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1. Inledning. 

1.1 Introduktion: Att positionera nationen genom samhällsbyggnad 
1930 arrangerade Svenska slöjdföreningen den så kallade Stockholmsutställningen, 

där bland mycket annat byggnadstilen funktionalism introducerades på bred front. 

Stilriktningen kom snabbt att nå bred popularitet. Året efter uställningen, 1931, 

publicerade arrangörerna för utställningen skriften acceptera1, varmed författarna ville 

sätta stilen i ett större samtidssammanhang. Avsikten att med stilen ge form åt 

samtiden framfördes, och stilen framställdes som en naturlig arvtagare till en 

traditionell svensk arkitektur – varmed framförda synpunkter på stilens en förmenta 

osvenskhet omintetgjordes.2  

 

Ganska snart skulle stilen också komma att knytas inte bara till en svensk tradition, 

men till den välfärdsstat som växte fram under efterkrigstiden3, och stilen skulle 

komma att bli inte bara folklig, men också ingå som en naturlig metonymi för en 

uppfattning om ett modernt Sverige. En illustration för hur detta idémässiga samband 

mellan arkitektur, välfärdsstad och nationaluppfattning kunde arta sig kan vi se på 

framsidans foto. Där ser vi ett ett barn, vars blonda hår och ljusa hy kan sägas markera 

en nationell tillhörighet. Barnet leker i ett funktionalistiskt bostadsområde, som vid 

tiden för fotots framställande såväl in- som utrikes kommit att stå som sinnebilden för 

en god socialpolitik.4 Fotot är en avbildning av omslaget till skriften Introducing 

Sweden5 från 1948, som framställdes av stiftelsen "Svenska institutet för kulturellt 

utbyte med utlandet", och som på regeringens och näringslivets uppdrag grundades i 

januari 1945 med det uttalade syftet att stärka Sveriges kulturella, sociala och 

ekonomiska relationer med utlandet, bland annat genom att därstädes koordinera och 
                                                        
1 Gunnar Asplund & Wollter Gahn & Sven Markelius & Gregor Paulsson & Eskil Sundahl & Uno Åhrén, 

acceptera, (Stockholm, 1931). 
2 Se t. ex. Helena Mattsson, "Funktionalismen och den svenska traditionen" i Urban Lundberg & Mattias 

Tydén, (red.), Sverigebilder : Det nationellas betydelser i Politik och vardag (Stockholm, 2008), ss. 67-
88. 

3 Se t. ex. Eva Rudberg, "Building the Utopia of Everyday" i Mattsson, Helena & Wallenstein, Sven-Olov 
(red.), Swedish modernism : Architecture, Consumption and the Welfare State (London, 2010); Eva 
Rudberg, "Vardagens utopi : Svenskt och osvenskt i funktionalismens arkitektur" i Cecilia Widenheim 
(huvudred.), Utopi & Verklighet : Svensk modernism 1900-1960 (Stockholm, 2000). 

4 Om bostadsbyggandet som symbol för god socialpolitik kommer jag att resonera i undersökningsdel 1. 
5 G. Howard Smith, Intoducing Sweden, (Stockholm, 1948). 
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initera informations- och upplysningsverksamhet kring Sverige.6 Institutets bildande 

kan ses som en del i den politiska värld som växte fram efter andra världskrigets slut 

1945, där i synnerhet väst- och östblockets länder genom olika kommunikations-

strategier började söka positionera den egna nationen på en internationell arena, för att 

den vägen vinna politiskt och ekonomiskt inflytande, till exempel i termer av politiskt 

förtroende, avsättning för varor och överhuvud taget spridning av god rennomé. Fotot 

är ett exempel på hur en skrift tillverkad inom ramen för denna nya världsordning 

kunde se ut: Introducing Sweden-omslaget förser läsaren med sinnebilden för ett folk 

och ett socialt system, där inte bara barnet, utan även arkitekturen pekar mot en god 

framtid. Samtidigt knyter det också an till en svensk kontext, där arkitekturen som 

syns vid tidpunkten för trycket är en etablerad symbol för välfärdsstaten. 

1.2 Problemformulering och undersökningsmotivering 

Mellan- och efterkrigstidens arkitektur och stadsplanering i Sverige kom, som vi 

kommer att se, under hela perioden för sitt byggande att laddas med betydelser 

kopplade till en större berättelse om landet. Samtidigt var själva den arkitekturstil som 

växer fram under perioden en i hög utsträckning transnationell rörelse, med parallella 

etableringar över hela världen. Dessa motsägelsefulla utvecklingslinjer är 

utgångspunkten för min undersökning, och aktualiserar frågan om hur berättelser om 

den egna, individuella, nationen formulerats i en kontext där många länder genomgår 

likartade, kollektiva, processer.  

För att kunna närma mig denna fråga, har jag valt att göra en fallstudie i hur svensk 

arkitektur framställs av Svenska institutet för att positionera Sverige på den 

transnationella arena av nationsberättelser som växer fram under efterkrigstiden. Mer 

specifikt intresserar jag mig för det problem som alla kulturinstitut ställs inför: Hur 

ska den framställda berättelsen om den egna nationen kunna anknyta till så många 

nationer som möjligt, utan att fördensskull bli för allmängiltig? Och – ett problem 

sprunget ur mitt undersökingsmaterials natur – hur ska berättelsen mer specifikt 

kunna anknyta till specifika nationer och internationella narrativ, utan att samtidigt 

exkludera andra? 

Många skäl talar för att just bostadsbyggnad är ett bra fält för en fallstudie av den här 

sorten. Att bostadsbyggnaden i högsta grad är trans- och internationell, men likväl ofta 
                                                        
6 Jfr. Nikolas Glover, National Relations : Public Diplomacy, National Identity and the Swedish Intitute 

1945 - 1970, (Diss. Historiska institutionen, Stockholm), (Lund, 2011), s. 34. 
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i svenska sammanhang framställts som just specifikt "Typiskt svensk", kan kasta nytt 

ljus på hur efterkrigstidens Sverigeberättelser formulerats. Givet att tidigare forskning 

koncentrerat sig på hur efterkrigstidens bostadsbyggnadsdebatt fomulerat sig i 

förhållande till en svensk kontext, kan undersökningen  därutöver kasta ett större ljus 

på inrikesdebatten om bostadsbyggnaden från denna period.  

Undersökningsperioden är vald utifrån att den sammanfaller med den långa 

socialdemokratiska regeringsdominans som vidtog vid krigsslutet 1945 och varade till 

valförlusten 1976. Härigenom kan undersökningen passas in i en etablerad 

periodisering i Sveriges historia. 

1.3 Syfte och frågeställning 
I linje med min problemformulering ovan,  formulerar jag undersökingens syfte:  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Svenska institutet genom i sitt material 

om svensk bostads- och samhällsplanering anknyter Sverige till länder, grupper av 

länder samt politiska system. 

 

Undersökningens syfte operationaliseras i följande frågeställning:  

Hur anknyter Svenska institutets upplysningsmaterial om samtida bostads- och 

samhällsplanering till olika länder, grupper av länder och politiska system? 

 

Relaterat till mitt källmaterial konkretiseras frågeställningen genom att skrivas så här:  

• Hur anknyter Svenska institutets material om modernistisk bostads- och 

samhällsplanering till olika politiska och nationella system? Hur framställs 

bostads- och samhällsplaneringen? Vilka aspekter betonas? Vilka avvägningar 

diskuteras och framhålls?  

1.4 Källmaterial 
Utställningar eller presentationspublikationer? 

För att kunna få en översikt av vilket material som Svenska institutet producerat kring 

stadsbyggnad och arkitektur, har jag läst institutets verksamhetsberättelser mellan 

perioden 1945-1977. Vid en läsning av dessa är det tydligt att institutets 

arkitekturrelaterade verksamhet är mycket omfattande. Institutet har  producerat 
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tryckta skrifter, men också filmer, studiebesök och kurser. Av dessa tycks 

utställningsdeltagandena ha varit flest; utan att kunna lägga fram siffror i den spretiga 

flora av små och stora deltaganden, där arkitektur, design och stadsplanering 

inkluderas och blandas i ömsom egna, ömsom ambulerande och ömsom som delar i 

större konceptutställningar om Sverige, får jag intrycket att utställningsdeltagandena är 

det framställningssätt som är mest frekvent.  

Men för att kunna vara så koncentrerad som möjligt, har jag fått ställa en 

framställningsform i fokus, vilket i praktiken inneburit institutets tryckta skrifter – och 

i ett fall en film – vilket av flera skäl varit att föredra.  Skrifterna och filmen är spridda 

i stora upplagor under lång tid,vilket gör deras räckvidd stor. Samtidigt är kärnan i 

deras avsändargrupp en liknande skara personer – skrifterna är producerade av 

stadsbyggnadsaktörer som arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer, och i vissa fall 

journalister. De riktar sig till motsvarande grupper samt sekundärt till en intresserad 

allmänhet. Detta gör att en i källkritiskt hänseende ganska koncentrerad positionering 

av nationen kan uttydas ur materialet. Hade jag istället valt att undersöka 

stadsplaneutställningarna, hade två källproblem uppstått. För det första är, som jag 

nyss nämnde, en avgränsning svår att göra. Vidare är en helhetsbild av utställningarna 

av arkivtekniska skäl svår att få, då kvarlevorna av utställningarna inte nödvändigtvis 

är så omfattande. Därutöver är bildmaterialet – såvitt jag överhuvudtaget kunnat hitta 

något i institutets svåröverblickbara arkiv – knappt.  

Det är alltså mest praktiskt att genomföra undersökningen med grund i de tryckta 

skrifterna. Detta tillvägagångsätt hindrar emellertid inte att jag i förekommande fall 

tänker låta arkivmaterial kring tillkomsten av såväl böckerna som utställningarna, 

alltså korrespondens, protokoll och annat relaterat, belysa undersökningen. Det finns 

många skäl som talar för detta arbetssätt: Det tryckta materialets upphovsmakare är 

ofta samma personer som de som arrangerar utställningarna. Vidare distribuerades 

trycksakerna ofta i samband med svenska utställningsdeltaganden – och även vid 

kurstillfällen. Detta material finns i allmänhet att hitta i Svenska institutets arkiv i 

Riksarkivets filial i Arninge; i fallet med filmen A Place to Live, som jag presenterar 

nedan, återfinns materialet på arkivet för Kommittén för Sverige-upplysning i utlandet, 

placerat på Riksarkivets filial i Marieberg. Trycksakerna finns till exempel på 

Kungliga biblioteket i Stockholm, utom i ett par undantagsfall där de finns antingen på 

Riksarkivets filial i Arninge, eller – i ett fall – på Arkitektur- och designcentrums 

bibliotek i Stockholm. 
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Vilka skrifter? 

I överensstämmelse med mitt fokus på modern stadsbyggnad intresserar jag mig för 

tryckt material med stadsbyggnadsanknytning, under förutsättning att detta material 

huvudsakligen förhåller sig till samtida bostads- och samhällsplanering. Därmed ingår 

inte material som enbart intresserar sig för estetiska aspekter av arkitektur eller 

enskilda arkitekter. Inte heller ingår material som framställer specifika städer eller 

platser, eller enkom svensk bostadspolitik.  Fokuset på institutet som upphovsman gör 

att jag också utesluter tidningsartiklar, om inte institutet självt har reproducerat dem. 

 

Även om själva undersökningnen är kronologiskt disponerad, kommer jag nu att 

introducera källmaterialet tematiskt efter tillkomstförhållanden. Materialet kommer 

också att presenteras närmare i de respektive undersökningsdelarna. 

 

Källmaterialet 

I synnerhet den första undersökningsperiodens material är särtryck ur tidskrifter. Till 

denna grupp hör Sweden is Modern7, ett särtryck ur den amerikanska tidskriften 

Architectural Forums specialnummer kring svensk arkitektur. Samma år som denna 

publiceras, sker motsvarade tryckning av det engelskspråkiga specialnumret kring 

svenska byggnadsmetoder, ursprungligen tryckt av den kanadensiska tidskriften 

Housing Progress abroad8 år 1946.  

 

Ett annat arbetssätt som Svenska instituet använder sig av under den första perioden är 

att bruka redan existerande publikationer som plattform för sitt eget material. För 

stadsbyggnadens del slutförs ett sådant projekt: en specialutgåva av HSB:s tidskrift Att 

bo från 1956.9  

 

En tredje sorts material är skrifter som producerats i samband med 

arkitektutställningar. Den parallellspråkiga produktionen Come la Svezia cerca di 

                                                        
7 G. Howard Smith, Sweden is Modern (Stockholm, 1946), särtryck av Smith, G. Howard. "Sweden is 

Modern" i Architectural Forum, Juli 1945, (Boston, 1945). 
8 Kenneth W Brooks., Prefabricated Housing in Sweden, specialnummer av Housing Progress Abroad 

(Ottawa, 1946). Särtryck: Prefabricated housing in Sweden, (Stockholm, 1946). Finns i RA (Arninge), 
Svenska institutet Hemmamyndigheten, E VI, vol 3, folder 180. 

9 Att bo : HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt (Stockholm, 1951 - 1983), 1953: Special 
issue [sic]. 
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risolvere il suo problema degli alloggi10 / Comment La Suède cherche a resoudre son 

problème du logement11 från 1947 – där varje språk tilldelats var sin tryckning – och 

Swedish Planning of Town Centres12 från 1964 är egentligen utställningskataloger, 

producerade för 1947 års bostadsutställning i Paris och triennal i Milano, respektive 

1964 års stadsplaneutställning i Coventry. Utan att utgöra utställningskatalog, är fallet 

detsamma med 1976 års New Towns and Old : Housing and Services in Sweden13 

producerad i samband med den stora stadsplaneutställningen Habitat 1976, inrymd i 

världsutställningen i Montreal samma år. Även den tyskspråkiga utgåvan av Swedish 

Housing nedan, Schwedische Baukunst14 från 1957 kan sägas vara en 

utställningskatalog, med översättningen planlagd med blicken mot utställningen 

Interbau i Västberlin samma år. Denna skrift är emellertid identisk med sin engelska 

utgåva, och kommer inte att behandlas särskilt. 

 

En fjärde sorts material är de offsetskrifter som är få i sidomfattning, som producerats 

av en enskild författare och som rör ett mer specialiserat ämne. Upplagan på dessa 

skrifter varierar, liksom spridningen; materialets natur möjliggjorde att de vid behov 

kunde tryckas snabbt och i stora upplagor. Dessa skrifter är Modern Swedish 

Housing15 av Simon Jensfelt; Contemporary Swedish Architecture16 av Thomas Atmer 

och Björn Linn, Housing Standard and Housing Construction in Sweden17 av Ernst 

Michanek, Town and Country Planning in Sweden Today18 av Eva Hamrin och Erik 

Wirén, samt Housing for the Aged and The Disabled in Sweden19 av Sylvia Eltz. Här 

ingår även två andra stenciler i en senare serie, nämligen "A Better World for Big City 

                                                        
10 Gotthard Johansson, Arthur Hald och Per Holm, Come la Svezia cerca di risolvere il suo problema degli 

alloggi, (Stockholm, 1947:1). 
11 Gotthard Johansson, Arthur Hald och Per Holm, Comment La Suède cherche a resoudre son probleme 

du logement (Stockholm, 1947:2). 
12 Allan Westerman, Michael Linnett, Maj Andersson (fotograf), Swedish planning of town centres : 

exhibition catalogue : renewal of the existing town cores and the design og central buildings for the new 
housing areas (Stockholm, 1965). 

13 Heineman, Hans-Erland (red.), New Towns and Old : Housing and Services in Sweden, (Stockholm, 
1976). 

14 Per Holm, Schwedische Baukunst, (Stockholm, 1957:1). 
15 Simon Jensfeldt, Modern Swedish Housing, (Stockholm, 1961). 
16 Thomas Atmer & Björn Linn, Contemporary Swedish Architecture, (Stockholm, 1961). 
17 Ernst Michanek, Housing Standard and Housing Construction in Sweden, (Stockholm, 1961). 
18 Eva Hamrin & Erik Wirén, Town and country planning in Sweden Today, (Stockholm, 1962). 
19 Sylvia Eltz, Housing for the Aged and the Disabled in Sweden, (Stockholm: 1963). 
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Children to Play in"20 och faktabladet "Swedish Housing Policy—not only Successes... 

Problems Too!" från 1976.21 

 

Mer universalistiska i sina anspråk att skildra Sveriges stadsbyggnad än vad som 

erbjuds inom ramen för tidskriftsspecialnummer, utställningskataloger eller en 

faktastenciler är de mer uttömmande böcker om svensk arkitektur som institutet 

producerar och sprider. Den första av dessa är L'architecture Suédoise22, som i 

samarbete med det kubanska arkitektförbundet kommer i spansk översättning året 

därpå23, och ytterligare tre år därefter kommer på tyska.24  Därutöver har vi Swedish 

Housing25 av trion som gjorde den franska och italienska utställningskatalogen, och 

som delvis baseras på materialet från denna, men som också har med nytillkommet 

material. En annan bok ur denna genre, G. E. Kidder Smiths Sweden Builds26 är också 

med i mitt källmaterial, liksom dess nyutgåva27 från 1957. Kidder Smiths andrautgåva 

trycktes samma år som en annan skrift med samma tema lämnade pressarna: Per 

Holms redan nämnda Swedish housing.28 Denna bok ska inte sammanblandas med sin 

namne ovan. Holms bok följdes tio år senare upp av arkitekten Kell Åströms City 

Planning in Sweden29 från 1967. 

Min sista grupp av källmaterial är en film som producerats av institutet: Karsten 

Wedels A Place to Live30 från 1967.  

 

                                                        
20 Michael E. Salzer, A Better World for Big City Children to Play In i Current Sweden, nr. 34, Juli 1974, 

(Stockholm, 1974). 
21 Ronny Andersson, "Swedish Housing Policy—not only Successes... Problems Too!" i Current Sweden nr. 

107, Mars 1976, (Stockholm, 1976). 
22 Torbjörn Olsson & Sven Silow, L'architecture Suédoise (Stockholm, 1951). 
23 Torbjörn Olsson & Sven Silow, La arquitectura sueca, (Stockholm, 1952). 
24 Torbjörn Olsson & sven Silow, Schwedische Baukunst, (Stockholm, 1955). 
25 Gotthard Johansson, Arthur Hald och Per Holm, Swedish Housing, (Stockholm, 1949[verkligt tryckår 

1954-1955]) Boken trycktes sannolikt någonstans verksamhetsåret 1954-1955. Tryckår 1949 står i 
själva häftet, men häftet uppkomer inte i verksamhetsberättelserna förränn 1954-1955.  

26 G(eorge) E(verard) Kidder Smith, Sweden Builds—Its modern architecture and land policy : 
Background, development and contribution (Stockholm, 1950). 

27 G(eorge) E(verard) Kidder Smith, Sweden builds / extensively revised, with 130 recent illustrations, (London, 
1957). 

28 Per Holm, Swedish Housing, (Stockholm, 1957:2). 
29 Kell Åström, City Planning in Sweden, (Stockholm, 1967). 
30 Karsten Wedel, A Place to Live, (1967). 
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1.5 Begrepp 
Anknytning 

Ett begrepp i undersökningen som kommer att vara centralt är "anknyta", "knyta an" 

och "anknytning". Dessa begrepp betecknar samma sak och är tagna från Nikolas 

Glover, knutna i sin tur till hans begrepp "national relations", vars svåröversatta 

innebörd betecknar kravet på efterkrigstidens länder att i den transnationella värld av 

stater som växer fram upprätta en berättelse om sig själv som är godtagbar i andra 

länder. Härigenom måste de "relate", alltså knyta an, till andra länder genom nationella 

berättelser, för att därigenom kunna ingå i en internationell kontext av relationer, alltså 

av "relations".31  

 

Berättelse 

Ordet "berättelse" är centralt i Martin Wiklunds avhandling I det modernas landskap.32 

Wiklunds utgångspunkt är att historiska tolkningskonflikter om "vad som faktiskt har 

hänt"33 belyser det faktum att de historiska och samhälleliga tolkningar – de berättelser 

– som dessa konflikter ställer mot varandra faktiskt är betydelsebärande i sig, i och 

med att de tjänar som utgångspunkt i hur samhället och historien ska uppfattas – och 

att de därmed sätter riktning för en aktörs agerande.34 Med ordet berättelse avser jag i 

linje med Wiklunds resonemang ett större sammanhang av delar som tillsamans utgör 

en av många möjliga berättelser.  

 

Modernism / Funktionalism 

Orden funktionalism och modernism är närbesläktade, men kan i stort sägas beteckna 

två aspekter av samma rörelse. Mellan begreppen finns naturligtvis ingen klar gräns; i 

engelskspråkiga sammanhang ser man ibland ordet "functionalism",  och i en svensk 

kontext kan modernism syfta till den bredare internationella rörelsens del i den 

funktionalistiska stilen. Med utgångspunkt i Mattsson och Wallenstein nedan, kommer 

jag med begreppet modernism avse den bredare europeiska arkitektoniska rörelsen 

under perioden, och med funktionalism dess svenska gren. Begreppet modernism 

                                                        
31 Se t. ex. Glover (2011), s. 229. 
32 Martin Wiklund, I det modernas landskap . Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna 

Sverige mellan 1960 och 1990 (Diss. Historiska institutionen, Lund), (Stockholm/Stehag, 2006). 
33 ibid. s. 13 
34 Jfr ibid. 
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kommer att användas under hela perioden för att beteckna byggnadsstilen, medan 

begreppet funktionalism framför allt kommer att beteckna byggandet under de två 

första undersökningsdelarna. 

 

Arkitektur / Samhällsbyggnad / Stadsbyggnad 

Också dessa tre begrepp är närbesläktade, och någon klar gräns finns inte under 

perioden, vilket vi för svensk del exempelvis kan diskutera med utgångspunkt i hur 

Stockholm år 1955 slår samman stadsarkitekts-, stadsingenjörs- och 

stadsplanekontoren till ett nytt kontor, under namnet stadsbyggnadskontoret.35 I min 

användning kommer jag att med mitt ordval söka betona, uppställt efter rubrikens 

ordning, byggnadernas estetiska kvalitéer; själva stadsplanen i förhållande till 

samhällets olika funktioner och; själva stadsplanearbetet i allmänhet. 

1.6 Tidigare forskning och forskningsfronter 
Att positionera stadsbyggnad mot sverigeberättelse 

Även om min undersökning täcker perioden 1945-1976, är det svårt att se 

bostadsbyggnadsdiskussionen under denna period som frånkopplad det som sker under 

mellankrigstiden. Därför faller det sig naturligt att, i linje med mycket av materialet 

nedan, om möjligt väga in även diskussionen kring bostadsbyggnaden från perioden 

1930 och framåt.  

Med några undantag har tidigare forskning kring modernistisk arkitektur där den 

svenska utvecklingen ingår nästan uteslutande fokuserat på den svenska 

inrikeskontexten, även om de senaste åren har sett ett par volymer som ställer svensk 

mellan- och efterkrigstida arkitektur i ljuset av transnationella rörelser. Den i empiriskt 

avseende mest grundliga av de sistnämnda, Lisbeth Söderqvists Att gestalta välfärd : 

från idé till byggd miljö36, uppvisar en stor bredd av modernistiska bostadsbyggnader i 

Europa, men betonar främst den arkitektoniska kronologin. Undersökningar av den 

idéhistoriska utvecklingen i internationellt ljus har däremot i två fall gjorts av Helena 

Mattsson och Sven-Olov Wallenstein: dels med sin teoretiskt anstrukna skrift 1930: 

                                                        
35 Se t. ex. Ingemar Johansson, ”Göran Sidenbladh”, i A ̊sa Karlsson (red.), Svenskt biografiskt lexikon Bd 

32, Sehlstedt-Sparre / under redaktion av A ̊sa Karlsson, ss. 123 – 126, uppslagsord: Sidenbladh. 
36 Lisbeth Söderqvist, Att gestalta välfärd : från idé till byggd miljö, (Stockholm, 2008). 



 
 

10 

den svenska modernismen vid vägskälet37, och dels med sin antologi Swedish 

Modernism : Architecture, Consumption and the Welfare State.38 Förstnämnda av 

dessa är en komparativ framställning mellan svensk och kontinentaleuropeisk 

utveckling rörande den modernistiska arkitekturen år 1930, där författarna slutleder att 

den svenska arkitektoniska modernismen, alltså funktionalismen, etablerar sig i landet 

vid samma tidpunkt som den genomlider sin första kris i Europa. Detta knyts till att 

den i Sverige 1930 etableras som fortsättningen av en tradition, medan den i Europa 

ställs i relation till ett avantgarde som samma år tappar mark. Den andra volymen är en 

antologi där svensk modernism och samhällsutveckling samlas inom samma pärmar, 

och vars viktigaste slutsatser för vår del kommer nedan. 

Dessa tre skrifter angriper den modernistiska arkitekturen i ett internationellt 

perspektiv. Men lejonparten av forskningen kring modernistisk stadsbyggnad i Sverige 

klargör alltså dess inomsvenska förhållande till berättelser om exempelvis politiska 

ideologier, svenskhet och modernitet utifrån ett i empiriskt avseende mer snävt 

inomsvenskt perspektiv, där undersökningarna utgår från material som är producerat 

av svenskar, och vars positioneringar och anknytningar åsyftar en svensk publik.  

Tidigt ute i denna forskning är Eva Eriksson, som i sin avhandling om arkitektur-

debatten mellan 1900-1930 visat att funktionalismen alltsedan sitt embryomatiska 

stadium sammanförts med en bredare debatt om modernitet och framstegstro.39 Sven-

Olov Wallenstein vidgar denna bild i sin artikel "A Family Affair", där han med 

utgångspunkt i acceptera diskuterar hur funktionalismen, med sin betoning på 

föregivet tidsenliga, tekniska och objektiva ideal är en bra stilriktning för ett politiskt 

system som vill överbrygga ideologiska motsättningar och framstå som allmängiltigt.40 

Motsvarande observation kring funktionalistisk design diskuterar Helena Mattsson.41  

 

Mattssons och Wallensteins texter aktualiserar hur i synnerhet funktionalistisk och 

modernistisk arkitektur och formgivning omfamnar någon form av ideologiska 

                                                        
37 Helena Mattsson & Sven-Olov Wallenstein, 1930/1931 : den svenska modernismen vid vägskälet = 

Swedish modernism at the crossroad = der schwedische Modernismus am Scheideweg (Stockholm, 
2009). 

38 Helena Mattsson(red.) & Sven-Olov Wallenstein(red.), Swedish Modernism : Architecture, consumption 
and the Welfare State, (London, 2010). 

39  Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet : Arkitektur och arkitekturdebatt 1900 - 1930, 
(avhandling: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm), (Stockholm, 2000). 

40 Wallenstein, Sven-Olov,"A Family Affair : Swedish Modernism and The Administering of Life", i Mattsson 
& Wallenstein (red.) (London, 2010), ss. 188-199, s. 180. 

41 Helena Mattsson, i Mattsson och Wallenstein (red.), (London, 2010), s. 81. 
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värderingar under sken av att återge rationalitet och objektivitet, samt att de härigenom 

kan göra anspråk på allmängiltighet gentemot en bred publik – oberoende av publikens 

ideologiska eller övriga övertygelser. Det är en observation som överensstämmer med 

Rudberg42 och – i en annan artikel – samma Mattsson43, som på var sitt håll har visat 

att funktionalismens förespråkare just i skriften acceptera44 infogade stilen i en 

föregiven svensk tradition, för att på så sätt tysta de högljudda anklagelser om 

osvenskhet som stilen initialt utsattes för, framlagd inom ramen för det som Johan 

Fornäs kallat för en "konservativt och nationalistiskt sinnad kritikströmning som ansåg 

funkisen som hotfullt icke-svensk".45 I Mattssons och Wallensteins ovannämnda 

1930/1931: den svenska modernismen vid vägskälet sammanfattas budskapet kärnfullt: 
 
I denna bemärkelse har vi [enligt acceptera] allt att lära av historien – förutsatt att den 
fattas på rätt sätt, inte som en reservoar av former att passivt kopiera, utan som en källa 
till idén om det funktionella, [balanserade och väl avvägda], vilket allt mer kommer att 
konvergera med det sant svenska.46 
 

Härigenom kan nationalism och arkitektur sägas sammanfalla i en gemensam 

berättelse om kontinuitet, vilket – som Martin Wiklund noterat – i tid sammanfaller 

med hur den i politisk betydelse expanderande socialdemokratin omformulerar sin 

svenska historieskrivning, och inriktar den på "en kombination av framåtblickande 

modernitet och tillbakablickande traditions–förankring".47 

 

Hur denna berättelse om funktionalismen övertid utvecklar sig som del i en större 

sverigeberättelse kan vi vidare se hos Patrik Åker, som i sin avhandling Vår bostad i 

folkhemmet48 studerat hur framställningar av hem i HSB:s och Hyresgästföreningens 

tidskrift Vår Bostad förändras mellan åren 1937 till 1987. I likhet med den första 

kategorin forskning historiserar även Åker utifrån ett källmaterial som är ämnat att 

röra sig inom en svensk kontext. Åkers utgångspunkt är att "hemmet" som abstraherad 

företeelse under perioden skapas som och skapar en nationell – alltså svensk – 

                                                        
42 Rudberg, (Stockholm, 2000). 
43 Helena Mattsson, (Stockholm, 2008), ss. 67-88. 
44 Asplund et al. (Stockholm, 1931). 
45 Johan Fornäs, Moderna Människor : Folkhemmet och jazzen, (Stockholm, 2004), s. 55. 
46 Mattsson & Wallenstein. (Stockholm, 2009), s. 19. Kursiv i original. 
47 Wiklund, (Stockholm/Stehag 2006), s. 115. 
48 Patrik Åker, Vår bostad i folkhemmet, (Diss: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 

Stockholm), (Nora, 1998). 



 
 

12 

identitet49, åtminstone vid undersökningsperiodens två första nedslag av tre: 1937 och 

1955 (sista nedslaget är 1987).  

 

Förekomsten av forskningsfälten aktualiserar att berättelser om Sverige, skapade med 

utgångspunkt i arkitekturen, kontinuerligt knutits och alltjämt knyts sedan 1930-talet. 

Men som vi ser hos detta forskningsavsnitts första tre verk, kan – jag menar att den 

bör – den modernistiska arkitekturen begripas som en transnationell rörelse, där ett 

nationsfokuserat perspektiv endast är ett av många.  

Min empiri skiljer sig från forskningslägets just i det att den formulerar en svensk 

kontext, men samtidigt relaterar till en utländsk. På så sätt kan den lyfta fram 

arkitekturen i ett närliggande, men inte identiskt ljus, där arkitekturen inte bara blir en 

producent av berättelser om Sverige för en svensk publik, men också för en utländsk. 

På så sätt läggs ett nytt ljus till historieskrivningen om formeringen av efterkrigstidens 

sverigeberättelser, där anknytningsmetoderna i förhållande till utländska sammanhang 

kan bredda vår kunskap om hur betydelser knutits till arkitekturen, och i förlängningen 

se vilka betydelser som varit gällande i de aktiviteter som fört den över gränserna. 

 

1.7 Teoretiska utgångspunkter  
Min teoretiska utgångspunkt står på två ben - dels ett, grundat i historikern Per 

Lundins läsning av den tyske filosofen Jürgen Habermas, och dels ett, grundat i 

historikern Nikolas Glovers begrepp "National relations". 

 

Materialet i gränslandet mellan teknologi och nationalism 

Det första av mina två teoretiska ben begriper materialet utifrån ett dubbelt perspektiv 

där jag ser det dels som aktör, och dels som kommunikatör. Trycksakerna och 

filmerna som undersöks är genom den förståelsen a priori officiellt sanktionerade 

representanter för Sverige, oavsett om de förmedlar explicita nationalistiska budskap 

eller inte. Genom detta förkroppsligande, blir de en producent av berättelser om 

Sverige. I linje härmed, håller jag dem för goda exempel på det som Michael Billig 

kallar "banal nationalism"50, alltså förmedlare av budskap kring nationen som i sig 

vare sig är storvulna eller bombastiska, men som likväl i något avseende genomsyras 
                                                        
49 Åker (Nora, 1998), s. 272. 
50 Michael Billig, Banal Nationalism, (London, 1995). 
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av ett nationalistiskt budskap. Den aprioriska nationalismen blir här en slags 

kvarleveaspekt, där ordet "banal" i linje med Billigs argumentation inte ska utläsas 

som obetydlig, men snarare betydlig under sken av obeydlig.51 

 

Därtill förhåller sig materialets innehåll a posteriori till ett större narrativ. Här är min 

utgångspunkt att materialet i stort är teknologiska problemframställningar och dito 

lösningar, om än med sociala implikationer. Med utgångspunkt i begreppet teknologi 

anammar jag här Per Lundins läsning av Jürgen Habermas för att kunna angripa det 

större narrativ som materialet förhåller sig till. Lundin, vars avhandling Bilsamhället52 

tar en av sina teoretiska utgångspunkter i Habermas' essä "Teknik som vetenskap och 

ideologi"53, beskriver den snart halvsekelgamla essäns centrala tes i termer av 

"Teknikens janusansikte".54 Teknologi, menar Lundin genom Habermas, uppfyller två 

stycken rationaliteter: en ändamålsenlig och en kommunikativ/ideologisk. Där den 

ändamålsenliga handlar om de "rena" funktionerna som förknippas med teknologin – 

alltså exempelvis x parkeringsplatser per hushåll –, handlar teknologins ideologiska 

aspekt om vilka värderingar som denna teknologi förmedlar, exempelvis graden av 

krav på att de boende i hushållen bör inrätta sina liv med bilen som utgångspunkt (till 

skillnad från andra transportslag som cykel, kollektivtrafik, gång etc). Vidare är dessa 

aspekter alltid förenade; det går inte att bemöta "'det teknokratiska medvetandet'"55, 

eller funktionen, enbart med ideologisk reflektion (exempelvis med argument som 

"Bilen smutsar ner naturen, och naturen är viktig") eftersom funktionen (exempelvis 

"Bilen möjliggör långväga arbete och handel, vilket är samhällets främsta 

prioritering.") är dess yttersta legitimeringsgrund.56  

 

Materialet som exempel på "National relations" 

Det andra benet i min teoretiska utgångspunkt är Nikolas Glovers begrepp "National 

Relations", vilket närmast låter sig översättas till "nationella anknytanden", och i 

                                                        
51 jfr. ibid., s. 6.  
52 Per Lundin, Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Europa, (diss.), 

(Stockholm, 2008). 
53 Habermas, Jürgen, "Teknik som vetenskap och ideologi" [1968], i Den rationella övertygelsen : En 

antologi om legitimitet, kris och politik, (Stockholm, 1984). 
54 Lundin, s. 35. 
55 ibid., s. 36. 
56 ibid., s. 36. 
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mindre – men likväl viktig  – grad till "nationella relationer". Glovers avhandling57 

undersöker den dynamik som omger Svenska institutets arbete, i synnerhet kring deras 

introducerade begrepp "Sverigebilden [i utlandet]", vilket Svenska institutet under 

femtiotalet börjar använda för att kartlägga vilka uppfattningar som finns kring 

Sverige i olika länder.  

Med begreppet "national relations" avser Glover innesluta nittonhundratals-

nationalismernas internationella karaktär. Glover utgår ifrån att Sverigebildsbegreppet 

växer fram som medvetet strategiskt verktyg under tidigt 1950-tal till följd av en 

förändring i synen på nationalstaten, både i termer av nationalstaters självuppfattning, 

som i synen på förhållandet staterna sinsemellan. Vid denna tid uppfattar olika länders 

kulturinstitut (se 2.2) ett behov att å ena sidan infoga den egna nationen i ett större 

transnationellt narrativ, men samtidigt att anknyta till specifika andra länder och 

nationalismer.58 Den nationella positioneringen måste passa in i en acceptabel 

internationell kontext av framväxande transnationella narrativ, som till exempel 

"demokrati". I balansgången mellan egen självuppfattning och förväntingarna på 

omvärldens uppfattning av en själv växer ett spänningsfält fram av gångbar och icke 

gångbar nationell positionering. Eftersom modernistisk stadsbyggnad är en 

internationell rörelse som givet materialets karaktär måste formuleras i specifikt 

svenska termer, kan vi här få en öppning i hur vi kan begripliggöra dynamiken vari 

materialet uppstår och formuleras, och hur – med Glovers ord – "national relations" tar 

sig uttryck. 

1.8 Metodologiska utgångspunkter 
I praktiken kommer analysen alltså att lägga samman Glovers och Lundins modeller, 

vartill jag kommer att analysera hur materialet formerar sig. Modellen kommer att 

föras in i ett schema som presenteras nedan, där jag kommer att tolka materialet från 

två utgångspunkter. Å ena sidan kommer jag att tillämpa en kombination av det 

lundinska begreppet funktion och det av Glover och Billig inspirerade begreppet 

"Generell egenskap". Å andra sidan kommer jag att också att tolka materialet utifrån 

det från Lundinska begreppet "Ideologi/kommunikation", vartill jag från Glover och 

Billig fogar begreppet "partikulär egenskap". På så sätt ser vi hur materialet å ena 

                                                        
57 Glover, (Lund, 2011). 
58 ibid., s. 229, op. cit. 
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sidan gör anspråk på en universalism, men också på hur denna universalism kopplas 

till snävare, ideologiska kontexter.  

För att teroin ska kunna användas, kommer upplägget av undersökningarna löpa i två 

steg. Till att börja med kommer jag att utifrån min periodisering söka rekonstruera 

varje periods centrala problemformulering(ar). Denna/dessa kommer att inleda varje 

undersökningsdel. Sökljuset kommer att vara varje periods centrala 

problemställningar. Därefter kommer jag att peka ut det eller de karaktäristika för den 

framställda samhällsbyggnaden som kan sägas samtidens viktigaste.  När det är gjort 

kommer jag att ställa upp dem i nedanstående modell (Figur 1.) och diskutera hur vi 

kan förstå kopplingar mellan stadsbyggnadsförståelser och Sverigeförståelser – i ett 

historiskt såväl som i ett samtida perspektiv. 

 

När det är gjort kommer jag med grund i Glovers "National Relations"-diskussion 

diskutera vilka centrala anknytningsbegrepp som sticker ut i texterna, och resonera 

kring vilken internationell utveckling stadsbyggnadsframställningen därmed förhåller 

sig till. Härigenom kommer vi att se vilka länder och system materialet främst vänder 

sig till, och hur materialet gör för att relatera till dem. 

 
 Figur 1. Modell för att analysera materialet i de respektive undersökningsdelarna. 

1.9 Disposition 
Utöver inledningsdelen består uppsatsen av fem delar: en bakgrundsdel, tre delundersökningar 

och en avslutningsdel där resultaten framkommer och sammanfattas. Efter den inledande del 

Stadsbyggnads–
framställning 

 
 [Aktuell period] 

Teknologi / 
Arkitektur:  
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som vi nu befinner oss i, följer ett avsnitt om hur förförståelser för svensk arkitektur 

approprierats i svenska sammanhang. Den tjänar som bakgrund till vår undersökning.  Efter 

det löper de tre undersökningsdelarna, som är strukturerade i kronologisk ordning och som 

förhåller sig till trycksakernas och filmens tillkomstår. På så sätt kan vi se hur 

problemformuleringrna utvecklar sig över tid. Den första delen behandlar SI-material 

tillkommet under perioden 1945 till 1957. Därefter kommer den andra delundersökningen, 

som undersöker det motsvarande materialet under perioden 1957-1964. Slutligen undersöks 

perioden 1967-1977. Denna uppdelning faller sig naturlig; 1945 inleds institutets verksamhet, 

1957 har har materialets karaktär ändrats och blir mer sammanhållet, samtidigt som 

uppmärksamheten för arkitekturen har tilltagit drastiskt. Efter 1964 har vi en lucka på tre år 

där institutet enligt verksamhetsberättelserna inte producerar material som faller innanför vårt 

källfokus. Dessa tre år kommer följakligen inte att behandlas. Att en dramatisk förändring 

skett i den svenska diskussionen mellan period 2 och 3 är dock tydligt, då institutet – 

sannolikt i linje med den mer civilisationskritiska strömning om slagit igenom under perioden 

– framställer arkitekturen på ett nytt sätt.  

Sweden Builds (2:a uppl) räknas till första delen, även om den i tid faller in i den andra delen. 

Det beror på att volymen är en nyupplaga av en gammal bok, där tilläggen mest består av 

foton, men där själva textarbetet är äldre. Därutöver är arbetsprocessen med boken avslutad 

under första undersökningperioden. Men samtidigt är dess återtryck ett tecken på att det 

utländska intresset för stadsbyggnaden i Sverige är stort.  

 

2. Bakgrund: 1945. En ny arkitektur i en ny värld. 

2.1 Den världspolitiska omgivningen 
Vid andra världkrigets europeiska slut i maj 1945 stod Europa och Sverige inför en ny 

världpolitisk situation. Europa var sönderbombat och nöden var stor, exempelvis i termer av 

bostadsbrist. Men även om de allierade segermakterna, som under ledning av USA och 

Sovjetunionen vunnit kriget mot de det nazistiska Tyskland, hållit ihop under kriget, kom 

Väst- och Östeuropa snabbt att inkluderas i de var sin segermakts intressesfär – exempelvis 

för amerikansk del genom den år 1949 bildade atlantpakten NATO, och för sovjetisk genom 
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den 1955 bildade Warszawapakten.59 De allvarliga spänningarna mellan blocken, det kalla 

kriget, som kom att pågå under hela uppsatsens undersökningsperiod, exploderade exempelvis 

i Koreakriget år 1950.60 Spänningen mellan blocken i Europa blev också stora, även om en 

sammandrabbning aldrig kom att ske. 

För Sverige, som aldrig deltog i andra världskriget, var den nya världsordningen en ny 

och känslig situation. Neutralitetspolitiken hade visserligen hållt landet utanför kriget, 

men i kölvattnet av den hårda internationella polarisering som nu växte fram, där 

Sverige fortsatte sin neutralitetspolitik med en alliansfrihetspolitik syftande till att 

bland annat inte dras med i en eventuell ny konflikt, uppstod nya svårigheter. En av 

dessa var att hålla goda förhållanden med både väst- och öst, utan att anklagas för att 

favorisera den ena sidan.  

Själva denna neutralitets- och alliansfrihetspolitik hade redan under 

mellankrigstidsåren befästs i ett större internationellt medvetande genom etablerandet 

av bilden av Sverige som en "medelväg" mellan kapitalism och kommunism. Som 

centralt motiv i denna bild framstår, sammanfattar Kazimierz Musiał, en uppfattning 

om lyckad svensk modernisering, dels manifesterad genom ekonomiska framsteg trots 

trettiotalets depression61, och dels genom socialpolitiska framsteg.62 Just etablerandet 

av bilden om den svenska medelvägen brukar i sin tur, såsom sker hos till exempel Ulf 

Zander63, tillskrivas 1936 års publicering av Marquis Childs Sweden : The Middle 

Way64, och som Musiał klargör hade bilden vid 1930-talets utgång åtminstone i någon 

mån etablerats internationellt.65 

Inrikespolitiskt hade krigsårens samlingspolitiska regering avlösts av en 

socialdemokratisk regering, som under hela perioden kom att leda ett land med en 

nästan permanent ekonomisk uppgång i kölvattnet av en stark och långvarig 

internationell högkonjunktur. I kölvattnet av den första oljekrisen 1973 kom denna 

högkonjunktur att avbrytas. 

                                                        
59 John P. McKay et al, A History of World Societies, (6:e upplagan), (Boston, 2004), s. 1060. 
60 ibid., s. 1063. 
61 Kazimierz Musiał, Tracing roots of the Scandinavian model : image of progress in the era of 

modernisation, (Berlin, 1998), s. 21-23. 
62 ibid., s. 46. 
63 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider (diss.), (Lund, 2001), s. 225. 
64 Marquis W(illiam) Childs, Sweden : The Middle Way, (London, 1936). 
65 Musiał, (Berlin 1998), s. 22. 
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2.2 Propaganda, offentlig diplomati, kulturinstitut. En arena för nya 
internationella nationalismer växer fram. 

De övergrepp och kränkningar i nationens och rasens namn som andra världskriget hade sett, 

innebar vid krigsslutets att dessa begrepp var starkt komprometterade och svåra att använda. 

Detsamma kan även sägas om begreppet propaganda. Men även om propagandan – vars mål 

skulle kunna formuleras som att tillvända utländska opinioner gentemot ett avsändarland – 

inte kunde användas under den benämningen, var likväl behovet av just detta 

opinionsvändande stort. I fredens kölvatten stod inte bara kulturen och befolkningarnas 

gillande på spel, men också politiskt och ekonomiskt inflytande.  

Svaret blev framväxten av det som kom att kallas offentlig diplomati, eller "public 

diplomacy". Historikern Nicholas Cull, som undersökt den amerikanska offentligdiplomatiska 

organisationen "USIA", menar att begreppet växte fram för att beteckna det för amerikansk 

del nya greppet att även i fredstid bruka det som i krigstid kallats för propaganda.66 Huruvida 

det nya begreppets innebörd är samma sak som propaganda är omtvistat67, men klart är att 

dess införande möjliggjorde en gränsdragning mellan det egna landets och fiendeländers 

informationsverksamhet, där sistnämnda kunde behäftas med det gamla, nedsolkade ordet.68  

 En annan sak som stod klar decennierna kring världskrigets slut var att institutioner 

betecknade "kulturinstitut" höll på att etableras av många länder. Visserligen kan det som 

historikern Victoria Znined-Brand benämnt "kulturell utrikespolitik" spåras till 1660-talets 

Frankrike69, men under decennierna som omgav krigsslutet 1945 gick denna praktik in i ett 

nytt skede. Runtom i Europa bildades under perioden organisationer för motsvarande 

ändamål: British Council hade bildats 1934, sovjetiska motsvarigheten redan 1925, danska 

"Det Danske Selskab" 1940, norska "Kontoret for Kulturelt Samkvem" 1949, liksom samma 

år Schweiziska "Pro Helvetia".70 Västtyska "Goethe-Institut", vars förelöpare hade fokuserat 

på tyskar i utlandet, inriktade sig från sitt grundande 1953 på utlänningar i utlandet.71 För 

fransk del gav landets regering utrikeskulturpolitiken extra stor vikt just år 1945, med blicken 
                                                        
66 Nicholas J Cull, The Cold War and the United States Information Agency : American Propaganda and 

Public Diplomacy 1945-1989, (Cambridge, 2008), s. 497. 
67 Exempelvis Philip Taylor utgår i Selling Democracy : British Propaganda in the Twentieth Century 

(Camdbridge, 1999) från att begreppen i stort sett betecknar samma sak. Den senaste tidens diskussion 
graviterar ofta kring begreppet "New public diplomacy", vilket i detta ljus kan ses som ett försök att föra 
debatten bortom denna begreppskonflikt. Se till exempel Jan Mellissen (red), The New Public Diplomacy 
(Cambridge, 2005). 

68 Cull, (Cambridge, 2008), s. 497. 
69 Victoria Znined-Brand, Deutsche und französiche auswa ̈rtige Kulturpolitik, eine vergleichende Analyse, 

Das Beispiel der Goethe-Institute in Frankreich sowie der Instituts und Centres Culturels Français in 
Deutschland seit 1945, (Frankfurt am Main, 1997), s. 27. 

70 Glover (Lund, 2011), s. 8.  
71 Znined-Brand (Frankfurt am Main, 1997), s. 20. 



 
 

19 

vänd mot de självständighetssträvande kolonierna – vilket illustrerar det nya fältets roll i en 

nytt internationell kontext.72 

 

Institutens verksamhet inkluderade så skilda saker som kurser, spridning av tryckt och 

audiovisuellt material liksom undervisning i exempelvis landets språk, men även deltagande 

vid mässor. Såsom är utgångspunkten i Nikolas Glovers avhandling, belyser kulturinstitutens 

framväxt hur det internationella fältet förändras under mellan- och den tidiga efterkrigstiden, 

och hur verktygen för olika länder att positionera sig i mot varandra förändras.73  

Glover har med hjälp av Michael Billig betonat att huvudverktyget i detta arbete handlade om 

att skapa nationella narrativ i en internationell värld, ett skapande innehållande en 

dubbelsidighet. Dels skulle de narrativ som skapas betona en partikularism – men för 

giltighetens skull måste det samtidigt inkluderas i en allmän universalism.74 Denna paradoxala 

utgångspunkt innebar att den egna nationen måste tillskrivas individuella särdrag, samtidigt 

som dessa särdrag måste vara ett allmängiltigt åtråvärt mål för andra länder, väljer jag att 

förstå honom. Det är en karaktäristik som återkommer inte bara i kulturinstitutens arbete, men 

också kan sägas beskriva den tidiga svenska funktionalistiska rörelsens problematik i att 

etablera sig själv i Sverige. 

 2.3 En ny (inter)nationell arkitektur 
Funktionalism i Sverige och modernism utanför 

När svenska instituet grundades 1945 hade funktionalismen dominerat som 

bostadsbyggnadsstil i Sverige i dryga femton år, alltsedan den i inledningen nämnda 

stockholmsutställningen 1930. Själva den vittomfamnande utställningen, som 

presenterade form och arkitektur och som genomfördes under ledning av arkitekten 

Gunnar Asplund, tillsammans med bland andra arkitekterna Sven Markelius och Uno 

Åhrén, har i historieskrivningen kommit att symbolisera genombrottet för 

funktionalismen i Sverige. Men som vi sett i inledningsavsnittet och som Helena 

Mattsson visat, skedde stilgenombrottet först efter att förebråelser om stilens förmenta 

osvenskhet överbryggats genom att i ett antal skrifter framställa stilen som en naturlig 

                                                        
72 Själva institutet som skulle ombesörja detta, Institute Français, hade grundats 1923. Znined-Brand 

(Frankfurt am Main, 1997), s. 23. 
73 Glover (2011), s. 229. 
74 Glover (2011), s. 21. 
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följd av en svensk tradition. Mest namnkunnig bland dessa är skriften acceptera75, 

skriven av de tre nämnda arrangörerna och ytterligare tre arkitekter.76 I acceptera 

förespråkar författarna en anpassning till en europeisk normalitet. Inte – som dom 

skriver – genom att hålla fast vid gamla svenska former, men att snarare slå vakt om 

de föregivet traditionella svenska värdena rättframhet, måttfullhet och vänlighet, vilket 

den nya stilen sades göra.77 Denna diskussion, som ägnats mycket uppmärksamhet av 

Eva Rudberg, Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein – se nedan – faller som vi 

ser här inom nationalismens ovannämnda paradox; funktionalismen pretenderar i 

framställningen på en universalism, parallellt med en partikularism.  

 

Den europeiska normalitet som acceptera kan sägas hänvisa till är en högre europeisk 

standard. Vad beträffar arkitekturen ska denna höjning begripas som ett införande av 

den modernistiska byggnadsstilen. Denna inriktning hade under 20-talet uppnått sitt 

internationella genombrott via bland mycket annat arkitektkretsen CIAM och 

formskolan Bauhaus, förknippade med den fransk-schweiziska arkitekten Le 

Corbusier i förstnämnda fallet och den tyske arkitekten Walter Gropius i det andra. 

CIAM, "Congrès International d'Architecture Moderne", hade bildats 1928 syftande att 

internationellt etablera en arkitektur där en maximal mängd av samhällets funktioner 

kunde inkluderas.78 Centralfigurer i den snäva kretsen var till exempel Le Corbusier 

och Siegfried Giedeon, men till medlemmarna hörde även just nämnda Sven 

Markelius och – lite senare – Uno Åhrén79, medlemmar alltså redan en tid innan de 

arrangerade Stockholmsutställningen.  

 

Ett av modernismens viktigaste arkitektoniska mål var att lyfta in samtida, tekniska 

byggnadslösningar på samtidens varseblivna problem. Le Corbusier hävdade 

exempelvis närmast profetiskt att samtidens kaotiska stad och boende måste ersättas 

med en stad inrättad enligt ett strikt funktionsinriktat mönster, på samma sätt som 

exempelvis en atlantångare eller ett flygplan.80 Le Corbusiers ideal om minutiöst 
                                                        
75 Asplund et al. (Stockholm, 1931). 
76 Helena Mattsson, (Stockholm, 2008). 
77 ibid., s. 82-84. Op. cit. 
78 Eric Mumford, The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960, (Boston, 2000), se t. ex. s. 25. 
79 ibid., t. ex. s. 111. 
80Se till exempel Robert Fishman, Urban Utopias in the Twentieth Century, (Cambridge, Mass., 1977), s. 

187. Le Corbusier är också mycket riktigt förmodligen mest känd för citatet "Ett hus är en maskin att bo 
i", citerat och översatt ur ibid. s. 186. Se även Johan Rådberg, Drömmen om atlantångaren : utopier & 
myter i 1900-talets stadsbyggande, (Stockholm, 1997). 
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planerade städer uppförda industriellt kom också att, inte minst genom CIAM, bli ett 

av de globalt viktigaste huvudspåren i mellan- och efterkrigstidens arkitektur, med 

viktiga avtryck inte bara i Brasília i Brasilien eller i Chandigarh i Indien, men också i 

Pruitt-Igoe i USA, vars televiserade rivning 1973 i ett berömt citat kommit att kallas 

den modernistiska arkitekturens – och i förlängningen modernismens – död.81 

 

Vid CIAMs grundande 1928 tillsattes det verkställande utskottet CIRPAC. En av 

medlemmarna i detta utskott var Sven Markelius, som tillsammans med de andra 

medlemmarna fick i uppdrag att samarbeta med inhemska arkitekter som arbetade i 

CIAMs anda, och röra sig bortom de existerande arkitektorganisationerna i sina 

respektive länder.82 Det är svårt att säga om huruvida Stockholmsutställningen och 

acceptera ska ses som direkta konsekvenser av Markelius, och senare Åhréns, 

medlemskap, men i alla lägen är det tydligt att själva stilens införande i Sverige från 

arkitekternas håll bör uppfattas som en positionering gentemot en bred, avantgardistisk 

europeisk rörelse, där avantgardismen ska ses som generell, bortom den inhemska 

debattens gränser, men samtidigt medvetet positionerad som nationellt partikulär 

gentemot inflytelserika meningar hos den inhemska konstkritiken. Härigenom kunde 

stilens förespråkare omintetgöra den inhemska kritiken, och dessutom i 

universalismens namn möjliggöra ett utländskt intresse för utvecklingen i det land där 

de verkade – och i förlängningen även ett intresse för sig själva. 

 

2.4 Arkitektur och sverigebild i utlandet före 1945 
Vi har tidigare i detta kapitel sett hur mellankrigstidens Sverige utanför sina gränser 

förknippats med uppfattningar om en medelväg mellan kapitalism och socialism, i 

synnerhet i USA, där det centrala motivet tycks handla om en lyckad svensk 

modernisering manifesterad genom ekonomiska och sociala framsteg trots trettiotalets 

depression.83 Av allt att döma är det en bild som också präglat motsvarande 

uppfattningar om svensk arkitektur. I sin "The Social Laboratory, The Middle Way 

and The Swedish Model : Three Frames for the Image of Sweden" noterar Carl 

                                                        
81 Charles Jencks, The Language of Post-modern Architecture (London, 1978), s. 9. 
82 Mumford, (Boston, 2000), s. 26. Akronymen utläses "Comité International pour la Réalisation des 

Problèmes d'Architecture Contemporaine", alltså "Internationella kommittén för tillämpandet av 
arkitekturens samtida problem.  

83 Musiał (Berlin, 1998), s. 21-23. 



 
 

22 

Marklund Gunnar Myrdals samtida observation att även om Sverige på grund av andra 

världskrigets neutralitetspolitik ofta framställdes negativt i den amerikanska pressen, 

så återgavs där alltjämt Sverige som ett föredöme inom bland annat bostadspolitik.84 

Vidare har Gretchen Gasterland-Gustafsson visat hur den brittiska tidskriften The 

Architectural Review 1943 publicerar ett specialnummer om svensk arkitektur,85 där 

just arkitekturens sociala ambitioner, och inte några estetiska poänger, betonas som 

framträdande. 86 

Källmaterialet från uppsatsens del 3, som förhåller sig mycket till mellankrigstidens 

arkitektur, ger oss anledning att försiktigt förmoda att uppfattningen om svenska och 

sociala framsteg är vägledande i åtminstone engelskspråkiga sammanhang. Ett 

exempel som pekar i den riktningen är Prefabricated Housing in Sweden87, 

ursprungligen tryckt i den kanadensiska tidskriften Housing Progress Abroad88 och 

utgiven av den år 1946 inrättade kanadensiska statliga bostadsbyrån för 

krigsveteraner89, som betonar stadsbyggnadens sociala roll. Detsamma kan avgjort 

sägas om särtrycket Sweden is Modern90, ursprungligen ur den amerikanska tidskriften 

Architectural Forum. 

Av de första årens verksamhetsberättelser tycks det också som att arkitekturen får en 

stor plats i Svenska institutets arbete. Detta måste förstås begripas i ljuset av att 

efterfrågan på bostäder i det sönderbombade Europa var stor, men det intressanta är – 

som vi kommer att se i ljuset av bostädernas sociala positionering – att själva 

arkitekturen kommer att uppfattas som mycket mer än uppförandet av bostäder, och 

snarast som uppförandet av en ny samhällsmodell.  

Att Svenska institutets aktörer i detta avseende vid undersökningsperiodens början såg 

sig själva ha mycket att tillföra kan anas genom en en titt i 1946 års korrespondens 

                                                        
84 Carl Marklund, "The Social Laboratory, The Middle Way and The Swedish Model : Three Frames for the 

Image of Sweden", i Scandiavian Journal of History, no. 34 / 3. september 2009, ss. 264-285, s. 274. 
85 The Architectural Review, nr. 94 (September 1943): "Sweden: Outpost of Peace in War.". (London, 

1897-). 
86 Gretchen Gasterland-Gustafsson, Design for Living: German and Swedish Design in the Early Twentieth 

Century, (diss.), (Minneapolis, 2008) s. 249. 
87 Prefabricated housing in Sweden (Stockholm, förmodligen 1946), Ursprungligen "Prefabricated Housing 

in Sweden" i Housing Progress Abroad, nr. 11-12 (nov-dec), (Ottawa 1946). RA, Svenska institutet, 
Hemmamyndigheten, E VI: Upplysningsmaterial på främmande språk, foldernummer 180. 

88 I förbigående kan det här även vara värt att notera existensen av det snarlikt betitlade särtrycket 
Housing in Sweden ur samma publikation – utgivet samma år men ur annat nummer, och som inte har 
med Svenska institutet att göra. Housing in Sweden (Ottawa, 1946), (Ursprungligen "Housing in 
Sweden", i Housing Progress Abroad, nr 5-6 (maj-juni), (Ottawa, 1946). 

89 Byrån hette "Central Mortgage and Housing Corporation". http://www.cmhc-
schl.gc.ca/en/corp/about/hi/index.cfm, besökt 2013-07-10 kl. 12:14. 

90 Smith, G. Howard, (Stockholm, 1946). 
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från Svenska institutets nyöppnade Pariskontor, där föreståndaren Sven Rynell skriver 

till Stockholmskontoret om ett eventuellt svenskt deltagande i en internationell 

bostadsutställning, planerad att avhållas i Grand Palais.91 Brevet, som uppmanar 

institutets amanuens Ingrid Martin92 att påminna sina chefer om ett raskt beslut i 

deltagandefrågan, är inte det enda i ämnet, och materialet i arkivet speglar att en 

förberedande aktivitet i frågan försiggår på flera nivåer samtidigt, parallellt med att 

deltagandebeslutet hänger i luften. Men viktigt för oss är Rynells angelägenhet över att 

frågan klubbas – vilket yttrar sig exempelvis i att han utöver att personligen 

kommunicera med institutets ledning, också går vägen via Martin.  

I brevet hävdar Rynell att utställningen är den internationellt viktigaste i sitt slag och 

att USA, Sovjetunionen, Schweiz, England samt Tjeckoslovakien tackat ja och redan 

skickat ner utställningskommissarier. Som Rynell ser det, står nu nationens rykte på 

spel. Arrangörerna, skriver Rynell, "[...] väntar fortfarande förtvivlat på en officiell 

bekräftelse på att Sverige ämnar deltaga[...]"93, och klargör sin egen uppfattning: 
 
För egen del är jag [...] av den bestämda övertygelsen, att vi inte har råd att hålla oss 
borta från denna stora internationella sak. Just på detområden[sic] det här gäller åtnjuter 
vi överallt det bästa rykte, och jämt och ständigt hör man talas om vilket föregångsland 
vi härvidlag är. Det skulle vara att illa sköta sina kort att inte göra en kraftansträngning 
för att stärka och befästa det anseendet.94 
 

Huruvida Rynell avser arkitekturens estetiska, sociala, eller andra aspekter, står 

obesvarat i brevet. Men det intressanta i Rynells brev är att det utgör ett belägg för att 

han uppfattar bostadsbyggnaden som ett fält där det finns möjlighet att anknyta en 

uppfattning i utlandet kring Sverige, inte bara till de krigshärjade europeiska länderna 

inom ett ekonomiskt viktigt fält, men också i förlängningen att befästa en bredare 

samhällsuppfattning om Sverige som andra länder kan anknyta till.  

 

Att Rynell sannolikt talar om arkitekturen utifrån dess samhällsaspekter, och inte 

estetiska dito, kan vi dock ta för sannolikt, både med utgångspunkt i såväl det 

funktionalistiska som det modernistiska programmet, som i det material vi nu kommer 

att granska. 

                                                        
91 RA Arninge, Svenska instititet, Hemmamyndigheten, F II A, akt 149; U2a10, Brev daterat Paris, 1946-

10-25, från Sven Rynell till Ingrid Martin. Utställningen, Exposition internationale de l'urbanisme et de 
l'habitation, genomfördes slutligen år 1947 i Paris. 

92 Verksamhetsberättelse 1945-1946, s. 46. 
93 RA Arninge, Svenska instititet, Hemmamyndigheten, F II A, akt 149, Rydell till Martin 1946-10-25, s. 1. 
94 ibid, s. 2. 
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3. Undersökning 1: 1945-1957. Ett samhällets gränssnitt. 

3.1 Kontext, material och utgångspunkt 1945-1957 
I 1945 års nya världspolitiska situation stod, som nämnts ovan, Europa delat mellan två 

segermakter. I Västeuropa rådde initaialt en stor nöd och svåra ekonomiska förhållanden, 

vilka i och med den USA-ledda Marshallplanens implementerande år 1948 kom att 

omvandlas till en högkonjunktur,95 som kom att hålla i sig till 1973 års oljekris. För 

Östeuropeisk del förstärktes Sovjetunionens diktatur under Josef Stalin, som med undantaget 

Jugoslavien införlivade Östeuropa under landets kontroll. När efterträdaren Chrusjtjov tog 

över, mjuknade det politiska klimatet något.96  

För svensk del präglades perioden 1945 till 1957 rent nationalekonomiskt av en hög 

ekonomisk standardökning. Landets BNP per capita steg, oaktat inflationen, från 59 700 kr 

1945 till 88050 kr 195797, för den befolkning, som under perioden steg från 6 674 000  

invånare 1945 till 7 388 000 invånare 1957.98 Att ekonomin gick väldigt bra under perioden 

kan också illustreras med den genomsnittliga tillväxtsiffran på cirka 3,5% per år, som höll i 

sig under hela perioden.99 

Den höjning av ekonomisk standard som skedde inom Sverige motsvarades av en kraftigt 

tilltagen ambitionsnivå från statligt håll att öka inte bara bostadsproduktionen, men även 

boendestandarden. Statliga Boverket har i sin rapport Bostadspolitiken100 från 2007 beskrivit 

bostadspolitiken som gången från en krispolitik för nödställda, till en allmän 

välfärdspolitik.101 Genom en proposition framlagd 1946 skulle bostadsbristen lösas genom att 

bygga, som det stod, "'40 000 à 50 000 lägenheter om året'" under en period av 3-5 år.102  

Byggandets utförande kom att verkställas med utgångspunkter ur den av socialminister 

Gustav Möller år 1932 tillsatta bostadssociala utredningen, till vars medlemmar vi till utöver 
                                                        
95 McKay, (2006), s. 1063-1064. 
96 ibid., s. 1071. 
97 Rodney Edvinsson (2005), "GDP per capita in Sweden 1800-2000 (BNP per capita i Sverige 1800-2000) 

Version 1.0 Last updated (senast uppdaterad): 050404", kolumn: "BNP per capita från användningssidan till 
mottagarpris (kronor), volymvärde (referensår 2000)".  Läst på http://www.historia.se/tableC.xls (Sidan 
besökt 2014-02-07), (historia.se, 2005). Talen är avrundade till närmaste tiotal. 

98 SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/Befolkningsutveckling-fodda-
doda-in--och-utvandring-gifta-skilda-1749---2012/ . Läst: 20140215. 

99 http://www.government.se/sb/d/3923/a/55727?setEnableCookies=true. Läst: 20140213. 
100 Martin Hedenmo & Fredrik von Platen, Bostadspolitiken : Svensk politik för boende, planering och 

byggande under 130 år, (Karlskrona, 2007). Rapport från Boverket, s. 49, 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/bostadspolitiken.pdf, läst: 20140209. 

101 Bostadspolitiken, (Karlskrona, 2007), s. 49. 
102 (prop. 1946:279 s. 42), Citerad i Bostadspolitiken, (Karlskrona, 2007) s. 52. 
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nämnda Uno Åhrén, också kan räkna Gunnar Myrdal, men också den privata byggmästaren 

Olle Engkvist, som kom att uppföra en stor del av den tidiga efterkrigstidens mest 

uppmärksammade hus. Utredningens betänkanden, framlagda 1945 och 1947103, menade att 

marknadsekonomin misslyckats med att ordna goda bostäder, och att staten därför måste ta ett 

övergripande ansvar.104  

Uppsatsens första undersökningsperiods material fokuserar huvudsakligen på dessa 

ambitioner samt – framåt periodens slut – deras resultat, och i min analys av materialet 

kommer min utgångspunkt vara att materialet organiserar sig efter de två begreppen 

rationalitet och demokrati. Dessa begrepp speglar inte bara den nationalistiska paradox som 

introducerats i del 1 – där nationalismen kräver ett element av allmängiltighet respektive 

partikularitet – men också den praktiska orientering och anknytning gentemot Västeuropa och 

USA, där demokratibegreppet på ett tydligt sätt kan sägas fungera som ett anknytande 

nyckelbegrepp.  

 

Periodens material, inalles åtta trycksaker, kan sorteras in under tre kategorier:  

• För det första har vi en utställningskatalog, en tvåspråkig parallellutgåva producerad 

till bostadsbyggnadsutställningen i Paris 1947 respektive triennalen i Milano samma 

år: Comment La Suède cherche a resoudre son problème du logement105 / Come la 

Svezia cerca di risolvere il suo problema degli aloggi.106 Det är för övrigt denna 

utställning som är fokus för Rynells brev i del 2. 

• För det andra har vi publikationer skrivna av svenska arkitekt- och 

stadsbyggnadsaktörer: L'architecture suédoise107, en engelsk specialutgåva av 

tidkskriften Att Bo108samt Swedish Housing109, en engelsk bearbetning av nyss 

nämnda fransk-italienska katalog, utgiven arbetsåret 1954-1955. 

• För det tredje har vi olika skrifter som skrivits av utländska journalister, som 

sedan utgivits med institutets stöd: Prefabricated Housing in Sweden110, 

Sweden is Modern111 och Sweden Builds.112 

                                                        
103 SOU 1945:63 resp. SOU 1947:26. Hämtat från Bostadspolitiken, (Karlskrona, 2007), s. 11. 
104 Bostadspolitiken, (Karlskrona, 2007), s. 49. 
105 Gotthard Johansson, Arthur Hald & Per Holm, (Stockholm, 1947:2). 
106 Gotthard Johansson, Arthur Hald & Per Holm (Stockholm, 1947:1). 
107 Torbjörn Olsson & Sven Silow (Stockholm, 1951); (Stockholm, 1952); (Stockholm, 1955). 
108 Att bo : HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt, Special issue [sic], (Stockholm, 1953). 
109 Johansson & Hald & Holm, (Stockholm, 1949[eg. 1954-1955]). 
110 Brooks, (Stockholm, 1946). 
111 Smith, G. Howard, (Stockholm, 1946). 
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Materialet, dess upphovsmän och dess anknytningar 

Dispositionen av de tre punkterna ovan syftar till att gruppera texterna i förhållande till min 

utgångspunkt. Den första kategorin material, alltså utställningskatalogen, producerades av tre 

inflytelserika aktörer inom den svenska arkitekturen (nämligen konstkritikern Gotthard 

Johansson113, redaktören för Svenska slöjdföreningens tidskrift Form Arthur Hald114 och 

redaktören för tidskriften Plan, Per Holm115) och kan betraktas som en skrift syftande till att 

på ett generellt plan uppvisa svensk stadsbyggnad på en stor arena för idéutbyten kring urbana 

frågor. De arenor som valts för detta ändamål, stadsbyggnads–utställningen i Paris och 

Milanotriennalen, är som vi exempelvis sett beträffande Parisutställningen, ambitiösa 

utställningar och inflytelserika fält för internationella anknytningar. Den andra gruppen, 

innefattande nyss nämnda arkitekter och de samarbetande dito Torbjörn Olsson och Sven 

Silow samt den i standardiseringsfrågor mycket inflytelserika arkitekten Lennart Holm, kan 

ses som en grupp skrifter syftande till att finnas i beredskap, och därmed kan sägas ha ett 

bredare anslag. I fallet L'architecture suédoise kan vi också genom översättningarnas 

kronologi se hur institutets breddar sitt anknytningsfält allteftersom tiden går; den franska 

upplagan kommer 1951, den spanskspråkiga – utgiven i samarbete med arkitektförbundet i det 

då Bastistastyrda, USA-inriktade Kuba116 – utgavs 1952. Den tyska utgåvan, slutligen, kom 

1955, samtidigt som den västtyska ekonomin återhämtat sig. 

Den tredje kategorin material består av särtryck ur tidskrifter och av en bok som skrivits av en 

amerikansk journalist, i samarbete med institutet. Denna grupp är intressant i det att den kan 

sägas inta en roll som objektiv betraktare utifrån, som genom sina observationer tjänar som ett 

bevis på att i synnerhet den demokratisk-ideologiska aspekten av materialet godkänns. Alla 

skrifter lägger, som vi ska se, mycket vikt vid att karaktärisera stadsbyggnaden som 

demokratisk, varigenom vi skulle kunna betrakta materialet utifrån en funktion att skapa 

legitimitet i förhållande till anknytningar gentemot de till USA och västvärlden knutna 

länderna. 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
112 Smith, G(eorge) E(verard) Kidder (Stockholm, 1950); (London, 1957). 
113 Svenskt biografiskt lexikon, Band 20 (1973-1975), s. 265. Uppslagsord: Gotthard Johansson. 
114 Vem är det, (1957), s. 365. Läst på http://runeberg.org/vemardet/1957/0389.html, 20140209. 
115 http://runeberg.org/vemardet/1969/0432.html, Vem är det 1969 s. 416, Läst 20140216. 
116 Torbjörn Olsson & Sven Silow, (Stockholm, 1952), s. -1 (opag). 
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Materialets framställningar enligt tolkingsmodellen 

För att tydliggöra undersökningsdelen, ställer jag redan här upp figuren som redovisar hur 

periodens undersökningsmaterial formeras. Under 3.6 kommer denna organisering sedan att 

analyseras enligt min problemformulering. 

  

Figur 2. Källmaterialet för undersökningsdel 1, perioden 1945-1957, enligt teoriavsnittet i kapitel 1. 

 

Utgångspunkten för tolkningsschemats analys är alltså att rationalitet och demokrati är de 

viktigaste begreppen som materialet förhåller sig till. Av dessa två begrepp är i sin tur 

demokrati det viktigaste begreppet och det ideal, varemot rationaliteten framställs sträva. Min 

framställning av materialet nedan kommer att orientera sig efter begreppen och börja med hur 

detta rationella system framställs. Därefter kommer jag att visa hur dessa idéer leder in i en 

större sverigeberättelse om demokrati.  

3.2 Rationalitet på mikronivå 
Standardisering från bostad till storstad 

Även om materialet sammantaget framställer byggnader så olika som skolor, bibliotek, 

fabriker, kyrkor, krematorier och sjukhus, är bostaden den mest representerade 

byggnadstypen. Bostaden må vara en plats för det privata livet, men den framställs främst 

som ett offentligt problem – landets kanske överhuvudtaget viktigaste. Som författarna till 

Swedish Housing skriver 1954/1955:  
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Housing is one of our country's central problems. It ranges all the way from community 
and regional planning, to residential areas and homes to household furnishings and 
utensils. It is a matter of some urgency for the entire Swedish people and involves a 
number of factors: social, economic, architectural, esthetic, and psychological.117 
 

Ovanstående citat kommer ur den skrift som är en ombearbetsning av 1947 års 

utställningskatalog, den tvåspråkiga franska respektive italienska publikationen, där 

visserligen bostadsproblemet framställs som likaledes akut, men främst i förhållande till 

trångboddhet.118 Lösningen, oavsett om bostadsproblemet är trångboddhet eller bostadsbrist, 

stavas standardisering – såväl inom bostadsområdet och byggande, som inom den statliga 

ekonomin och administrationen. Denna standardisering löper som en röd tråd i framstäl-

lningarna, från hemmet till samhället.  

 

I del 3.3 kommer jag att resonera kring denna standardisering i förhållande till den 

samhälleliga nivån. Här börjar jag istället med den privata nivån, där bristen på 

standardisering framställs som någonting som måste åtgärdas. Som det står i Come la Svezia 

cerca di risolvere il suo problema degli aloggi: 
 
För att kunna skapa bättre och mer ekonomiska bostäder, genomförs i statlig och privat 
omsorg en utbredd undersökning rörande [frågor som] intressanta konstruktionsmaterial och 
-metoder, olika plan- och möbleringslösningar, liksom den rationella lösningen på olika 
hushållsproblem. För att koordinera de olika uppgifterna har nyligen ett institut tillägnat 
byggnadsundersökningar grundats. 119 
 

Den fransk/italienska broschyren presenterar här Hemmens forskningsinstitut, inrättat år 

1944. Institutet, som av med Eva Rudbergs beskrivning inrättats för att genomföra 

vetenskapliga undersökningar av hushållsprodukter och dito arbete120, får i citatet stå som 

representant för åtgärder som vidtagis på övergripande nivå för att komma tillrätta med 

vardagens praktiska utmaningar. Parallellt med framställningar av hur fönster- och 

dörrstorlekar standardiserats121, eller med fotoillustrationer om hur konservöppnare testas122, 

framställs inrättandet av hemmet som ett arbete av praktisk art från högre nivå.  

 

                                                        
117 Johansson, Hald & Holm, (Stockholm, 1949[eg. 1954-1955]), s. 3. 
118 Johansson, Hald & Holm (Stockholm, 1947:1), s. 3. 
119 ibid., s. 22. Min översättning. Original: "Allo scopo di creare alloggi migliori e più economici, si sta 

perseguendo, a cura di organi statali e privati, una vasta indagine interessante i materiali ed i metodi di 
construzione, le varie soluzioni planimetriche e di arredamento degli alloggi, nonchè la razionale 
soluzione dei probleme domestici. Per coordinare le varie attribuzioni è stato attualmente progettato un 
appositio instituto per le inchieste edilizie." 

120 Rudberg, (2010), s. 156.  
121 Johansson, Hald & Holm (Stockholm, 1947:2),  s. 29. 
122 ibid., s. 31. 
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Från de praktiska problemen i hemmet, kan vi i materialet vidare se en röd tråd där de olika 

hemmen knyts samman. Hemmets problem, menar materialet, kan inte enbart avgränsas till 

individuella boendet. Istället måste det också inbegripa gemensamma behov bortom den 

privata lägenheten. Under rubriken "Kollektiva lösningar" i Come la Svezia... framställs och 

beskrivs tvättstugor, kollektivmatsalar, snickerirum, syrum och rum där barnen kan passas. 

Det är inte bara en rationalisering förknippad till hushållsarbetet som framställs, men också en 

förknippad med ekonomi: 
 
I synnerhet enfamiljshuset utgör en oekonomisk arbetsenhet. Det är procentuellt dyrare att 
bereda måltiderna för tre personer åt gången. En familj kan sällan införskaffa en 
tvättmaskin, men flera familjer, om dom går ihop, kan köpa och använda den 
tillsammans.123 
 

Själva idén om vissa enskilda hushållslösningars tillkortakommanden, för egen såväl som för 

det gemensammas del blir här belysta. Just i detta exempel är utgångspunkten att kollektivhus 

med centraltvättstuga och centralkök av den typ som exempelvis Sven Markelius och Alva 

Myrdal lät bygga i Stockholm egentligen är det bästa att bygga, men att erfarenheterna 

därifrån lett till en insikt att dessa hus är för dyra för hushåll med ordinära inkomster. 

Lösningen exemplifieras med den nybyggda stadsdelen Hökarängen, där kollektiva lösningar 

utan avlönad personal inrättats, där familjerestauranger, kollektivtvättstugor, systugor och 

barnstugor står till familjernas förfogande, och där arbetet utförs av de hemmafruar som är 

planerade att flytta in. På så sätt framställs det överordnade målet att underlätta för de i husen 

boende hemmafruarna, och en könad arbetsordning inrättas inom ramen för denna rationalitet: 
 
Ett särskilt och noggrannt studium har tillägnas köket, den viktigaste arbetsplatsen i 
hemmet. Att underlätta arbetet för husmödrarna är ett mycket aktuellt problem för de 
svenska hemmen, och att utrusta av köket rationellt är det effektivaste sättet att nå dess 
lösning. 124 
  

Den arbetsdelning som i grunden är könad framställs som inrättad enligt rationalitetens 

mönster, även vissa av materialets författare menar att den inte är rationell nog. Vi läser i 

HSB:s specialtidskrift Att bo några år efter att ovanstående tryckts:  

 
 

                                                        
123 Johansson, Hald och Holm (Stockholm, 1947:1), s. 20. Min övers. Original: "Spesso la casa individuale 

constituisce una unità di lavoro antieconomica. Risulta più caro preparare i pasti per tre persone alla 
volta che per cento. Una famiglia può raramente aquisitarsi una lavatrice meccanica, ma se più famiglie 
si riuniscono possono comperarla ed adoperarla in commune." [Kursiv i original.] 

124 Johansson, Hald och Holm (Stockholm, 1947:1), s. 26. Kursiv i original. Min övers. Original: "Un 
speciale ed accurato studie è stato dedicato alla cucina, il più importante posto di lavoro della casa. 
Facilitare il lavoro delle madri de famiglia è un problema di grande attualità per l'abitazione svedese e il 
razionale equipaggiamento della cucina è il mezzo più efficace per risolverlo." 
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In theory, it would be technically and economically rational to relieve the housewifes of all 
washing except the small weekly laundry. In reality, however, this is impossible in the 
near future. Washing clothes is part of the established household habits of the housewifes, 
and many women definitely wish to do it themselves.125  

 

Retoriken i citaten poängterar att själva målet med effektiviseringen är underlättandet av 

vardagslivet, och alltså en rationalisering på den enskilda medborgarens lägsta nivå. I 

förbigående ser vi också hur en könad arbetsdelning förutsätts. 

I Come la Svezia cerca di risolvere i suo problemi degli aloggi och dess franska parallell 

sammankopplas rationalitet, sociala aspekter och samtidighet metonymiskt genom en 

framställning av de nybyggda bostadshusen i Hökarängen. Det är en bild av bostadspolitiken 

som en form av socialpolitik, och som vi ser i ljuset av avsnitt två någonting som 

överensstämmer med den bild som vi kunnat ana råda i förhållande till mellankrigstidens 

åtminstone amerikanska och brittiska uppfattningar av svensk samhällsbyggnad under 

mellankrigstiden. Vad vi nu ser är att denna bild för första gången sprids av institutet i 

tryckform. 

Vid en breddning av spektrumet blir det tydligt att den rationaliteten, samhällelig omsorg, 

modernitet och samtidighet sammankopplas. Sweden is Modern, som visserligen mest berör 

mellankrigstidens arkitektur, för ett liknande resonemang. Efter en framställning av Sverige 

som samhälle i stort – där författaren hävdar att landet är det bästa exempet på framtiden och 

demokratin och vartill vi strax återkommer – och efter en exemplifiering av principer om 

maximalt med ljusinsläpp från nybyggda Ribersborg i Malmö, detaljskildrar texten de 

tekniska lösningarna i radhusområdet Friluftsstaden. Här rör det sig om gemensamma 

tekniska innovationer, förstått i sin renaste bemärkelse, exempelvis sopsorterings- och VVS-

systemet:  
Planned in a more conventional manner, roads and drainage for Friluftsstaden would have cost the 
city almost four times as much. As garbage collection and disposal is also a project service, further 
savings for the city are affected. Heating is provided by a central plant. Tenant economy shows in 
the rent of the largest apartement [...] which is only $600 a year.126 
 

Rationalisering, läser vi in i resonemanget ovan, genomsyrar nybyggena in i minsta detalj, 

vilket gör dem ekonomiskt tillgängliga för en stor del av befolkningen, och i förlängningen 

om inte demokratiska, så åtminstonde möjliga boenden för fler än en exklusiv liten grupp. 

Från makronivån, men med samma budskap hävdar arkitekterna Torbjörn Olsson och Sven 

Silow i Schwedische Baukunst, som vid sitt tryck även föreligger på franska och spanska, 

                                                        
125 Att bo : HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt, Special issue [sic], s. 24, forts. s. 26. 

(Stockholm, 1953). 
126 G. Howard Smith, (Stockholm 1947), s. 91.  
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samma sak. Nu riktas den vetenskapliga metodiken mot arkitekturens alla delar, menar de: 

"[...]från inrednings- till samhälls- och regionplanering".127 I den engelskspråkiga Swedish 

Housing tillåts forskning kring hemmets standardisering breda ut sig över sju sidor.128 På 

samma sätt rör hela Prefabricated housing in Sweden i grund och botten standardiserings–

frågan, tillämpad på hela byggprocessen.  

3.3 Rationalitet på makronivå 
Ovan har vi sett att själva framställningen av de nybyggda bostäderna sker i enlighet med en 

en övergripande framställning om själva det praktiska byggandets rationella utformning. Jag 

kommer nu att förskjuta blicken från materialets koncentration på byggnader som framställda 

rationella tillämpningar, till dess framställningar av konkreta bostads–institutioner. Jag 

kommer att hävda att även dessa framställningar fokuserar på institutionerna som rationella 

lösningar på praktiska problem, och att dessa problem är ställda i förbindelse med frågan om 

hur demokrati ska genomföras och hur i första hand familjer, men även enskilda medborgare, 

ska kunna beredas boende.  

 

Stockholms generalplan som översiktsplansexempel 

Den mest konkreta översiktsframställningen är den engelskspråkiga utgåvan av HSB:s 

tidskrift Att bo. Det med stöd från SI tillkomna numret129, som presenterar den för året 

fastställda generalplanen för Stockholm, producerades av tidskriftens redaktion, ledd av 

redaktören sedan två år, arkitekt Lennart Holm. Med sina bland annat 20 år på stolen kom 

denna Holm att bli en centralfigur i efterkrigtiden bostadsplanering.130  

I Att bo presenteras Stockholms generalplan tematiskt: mål, problem, Sveriges övriga 

generalplaner och småstäder ställs bredvid detaljerade stadskartor, presentationer av 

serviceinrättningar i nya städer samt en stor mängd reklam för svenska industriföretag. 

Generalplanearbetet presenteras i inledningen:  
Behind a master plan lies the conviction that by studying the town as an entity from different 
angles, it is possible to create norms for how it should be developed, i.e. how roads, railroads, 
undergrounds, and buildings for various purposes should be built.131 

                                                        
127 Olsson & Silow (Stockholm, 1955), s. 47. Original: "[Diese Methodik ist in allen Zweigen der 

Architektur angewandt worden,]von der Einrichtungs- bis zur Ortsschafts- und regionalen Planung." 
128 Johansson, Hald & Per Holm, (Stockholm, 1949[eg. 1954-1955]), s. 34-41. 
129 Verksamhetsberättelse 1953-1954, s. 8. 
130 Rudberg, Eva, "På Apollons sida" (Dödsruna över Lennart Holm), i Arkitektur, no. 5 2009, ss. 66-67, s. 

66. 
131 Att bo : HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt, Special issue[sic], (Stockholm,1953), 

 s. 1. 
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För förordsskribenten är stadsplaneringen alltså i grund och botten en fråga om tillämpad 

teknik, byggd på en kumulativ kunskapsbas.  
A master plan [...] is made with certain temporal values in mind. This is self evident but still 
necessary to point out, for there is no possibility of making a master plan which has a kind of 
absolute or ideal validity. An example [...] is that which was the guiding principle during the 
thirties: that people should have the greatest possible amount of light and fresh air. If this 
principle were realized the rest would follow [...]. The town planners of our day consider that it 
is not enough to satisfy simply biological needs. The spiritual and psychological needs have 
been rediscovered and become represented in their plans.132 
 

Den mellankrigstida stadsbyggnad som vi till exempel sett framställd kring Ribershus i 

Sweden is Modern framställs som ett steg som nu passerats. Men även om texten kritiserar de 

senaste decenniernas betoning på ljus och luft, delar den uppfattningen att stadsbyggnad 

främst handlar om att identifiera och problemlösa olika behov hos de boende. I sin 

karaktäristik över den föreliggande engelskspråkiga publikationens innehåll fortsätter 

förordsförfattaren:  
To begin with, the text deals with the different kinds of needs which the master plan has to 
study[...]. First we have the simplest needs, those which are [...] expressed in for instance 
demand for a certain kind of dwelling unit. Less easily accessible are those needs which are 
expected to appear when other needs[...] have been satisfied.133 
 

Jämfört med den mellankrigstidsarkitektur som den går i polemik mot hävdar tidskriften 

exempelvis socialpsykologiska hänsyn som verktyg för en välinrättad stad. "Gruppformation", 

"grannskapsplanering" och "funktionell enhet" är analysbegrepp som omsätts i lekskolor, lek- 

och idrottsplatser samt vårdinrättningar. Därutöver hävdas vikten av tillhörighetskänsla, 

vilken författaren menar enbart kan växa fram i relativt små grupper – vilket för en storstad, 

menar författaren, innebär förortsbebyggelse.134  

 

Att bo-numret kan som vi ser läsas i linje med periodens övriga material, men på en 

makronivå. Genom detaljerade framställningar framställs hur de tillämpade stadslösningarna 

ser ut i praktiken, och de orienteras i förhållande till den enskilda individens föregivna behov 

utifrån ett förhållningssätt där det allmänna ställer individens behov i första rummet. Men 

utöver att framställa ett system där den enskilda medborgaren, eller det enskilda hushållet, 

hamnar i fokus, orienterar sig materialet mot en internationell marknad och gestaltar och 

understryker därtill att det representerar ett kapitalitsiskt system, främst genom den ymniga 

mängd reklam för kapitalvaror som kylskåp, avloppssystem och dylikt som förekommer i 

                                                        
132 ibid, s. 1. 
133 ibid, s. 3. 
134 ibid, s. 4. 
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skriften, och som har svenska företag som avsändare. Härigenom blir Att bo-numret inte bara 

en informationsskrift, men också ett säljprospekt för enskilda industrier. 

Makronivåns dynamik i förhållande till det enskilda hushållet belyses från andra vinklar av 

periodens övriga material, där den inte endast framställer själva samhällsbyggnaden, men 

också rent politiska och ekonomiska instrument. Swedish Housing beskriver exempelvis 

bolåneprocesserna i detalj, och låter denna tjäna som exempel på medborgarens och statens 

förhållande gentemot varandra.135  

3.4 Rationalitet som demokratins grund  
Utländska perspektiv som den internationella anknytningens förutsättning 

I detta avsnitt kommer jag att vidga undersökningens fokus till hur materialet skapar en 

berättelse av Sverige som ideologiskt samhälle, och söka skissera hur kopplingen går mellan 

uppfattningen av landets arkitektur och dess politiska och ideologiska system. I avsnittet 

introduceras på allvar också de tre skrifter som sammanställts av utländska journalister, även 

om vi i förbigående snuddat vid dem ovan.  

De utländska journalisterna betonar arkitekturens politiska implikationer i termer av 

demokrati i en utsträckning som de svenska skriftställarnas material inte gör. Denna skillnad 

skulle kunna ses som ett tecken på att texterna inte är att begripa som material av samma art 

som Svenska institutets egenproducerade. Men i ljuset av att Svenska institutet valt att i ett 

fall producera och i två fall genom särtryck reproducera dessa skrifter, menar jag att periodens 

totala material för vårt syfte ska tolkas som en helhet. Vidare menar jag att de utländska 

aktörernas skrifter är en förutsättning för att en anknytning ska kunna ske mot aktörer utanför 

Sveriges gränser, eftersom de genom att återge ett föregivet utifrånperspektiv kan skapa 

internationell legtimitet för det framställda systemet.  

 

Genom betoningen på bostadsbyggnadens förment demokratiska karaktär, kan vi också här 

börja att på allvar tillämpa den modell för förståelse som jag presenterar i denna 

undersökningsdels första halva. Denna tillämpning kommer sedan att leda oss in en analys om 

vad detta innebär för uppsatsens problemformulering. 

 

 

 

                                                        
135 Johansson & Hald & Holm, (Stockholm, 1949[eg. 1954-1955]), s. 12. 
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"Den lille mannen" som funktionell grund 

I inledningsdelen diskuterade jag hur Jürgen Habermas essä "Teknik och vetenskap som 

'ideologi'" i Per Lundins händer framlägger en förståelse av teknologi där begreppet står på 

två ben – ett kommunikativt/ideologiskt, och ett målrationellt, vilka i praktiken är samman–

flätade. Teknologin skapar en produkt, men också en ideologi, menar Lundin, vars kommu–

nikativa egenskaper rättfärdigas med målrationaliteten, vilket gör den svår att bemöta 

ideologiskt.  

 

Den produkt som vi ser i framställningen är naturligtvis den ändamålsinriktade 

stadsbyggnaden som helhet. Och bakom de generaliserade formlerna och 

resonemangen skymtar föremålet för denna produkt: de hushåll – det vill säga främst 

kärnfamiljebildningar – som ska leva i detta system, och som alltså är den sorts 

hushåll som kan ses som inte bara det för svensk del föredragna boendet, men också 

den grund där författarna upplever sig kunna möta utlandet. Denna konstellation, eller 

"lille man" som det strax kommer att heta, befinner sig just på gränslinjen mellan 

denna målrationella och ideologiska rationalitet.  

 

Denna mottagande lille man framträder exempelvis i institutets första fristående 

publikation kring landets arkitektur, L'architecture Suédoise från 1951, ur vars 

bildutökade och till försumbarhetens gräns textöverensstämmande tyska utgåva från 

1955 vi läser följande citat: 
 
Den nya arkitekturens tveklöst viktigaste problem var [under 1930-talet] emellertid 
bostadsfrågan, som behärskade diskussionerna i fackkretsar och hos lekmännen. Även 
här kan vi betrakta Stockholmsutställningen som en milsten i utvecklingen. Med denna 
bostadsbyggnadsutställning ville man fatta problemen med bostadsbyggandet och 
bostadsmöbleringen vid roten. Att det rörde sig om den lilla mannens bostadsfråga 
betonades uttryckligen. [...] Vid möbleringen höll man sig till samma stränga 
sparsamma synpunkter, som vid själva våningarna.136  
 

I Sweden is Modern ser vi denna "lilla mans" position i samhället formulerad genom ögonen 

på en brittisk – och alltså förment utifrånbetraktande – journalist, som icke desto mindre blir 

en del av institutets produktion:  
 

                                                        
136 Olsson & Silow (Stockholm, 1955), ss. 30 & 36. Min kursiv. Min översättning. Original: "Das zweifellos 

wichtigste Problem der Neuen Architektur war jedoch die Wohnungsfrage, die in Fachkreisen und unter 
den Laien die Diskussionen beherrschte. Auch hier ist die Stockholmer Ausstellung als ein Meilenstein in 
der Entwicklung anzusehen. Man wollte mit dieser Wohnungsbauausstellung die Probleme des 
Wohnungsbaus und der Wohnungseinrichtung bei der Wurzel fassen. Es wurde dabei ausdrücklich 
betont, das es hier um die Wohnungsfrage des kleinen Mannes ginge. [...] Bei der Möblierung hielt man 
sich an dieselben strengen wirtschaflichen Gesichtspunkte, wie bei den Wohnungen selbst. " 
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To have lived in Sweden in the thirties is to have been awakened to the real possibilities of 
modern civilization. Not that all the problems of modern living have been solved in Sweden—
the Swedes themselves are, fortunately, acutely aware of this. But in no other country had such 
advances been made along the road of establishing a truly democratic way of living. [...] No 
more tangible evidence of this is to be found than in the architecture, which provides the 
physical framework of the new way of life.137 
 

Framställningen av arkitekturens gestaltande av vardagslivet blir här en metonymi för 

offentligas roll i förhållande till invånaren. En liknande tankebana mellan arkitektur, 

demokrati och i förlängningen sverigebild finns i journalisten Kidder Smiths bok Sweden 

Builds, tryckt av instiutet 1950, som säljer slut och – efter ett fyraårigt påtryckningsarbete från 

författaren138, kommer ut i nyutgåva på arkitekturförlaget Reinholds år 1957:  
 
The one adjective appropriate to describe Swedish architecture — if one must be employed — 
is CIVILIZED. Specific buildings may in addition be (as they generally are) clean, simple, 
direct, elegant, light, democratic, sensitive, harmonious, charming, [...], but civilized is the 
generic term for most modern work. In addition, an outstanding characteristic of most new 
Swedish building is its friendly, sympathetic scale. There is no bombast authoritarianism, no 
fascist leaning, never a self-concious striving for effect (note these in Markelius' New York 
World's fair building, 1939 […]). Architecture is considered an end for humans, not for itself. 
Swedish architecture has  a simplicity suggesting inevitability. Its quality is high; its standards 
of finish and craftsmanship are superb; its detailing is imaginative. Its overall impression is not 
so much in individual greatness as in collective excellence.139 

 

Denna koppling mellan form och system är inte lika flagrant formulerad i det material som 

produceras av svenska aktörer, men den förekommer, exempelvis i Schwedische Baukunsts 

återgivning av världsutställningen i Paris 1937:  
 
Det svenska deltagandet vid världsutställningen i Paris 1937 väckte internationell 
uppmärksamhet, då Sven Ivar Lind mitt i all den manifestation av nationell uppblåsthet, 
som många av de deltagande nationerna uppvisade, gestaltade den svenska paviljongen i 
demokratisk enkelhet. 140 
 

Även här betonas som vi ser sambandet mellan arkitekturens estetiska och 

demokratiska kvalitéer. Båda betonar hur konstruktionerna exemplifierar lätthet, 

tillgänglighet och – måhända underförstått i Olssons och Silows citat ovan – 

mänsklighet i skalan.  

 

                                                        
137 Smith, (Stockholm, 1946), s. 87. 
138 RA (Arninge), Svenska institutet, Hemmamyndigheten, F II b, Akt 4, ämneskod I2B2, brev 19540202 

från Kidder Smith till Granberg. 
139 Kidder Smith, (Stockholm, 1950), s. 18. 
140 Olsson & Silow (Stockholm, 1955), s. 30. Min översättning. Original: "Internationales Aufsehen erregte 

die schwedische Teilnahme an der Weltausstellung 1937 in Paris, wo Sven Ivar Lind unter all der 
Manifestation nationaler Aufblasenheit, die viele der Teilnehmender Nationen zeigten, den Schwedischen 
Pavillion in demokratischer Einfachkeit gestaltete." 



 
 

36 

Vi ser alltså att arkitekturen knyts till en större sverigeberättelse där demokrati 

framställs som det övergripande politiska systemet. Det är en observation som inte 

enbart kan sägas gälla själva bebyggelsen eller mikro- och makrofunktionella 

planaspekter: i Housing Progress Abroad, vigd åt svenska prefabricerade 

träelementshus, återkommer resonemanget i förhållande till själva byggmaterial–

produktionens industriregionalisering. Texten – som uteslutande behandlar 

träelementhus  – lyfter fram byggelementfabrikernas regionala placering i de 

norrländska skogarna. Här, menar skriften, jämkas konflikten mellan den 

expanderande staden och landet. Genom att hänvisa till New Fabian Reserach-

rapporten Democratic Sweden141 menar Prefabricated Housing in Sweden att Sveriges 

städer och landsbygd genom elementfabrikernas placering uppgår i makroekonomisk 

och demokratisk symbios:  
 
'from the point of view of town planning, and from the general social and political point of 
view, the advantages [av elementfabrikernas placering] are immense. For example, it 
prevents the development—almost inevitable in the transition from an agricultural 
economy to a balanced economy—of a conflict between industrial worker and peasant, 
and between town and country.'142 
 

Till det spektrum av berättelser om förhållandet mellan stadsbyggnad och sverigebild, tilläggs 

här ytterligare en nivå; till själva bostäderna och till stadsplanerna, relateras här själva 

bostädernas materialproduktion till en större berättelse av samhällelig sämja. Även här ser vi 

hur själva produktionen inlemmas i en större berättelse av ett land där den enskilda 

medborgarens välgång står i fokus.  

3.5 Att knyta an nationen till rätt nationer 
Vilka delar av världen kan vi då säga att materialet knyter an till? Ett svar på frågan 

kan snabbt skisseras vid en överblick på materialets språk och tillkomstår. Vi ser då att 

periodens skrifter utkom på språk som var stora inom den USA-allierade 

västeuropeiska världen. Av dessa utkommer en av institutet egenproducerad skrift på 

engelska först under tidigt 1950-tal (Swedish Housing från 1954-1955, och som har fel 

tryckår utsatt i Libris och på försättsbladet och som kommer två år före sin namne av 

Per Holm), vilket kan ses som ett tecken på att de västra kontinentaleuropeiska 

marknaderna under institutets första arbetsår stod i fokus, men vilket också naturligtvis 
                                                        
141 Margaret Cole och Charles Smith (red.) Democratic Sweden : a volume of studies prepared by 

members of the New Fabian research bureau, (London, 1938). 
142 Prefabricated housing in Sweden, (Stockholm, 1946), s. 6. Citat ur Clarke, R.W.B., "9. Industry", i Cole 

& Smith (London, 1938), s. 128. 



 
 

37 

bör ses i ljuset av att engelska vid tidpunkten inte var etablerat som självklart lingua 

franca.  

 

En djupare anblick på materialet bekräftar att skrifterna som institutet inledningsvis 

skrev i första hand riktades mot Västeuropa och Nordamerika. Den parallella franska 

och italienska skriften, exempelvis, gavs ut i samband med två inflytelserika 

arrangemang143, genomförda i två länder där nya republiker ropats ut, och som befann 

sig framom de sovjetkontrollerade områden, vars gräns USA:s president Truman 

genom sin berömda doktrin inte avsåg låta expandera.144 På samma sätt kan vi säga att 

1952 års översättning av L'Architecture Suédoise till spanska, producerad i samarbete 

med arkitektförbundet i det för tiden USA-allierade Kuba, var ett sätt att rikta sig mot 

den amerikanska intressesfären. Därtill kan vi se särtrycken från de amerikanska, 

kanadensiska och brittiska tidskrifterna som ett sätt att vinna ett erkännande just från 

dessa länder genom att bruka det föregivna utifrånperspektiv, som journalisternas 

perspektiv erbjöd. 

 

Men utöver själva fokus för produktionen kan materialet sägas knyta an till väst på ett 

annat sätt – exempelvis genom att detaljbeskriva de privata näringarnas roll i den 

höggradigt statligt kontrollerade byggmarknad som framställs. På så sätt kunde en 

marknadsekonomisk modell betonas, samtidigt som en skiljelinje mot de 

planekonomiska samhällena inom Sovjetunionens intressesfär upprättas. I Halds, 

Holms och Johanssons Sweden Builds, kan vi se ett exempel på detta. Här framlyfts 

visserligen å ena sidan statens och kooperativa företags roll som garant för 

bostadsbyggandet: 
 
Housing construction was formerly in all private hands and had a speculative nature. 
As early as after the first World War, however, cooperative construction companies 
[...]acquired substantial proportions. The housing policy of the last decennium has 
increasingly carried with it a shifting of ownership from private companies to co-
operative enterprises and such companies recieve the 100 % government loans, which 
are not subject to speculation and are under bonded community control. As a rule, 
these enterprises plan and administer the properties erected.145 
 

Men å andra sidan betonas de privata företagens roll och spelrum i samhällsbygget 

direkt efter:  

                                                        
143 Se till exempel Rynells brev under del 2.4. 
144 Jfr t. ex. McKay (2004), s. 1062. 
145 Johansson, Hald & Holm, (Stockholm, 1949[verkligt tryckår 1954-1955]), s. 15. 
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Actual construction, on the other hand, is still carried on nearly 100 per cent by 
private builders and companies, who work as independent contractors. [...] It should 
also be mentioned that many larger industries have long shown great interest in 
housing problems. Some companies have helped employees to build their own homes 
by means of financial aid and provision of building sites, some have planned and built 
whole residential areas. This activity has had especially great importance in relatively 
small communities dominated by one or two industries.146 

 

Ett annat sätt att markera tillhörighet till ett västorienterat samanhang är, som i hög 

utsträckning görs av G. E. Kidder Smith147 i Sweden Builds eller av Silow och Olsson i 

Schwedische Baukunst,148  att lyfta fram en traditionell respektive samtida kristen 

arkitektur. Här ägnas stort utrymme både åt äldre kyrkobyggnader, men också åt nyare 

kyrkor, åt krematorier och åt kapell. Därutöver framställs nya byggnader på därtill 

kopplade inrättningar – bland annat genom att lyfta fram Skogskyrkogården i 

Stockholm.149 Genom att på detta sätt inludera kyrkor i materialet, kan vi fastlägga att 

materialet knyter an Sverige till en historiskt kristen kontext, och samtidigt betonar ett 

avstånd från det sovjetkontrollerade östeuropa, där repressionen mot organiserad 

religion var utbredd.150 

 

Ett tredje sätt att knyta an till ett västeuropeiskt sammanhang i materialet är de olika 

former av marknadsföring som erbjuds i Att bo, där industriföretags reklam för sina 

produkter ymnigt förekommer och väver in sin produktion i ett större sammanhang. 

Hissföretaget Grahams lyfter in inte bara sig själva, men även Sverige i en 

kontinuerlig tradition av marknadsekonomi när de skriver "Grahams have had 65 years 

experience in the designing of lifts for apartment houses [...] and industries, and can 

thus guarantee [...] a lift installation of first class construction".151 Kylskåpsföretaget 

Electrolux kombinerar på motsvarande sätt de framställda politisk-sociala 

ambitionerna med marknadsekonomiska genom att saluföra sina kylskåp under 

utsagon "In Sweden, an Electrolux refrigerator is part of the standard of living".152 

Anknytningen mot väst förstärks här genom att kontaktuppgifterna går till företagets 

kontor i London. 
                                                        
146 ibid. 
147 Se t. ex. Kidder Smith (Stockholm, 1950), s. 44-51; 168-182 
148 Se t. ex. Olsson & Silow (1957), ss. 8; 12; 14; 23. 
149 ibid., s. 51. 
150 Se t. ex. Sabrina Petra Ramet (red.), Religious policy in the Soviet Union, (Cambridge, 1993). 
151 Att bo : HSB:s tidskrift för bostadspolitik och samhällsdebatt, Special issue [sic], (Stockholm,  

1953), s. 4 
152 ibid., s. 38 (opag.). 
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3.6 Avslutning, Undersökningsdel 1. Ett funktionellt och demokratiskt 
samhälle 

G. Howard Smith avslutar sin Sweden is Modern med att utmåla ett demokratiskt system och 

dito stadsuppfattningar som en naturlig fortsättning på en tradition: 
 
There is no doubt that Sweden's historic and economic background is largely 
responsible for the present beauty and liveability of her cities. An essentially 
agricultural heritage and a highly democratic way of life have rendered the 
Swedish people unconciously aware of the principles of city planning which we, 
in America, are currently striving to impress on the public mind. 153 
 

Utläggningen här följer samma linjer vi sett framlagts av de funktionalistiska 

arkitekterna i till exempel acceptera, och knyter samman en hermeneutisk cirkel 

bestående av arkitektur, demokrati och intiutiv rationalitet. Denna cirkel knyts 

därutöver till en bredare berättelse där  Sverige uppfattas som ett demokratiskt land att 

ta intryck av.  

 

I figur 2 har vi sett hur denna undersökningsdels trycksaker kopplar samman 

uppfattningar av arkitekturens funktion till en större berättelse av Sverige som 

demokratiskt. Sven-Olov Wallenstein har visat, att denna ideologska anknytning i 

förhållande till ett land inte är den enda gjorts utifrån funktionalistiska bostadsideal – 

ja, inte ens den enda kopplingen som de svenska aktörerna gjort gällande. I sin "A 

Family Affair : Swedish Modernism and the Administering of Life" lyfter Wallenstein 

fram hur acceptera framställer en skissering över ett vad som benämns som ett 

klasslöst samhälle, i anslutning till en "'fullständigt kollektiviserad bostadsanläggning i 

anslutning till en industrianläggning'" i "det nya Ryssland", alltså i det då drygt tio år 

gamla Sovjetunionen.154  Fokus i skissen är barnens uppäxt och skolgång, fördelad 

över tre block med boendeblock för vuxna, ett för barn mellan 4-8 år och ett block 

som representerar en skola. Barnens uppväxt skisseras genom pilar. Här går barnets 

väg steg för steg från daghemmet i bostadsblocket, via skolan och slutligen  – 

beroende på om barnen är "'begåvade'" eller "'mindre begåvade'"155 – vidare till 

universitetet och ut ur skissen. De "'mindre begåvade'" stannar i skissen, och återgår 

till huset där de vuxna bor, varvid de sägs beredas arbete i industrin. 

 

                                                        
153 Smith, (Stockholm, 1946), s. 100. 
154 Wallenstein, (London 2010), s. 189 
155 ibid. 
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Jag väljer att förstå det framställda, "klasslösa" samhället i acceptera som någonting 

som i andemeningen åtminstone i någon mån ska förstås som synonymt med 

demokratiskt. Men det "nya Ryssland", alltså Sovjetunionen, varmed acceptera år 

1931 exemplifierar rationaliteten är ett helt annat system, i jämförelse med vad 

undersökningsperiod 1:s material anknyta till. Att exemplet kommer just härifrån, vill 

jag se i ljuset av att åtminstone två av bokens författare genom sina medlemskap i 

CIAM hade kontinuerligt utbyte med avantgardistiska arkitekter från hela Europa, 

men också i ljuset av att bilden av Sovjetunionen vid 1930-talets början var 

diversifierad hos såväl arbetarrörelsen som i näringslivet, där sistnämnda exempelvis 

kunde bygga långsiktiga affärsrelationer med landet.156 I alla lägen aktualiserar 

acceptera-skissen rationalitetsbegreppets universalistiska anspråk, och erbjuder för vår 

del ett perspektiv på hur begreppet i andra lägen har kunnat ledas i ideologiska 

slutsatser.  

 

Som vi sett i inledningsdelen vill Nikolas Glover med sitt begrepp "National 

Relations" belysa hur efterkrigstidens länder knyter an till varandra genom att 

positionera sig i ett transnationellt narrativ, varinom en gångbar nationell berättelse 

måste etableras.157 Vi har i denna första undersökningsdel sett att materialet 

genomgående hävdar att Sveriges bostadsbyggnad är rationell och/eller därtill 

demokratisk, kopplad till ett större system där dessa två begrepp är att förstå som 

ledstjärnor. Det rationella, som hålls som en universalistisk och allmängiltig egenskap 

i såväl arkitekturen som i hela samhället, motsvaras på den partikulära nivån av en 

föregiven tillvändhet mot den enskilda människan eller det enskilda hushållet och dess 

behov. Härigenom framstår arkitekturen som ett gränssnitt där det stora samhället 

möter den enskilde medborgaren. Detta gränssnitts universella egenskaper anknyter 

dock, vilket vi också kommit att se, till en västeuropeisk och nordamerikansk kontext 

genom att överhuvud producera skrifter riktade till en dito språkkontext samt genom 

att på olika sätt markera samhällskaraktäristika som inte kan vara en del av den 

Sovjetorienterade, östeuropeiska intressesfären. Samtidigt är, som vi också sett, denna 

politiska anknytning av den arkitektur som uppfattas som rationell inte nödvändigtvis 

                                                        
156 Se t. ex. Martin Kahn, Birgit Karlsson & Lennart Samuelsson, Fruktan och förundran : svenska 

föreställningar om Sovjetunion på Lenins och Stalins tid, (Lund, 2011). 
157 Glover (Lund, 2011), s. 229, op. cit.  
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kopplad till en västkontext; i själva verket hade även svenska arkitekter före 1945 

exemplifierat dess tillämpning med förhållanden från Sovjetunionen.  

Materialet tar inte heller direkt avstånd från något politiskt system, utan nöjer sig 

uttalat ideologiskt med att tala om demokrati. Däremot exkluderar den i synnerhet 

Sovjetunionen och dess intressesfär via olika markörer, varigenom en tydligare 

tillhörighet till Västeuropa markeras. 

 

4. Undersökning 2: 1957 - 1964. Bilen som första 

stadsmakt.158 

4.1 Kontext, material, utgångspunkt 1957-1964 
Internationell politisk kontext 

Perioden mellan 1957 och 1964 präglades för Västeuropas och Nordamerikas del av en stark 

ekonomisk uppgång, som för Västeuropas del följde i spåren på den 1948 instiftade 

Marshallplanen159, där även Sverige fick pengar.160 Som McKay noterar, följde Västeuropas 

utveckling två diametrala utvecklingar under perioden: dels en stegvis utveckling mot en 

gemensam ekonomi, och en motsvarande utveckling av avkolonisering; vid 1962 hade, som 

det står, nästan varje kolonialt territorium uppnått självständighet.161 För Östeuropa ledde den 

politik som inletts under Chrusjtjovs första år som Sovjetunionens ledare dels till en 

uppmjukning av de spända relationerna mellan väst och öst, liksom till en ökning av 

levnadsstandarden i hela Östeuropa.162 Samtidigt var Sovjetunionens kontroll över Östeuropa 

total, vilket exempelvis blev tydligt i Ungern 1957, där reformledare under förhoppning av 

hjälp från USA sökte installera en ny ledare, vilket krossades av en Sovjetisk invasion och 

ledde till en konsolidering av den sovjetiska makten över de östeuropeiska ländernas 

                                                        
158 Kapitelrubriken är tagen från Anders Gullberg, Bilen som första stadsmakt : hypoteser om en 

efterkrigshistoria, (Stockholm, 1989). 
159 McKay (2004), s. 1065. 
160 Se t. ex. David Ellwood, The Shock of America: Europe and the Challenge of the Century, (Oxford, 

2012), kap. 8, "Reflating Europe with the Marshall Plan". 
161 McKay (2004), s. 1065-1066.  
162 ibid., s. 1072. 
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utrikespolitik.163 Framåt periodens slut, med kulmen i kubakrisen 1962, hade åter 

spänningarna mellan väst och öst tilltagit markant.164 

 

Svensk politisk kontext 

Perioden 1957 till 1964 präglades i Sverige av en politisk stabilitet och snabb ekonomisk 

utveckling, och kan retrospektivt i många avseenden ses som en ekonomiskt mer utvecklad 

form av det samhälle som låg för handen 1945. Den socialdemokratiske statsministern Tage 

Erlander, som tillträtt 1945, satt över hela perioden kvar på sin post och den genomsnittliga 

tillväxtsiffran på cirka 3,5% per år som förelegat sedan 1945 var i likhet med perioden 1945-

1957 ihållande.165 Bruttonationalprodukten per capita steg, oaktat inflationen, drastiskt från 

7980 kronor 1957 till 13600 kronor år 1964. 166 Samtidigt ökade folkmängden, från c:a 7 389 

000 invånare år 1957, till 7 695 000 år 1964.167 

 

Sverige -idé och stadsbyggnadshistorisk kontext 

Två idéhistoriska karaktäriseringar är centrala för att kunna anlägga ett ljus på den här 

perioden. För det första är debatten om så "ideologiernas död", beskriven i idéhistorikern 

Anders Frenanders avhandling Debattens vågor168 viktig. Frenander menar att den politisk-

ideologiska debatten i Sverige punkterades i början på 1950-talet, och följdes av en period av 

stillastående debattklimat, där den inflytelserike redaktören Herbert Tingsten kunde 

karaktärisera landet som idealtypen för "de lyckliga demokratierna". Som sådan, menade han, 

präglades landet av ett konsensus mellan de stora ideologierna socialism, liberalism och 

konservatism, fokuserande på ett gemensamt värnande om rösträtten, nationen, försvaret samt 

statens ingrepp för att garantera en lägsta välfärdsnivå.169 Frenander menar att denna period 

av stillastående samförstånd avslutades sommaren1965, då den politiska debatten åter tog fart 

                                                        
163 ibid., s. 1072. 
164 Se t. ex. Anders Frenander, Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska 

kulturdebatt, (Diss: Institutionen för idé- och lärdomshistoria), (Göteborg, 1998), s. 160. 
165 http://www.government.se/sb/d/3923/a/55727?setEnableCookies=true. Läst: 20140213. 
166 Rodney Edvinsson (2005), "GDP per capita in Sweden 1800-2000 (BNP per capita i Sverige 1800-

2000) Version 1.0 Last updated (senast uppdaterad): 050404", kolumn: "BNP per capita från 
användningssidan till mottagarpris (kronor), volymvärde (referensår 2000)".  Läst på 
http://www.historia.se/tableC.xls (Sidan besökt 2014-02-12), (historia.se, 2005). Talen är avrundade till 
närmaste tiotal. 

167 SCB (2013): http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/Befolkningsutveckling-fodda-
doda-in--och-utvandring-gifta-skilda-1749---2012/ . Läst: 20140215. 

168 Frenander, (Göteborg, 1998). 
169 ibid., s. 158. 
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på landets kultursidor, där företrädare för vänsteråsikter tillförskansade sig 

"problemformuleringsprivilegiet" med utgångspunkt i Vietnamkriget.170  

En liknande karaktärisering av tiden mellan ungefär 1950 till 1965 kan vi hitta i 

inledningsavsnittet till Bilsamhället, där Per Lundin hävdar att "ideologiernas död" är en bra 

fond för att begripa trafikplaneringen under det tidiga 1950-talet. Här föreslår Lundin att 

framstegstron under perioden skulle kunna ses som en ersättning för de politiska ideologierna, 

varigenom de ämnen som kopplades till det materiella framsteget kunde uteslutas från den 

politiska arenan av överväganden överlåtas till de experter som var i besittning av 

sakkunskaper om exempelvis teknologi.171  

 

Den andra idéhistoriska karaktäriseringen som är central för den här undersökningsdelens 

kontext handlar om stadsbyggnadsdebatten, och närmare bestämt bilismen, som i 

stadsbyggnadssammanhang på allvar fann fotfäste. Bakgrunden är, som Per Lundin skriver, 

att antalet personbilar under 1950-talet ökade från 252 000 till 1 193 900, vilket innebar att 

Sverige plötsligt uppnått Europas största biltäthet.172 Denna utveckling, som i sin samtid 

formulerades i termer av naturkrafter, var så sent som vid slutet av 1940-talet oförutsedd, 

vilket ledde till att de drastiskt tilltagande trafikolyckorna raskt kom att stiga upp som en 

oväntad, men akut problemformulering under 1950-talets första år.173 Under 1950- och 60-

talen framväxte i linje med denna utveckling en grupp som Lundin karaktäriserar som 

expertis, vars – som Lundin skriver – till tekniskt-vetenskapliga problem omformulerade 

politiska problemformuleringar kom att bli "allenarådande i den större delen av 

västvärlden".174  För svensk del kom denna expertis att från politiskt håll tilldelas en 

bedömningsförmåga som gjorde att deras inflytande på stadsbyggnadens utveckling blev 

närmast total. Lundin visar hur den genom kontinuerliga resor till USA kom att inspireras av 

landet, och hur detta expertväsende också kom att förutsätta att utvecklingen i Sverige skulle 

följa i USA:s fotspår, varför en normering efter den amerikanska utvecklingen drevs igenom. 
175 

 

                                                        
170 ibid., s. 193. 
171 Lundin, (2008), s. 27-28. 
172 ibid., s. 21. 
173 ibid., s. 21-22. 
174 ibid., s. 24 
175 ibid., s. 18f. 
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Material 

1957 utkommer andra utgåvan av Sweden Builds, som jag behandlat i förra avsnittet, utgiven 

med stöd av schweiziska, engelska och amerikanska förlag under påtryckningar från 

författaren. 176 Utan att gå in närmare på volymen då jag räknar den till förra perioden177, kan 

vi se själva tryckningen som en av många indikatorer för ett ökande intresse för svensk 

stadsbyggnad utanför Sverige. Andra indikatorer är exempelvis den av institutet organiserade 

och välbesökta kursen "Swedish Design and Architecture", organiserad under några år i 

början på 1960-talet.178 Retrospektivt kan samma tes om inte beläggas, så i alla fall belysas 

genom att att stadsdelar uppförda under perioden även idag detaljerat kan ingå i 

världsomspännande standardverk över 1900-talets stadsbyggnad.179 

Samtidigt som det utländska intresset ökar under perioden, så kan sammantaget själva 

anslaget i det material som producerades karaktäriseras som just mer tekniskt än 

tidigare. Den uttalade anknytning till tankar om demokrati, som vi såg i 

undersökningsperiod 1:s material, återfinns inte här. Det enda standardverk som 

kommer ut under perioden, den 96-sidiga Swedish Housing180 från 1957, fokuserar på 

genomföranden och prognoser, och karaktäriseras just också som "teknisk"181 av 

publikationsavdelningens förste sekreterare Bertil Nydahl.182  

 

Sweden builds kommer under 1957 även ut på tyska, då med anledning av den mycket 

stora utställningen "Interbau" i Västberlin. Skriftens utgivande åsyftande inte bara en 

utställningsnärvaro, men trycktes också med "hänsyn till önskvärdheten av [aktuellt] 

upplysningsmaterial på tyska om svensk byggnadskonst".183 Utöver denna, utkommer 

ytterligare en utställningskatalog, Swedish Planning of Town Centres184, som 

                                                        
176 jfr RA (Arninge), Svenska institutet, Hemmamyndigheten, F II B, Akt 4, ämnesbeteckning I2b2: 

korrespondens mellan Kidder Smith och SI. 
177 Nyupplagan innehåller främst nytt bildmaterial och endast en ny text. 
178 RA (Arninge), Svenska institutet, Hemmamyndigheten, F II C: 73, T6a. "Swedish Design and 

Architecture". 
179 Se till exempel Peter Hall, Cities of Tomorrow, 3:e upplagan (Malden, 1988:2002), s. 334-344. 
180 Holm, (Stockholm, 1957:2). 
181 RA (Arninge), Svenska institutet, Hemmamyndigheten, F II B, 106, Amneskod I 2 a 83, "PM Angående 

Swedish Housing", daterat: 4/2 1957.  
182 Verksamhetsberättelse, 1957-1958, s. 64. 
183 RA (Arninge), Svenska institutet, Hemmamyndigheten, F II B, 106, Amneskod I 2 a 83, "PM Angående 

Swedish Housing", daterat: 4/2 1957. 
184 Westerman, Linnet & Andersson (Stockholm, 1965). 
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medföljde en ambulerande utställning med samma namn. Utställningen och boken 

sammanställdes av arkitekten Allan Westerman, och skickades på begäran av 

Coventry Town Planning Departement till denna stad. Institutet avsåg även få iväg den 

till Tyskland, samt till arkitektskolor i Mellanvästern i USA, presenterad av en 

därstädes svensk placerad gästarkitekt.185 Även denna fokuserar på genomförandet av 

olika tekniska projekt, och anknyter inte till diskussioner om samhällssystem.  

 

Utöver dessa tre skrifter, består periodens material av små stencilerade häften, 

producerade av enskilda författare, tryckta i linje med kontinuerligt arbete där, som det 

står i verksamhetsberättelsen från 1955-1956,  "[...] behovet av ett mera specialbetonat 

informationsmaterial gjort sig gällande".186 Dessa häften är Modern Swedish 

Housing187 (1961), Contemporary Swedish Architecture188 (1961), Housing standard 

and housing construction in Sweden189 (1961), Town and country planning in Sweden 

Today190 (1962) och Housing for the aged and the disabled in Sweden191 (1963). 

Dessa häften är, som vi ser, närliggande varandra i tid, och är med ett undantag även 

närliggande varandra i ämne. Även detta material kan karaktäriseras som i grunden 

tekniska framställningar, även om de stundtals är mindre tekniskt hållna än Swedish 

Housing och Swedish Planning of Town Centres.  

 

Utgångspunkt 

Liksom i undersökningsdel 1, inleder jag den andra undersökningen med att schematiskt 

framställa en utgångspunkten. Analysen rör sig kring begreppen materiell standard och 

samhälleligt framsteg. I linje med Lundin och Frenander ovan, kommer jag att läsa materialet 

i ljuset av att internationella ideologiska anknytningar approprierats av institutet, vilket 

återspeglar såväl en svensk som en västeuropeisk utveckling. Det synsättet motiveras dels av 

diskussionen om "ideologiernas död" och "den lyckliga demokratin" hos Frenander ovan, och 

kan också exemplifieras i ljuset av att Sverige fått Marshall-pengar, varför ett, om än inte 

                                                        
185 RA (Marieberg), Upplysningsberedningen och kollegiet fo ̈r Sverigeinformation i utlandet, F I a, 138, 

4.1. Kommittén fo ̈r arkitektur 1964-1967, Protokoll 1964/1965: 1, §2. 
186 Verksamhetsberättelse, 1955-1956, s. 47. 
187 Jensfelt, (Stockholm, 1961). 
188 Atmer & Linn, (Stockholm, 1963). 
189 Michanek, (Stockholm, 1962). 
190 Hamrin & Wirén, (Stockholm, 1962). 
191 Eltz, (Stockholm, 1963). 
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totalt, band till den västeuropeiska och nordamerikanska kontexten kan sägas ha etablerats på 

ett sätt som inte var fallet under föregående undersökningsperiod.  

 
Figur 3. Källmaterialet för undersökningsdel 1, perioden 1957-1964, enligt teoriavsnittet i kapitel 1. 

4.2 Materiell standard och samhälleligt framsteg 
Materiell standard i retrospektivt ljus 

Vid undersökningsperiodens början, hade inte bara efterkrigstidens högkonjunktur hållit i sig i 

ungefär tio år, men själva den våg av bostadsbyggande som kan sägas ha inletts med 

Stockholmsutställningen 1930 hade pågått i dryga 25. Själva bostadsproblematikens grund, 

formulerar materialet, handlar dels om en en snabb urbaniserings- och tillväxtprocess under 

1900-talets första halva, och dels om en generellt låg standard. Således framställs, som hos till 

exempel Simon Jensfelt, statens sedan krigsslutet fyra övergripande bostadspolitiska mål: 

utraderandet av trångboddhet, avskaffandet av enrumslägenheter som familjemiljö, 

generaliserad högre bostadsstandard och elimineringen av undermålig dito, syftande till att 

även lantligt boende ska kunna befinna sig på det urbana boendets materiella nivåer.192 

 

Generellt går det att säga att allt material historiserar den framställda standardhöjningen mot 

denna bakgrund. Mer exakt positioneras välfärdsstaten uttryckligen som själva förutsättningen 

för att detta tillflöde av bekvämligheter ska kunna äga rum inom ramen för den höjda 

standarden, exempelvis i Atmer och Linns offsettryck från 1961: 
                                                        
192 Jensfelt (1961), s. 2. 
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Architectural functionalism recieved official support, being integrated with the programme of 
political reform which was implemented in the 1930's. Sweden came to be regarded as a shrine 
for architects and civic planners from other countries. In due course, however, the principal 
focus of interest shifted from building design to the nationally sponsored building 
programme.193 
 

Statens interventionistiska roll betonas också, exempelvis hos Ernst Michanek 1962: 
 
About twenty years ago, the community had to take over the responsibility of housing in our 
country. Soon after the beginning of the Second World War [...], it fell on the Government 
and the municipalities to ensure that the demand in this field was met as far as resources 
permitted. After the War, Parliament and Government drew up and began implementing a 
housing policy programme where goals and means for the contributions from the community 
were stated.194 
 

Som Per Holm framställer det i Swedish Housing, leder statens höga ambitioner till att 

förväntningarna på landets regering och kommuner genom den ambitiösa politiken blir högt 

ställda: 
This population influx has enormously increased the demand for houses and other buildings, 
schools and institutions, roads and streets, and for many communal facilities. Thus, while the 
Swedish standard of living has rapidly soared (national income per capita in 1955 was 6200 
Kronor, the highest in Europe), the cities are hard pressed to supply the amenities of them.195 
 

I vissa delar av materialet ser vi även hur historiseringen anknyter till en amerikansk och 

västeuropeisk kontext, såväl i hur byggnaderna uppförs, som i hur de kommer att se ut:  
After the war, a new wave of ideas reached Sweden from abroad, the United States in 
particular. The influence from [den inflytelserika nederländske respektive finske arkitekten] 
Mies van der Rohe and Saarinen has left traces on many Swedish buildings of the 1950's. 
This new architectural style distinguishes itself in a number of respects from the architecture 
of 20 years before. The 1950's actively enlisted industrial technology for the precision-
making of identical building units by means of series production methods. Abstract effects of 
the resultant buildings, however, differs sharply from the goals which architects aspired in 
the 1930's, when production methods – which were the still mostly conventional –  were 
subordinated in importance to the finished product itself[...]. 196 
 

Aktualiteten i arkitekturen knyts här samman med ett idémässigt inflytande, där dåtiden ställs 

mot en nutid där det standardiserade byggandet betonas, vilket kan förstås som en 

förutsättning för att standarden ska kunna höjas. 

 

Mot en högre standard – Kvantiteter 

Ovan framställs hur förväntningarna på att det offentliga tar ansvar för standardhöjningarna 

har stigit under efterkrigstidens första år. På annat håll framställs hur dess förväntningar 

infriats. Michanek, som ställer svensk bostadsstatistik i en internationell kontext, skriver 
                                                        
193 Atmer & Linn, (1961), s. 5. 
194 Michanek (1962), s. 1 (opag).  
195 Holm (1957:2), s. 22. Min kursiv. 
196 Atmer & Linn, (1961), s. 6. 
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exempelvis att själva bostadsbyggandets takt bara kan matchas av Sovjetunionen, Schweiz 

och Västtyskland.197 Denna expansionstakt av boendet exemplifieras frekvent genom att lyfta 

fram i synnerhet stadsdelarna Vällingby och Farsta i Stockholm, och Rosta i Örebro. Först-

nämnda framställs i karaktäristiskt kvantifierande ordalag i till exempel Swedish Housing:  
Postwar trends in Swedish housing and town planning can best be summarized with a few 
examples. The logical culmination of neighbourhood-unit planning is exemplified by 
Vällingby[...], situated about 10 miles west of Stockholm. Built around 1950, Vällingby has 
its buildings grouped along both sides of an underground line. The teminal station is the site 
of a shopping precinct[...] which is built up to include a restaurant, churches, cinemas, social 
agencies, schools, offices and service facilities. 'Centrum' is meant to serve the needs of a 4-
kilometre radial area, which will be inhabited by 90,000 people when fully developed.198 
 

Det för vår del intressanta i detta textutsnitt är det stora anslaget vad gäller såväl folkmängd, 

som ansats av inrättningar i förhållande till invånarna. Vällingby blir här en illustration på hur 

standardhöjningen tillämpas på grupper av människor samtidigt. Och precis som i föregående 

undersökningsdel, ser vi också hur standardhöjningen på motsvarande sätt framställs ha en 

motsvarighet i det individuella hushållet. Simon Jensfelts Modern Swedish Housing ställer 

upp det katalogiskt:  
The kitchen is equipped as a rule with a stove, stainless teel sink, work counter, baking board, 
cupboard, pantry ventilated by means of fresh air and a refrigerator or, alternatively, an 
artificially-cooled pantry which is becoming more and more usual. In family dwellings it must 
be possible to have a small dining-space in the kitchen.199 
 

Och på ett motsvarande sätt framställs det – återigen – hos Ernst Michanek 
In recent housing production practically all housing units are equipped with electricity, 
refrigerator, hot and cold running water, central heating, W.C. and bathroom. Flats which are 
smaller than one room and kitchen, that is those with kitchenette or similar arrangements for 
pensioners and other single persons, have a separate bathroom in about half the cases and in 
the other half there is usually access to a common bathroom. 200 
 

Den generella standardhöjning varomkring materialet lägger sitt generella fokus är även 

ämnet för det enda av periodens fem stencilerade häften, vars anslag inte är att på ett generellt 

plan skildra den samtida arkitekturen eller stadsplaneringen. För den här uppsatsens del 

framstår detta häfte som pekande in i hur framtida material från Svenska institutet kommer att 

se ut. Häftet, Housing for the Aged and Disabled in Sweden, pekar för vår undersökning 

istället framåt mot undersökningsdel 3, där  stort utrymme ägnas åt det som uppfattas som 

marginaliserade svagare grupper i samhället – exempelvis pensionärer.  

 

                                                        
197 Michanek (1962), s. 3. 
198 Holm (1957:2), s. 43. 
199 Jensfelt (Stockholm 1961), s. 4. 
200 Michanek (1962), s. 12. 
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Att Housing for the Aged and Disabled in Sweden sticker ut så pass mycket i sitt samtida 

sammanhang, kan ses som belysande för den enhetlighet som det övriga materialet uppvisar i 

förhållande till generaliserande framställningar. Samtidigt kan inte heller detta häfte sägas 

vara problematiserande, men istället måste "generaliserande" sägas vara en karaktäristik även 

för denna skrift – med den skillnaden att dess utgångspunkt sätter den bredare 

bostadsbyggnaden i ett samtidsperspektiv, men istället beskriver just pensionärers och 

funktionshindrades position i bostadspolitiken. Utgående från konstaterandet att svensk 

bostadspolitiks mål är att förse hela befolkningen med högstandardboende till rimliga hyror, 

och denna politik inte är inskränkt till grupper med särskilda stödbehov201, lägger författaren 

ut texten kring olika boendestöd och vilka sorters bostäder som pensionärer och 

funktionshindrade kan få, och vilken standard dessa bostäder får ha. Själva publikationen 

beskriver dessa aspekter i detalj, och själva standardhöjningarna i övergripande samhälleliga, i 

materiella och i finansiella avseenden, varigenom bilden av det socialt ambitiösa samhälle, 

som projicerats annorstädes även framkommer här. 

 

Bilen – den högre standardens stora problem 

Men det fokus på högre standard och framsteg som framgår ovan, har också en baksida: bilen, 

som kan sägas vara det enda fenomen, som i periodens material faktiskt diskuteras i termer av 

ett problem. Precis som i den samtid som Per Lundin har beskrivit ovan, framstår bilen i 

materialet som en oväntad naturkraft, och den stora frågan för framtiden.  

Det är tydligt att bilen i materialet uppfattas som en naturlig del i standardhöjningen, och att 

dess betydelse antas öka, ju mer denna standardhöjning ökar. Det innebär i sin tur, som 

materialet framställer det, att stadsplaneringen måste inrätta sig efter denna anstormning av 

bilism, vilket i sin tur kommer att leda till nya stadsplaneringsrelaterade problem. Per Holm är 

tidigt ute när han problematiserar den utbredda rumsliga spridning av boende som han 

förutsätter kommer ske till följd av en automobilisering, då standardhöjningen inte kan 

genomföras om den inte sker inom ett avgränsat område:   
 
When the economists pointed out that Sweden did not have enough resourses to permit 
unrestricted investment in every sector [geografiskt menat], considerable support was 
marshaled for the view that building development would have to keep within concentrated, 
manageable grounds. This line of thinking, however, raised an interesting question: How is a 
denser settlement problem to be combined with a growing standard of living, which will 
permit more and more people to afford private homes in outlying areas that they can easily 
reach by automobile?202 

                                                        
201 Eltz, (1963), s. 3. 
202 Holm, (1957:1), s. 38.  
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Holm utgår här från att bilägandet kommer att öka drastiskt inom framtiden till en följd av 

den ökade standarden – vars medföljande biltrafik han menar redan har sprängt alla prognoser 

och lett till att väg- och parkeringssystemet är överlastat.203 Holm menar att samma ökning 

kommer att följa en amerikansk utveckling och leda till ett ökat boende i enfamiljshus  
 
In another 20 or 30 years, possibly, the present dominance of the multifamily house may 
be shattered forever. It is now generally recognized that the dispersed pattern of 
settlement that this implies cannot be reconciled with concentrated, high-density 
developments. But while the climate of opinion is now favorable to a re-examination of 
planning principles, there are still so many unknowns in this new equation of progress 
that top-level policy makers are uncertain how to go about solving it. Whatever solution 
they arrive at, it will have to recognize the probability that Sweden seems destined to 
become—as the United States is today—both a nation on wheels and a nation of one-
family houses.204 
 

Infinnandet av detta höggradiga bilsamhälle, snarlikt USA, är en uppfattning som överhuvud-

taget är vanligt i materialet, till exempel hos Hamrin och Wirén år 1962, fem år efter Holm:  
 
If Sweden continues to develop into a nation of wheels at the present rate, we shall have more 
motorcars per inhabitant in 1975 than the United States has today. However, this is regarded 
as a pretty exaggerated assumption. If we instead plot car ownership on a smoothed-out 
curve, the likelihood is that Sweden will follow the american experience, which means that 
the ratio as of 1975 should be about 316 private cars per 1, 000 population.205 
 

Dessa prognoser kom inte ur tomma intet. Som Per Lundin har visat, lärde sig centralfiguerna 

i den svenska trafikplaneringsexpertisen om automobilieringens framväxt just i USA, och 

kunde via sin upphöjda, inflytelserika och i någon mån oinskränkta ställning implementera 

dessa inom ramen för 1947 års byggnadslag.206 Men oavsett exakt vilken utveckling som 

förutspås, är det tydligt att materialet fokuserar på frågan om hur bilen ska kunna inlemmas i 

det nya samhället. Materialet härleder problemets ursprung till de stora ytor, som bilen kräver, 

exempelvis förkroppsligat i problemställningar kring bristen på parkeringsplatser207, men 

också i termer av trafiksäkerhet, som hos Atmer och Linn:  
 
No definite standards exist for the planning of residential areas. Priority is given, however, to 
an advanced degree of traffic differentiation; with the constant grow of car ownership, 
planners seek to separate pedestrian traffic entirely from wheeled traffic and parking 
spaces.208 

                                                        
203 Se t. ex. Holm (Stockholm, 1957:1), s. 45; 51. 
204 Per Holm, (Stockholm 1957:1), s. 51-52. 
205 Hamrin & Wirén (Stockholm, 1962), s. 3-4. 
206 Per Lundin, "American Numbers Copied! Shaping the Swedish Postwar Car Society", i Comparative 

Technology Transfer and Society, vol. 2, no. 3, December 2004, ss. 303-334, (Baltimore, 2004), s. 327. 
207 Se t. ex. Hamrin & Wirén (Stockholm, 1962), s. 4. 
208 Atmer & Linn (1961), s. 2. 
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Det material som emellertid tydligast framställer hur denna fråga angripits i Sverige är 

utställningskatalogen Swedish Planning of Town Centres. Katalogen ämnades användas vid 

utställningar om svensk stadsbyggnad i såväl England, som (ambulerande) i USA och – 

översatt – i Västtyskland. Vad gällde de sistnämnda tillfällena, betonade instituets kommitté 

för arkitektur uttryckligen vikten av att en svensk professor i stadsbyggnad introducerade 

arrangemanget, vilket möjligen kan tolkas som att denna utställning prioriterades.209 Själva 

skriften kan bäst karaktäriseras som en framställning av trafiklösningar, disponerade efter hur 

de implementerats i gamla respektive nybyggda städer. Här varvas utförligt planskissmaterial 

med fotografier och texter, som i hög utsträckning orienterar sig kring hur trafikfrågor lösts, 

såväl för gång och kollektivtrafik, men också för motortrafik, exempelvis i termer av 

parkeringstal i förhållande till invånarantal. I ljuset av Per Lundins "expertväsende" och deras 

USA-resor 210, kan vi se denna katalog som ett medium i för dessa experters idéutbyten och 

internationella anknytningsstrategier.  

 

4.3 Avslutning, Undersökningsdel 2. Standarden och bilen som 
anknytningssymboler 

Den andra undersökningsperiodens material har som vi sett karaktäriserats av en 

betoning på förbättringar i såväl tekniska avseenden, som standard i allmänhet, och 

tillgång till olika materiella bekvämligheter i synnerhet. Därutöver har betoningen 

legat på hur bredden av hur denna utveckling kommit befolkningen i Sverige till del. 

Däremot har materialet, till skillnad från föregående undersökningsperiod, inte i någon 

vidare utsträckning positionerat sig i förhållande till frågor om demokrati, eller genom 

framställningar av exempelvis kyrkor inkluderat ett Västinriktat sammanhang, och 

samtidigt markerat avstånd mot Östeuropa. Jag vill försiktigt föreslå att det ska 

begripas i ljuset av två omständigheter: dels, att Sverige under perioden är väl 

integrerat i ett västeuropeiskt sammanhang, varför exempelvis inte stadsbyggnaden 

behöver tillskrivas demokratiska egenskaper av utländska journalister för att 

därigenom kunna övertyga en västerländsk publik. Därtill vill jag föreslå att det ska 

förstås i ljuset av ett konsensusklimat kring samhällsutvecklingen, som beskrivits av 

                                                        
209 RA (Marieberg), Upplysningsberedningen och kollegiet för Sverigeinformation i utlandet, F I a, 138, 

4.1. Kommittén fo ̈r arkitektur 1964-1967, Protokoll 1964/1965: 1, §2 & §3. 
210 Lundin, (2008), s. 14-20. 
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Anders Frenander i inledningsavsnittet, varför behovet om en diskussion om önskvärd 

utveckling faller bort. 

 

Den högre standarden är alltså den utveckling varomkring materialet i total 

utsträckning orienterar sig efter. Som materialet framställer det, kommer denna 

generella standardökning hela befolkningen till del, och nu är det samhällets uppgift 

att i termer av tekniska standardökningar inrätta städerna i linje härmed. I kölvattnet av 

denna utveckling träder enligt skrifterna dock ett nytt och oförutsett problem fram: 

bilismen, som framstår som samtidens stora olösta gåta, och framtidens stora 

utmaning. 

 

Men den entoniga emfas som läggs på den högre standardens tekniska implikationer 

leder inte, såsom i undersökning 1, till att uttalade ideologiska anknytningar uttalas. 

Men även om så inte sker, och även om dessa anknytningar inte genomförs 

performativt genom en öppen diskussion som vi kommer att se i del 3, är det 

fortfarande väldigt tydligt att periodens material anknyter till Västeuropa och USA. 

Denna anknytning sker främst genom att ställa USA som måttstock för hur 

utvecklingen kommer att arta sig. Således utgår de framställda prognoserna från den 

amerikanska utvecklingen, vilket ligger i linje med det faktum att de som planerat 

städerna har hämtat sin inspiration i just USA. Därtill kan vi, åtminstone i exemplet 

med den tryckta utställningskatalogen och dess därtill arrangerade utställning om 

stadscentrumplanering, se hur den svenska utvecklingen avses bli framställd i just 

Västtyskland, Storbritannien och i USA. Härigenom ser vi hur Svenska institutet 

ambitiöst upprättar kontakter med dessa länder, inte bara i sina framställningar, utan 

också genom direkt intervention.  
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5. Undersökning 3: 1967-1976. Bostadsbyggnad som 

samhällsservice. 

5.1 Kontext, material och utgångspunkt 
Internationell kontext 

Perioden 1967-1976 framstår i ett internationellt perspektiv som en period av stora 

förändringar och av uppror på många fronter. I Östeuropa hade Chrusjtjovs reformer, som 

visserligen innebar total sovjetisk dominans, men icke desto mindre en högre ekonomisk 

levnadsstandard och någon grad av nationell autonomi, lett till att de enskilda länderna kunde 

åtnjuta en viss politisk lättnad. I Tjeckoslovakien hade år 1968 exempelvis den icke-

stalinistiska regeringschefen Dubček tillsats, utlovande en politik, syftande till en "socialism 

med ett mänskligt ansikte". Denna störtades dock brutalt av Sovjetunionen, som tillsammans 

med övriga Warszawapakten invaderade landet. Sovjetledaren klargjorde genom den så 

kallade Brezjnevdoktrinen kort därefter Sovjetunionens rätt att militärt intervenera i något 

socialistiskt land, om de såg ett sådant behov.211 Härigenom kan vi säga att det Sovjetiska 

inflytandet över Östeuropa bestod – och i viss mån hårdnade under perioden. 

Sovjets ingripande, syftande till att konsolidera sin makt i förhållande till västvärlden, hade en 

viktig motsvarighet hos USA. Med det uttalade syftet att hindra kommunismens spridning i 

östasien, hade USAs närvaro i Vietnam under 1950-talet lett till ett fullskaligt krig under 

nästkommande decennium. Utöver hundratusentals döda, medförde detta krig våldsamma 

protester i såväl USA som i hela världen. Denna utveckling sammanföll med en bredare 

global våg av medborgerliga proteströrelser, exempelvis medborgarrättsrörelsen i USA.212 

Som en del i denna bredare våg växte också många civilisationskristiska rörelser fram i 

framför allt väst, vilka i allt högre utsträckning kom ifrågasätta den rådande framstegstanken. 

Som märkesår för denna tid brukar 1968 utmålas, även om årets egentliga betydelse är 

omtvistat.213 

                                                        
211 McKay et al. (2004), s. 1072. 
212 ibid., (2004), s. 1080. 
213 Frenander (1998), s. 188. 
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En annan händelse som påverkade perioden var 1973 års oljekris, som ledde till att den 

högkonjunktur som legat för handen sedan 1945 avbröts, och den största globala ekonomiska 

nedgången sedan 1930-talets depression.214 

 

Svensk kontext, generell 

I Sverige kan utvecklingen från tidigare år, med växande ekonomi och folktillväxt sägas ha 

fortsatt: Folkmängden steg från 7,893,000 år 1967 till 8,236,000 år 1976.215   

Anders Frenander menar att den dramatiska utvecklingen i världen återspeglades i Sverige, 

men enbart "som krusningar på ytan"216, samt att den svenska debattvändningens centralår i 

alla lägen är 1965, "strömkantingens år", då vikten av att ta ideologisk ställning plötsligt blev 

central i det ideologiska samtalet. Genombrottet skedde sommaren 1945 i samband med en 

debatt initierad av Lars Forsell kring rapporteringen och diskussionen kring Vietnamkriget. 

Frenander återger hur en politisk debatt kom att genomsyra många områden.217 

Demokratisering kom i den här diskussionen att bli ett viktigt begrepp, vilket till exempel 

Johan Bergman för kulturlivets del har undersökt i sin avhandling.218  

I BNP-tal per capita, syns inte oljekrisen så drastiskt. Detta stiger, oaktat inflation, från 126 

970 kr år 1967, till 160 360 kr 1976, med en liten nedgång 1970.219 Själva oljekrisen 1973 

kom emellertid som en chock. Importerade bränslen uppgick vid det året till ungefär en 

fjärdedel av landets totala energianvändning220, vilket ledde till en diskussion om 

energianvändning och kärnkraft221, som i sin tur kom att kulminera i 1980 års 

                                                        
214 McKay et al. (2004), s. 1067. 
215 SCB.se: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/Befolkningsutveckling-fodda-
doda-in--och-utvandring-gifta-skilda-1749---2012/ . Läst: 20140215. 

216 Frenander (1998), s. 189. 
217 ibid., 197. 
218 Johan Bergman, Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin (diss. Histoiska 

institutionen, Stockholm), (Umeå, 2010). 
219 Rodney Edvinsson (2005), "GDP per capita in Sweden 1800-2000 (BNP per capita i Sverige 1800-

2000) Version 1.0 Last updated (senast uppdaterad): 050404", kolumn: "BNP per capita från 
användningssidan till mottagarpris (kronor), volymvärde (referensår 2000)".  Läst på 
http://www.historia.se/tableC.xls (Sidan besökt 2014-02-07), (historia.se, 2005). Talen är avrundade till 
närmaste tiotal. 

220 Erland Mårald, "Methanol as future fuel: efforts to develop alternative fuels in Sweden after the Oil 
Crisis", i History and Technology, vol 26, nr 4, dec 2010, (Abingdon, 1997-), ss. 335-357. 

221 För en fördjupning i kärnkraftsdebatten, se t. ex. Wiklund (Stockholm, 2006), Kap. 7, 
"Alternativrörelsens utmaning", s. 277-312 et passim. 



 
 

55 

kärnkraftsomröstning.222 Denna bredare diskussion passade i sin tur in i den gröna rörelse, 

som växte fram i landet under decenniet.  

 

Svensk kontext, stadsbyggnad 

Parallellt med denna diskussion, växte en annan, bostadsbyggnadsrelaterad diskurs fram, där 

samtidens nybyggda bostadsområden framåt periodens slut 1975 i medialt hänseende kunde 

beskrivas som genomkomprometterade.223 Grunden för denna diskussion var det 

bostadsbyggande som skedde i spåren av det riksdagsbeslut som fattades med utgångspunkt i 

utredningen Höjd bostadsstandard224, där Riksdagen fastslog att en miljon bostäder skulle 

byggas. Detta beslut hade antagits i kölvattnet av en kraftig urbaniseringsvåg; just mellan 

1960 och 1970 nådde den industriella urbaniseringen sin absoluta höjdpunkt i Sverige.225 

Retrospektivt har byggandet av dessa bostäder kommit att kallas "miljonprogrammet", men 

ett program av den sort som begreppet antyder förelåg alltså inte, utan enbart ett 

riksdagsbelut. Själva begreppet har också behäftats med föreställningar om att flerfamiljshus 

var den enda uppförda byggformen, vilket inte heller stämmer; privatägda småhus uppgick 

exempelvis till en tredjedel av de uppförda bostäderna.226 Icke desto mindre blev dessa nya 

bostäder, ofta allokerade i stadskärnornas utkanter, vid 1960-talets slut föremål för en 

våldsam inrikesdebatt kring den samtida stadsplaneringen i allmänhet och förorter i synnerhet, 

där områdena porträtterades kring teman som att de var att betrakta som nybyggd slum, där 

hemmafruarna tvingades smygsupa för att stå ut med den tråkiga vardagen.227 Chefen för 

byggnaden av Skärholmen och ombygggnaden av Stockholm i stort, stadsbyggnadsdirektör 

Göran Sidenbladh, svarade å sin sida i Dagens Nyheter att stadsplanen blott var att se som 

"'ritningen till ett skal för liv'", och att det inte var "'fel på stadsplanerna om hemmafruar i en 

förort har tråkigt'".228 
                                                        
222 Mårald, (2010). 
223 Se t. ex. Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi, Miljonprogram och media, 

föreställningar om människor och förorter, (Stockholm/Norrköping 2002). 
224 Höjd Bostadsstandard, SOU 1965:32. 
225 Lars Nilsson, "Urban Developmenty in Sweden, 1950-2005", i Lars Nilsson (red.), The Coming of the 

Post-Industrial City : Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950, 
(Stockholm, 2011), ss. 171-251 (här: s. 171). 

226 Se till exempel Sonja Vidén, "Folkhem och bostadssilor", i Martin Rörby(red.), En miljon bostäder, 
Arkitekturmuseets årsbok 1996, (Stockholm, 1996), s. 54. 

227 Diskussionen kring dessa sextiotalets sena år i förhållande till i synnerhet Skärholmen finns återgiven 
hos journalisten Per Wirtén i Där jag kommer ifrån : Kriget mot förorten, (Stockholm: 2010), s. 23-43. 

228 Se Simon Junström, Ritningen till ett skal för liv eller: Går det att med utgångspunkt i tre 
stadsplanebeskrivningar fra ̊n planeringen av Skärholmen hitta stadsplanerarnas o ̈verväganden?, 
Opublicerad C-uppsats, Södertörns högskola, Institutionen för Genus, Kultur och Historia, Höstterminen 
2011. (Huddinge, 2011), s. 30. 
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Allteftersom 70-talet progredierade, fortlöpte denna debatt kring förorten som undermålig 

miljö,229 parallellt med att stadskärnorna i flertalet svenska städer i olika hög uträckning revs, 

främst som ett led i en bilanpassning utförd enligt riklinjer från det ingenjörer som Per Lundin 

talat om. Vi kan se den så kallade almstriden i Stockholm 1971, där ockuperande aktivister 

hindrade bygget av en tunnelbaneuppgång i Stockholm, som en milstople i denna debatt.230 

Sidenblahs citat belyser en grundläggande och stundtals hätsk meningsskillnad mellan 

samhällsplanerarna och arkitekterna å ena sidan och en grupp medborgare, aktivister och 

journalister å andra – en grupp som inte nödvändigtvis ska ses som helt representativ för 

befolkningen i de nybyggda områdena.231 Men själva debatten exemplifierar också det stora 

engagemang kring stadsbyggnad, som förelåg hos allmänheten och inom journalistiken under 

perioden. Källmaterialet för denna period bör ses i detta ljus, då det kännetecknas just av ett 

diskuterande anslag.  

 

Det totala antalet alster som analyseras här är fem: fyra trycksaker och en film. Trycksakerna 

är två böcker och två stenciler, producerade inom serien Sweden Books respektive 

stencilserien Current Sweden.232 Vad som diskuteras i skrifterna kan skiktas i två nivåer: 

• I de två böckerna och i det ena häftet, alltså i Kell Åströms bok City Planning in 

Sweden233 (1967) och antologin New Towns and Old : Housing Services in Sweden234 

(1975) å ena sidan, och Ronny Svenssons stencil "Swedish Housing Policy – Not 

Only Successes...Problems Too!" (1976) 235 å andra, diskuteras på ett övergripande 

plan problem om uppkommit i kölvattnet av genomförandet av tidigare mål. 

• I journalisten Egon Michael Salzers stencil "A Better World for Big City Children to 

Play In"236 (1974) diskuteras åtgärder för barn och barnfamiljer i ljuset av den nya 

boendemiljön. I filmen, Karsten Wedels A Place to Live,237 betonas på motsvarande 

                                                        
229 Se t. ex. Urban Ericsson et al. (Stockholm/Norrköping 2002) isht. Irene Molina, "Förortsdiskurser i 

bilder". 
230 Daniel Helldén, Demokratin utmanas: Almstriden och det politiska etablissemanget, (Diss. 

Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm), (Stockholm, 2005). 
231 Se till exempel Mikael Hård, "The Good Apartment: The Social (Democratic) Construction of Swedish 

Homes", i Home Cultures, vol. 7, utg. 2, (Oxford, 2010), ss. 117-134.  
232 Svenska institutet, Current Sweden, (1973-2001).  
233 Åström, (Stockholm, 1967). 
234 Heineman (red.), (Stockholm, 1975). 
235 Svensson, (Stockholm, 1976) 
236 Salzer, (Stockholm, 1974) 
237 A Place to Live, Regi: Karsten Wedel, (1967). 
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sätt barnens och barnfamiljernas uppväxtmiljö, även om denna ställs i en bredare och 

generell problemformulering rörande livsvillkoren i den nya stadsmiljön.  

 

Utgångspunkt 

Som vi ser ovan, diskuterar och problematiserar källmaterialet själva stadsbyggnaden i högre 

utsträckning än vad som varit fallet i de tidigare undersökningarna. I nedanstående 

framställning, utgående från figur 4, kommer jag att utgå ifrån att framställningarna av den 

nya stadsbyggnaden ska förstås utifrån begreppet "samhällsservice", som introduceras av 

materialet.  

 
Figur 4. Källmaterialet för undersökningsdel 3, perioden 1967-1976, enligt teoriavsnittet i kapitel 1. 

Detta begrepp antyder en mer diversifierad ansats i förhållande till befolkningen och 

möjligheten för stadsbyggnaden att lösa de samhälleliga problemen. Härigenom framställs ett 

välfärdssamhälle med hög standard i linje med tidigare berättelser. Men jag kommer också att 

hävda att detta problematiserande anslag i sig ska ses som ett nytt karaktäristikum för 

uppsatsmaterialet, där det kan sägas gestalta en öppen diskussion, och härmed inte bara 

anknyter till väst på en narrativ nivå om standardhöjningar och framsteg, men också gör 

samma sak på en performativ nivå. 

Stadsbyggnads-
framställning  
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Teknologi / Arkitektur:  
 
 

Huvudbegrepp: 
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-Demokrati: inkluderar fler 

samhällsgrupper  
- Mer människoanpassat  
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anknyter	  performativt	  till	  	  
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materialet	  kan	  ses	  som	  	  
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5.2 Mot en ny välfärd: begreppet "Samhällsservice" 
Samhällsservice på 60-talet: Bilsamhället 

Begreppet samhällsservice238 är alltså ett begrepp som introduceras redan tidigt i materialets 

kronologi. Arkitekten Kell Åström, författaren till 1967 års City Planning in Sweden, som 

under 1960-talet ritade stora bostadsområden som Granängsringen i Tyresö och Tantolundens 

bostadsområde på Södermalm i Stockholm, orienterar mycket av sin text kring begreppet. I 

likhet med författarna av tidigare undersökningars material, men också i likhet med Ingegerd 

Åberg som vi återkommer till, positionerar Åström samtiden gentemot ett historiserat 1930-

tal: efter att i två kapitel historiserat den svenska arkitekturen före respektive under 

funktionalismen – vilket vi kan tolka som att han i likhet med Åberg nedan menar att 

välfärdsstaten nu kunde ses som en närliggande historisk epok – låter han två tredjedelar av 

den drygt hundrafemtiosidiga boken utbreda sig av kapitlet "Planning the Service Oriented 

Society". Här stipulerar Åström de grundläggande problemen för stadsplaneringens framtid: 

den ökande urbaniseringen i kölvattnet av en minskad jordbrukssysselsättning har, skriver 

han, lett till att i synnerhet storstäderna står inför en stor befolkningsökning.239 Denna 

demografiska utveckling, kombinerat med de ökade krav på det som Åström benämner 

"service", leder till att planeringens ansvar måste vidgas i jämfört med tidigare perioder.  

För Åström handlar "service" i hög utsträckning om trafikplaneringen. Bakgrunden till detta 

är e problemformulering som vi känner igen från föregående undersökning: att  

kombinationen av ökad urbanisering och ökad levnadsstandard lett till en bilism som nu måste 

behandlas på allvar. Som det ser ut 1967, menar Ågren, går det tre bilar på tio invånare. År 

1990, menar han, kommer denna siffra att uppgå till 5 bilar per tio invånare, alltså ett biltal på 

50%.240 

Härmed, betonar Åström vidare, måste bilproblemet ställas i förgrunden, och den praxis av 

trafikseparering, där gång- och motortrafikanter helt åtskilts i stadsplanerna, och som varit 

vägledande sedan 1950-talet, nu måste  vidgas och utvecklas ytterligare. "The primary aim 

here", skriver han, "is to protect pedestrians from the perils, noises and fumes of vehicular 

traffic"241 skriver han, och fortsätter:  

                                                        
238 Jag har inte hittat något originalmanus i något arkiv, men slutleder min översättning från 

utredningsserien "Boendeservice" nedan. 
239 Åström, (Stockholm, 1967), s. 49. 
240 ibid, s. 51. 
241 Åström (Stockholm, 1967), s. 51. 
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A longer range objetive is to devise a circulation system that will permit pedestrians and cyclists 
to reach every part of town without coming into conflict with motor traffic.242  

Genom att skikta stadens delar i fyra olika nivåer, från bostadshusområde, via distrikt med ett 

10 000-tal invånare, över ett större samhälle med 50 000-120 000 invånare och slutligen ett 

centralt affärsområde där dessa möts - exempelvis Göteborgs eller Stockholms city, menar 

han att staden blir hanterbar.  

Åströms kapitel om serviecorientering anlägger fokus framför allt på boendemiljön, och han 

menar att samtidens stadsdelar i stort är en 1940-talsstadsdel, men i ny skepnad, formad av 

nya  trafikkrav.243 Det är, som vi kommer att se, ett åskådningssätt som kan ställas parallellt 

till Ingegerd Åbergs syn på samhällsservice som en uppdaterad välfärdsstat.  

 

Samhällsservice på 70-talet: välfärdsstatens avlösare 

Åtta år efter Åström publicerar länsarkitekten i Halland244 Ingegerd Ågren sin artikel 

"Thinking in terms of Service" i antologin New Towns and Old. Visserligen är hennes artikel 

inte ensam i boken – som belyser den svenska bostadsfrågan utifrån bland annat en historik 

över urbanisering och industrialisering, en närhistorisk studie kring den svenska urbana och 

ekonomiska utvecklingen och en arkitekturhistorisk exposé över själva 

byggnadsformgivningen från och med mellankrigstiden –, men den sticker till skillnad från 

övriga texter ut som den text som inte bara tar sig an sin samtids byggande ur ett 

helhetsperspektiv, men som också deltar i den löpande diskussionen som pågår i periodens 

övriga material. Ågren karaktäriserar begreppet "samhällsservice" som moderiktigt245, och tar 

sedan avstamp i den socialdemokratiska segerparollen "Ökad jämlikhet, arbete och säkerhet 

för alla" från andrakammarvalet 1968 – där partiet uppnådde egen majoritet. Här menar Ågren 

att en genomgripande förändring i välfärdsstatens utformning slutligen slog igenom. "As a 

fashionable term", skriver hon, "the 'service society' is replacing the myth of the Swedish 

'welfare society', which was created in the thirties and has been a guide-line for social 

development in Sweden since that time."246  

                                                        
242 ibid., s. 52. 
243 ibid, (1967), s. 54. 
244 Vem är hon : kvinnor i Sverige : biografisk uppslagsbok, (Stockholm, 1988?), s. 518 Läst på internet: 

http://runeberg.org/vemarhon/0531.html, 20140216. 
245 Ågren, (1975), s. 128. 
246 Ågren, (1975), s. 128. 
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Välfärdsstaten, historiserar hon, präglades efter andra världskrigets slut av mål kring bland 

annat bättre utbildning, bättre bostäder, full sysselsättning och högre levnadsstandard, 

samtidigt som förvaltningens administration effektiviserades. Allteftersom denna politik 

fortlöpte, fortsätter hon, synliggjordes sprickorna i välfärdsstatens utveckling under åren kring 

decennieskiftet 1960-1970, inte minst vid den år 1965 tillsatta låginkomstutredingens 

betänkanden, vilka presenterades under 1970-talets första år.247 Ågrens utgångspunkt är att 

utredningens betänkanden ringade in ett brett fält av tidigare förbisedda sociala problem, och 

fastställde att en stor grupp människor i Sverige levde i en utsatt situation beträffande 

inkomst- och utbildningsbehov, vilket i sin tur var kopplat till en utsatthet även beträffande 

hälsa, bostad och fritid.248 Vidare menar Ågren att utsattheten var extra stor bland de gamla, 

de ensamma, kvinnor som saknade yrkesutbildning, funktionshindrade och människor med 

monotona arbeten.249 Begreppet "svensk välfärd" menade hon vidare, hade dolt dessa 

förhållanden, såväl för svenskar som utlänningar. Således, menade Ågren, behövdes det nya 

begreppet såväl som ersättare, och som benämning på något nytt. Grundproblematiken 

handlade inte bara om att välfärdssamhällets enbart delvisa lyckosamhet nu uppmärksamats, 

men att samhället i grunden förändrats i förhållande till innan. Som hon skriver:  

Since the 30's, the concept of "service" has been modified and extended. The need for 
assistance and supplementary services, which must be met within reach from the dwelling if 
this is to function for a variety of types of household, has been accentuated over the years, as 
a result of structural changes in the community. The process of urbanisation has been 
extremely rapid. Actual types of family are changing, the number of small households has 
risen very quickly, the number of gainfully employed women is growing fast, young people 
are quiring their own homes early in life, old people are living longer, the period of 
education and training is being proplonged, and adult education has become common.250 

 

Innebörden i det uppdaterade ersättningsbegreppet "Samhällsservice" grundar Ågren i den 

sjubandiga utredningsserien Boendeservice251, vars betänkanden gavs ut mellan 1968 och 

1973. Jag vill ställa detta nya begrepp och betänkandena i ljuset av fyra parallella rörelser. 

Den första av dessa är de ambitiösa utredingar som på motsvarande sätt framställde andra 

                                                        
247 Se till exempel SOU 1970:64: Svenska folkets inkomster; SOU 1971:39: Den svenska 

köpkraftsfördelningen 1967; SOU 1972:77: Låginkomstproblemet. 
248 Ågren, (Stockholm 1975) s. 127-128. 
249 ibid., s. 128. 
250 ibid., s. 138. 
251 SOU 1968:38 Boendeservice 1. Fakta och synpunkter; SOU 1970:68 Boendeservice 2 : Mål, 

finansiering av Lokaler, Utvecklingsprojekt; SOU 1971:25 Boendeservice 3. : 3, Kommunstudien : en 
enkät om kommunernas serviceförsörjning och serviceplanering; SOU 1971:26 Boendeservice 4. 
Projektstudien : en redovisning av aktuella serviceanläggningar; SOU 1971:27, Boendeservice 5. 
Totalkostnadsstudien : en diskussion av ekonomiska konsekvenser av några former av boendeservice; 
SOU 1971:28 Boendeservice 6. Strukturstudien : tio uppsatser om samhällsförändringar som påverkar 
boendeservice; SOU 1973:24 Boendeservice 7. Verksamheter ; planering och organisation ; ekonomiska 
frågor ; exempel : betänkande. 
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luckor i välfärdssystemet – exempelvis nämnda Låginkomstutredningens betänkande från 

1970. Men denna rörelse på statligt plan motsvarades, som Wiklund visat, av ett 

gräsrotsarbete, där berättelsen om själva framstegssamhället på ett mer fundamentalt plan 

kom att utmanas av framför allt det som Wiklund kallar kvinnorörelsen252 och 

alternativrörelsen.253 Den därtill överflyglande "gröna vågen", som under 70-talet växte fram 

som bland annat en reaktion mot den storskaliga bostadsmiljön, kan ses som en del i samma 

utveckling. 

Men trots att Ågren i likhet med dessa dessa fyra rörelser instämmer i uppsattningen att 

välfärdssamhället uppvisar tydliga luckor, går hennes slutsats åt ett rakt motsatt håll. Felet 

med samhället är inte att det är för storskaligt, men att dess anslag är för odetaljerat. 

"Service", skriver hon, "must not be simply an auxiliary function, but has to be integrated in 

people's lives and in their physical environment".254 Skiljelinjen mellan nya och äldre 

serviceanläggningar ligger just häri, i den breddade ambitionen: 

In many areas, the supply of services is inadequate and poorly co-ordinated. This means that 
the community, and its business and industrial life, function less well economically than 
they would otherwise. It also means that many are hit by the lack of social care, by 
insecurity, by strenous double work, and with poor contact of personality-developing 
activites. Inadequate dwelling services also work against important demands in respect of 
equality and freedom of choice.255 

 

För att denna nya integration i vardagslivet och miljön ska kunna genomföras, indelar Ågren 

servicebegreppet i tre undergrupper: social service, såsom vård och socialinrättningar, 

fritidsgårdar, förskolor och pensionärsföreningslokaler; kulturell service såsom utbildning, 

hobbyaktiviteter och idrottsanläggningar, men också tillgången till bibliotek, teatrar, 

konserter, film och bibliotek. Slutligen identifierar hon materiell service, och inbegriper till 

exempel kommersiell verksamhet, apotek, systembolag, administration, kollektivtrafik, 

postkontor och fastighetsservice.256  

Som Ågren ser det, innebär den tidigare bostadsbyggnad som hon förknippar med en avslutad 

välfärdsperiod i och för en stor uppsättning problem. Men, som vi också ser, är det inte 

storskaligheten som är problemet, men snarare snarare den lågt ställda ambitionen. Felet 

                                                        
252 Wiklund (2006), s. 232-273. 
253 ibid., s. 277-309. 
254 Ågren (1975), s. 132. 
255 ibid., s. 140. 
256 ibid.  
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Ågren ser, skulle vi kunna säga, är att de nya bostäderna är uppförda utmed tidigare perioders 

behovsformuleringar. 

Detta synsätt återkommer i Ronny Svenssons "Swedish Housing Policy – Not Only 

Successes...Problems Too!". Svensson lägger ut texten i förhållande till 1945 års 

bostadspolitiska mål – att eleminera trångboddhet, att inrätta en hyressättning anpassad efter 

hyresgästernas inkomster samt riva bostäder som identifierats som undermåliga.257 

Bostadsproblemen, menar Svensson, är i hög grad lösta år 1975, åtminstone i ljuset av 1945 

års problemformulering, men det betyder inte att standarden ligger i takt med samtiden. Även 

här ser vi ett exempel på tankefiguren att 70-talets samhälle inte uppges kunna begripas 

utifrån 40-talets välfärdsbegrepp. Mycket arbete återstår alltså enligt Svensson att göra: 

By a way of general conclusion one can state that the large numbers of new dwellings 
constructed in Sweden between 1945 and 1970 came close to providing for people's primary 
needs in terms of modern, spacious homes. It must however not be forgotten that many people 
in the low-income brackets and retired persons are still living in fairly cramped conditions and 
in dwellings which are entirely out-of-date or which lack at least some of the standard modern 
conveniences. And even if the quantitative needs have been provided for fairly successfully, the 
situation is less satisfactory as regards to the qualitative requirements connected with the 
physical and social environment surrounding the new housing developments.258 

 

Även här framställs en bild av att den tidigare bostadsbyggnaden varit för trubbig i sitt anslag.  

Men som vi ser i citatet, skymtar också en annan problemformulering fram: debatten om 

storskalighetens anonymiserande effekter. Vi har i inledningsdelen på detta 

undersökningsavsnitt sett hur den svenska diskussionen med start på 60-talet utmålar en hätsk 

kritik mot förorter. Det är en diskssion som Svensson återger under tubriken "Violent debate 

on suburbia".259 Bland de största problemen identifierar han här anonymitet skapad av de nya 

bostadsområdenas storlek, social segregation till följd av att olika hustyper i så hög grad 

separerats, brister på arbetsplatser samt brister i barnmiljön - exempelvis yttrad i få lek- och 

daghemsplatser. 

 

Vad händer med barnen? 

Svenssons text betonar också en tredje fråga som seglar upp i materialet för 

undersökningsperioden: Barnen. Frågan berörs delvis i de tryckta volymer som vi gått 

igenom, och kommer att stå som central i filmen A Place to Live, som vi strax återkommer 
                                                        
257 Svensson, (1976), s. 2. 
258 ibid., s. 6. 
259 ibid., s. 9. 
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till, samt i häftet "A Better World for Big City Children to Play in". I sistnämnda framställs 

svenska åtgärder för förbättrande av lekplatser mot ett ljus av "[...]unpleasant experience[s] of 

life in modern suburbs and sattelite towns, increasing disciplinary problems in schools, and 

disquieting juvenile delinquency".260 Mycket av detta, menar författaren, handlar om att 

barnen förlorat den naturliga kontakten med lekmiljön:  

A result of progressive urbanisation is that the original natural playgrounds of children are 
literally "built away". [...] In the "asphalt wilderness" of their urban environment, growing 
children no longer have their old immedeate contacts with the countryside, with woods, haylofts 
and domestic animals.261 

 

Den moderna lekplatsen måste kompensera barnen för förlusten av lantlig miljö, skriver 

Salzer, så att barnens fantasi släpps lös. Men han betonar också att åtgärder har också 

vidtagits – varje enskild ny bostadbyggnad måste numera ha en lekplats med sandlåda, och 

parkleker måste byggas av kommunerna. Utlandsbesökare, fortsätter han, får sannolikt 

intrycket att vardagen i Sverige – mer än i andra länder – är anpassad till barnen. Men, 

tillägger han, många svenskar upplever att mycket mer kan göras – i synnerhet i landets 

förorter.262 Ett av staten nyinrättat lekmiljöråd spelar en stor roll i texten, och dess inrättande 

framställs som en del i en en progressiv barnpolitik. Salzer citerar exempelvis det nyinrättade 

rådets chef Eva Insulander, som säger att barn måste ges möjlighet att tillsamans med vuxna 

förändra den värld som de måste leva i.263 

Salzers text framställer såväl en berättelse om ett samhälle vars ambitioner i förhållande till 

barn inte bara är höga, men som också infrias. Men därtill framställer hans text en kritik mot 

de innevarande bristerna, och producerar genom sitt själva medium bilden av ett land där även 

den officiella informationsbyrån tillåter kritiska synpunkter, varför bilden av ett öppet och 

demokratiskt land förstärks. 

 

Diskussionen som performativ sverigeframställning 

I och med att Salzers text framställer en mängd kritiska åsikter, kan den ställas i linje med 

materialets starka tendens att diskutera problem och dess lösningsförslag. Här sammanfaller 

alltså Salzers framställningssätt med Åströms och Ågrens, när de formulerar problem och 

                                                        
260 Salzer, (1974), s. 1 (opag.). 
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lösningar inom ramen för begreppet samhällsservice, eller som Svensson gör i sin stencil. 

Tematiken som konstrueras kring uppfattningen om uppkomna brister i välfärdsstaten och det 

ekonomiskt utvecklade samhället, som inte har en motsvarighet i den oproblematiserande 

framställning som vi ser i uppsatsens första och andra undersökningdel, kan alltså sägas vara 

ett återkommande och genomgående motiv i materialet. Detta gäller såväl så här långt som –

vilket vi kommer att se – även i det resterande materialet.  

Givet detta genomgående mönster kan vi diskutera huruvida de beställande avdelningarna på 

Svenska institutet uppmuntrat denna ansats. En anblick på förarbetet till Karsten Wedels film 

A Place to Live kan belägga att så har varit fallet åtminstone en gång. Vi läser ur ett 

förberedande PM till projektet, skrivet av arkitekt Mårten Larsson från Svenska institutets 

särskilda utställningsnämnd för arkitektur:  

Man måste till att börja med göra klart för sig, vad man syftar till med en film. Skall det vara en 
ren information om fakta, ett ställningstagande för och emot, ett framförande av en uppfattning, 
ett debattinlägg? Jag tror, att när det gäller Svenska Instituets filmverksamhet man bör [sic] 
tänka sig en kombination av synpunkter och inte tveka för kontroversiella frågeställningar även 
när det gäller rent informativ verksamhet i utlandet.264 

A Place to Live skulle kunna beskrivas som en argumenterande film efter Larssons önskemål. 

Precis som så många SI-publikationer före sig tar den en historiserande ansats – den börjar 

med naturfoton till tonerna av klassisk pianomusik, och framställer en utvcklingslinje av det 

svenska samhället, med medeltida kyrkor, boende i naturen till motiv från småstäder. Att de 

gamla städerna inte bara avses representera ett ursprung, men också tillskrivs kvaliteter som 

inte får glömmas i moderniseringens fotspår, framgår i speakerröstens kommentar till dessa 

bilder: "A place to live, to dream about".265 

Härefter porträtterar filmen nybyggen och byggarbetsplatser från olika delar av landet, initialt 

ackompanjerad av dramatisk impressionistisk jazz och visuella collagekompositioner. Här är 

det samhällsutveckligens hårda sidor som framhävs. Allteftersom porträtteringen blir mer 

positiv, mjuknar bildkompositionen och musiken, även om berättarrösten initialt är skeptisk 

när framställningen når periodens nybyggen. Ett av motiven i detta skeptiska avsnitt är ett 

fågelperspektivfoto av en kvinna som med en barnvagn jäktar över en betongyta (Bild 1). 

Sekvensen, där närbilden av en blomma som växer i en betongspricka klipps in allteftersom 

kvinnan och barnen tar sig från bildens högra till vänstra sida, kommenteras:  

                                                        
264 RA (Marieberg), Svenska institutet, Upplysningsberedningen och kollegiet fo ̈r Sverigeinformation i 

utlandet, F1 A akt 138: 4.1. Kommittén fo ̈r arkitektur 1964-1967, Sammanträde 22/11 1965, Bilaga 1: 
PM till frågan om arkitekturfilm, sid. 1 [opaginerad]. 

265 A Place to Live. (2 min, 03 Sek). 
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Economic progress—must it lead to deserts of reinforced concrete? Rapid urbanisation, housing 
shortages: does this have to mean environments unfit for human beings? Do our children, or our 
children's children, have to suffer just because we have been ruffed[?] of our feet?266  

I sekvensen med kvinnan med barnvagnen framstår det nybyggda samhället som i sanning 

hårt och oanpassat för människor, kanske framför allt i förhållande till kvinnor och barn – de 

män som porträtteras i filmen är överhuvud inaktiva i förhållande till hemmet och barnen, 

men aktiva så gott som enkom vid de byggarbetsplatser som skildras. 

 
Bild 1. Kvinna jäktar med barnvagn och barn över steril betongyta. Ur A Place to Live.267 

Allteftersom filmen fortlöper, blir  emellertid framställningarna positivare, och fler och fler 

miljöer med människor, och i synnerhet barn, framställs. Barnen porträtteras i vardagsmiljö 

där de leker, går till skolan, springer och befinner sig i närvaron av sina föräldrar. Värt att 

notera här är bredden på de fysiska miljöernas storlek – vi ser lekande barn i ett områden med 

väldigt stora hus (som Tantolunden i Stockholm), i ett med mellanstora (som Brittgården i 

Tibro), och i ett med småhus, som mest av allt för tankarna till bruksgatorna i bruksorter som 

Forsmark eller Skebobruk.  

 
Vänster: Bild 2: Lekande barn i modernistiskt bostadsområde [Tantolunden, Stockholm]. Ur A Place to Live.268 

Höger: Bild 3: Barn i nybyggt bostadsområde som liknar forna seklers bruksgator. Ur A Place to Live. 269 
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När filmen närmar sig sitt slut, flyttas motivet tillbaka till landet, till en sommarstuga där ett 

par i form av en man och en kvinna sitter. Berättaren kommenterar: 

Back to nature and simple habits. The city dweller seeks contrast. But more and more the city 
becomes an integral part of our lives, with possibilities, conflicts, variety, ever changing face, 
its radiance.270 

Avslutningen på landsbygden går att se som en kommentar till den raska urbanisering av 

Sverige som är en av filmens bärande problemformuleringar. Den sluter cirkeln kring det 

framställda servicesamhällets grundläggande fråga: hur ska städerna byggas, och hur ska den 

mänskliga skalan kunna vägas in, utan att kasta ut det föregivet naturliga?  

Som vi ser är barnens framtid även ett centralt motiv i Wedels film. Men A Place to Lives 

intressantaste roll i förhållande till den här periodens övriga material träder i dagen om vi 

positionerar den i den teoretiska diskussion kring hur stadsbyggnadsframställningarna 

formerar sig kring frågor om funktion och kommunikation. A Place to Live återger visserligen 

en stadsbyggnadsambition som söker skapa de rätta livsbetingelserna för i synnerhet 

barnfamiljer, och därmed kan den sägas återge det medborgaranpassade samhälle som till 

exempel Åberg och Åström vill skildra, eller i ett tidigt skede ställa upp samma fråga som 

Salzer. Men filmen kan i sig också ses som ett debattinlägg – med kritiska frågeställningar 

och diskussioner. Även om filmen i stort instämmer med att de flesta av de framställda 

bostadsområdena faktiskt är goda miljöer för människor, kan det i någon mån kritiskt 

diskuterande anslaget i sig sägas förkroppsliga en diskussion där framförandet av kritik mot 

samhällsbyggnaden tillåts framföras inom ramen för det officiellt sanktionerade Svenska 

institutet. På så sätt kan vi se Wedels film inte bara som en berättelse om samhället med 

människans behov i centrum, men också som ett performativt exempel på hur framförandet av 

kritik tillåts. I det avseendet kan vi alltså se den som ett exempel på ett förkroppsligat 

föregivet demokratiskt debattklimat, som Sverige visar upp mot utlandet. 

5.3 Avslutning, Undersökningsdel 3. Samhällsservice och välfärdsdebatt 
Välfärdens brister - utgångspunkt i alla väder 

I materialet från uppsatsens tredje undersökningsdel har vi sett hur materialet diskuterar 

urbana miljöer på ett sätt som saknar motstycke i de föregående undersökningarna. Vi har till 
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exempel sett hur Ingegerd Åbergs utgångspunkt är att välfärdssamhället har misslyckats med 

att inkludera alla de människor som skulle inkluderats, hur Kjell Åström menar att 

samhällsbyggnaden nu ska ses som en uppdatering av tidigare, bristfällig samhällsyggnad, 

och vi har i Karsten Wedels film sett hur den moderna stadsbyggnaden i sin värsta form är en 

miljö som är direkt fientlig mot de barnfamiljer som ska befolka den. Det är en utveckling 

som vi kan se i ljuset av de kritiska parallella diskussioner, som äger rum såväl inom Sverige, 

som utomlands under perioden. 

 

1967-76 - Samhällsbyggnaden och dess funktion 

Ett centralt begrepp för att närma sig det material som Svenska institutet producerat under 

perioden 1967-1976 är begrepet samhällsservice. Vi har sett hur den inflytelserika arkitekten 

Kell Åström i periodens tidiga del ägnar stort utrymme åt att framställa det nybyggda 

samhället i termer av service, och hur Ingegerd Ågren mot materialets senare del förklarar att 

detta ord är avlösaren till det välfärdsbegrepp som tidigare präglat samhällets sociala 

ambitioner i allmänhet, såväl som stadsplaneringen i synnerhet. Den utmålade skiljelinjen mot 

arkitektur som producerats i sin respektive närliggande tid är tydlig på ett sätt som inte 

förekommit i vare sig undersökningsdel 1 (i förhållande till mellankrigstidens arkitektur) eller 

i undersökningsdel 2 (i förhållande till fyrtiotalets). Visserligen kan vi säga att någon sorts 

skiljelinje dras i exempelvis Att bo i undersökningsdel 1, där 30-talets arktiektur delvis 

förkastats. Men i Att bo utmålas utvecklingen som ett naturligt nästa steg av tidigare 

problemformuleringar, till skillnad från hos Ingegerd Ågren som ser hela samhället som 

fundamentalt skilt från tidigare decennier. Således ersätter begreppet "samhällsservice" ordet 

"välfärd", vilket ska spegla en större ambition i samhällsbyggnaden.  

Vi har också sett hur denna diskussion om servicesamhället kan betraktas utifrån en större 

debatt rörande samhällsutvecklingen i spåren av den högre standarden i allmänhet, och 

bostadsbyggnaden i synnerhet. Denna diskussion har sökt analysera situationen för grupper 

som sägs ha marginaliserats i spåren av utvecklingen: gamla, sjuka, ensamstående, kvinnor 

och barn. Dessa samhällets baksidor, och i synnerhet barnens situation, har materialet 

stundtals ställt i den absoluta förgrunden för diskussionen. Vidare har vi åtminstone ett 

exempel, filmen A Place to Live, på att institutet från centralt håll aktivt har ombesörjt att 

denna bredare diskussion förs.  
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Med Habermas och Lundin skulle vi kunna säga att den framställda stadsbyggnaden under 

perioden 1967-1976 i funktionellt avseende framstår allomfattande, men mer finmaskig i 

förhållande till olika grupper i befolkningen, än vad som varit fallet i tidigare perioder: 

Genom grundligare utförda lekmiljöer ska barnen lära känna sin fantasi, genom 

centrumanläggningarnas olika funktioner ska det vardagliga livet i förhållande till offentliga 

institutioner tillrättaläggas, genom bostaden ska det grundläggande platsen för livet säkras, 

genom ett välinrättat vägnät ska olyckor förhindras utan att bilen blir otillgänglig, och genom 

stor befolkningsmängd i områdena ska i förekommande fall dessa funktioners demografiska 

underlag tryggas. Det är en samhällsframställning som framställs som stående på samma ben 

som den vi ser i undersökningens första del, men i utvecklad form. Härigenom framstår den i 

materialet som mer människoanpassad i förhållande till äldre stadsbyggnad, vilket är en bild 

som går i total kollisionskurs mot den samtida svenska mediadebatten kring samma arkitektur, 

även om den i sak delar denna bredare diskussions problemformulering om att arkitekturen 

måste tas ner på en mänskligare skala. 

 

Vilken kontext kan vi då säga att materialet knyter an till? Vi skulle kunna koppla den 

funktionella framställningen till en berättelse om att demokratin ska ökas, i och med att 

inkluderingen av människor breddas. Samtidigt är det explicita talet om demokrati 

frånvarande i materialet, och istället ser vi en löpande diskussion kring vad som är gott och 

ont för den enskilda invånaren. På så sätt kan vi tala om att institutet genom sin produktion i 

detta fall projicerar en Sverigebild där övervägning kring medborgarnas bästa står i första 

rummet. Det i sig skulle kunna ses som en utveckling av det demokratibegrepp som är så 

omhuldat i del 1. Men här manifesteras inte demokratiuppfattningen i den narrativa 

kopplingen mellan omsorg om den enskilda invånaren och rationalitet, utan kanske främst i 

omsorg om den enskilda medborgaren och transparenta överväganden. Samtidigt är 

rationalitetsuppfattningen än mer närvarande än i det tidigare materialet, då själva 

planeringens anspråk möjligheter är kraftigt vidgat. 

 

Att knyta an på två sätt 

Men även om samhällsservicen framstår som ett centralt nyckelbegrepp, är det tydligt att det i 

sig inte är ett ord riktat mot en specifik politisk kontext; den ambitiösa offentliga ambition, 

som innesluts i begreppet, kan med lätthet appliceras såväl inom en socialistisk kontext, som 
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inom en bredare allmän välfärdskontext. På ett rent narrativt plan kan vi alltså inte säga att 

samhällsservicebegreppet i sig knyter an den svenska samhällsbyggnaden till en särskild 

internationell kontext, även om det vid ett tillfälle är tydligt att en anknytning mellan Sverige 

och det väst som domineras av USA sker på samma sätt som i undersökningsdel 2 – nämligen 

när Åström hänvisar till att bilutvecklingen kommer att följa i USA:s fotspår.  

Men att samhällsservicebegreppet inte per se låter sig infogas till ett särskilt politiskt system, 

innebär inte att anknytningar saknas. Den sista periodens material uppvisar en egenskap, som 

i stort är ny i förhållande till tidigare perioder, och det är dess diskuterande karaktär. I 

förarbetet till Wedels film ser vi hur en sådan diskussion uppmuntras, och även om vi inte har 

mer belägg för att så skett i anslutning till andra produktioner under perioden, är det tydligt att 

denna diskuterande ansats återkommer i materialet. Härigenom projiceras inte bara rent 

narrativa bilder, men också en performativ bild. I kraft av officiellt sanktionerat material från 

Sverige reproducerar materialet en bild av ett samhälle där dessa frågor inte har några givna 

svar, men där själva diskussionen är kontinuerlig. Därför, vill jag mena, anknyter materialet 

till en västerländsk kontext på ett rent performativt plan; genom att uppvisa en diskussion, 

projiceras också ett samhälle med ett öppet debattklimat, som förutsätts av ett system av 

västerländskt, demokratiskt snitt. Till den anknytning som vi skulle kunna kalla narrativ, och 

som är svagt ritad mot väst, kan vi knyta en desto starkare performativ anknytningsstrategi.  
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6. Boendemiljö i nationens skyltfönster 1945-1976: 

Avslutning. 

6.1 Sammanfattande diskussion 
I den här uppsatsen har jag försökt att närma mig gränslandet mellan berättelser om Sverige 

och efterkrigstidens svenska stadsbyggnad genom att titta på hur stadsbyggnaden har 

framställts mot utlandet. Jag har i synnerhet intresserat mig för hur arkitekturen framställs för 

att anknyta Sverige till ett föredraget internationellt sammanhang, utan att fördensskull 

exkludera andra sammanhang. Frågan jag inledningsvis ställde löd: 

 Hur anknyter Svenska institutets upplysningsmaterial om samtida bostads- och 

samhällsplanering till olika länder, grupper av länder och politiska system? 

Svaret på den frågan är att materialet över hela perioden knyter an till en generell 

internationell kontext, i varje fall en industrialiserad sådan, genom att i hög utsträckning 

betona bostads- och samhällsplaneringens universella karaktär. Men det har också varit 

tydligt, att materialet därutöver knutit an till Västvärlden, alltså Västeuropa och USA, genom 

att genom ämnen närliggande eller inkluderade i bostads- och samhällsplaneringen, betona 

aspekter av samhället som enbart gäller denna del av världen. 

 

Detta är måhända inte ett överraskande resultat, men som vi sett i undersökningsdel 1, där de 

funktionalistiska författarna till acceptera diskuterar god stadsplanering med utgångspunkt i 

händelseutvecklingen i Sovjetunionen, ser vi att andra anknytningar – åtminstone på ett 

teoretiskt plan – har visat sig möjliga även för svenska centrala arkitektoniska aktörers. Att 

Sovjetunionen utgör acceptera-författarnas referens bör, som vi sett, betraktas i sitt historiska 

sammanhang – men detsamma kan också sägas om min undersöknings resultat i övrigt. Att 

den funktionsbetonade aspekten i framställningarna, tack vare just sin allmängiltighet, med 

enkelhet kan anknytas till en mängd partikulära politiska, såväl som nationalitetsbetonade 

sammanhang har i linje med tidigare forskning och i linje med min teoretiska utgångspunkt 

visat sig stämma väl, men dessa anknytningarns föränderliga kapacitet har aktualiserats i 

undersökningen. 
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Men även om anknytningen under hela perioden har anknutit till en västeuropeisk och 

amerikansk kontext, är det slående hur dessa anknytningsstrategier har varierat över tid. Figur 

5 är en sammanslagning av figurerna 2, 3 och 4, vari vi kan se hur den generaliserande och 

den partikulariserande diskussionen löpt över tid. Jag ska nu diskutera uppsatsens resultat 

utifrån denna modell. Jag kommer att disponera denna genomgång kronologiskt. Jag ska 

sedan positionera dessa resultat i förhållande till forskningsläget, och därur dra ytterligare 

slutsatser. 

 

  
Figur 5. Undersökningsperiodernas slutsatser sammanslagna i en schematisk skiss. För översiktens skull har viss 

förenkling av texterna gjorts vid sammanslagningen. 
 

Vid undersökningens första period, som spänner mellan 1945 och 1957, ser vi hur 

undersökningsmaterialets svenska författare framställer den nyligen uppförda stadsbyggnaden 

i termer av universella normeringar och rationaliseringar, där den enskilde medborgaren 

framställts som utgångspunkten såväl för lägenheternas utformning, som för hela den 

samhälleliga apparaten som omger bygget. Framställningen kan karaktäriseras som att 

bostadsbyggnaden framstår som ett gränssnitt mellan det stora samhället och vardagslivet. 

Stadsbyggnads-
framställning 

 
1945 - 1976 

Teknologi	  /	  Arkitektur:	  
Huvudbegrepp:	  

1945-‐1957:	  Demokrati	  på	  
grundval	  av	  planmässig	  

rationalitet	  
1957-‐1964:	  Teknik	  

1967-‐1976:	  Samhällsservice	  

Kommunikation / Ideologi: 
1945-1957: Medborgaranpassad och till 

demokratiska ideal knuten arkitektur 
1957-1964: Arkitektur knuten till till 

ekonomiskt och socialt framsteg; 
bilanpassning med USA som förebild 

1967-1976: Större inkludering  i 
demokratin: fler samhällsgrupper, 

mänskligare perspektiv.	  Performativ	  
demokrati	  pga	  diskuterande	  material	  

	  

Funktion	  /	  Generell	  
Egenskap:	  	  

1945-‐1957:	  Normeringar	  i	  
linje	  med	  universella	  behov	  
1957-‐1964:	  	  Standardhöjning	  

1967-‐1976:	  Finmaskig 
planering gentemot fler 
samhällsgrupper och 

vardagsaspekter	  
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Vidare har vi sett hur detta system, som i någon mån framställs som demokratiskt av de 

svenska materialförfattarna, porträtterats som i hög grad demokratiskt av utländska 

journalister från västvärlden, framställningar som sedan reproducerats av institutet. 

Härigenom kan vi säga att institutet skaffar något som skulle kunna beskrivas i termer av 

demokratisk legitimitet i förhållande till västvärlden. Distans till Östeuropa och närhet till 

Västeuropa kan vidare ses genom markörer i materialet, som (i få fall) reklam, respektive 

framställningar av kyrkor, och beskrivning av privata byggherrars roll. 

Materialet från undersökningens andra period – 1957-1964 – anknyter inte till något uttalat 

politiskt system på samma sätt. Istället betonar texterna på ett ganska entonigt vis hur den 

standardökning som uppstått som en följd av landets ekonomiska välgång fördelat sig över 

befolkningen. Som det centrala problemet i denna utveckling framstår automobiliseringen, 

som man menar inte har inkluderats i samhällsplaneringen på ett tillfredsställande sätt. På ett 

rent generellt plan kan framställningen av en sådan standardökning i teorin anknytas till såväl 

en amerikansk och västeuropeisk som en östeuropeisk kontext. Det är emellertid tydligt att 

materialet gör förstnämnda. Denna tydlighet visar sig i materialet på två sätt: För det första 

framställs planeringen av i synnerhet det bilanpassade samhället som en parallell till USA, 

och, för det andra, riktar den utställningen "Swedish Planning of Town Centres" och dess 

utställningskatalog mot England, Västtyskland och USA. Därtill översätter Svenska institutet 

skriften Swedish housing till tyska – dels för att ha vid den stora utställningen Interbau i 

Västberlin, men också instituet överhuvudtaget anser sig sakna ett aktuellt tyskspråkigt 

material.  

 

Mellan den andra och den tredje undersökningsperioden saknas under tre år material, varför 

denna period faller bort i min undersökning. Det är emellertid tydligt att perioderna befinner 

sig på var sin sida av det 1965, som Anders Frenander benämner "strömkantringens år", och 

som innebär slutet på vad han beskriver som en avpolitiserad diskussion i Sverige – ett år vars 

motsarighet internationellt brukar sägas vara 1968. I denna tredje period (1967-1976) kan 

materialet generellt, uttalat som outtalat, sägas hålla tiden för de två tidigare 

undersökningsperioderna som en passerad epok. I förgrunden står begreppet "samhälls-

service", som en av författarna under perioden, Ingegerd Ågren, menar avlöser begreppet 

"välfärd". Ågrens samtidskaraktärisering, vilken kan sägas sammanfalla med framstäl-

lningarna i stort, är att samhällsbyggnaden inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till det 

innevarande samhällets alla aspekter. I lejonparten av materialet gäller detta olika kategorier 



 
 

73 

medborgare och deras behov, såsom barn, gamla och ensamstående kvinnor. I viss mån gäller 

det även bilen, även om dess inplanering i samhället nu grundligt beskrivs.  

Själva begreppet samhällsservice står alltså i sig alltså för ett mer finmaskigt samhälleligt nät, 

och kan i sig karaktäriseras som ett begrepp som beskriver en generell funktion. Som sådant 

kan det alltså även detta knytas an såväl till en östeuropeisk kontext, som till en amerikansk 

eller europeisk välfärdsstatskontext. Men att begreppet likväl knyter an till sistnämnda 

kontext framgår av två poängteringar. Dels fortsätter en beskrivning av automobiliseringens 

utveckling i förhållande till USA, och dels – vilket är det nya med perioden – framgår det i 

materialets diskuterande och kritiska karaktär. En stor del av materialet diskuterar och 

problematiserar  – I viss mån till och med kritiserar – stadsplaneringsutveckligen, i synnerhet 

utifrån en diskussion om samhällets svagare grupper. Härigenom sammankopplas 

stadsbyggnaden inte enbart med ett internationellt narrativ av civilisationskritik, men själva 

diskussionen kan – givet avsändarens officiella karaktär – på ett performativt plan sägas 

projicera bilden av ett diskuterande samhälle, där olika frågor dryftas i ett öppet klimat, och 

där till och med det officiella informationsmaterialet diskuterar, kritiserar och föreslår. På så 

sätt knyter materialet an till ett system av öppen diskussion snarare än ett system av ren 

information, vilket kan sägas vara en anknytning riktad mot Västeuropa och USA för att 

skapa en bild av ett öppet och demokratiskt samhälle, där ingen rädsla finns att diskutera 

svåra frågor.  

 

6.2 Resultat 1, Arkitekturens ideologiska plasticitet 
Såväl Eva Rudberg, som Sven-Olov Wallenstein och Helena Mattson har diskuterat hur den 

tidiga funktionalismens företrädare framställt stilriktningen som ideologiöverflyglande, 

genom att utmåla den som såväl en fortsättning på en inhemsk tradition, som en "teknisk" 

anpassning av arkitekturen till vardagens behov. Deras observationer kan ställas i samma ljus 

som det som Per Lundin kallar för "Teknokratiskt medvetande", där han menar att 

teknologins ideologiska och funktionella aspekter kan ses som sammanvävda, och således 

svåra att bemöta. Min uppsats har aktualiserat, fastställt och betonat den plastiska potential av 

ideologiska tillskrivelser som ryms inom detta spänningsfält av funktion och ideologi. 

Därutöver har den exemplifierat på vilket sätt partikulära egenskaper har tillskrivits denna 

teknologi, samt hur dessa egenskaper förändrats över tid. Vidare har vi sett hur sådana 

partikulära tillskrivelser tillämpats i arbetet att såväl skapa allmänna uppfattningar av Sverige 
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utomlands på ett generellt plan, som att på ett partikulärt plan anknyta till enskilda 

internationella kontexter.  

6.3 Resultat 2, Modernistisk stadsbyggnad och internationell 
(allmän)giltighet 

Genom att arkitekturens ideologiska potential ställts i detta perspektiv, har kunskapen kring 

förhållandet mellan nationalitetstillskrivelser och arkitektur under efterkrigstiden breddats. 

Som framgått i avsnittet med tidigare forskning, har tidigare studier av nationalitetsberättelser 

i förhållande till efterkrigstidens svenska arkitektur gjorts utifrån en empiri vars huvudsakliga 

adressat är en svensk offentlighet av någon sort. Genom sitt fokus på utländsk publik,  

introducerar den här undersökningen en ny sorts källmaterial – nämligen ett material som i 

första hand har en publik bortom Sveriges gränser i åtanke. Medelst en granskning av hur 

stadsbyggnaden konstruerats i förhållande till denna tänkta publik, framställer 

undersökningen i ett nytt ljus hur dynamiken i anknytningar mellan sverigeberättelser och 

modernistisk arkitektur utvecklats. Med den svenska publiken ur fokus, ser vi hur 

arkitekturframställningarna inte längre relaterar till en svensk kontext, men istället ställer sig 

som utgångspunkt i en mediering av Sveriges internationella position i efterkrigstiden, och i 

synnerhet Sveriges relation till Västeuropa och USA. 

I denna uppsats har vi sett hur arkitekturens universalistiska aspekter har spelat en stor roll, 

men hur detaljerna i framställningarna talat tydligt betonat hur arkitekturen kommit att ställa 

Sverige i en västerländsk kontext. Upphovsmakarna har visserligen anknutit arkitekturen i en 

allmän internationell kontext, och samtidigt till en dito allmän bild av Sverige som ett 

progressivt och demokratiskt land, men också i mer särskild bemärkelse knutit den till en 

västlig kontext. Härigenom är arkitekturen inte bara ställd i perspektivet av ett svenskt 

politiskt system eller en svensk tradition, men den framkliver också som en del i en västlig 

kontext.  

Ett intressant resultat i denna undersökning är hur pass lika anknytningsstrategierna är mellan 

å ena sidan materialets efterkrigstida dito i undersökningen, och och mellankrigstidens 

anknytningar av funktionalism till en svensk tradition. Bägge strategierna betonar 

universalistiska värden, och men uttrycker samtidigt partikulära värden som fungerar som 

länkar mellan det enskilda och det generella.  
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Härigenom kan vi se att strategierna för att knyta arkitekturen till en nationell, som 

internationell kontext sammanfaller. En smula grovt tillyxat skulle vi då till den diskussion  

Helena Mattsson för kring "Funktionalismen och den svenska traditionen" kunna ställa 

ytterligare en bit: "Funktionalismen och den internationella (allmän)giltigheten". Rubrikernas 

oförenliga karaktär till trots, har vi med den här uppsatsen kunnat se hur dynamiken i bägge 

problemställningarna är slående lika. 
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7. Summary. 

Labelled "funktionalism" or "funkis", the international modernistic architectural movement, 

which sprawled over Europe during the course of the late 1920's, was introduced to a Swedish 

audience by the so called "Stockholm Exhibition" of 1930. Having at first faced 

impeachments of non-Swedishness by conservative critics, the style popularily reached a 

status of the Swedish architecture during the course of the thirties, being associated with 

notions of the emerging, social democratic welfare state and those of a modern society which 

followed in its footsteps. One way of establishing this notion was, as earlier research has 

indicated, to position aspects of the style's alleged functional approach in relation to older 

Swedish architectonical traditions.  

 
The outset of this thesis is the paradoxical nature of the reception of Swedish architectural 

modernism; on one hand, during the course of the 1930's it was appreciated as a style which 

popularily encompassed many notions of particular Swedishness. But, on the other hand, the 

style itself was a wide international movement, co-working among other organisations 

through the CIAM congress which, spearheaded by the Swiss-French architect Le Corbusier, 

also included central actors the Swedish functionalist architects. These contradictory 

circumstances illustrate the issue of how notions of the own nation has been shaped in regard 

to a transnational context, where many nations share a similar set of processes. 

 

To approach this issue, I have chosen to study the printed information material on 

architecture, published by the public diplomacy agency Svenska institutet (The Swedish 

Institute) during the years 1945 through 1976. Aimed at foreign audiences, the institute 

produced a variety of materials with the purpose of promoting Sweden abroad, in the 

economic as well as in the political sense of the word, enabeling the possibility of—with the 

words of historian Nikolas Glover—both "narrate and connect" Sweden in an international 

post World War II context.271  

 

To be more precise, the problem discussed in this thesis is has been framed thus: How can a 

portrayed narrative of Sweden be constructed, that connects to as many international 

narratives as possible, without at the same time becoming too universal? And, more 
                                                        
271 Glover (2011), p. 7. 
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specifically related to the source material: How can the material relate to a range of 

particular nations, without excluding others? Transformed into research questions, the 

problem is phrased as follows: How does the information material on comtemporary housing 

and urban planning published by the Swedish Institute relate to foreign countries, groups of 

countries and political systems? 

 

To approch this issue, I have chosen to concieve architecture and urban planning as a sort of 

technology in a sense put forward by historian Per Lundin which—inspired by the German 

philosopher Jürgen Habermas—is percieved as a concept consisting of two intertwined 

aspects; one functional, and one ideological. Furthermore, I have combined this model with 

the concept of "national relations" introduced by Nikolas Glover, which aims to embody the 

international character of 20th century nationalism, where nationalistic notions emerge in a 

transnational context of parallel national notions, leading to an increasing importance of the 

individual nationalistic narratives to relate to the transnational context. In this sense, as with 

the case of technology, notions of nationality are regarded as carrying within them two 

intertwined qualities – one universal, providing the narrative with the possibility of relating to 

other nations, and one particular, claiming the individuality of the nation in the transnational 

context. By combining these two models into one, my model has analysed the notions of 

technology from the two perspectives of functional/universal and individual/ideological.  

 

The analysis has consisted of three periods: 1945 through 1957; 1957 through 1964 and; 1967 

through 1976. In the gap between 1964 through 1967, no material on the issue was produced. 

 

The results of the first period suggest that the material in the universal perspective positions 

the architecture, as well as society in general, as rationally instituted in regard to the needs of 

the individual family or citizen. The material claims this rationality to be substantialised both 

in the individual dwellings—due to their standardised construction— as well as in the society 

as a whole, owing to sophisticated systems whereby common citizens can aquire these 

dwellings. Furthermore, this system is frequently described as democratic. The depicted 

society, carrying with it general notions of an east European communist as well as an 

American and Western welfare society, is in the particular perspective related to the latter 

context. For instance, this can be concluded by the fact that the material partly consists of off-

prints from Western periodicals where a democratic character of the architecture is claimed, 

and furthermore by explicit depictions of the role of private enterprise in the narrated system. 
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The material of the second period somewhat unanimously stresses how the ecomomic 

progress of the country has lead to increased standars for a vast part of the population, for 

insance in regard to general technical improvements of the country's dwellings. Here, the 

material also stresses, one phenomenon has been overlooked: the increasing car ownership of 

the population, which has resulted in congested roads and insufficient parking spaces. The 

cities, the material contends, must thus be adapted to this change in urban life, a process 

which the material claims to have been initiated.  

As is the case with the first period, the society depicted in the second period is first and 

foremostly described in terms of rationality. The task of society is described as to administer 

and apply increasement in standards through more ambitious planning of the dwellings and 

urban areas—which is a narrative whose applicability in both an eastern and a western context 

also echoes from the first period. But as is the case of the latter, this universal narrative is 

related to a western context through the depiction of the emerging car society, which is 

sketched as a parallel development to the one of the US. Furthermore, the larger part of the 

material is explicitly produced towards a British, US and West-German context, where for 

instance the Swedish approaches to the car issue is adressed. 

 

Having been produced after the 1965 major shift in the Swedish debate—corresponding 

somewhat to the international discursive shifts associated with the year 1968— the material of 

the third period clearly expresses a notion of the society in general, and of the welfare society 

in particular, having recently undergone a major transformation. This is most clearly 

illustrated by the frequent use of the word "service society", which according to one of the 

writers should be understood as the replacer of the older word "welfare society". This new, 

modernised society can be said to claim inclusion of overlooked aspects of everyday life, as 

well as weaker groups of society, which at earlier stages are said to have been overlooked. 

The answer is, according to at least some authors of the material, a more detailed approach to 

city planning. Here, we see the technical approach to city planning which we have seen in the 

earlier periods. But what is new in the works, however, produced during this final chapter, is 

the debating character of the material. Although maybe not totally negative, some critical 

notions of the city planning is articulated. These articulations can be seen as a new, 

performative way of relating Sweden to a Western context; by not only reproducing 

narratives, but also projecting a debate on—in our case—urban planning, the image of a 
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society characterised by an open debate on current issues is projected. This image, in its turn, 

clearly relates to a Western context. 

The results of my study is twofold. First, the study emphasizes the ideological malleability of 

modernist architecture, where its universal approaches easily can be combined with particular 

notions of ideology or nationality, and how it thereby can be used as a tool for relating to 

particular transnational contexts. Furthermore, the thesis provides us with an example how 

these notions have developed overtime. Second, the results adress the particular Swedish 

research field, which has examined how the modernist, or "funktionalist" architecture has 

been connected to notions of Swedishness. This discussion has primarally scrutinised sources 

produced by Swedes, aiming for a Swedish audience. By introducing a Swedish source 

material that instead focusses on foreign audiences, the thesis sheds a clearifying light to for 

instance the period of the establishing of the style in the Swedish context. By then, the style 

was subsumed to percieved traditional Swedish arcitectural values by emphasising a 

continuum of common grounds of functional approaches. The same common ground, I 

contend, can be said to have been claimed by the source material of this thesis, but in respect 

to a contemporary transnational context of universal notions. Hence, the thesis further stresses 

the ideological malleability of the modernistic arcitecture not only in regard to an 

international discussion, but also in regard to an intra-national historiographic context. 
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