2017. Projektbeskrivning Hammocken. Lund kommuns fastighets Ab. 

Lund stadsbyggnadskontor. 2013. Fördjupning av översiktsplan Brunnshög. Lund kommun. 

Stockholms stadsbyggnadskontor 1970. Områdesplan Husby och Akalla. Stockholms stad. 

Svenska Bostäder Akalla. 1974. Bofakta Akalla. Svenska Bostäder Ab. 

Svenska Bostäder Husby. 1974. Bofakta Husby. Svenska Bostäder Ab. 

Peab. 2017. Projektbeskrivning Solvändan. Peab. 

 


