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Tack 

Jag står som författare men det är många som på olika sätt hjälp till så att avhand-
lingen har kunnat skrivas. I första hand tackar jag Hans Hayden och Helena Kåberg 
som varit mina handledare under hela forskarutbildningen. Båda har gett vägledning 
och kritiskt kommenterat mina texter och med intressanta samtal öppnat upp nya sätt 
att se på historieskrivning. Utan Er idérikedom, stöd och intresse i mitt projekt hade 
avhandlingen inte kunnat läggas fram för disputation. I samband med mitt slutsemi-
narium svarade Emilie Karlsmo för en inspirerande och noggrann genomgång av 
texten. Deltagarna vid högre seminariet vid konstvetenskapliga insitutionen – ingen 
nämnd, ingen glömd – har kommit med värdefulla synpunkter, litteraturförslag och 
nya perspektiv. Irene Molina Vega, Lisbeth Söderqvist, Fredrik Krohn Andersson, 
Maja Willén och Charlotta Krispinsson har utanför seminarier läst och kommenterat 
mina texter. Stina Hagelqvist läste manus i ett slutskede och kom med synnerligen 
relevanta åtgärdsförslag. Parallellt med avhandlingen har Eric Ericson publicerat 
några av mina texter – tack för ett gott samarbete. Konstvetenskapliga institutionen 
har varit en inspirerande arbetsplats och inte minst har Anna Bengtsson Alzén betytt 
mycket och på olika sätt medverkat till att jag kommit vidare. Jämte mina handle-
dare riktar jag stor tacksamhet till Anna. Jeff Werner, Anna Dahlgren och Catharina 
Nolin har lämnat givande idéer och förslag, tack också till alla kollegor vid forskar-
skolan för estetiska vetenskaper. Tomas Björk svarade för en sista genomläsning och 
gav värdefulla kommentarer. Lennart Pålhagens sakkunskaper har varit oumbärliga 
och utanför universitetet har Alexander Nordling, Folke Wickman, Johan Sjöström, 
Thomas Ekström, Henrik Haverman och Jonatan Jahn pratat om andra saker – 
mycket om design men också om annat. Pierre har alltid gillat korta påhugg - utan 
att ens diskutera arvode eller värdera sin insats. Anders Nord har många bra idéer 
och påtalar ibland att all modernism man känner igen är helt ute. Carin och Kjell, 
Erik och Britt samt mina syskon och Emilia Avelin – tack. Lina Rydén Reyhols 
tvättade bort och gjorde rent hus i texten, likaså Liselott och Håkan – som svarade 
för den första respektive sista korrekturläsningen. Lennart och Gunilla Forsling har 
på olika sätt medverkat till inspirerande samtal. Många har alltså varit till stor hjälp, 
men innehållet i föreliggande text bär mitt namn och därmed mitt ansvar. Återstår så 
till slut att tacka de som betyder mest för mig och som står mig allra närmast. Min 
familj, som utan nämnvärda protester stått ut med en pappa och sambo som alltför 
länge befunnit sig i böckernas, arkivens och det förflutnas grepp. Min son Otto gillar 
inte fasaderna i kvarterstaden där utsmyckningar och dekorationer enligt honom var 
ett slöseri på såväl manskraft, tid som pengar. Huruvida jag har medverkat till en 
sådan socialhistorisk arkitekturkritik eller om han snappat upp något från GP återstår 
att reda ut. Kajsa är jämngammal med avhandlingen och har precis som sin bror haft 
en stundtals frånvarande pappa i ett antal år. Min livskamrat Åsa slutligen. Tack för 
allt vi har gjort hittills och förhoppningsvis kommer att göra tillsammans i framti-
den.    

Dianelund januari  2016  
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Inledning  

Den arkitektoniska formen var en frihetens stil, den sociala funktionen ett lik-
hetens uttryck: [motiven var] att också i samhällets yttre form häva klassmot-
sättningarna och höja de eftersatta folkgruppernas miljöstandard. 
           Gregor Paulsson, 1939.1  

 

 
[…] önskemålet att skänka bostadsområdena en hög grad av enhetlighet är av 
så stor betydelse, att det motiverar en ganska långtgående social differentie-
ring mellan olika bostadsområden. 

I Det framtida Stockholm – Riktlinjer 
 för Stockholms generalplan, 1945.2  

 
 
 
Arkitektur kan betraktas som manifesterad och materialiserad ideologi. Hur 
staden och bostäderna en gång planerades är en spegling av det historiska 
samhällets värderingar och föreställningar om såväl klass som genus. För-
orts- och bostadsplanering i Sverige från 1900-talets mitt har kanske mer än 
någon arkitekturhistorisk epok omgärdats av ideologiska begrepp. När Gre-
gor Paulsson som tongivande teoretiker året 1939 förklarade motiven bakom 
den funktionalistiska arkitekturen såg han på arkitekturen som ett uttryck för 
jämlikhetssträvanden, som en byggd manifestation av det demokratiska 
samhället. Paulssons tanke har varit tongivande alltsedan 1930-talet och 
återkommit också i modern forskning. I det andra citatet, från riktlinjerna för 
Stockholms generalplan från 1945, framträder en planering som kan relate-
ras till de senaste decenniernas mer kritiskt utforskade forskning. Förorts- 
och bostadsplaneringen har tolkats som ett uttryck för disciplinering, självdi-
sciplinering och normering och som kontrast till Paulssons tanke om att 
också i samhällets yttre form häva klassmotsättningar framträder således en 
planeringsstrategi som med moderna begrepp kan definieras som en planerad 
segregation. Hur ska vi förstå sambandet mellan retoriken där arkitekturen 
lanserades som ett konkret uttryck för det demokratiska samhället. Under 
samma period formulerades strategier där staden skulle byggas isär, och 

                                                      
1 Gregor Paulsson, Ny svensk arkitektur, Stockholm:1939, s. 7 (förord). 
2 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 56.  
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genom stadsplanering skulle olika socioekonomiska kategorier bosätta sig i 
olika förorter. 
   Med denna avhandling vill jag ge ett bidrag till den omfångsrika historie-
skrivningen om förorts- och bostadsplanering och den funktionalistiska arki-
tekturen. Jag positionerar mig i ett antal tolkningstraditioner i tidigare forsk-
ning och undersöker aspekter av 1900-talets förorts- och bostadsplanering 
som jag har betraktat som mindre uppmärksammade. Men innan jag formu-
lerar mina syften och frågeställningar ska jag ge en kort introduktion till hur 
såväl reformpolitik, förorts- som bostadsplanering från denna period kan ses 
som sammankopplade. 
   Två program dominerade när Sverige skulle moderniseras från och med 
1930-talet: den socialdemokratiska välfärdsstaten och den funktionalistiska 
arkitekturen. Som historikern Torbjörn Nilsson påpekat används modernise-
ringsbegreppet ofta i vid och opreciserad mening.3 Enligt Nilsson har mo-
dernisering av tradition också kommit att betraktas som liktydigt med för-
ändringar i västvärlden sedan 1800-talet, såsom industrialisering, urbanise-
ring och demokratisering. Nilsson menar emellertid att begreppet modernise-
ring för svenskt vidkommande har varit nära förknippat med välfärdsstatens 
politiska reformer under 1900-talet.4  
   Per Albin Hansson hade redan 1928 formulerat en framtidsvision, vilket 
formulerades i det berömda folkhemstalet i Andra kammarens riksdag.5 
Statsvetaren Leif Lewin visar att flera lager av innehållet i programförkla-
ringen fanns formulerade i det föregående seklets idealisering av nationen, 
synen på hemmet som familjens sfär och som ett skydd för såväl familj som 
den enskilda individen.6 Med folkhemmet som begrepp försökte den bli-
vande socialdemokratiska statsministern visualisera den välfärdspolitik som 
partiet avsåg att genomföra: att bland annat lösa bostadsfrågan och erbjuda 
vad som ansågs vara välplanerade, hygieniska bostäder till överkomliga hy-
ror.7 När socialdemokratin kom i regeringsställning från och med 1930-talets 

                                                      
3 Torbjörn Nilsson, Mellan arv och utopi - moderata vägval under hundra år, Stock-
holm:2004, s. 19 ff.   
4 Nilsson, 2004, s. 19 ff.   
5 Per Albin Hansson, tal vid Andra kammarens Riksdag den 18 januari 1928, publicerat i 
Kampen om folket. i Fronesis, nr. 34. Stockholm:2010. 
6 Tankegångarna formulerades främst i ett konservativt och nationalistiskt sammanhang av 
högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjellén i början av 1900-talet. I sin politiska gärning 
verkade Kjellén för en nationell gemenskap, utan uppdelning av medborgarna i ekonomiska 
klasser eller grupper. Jämlikhet i ordets egentliga mening var han dock motståndare till. Som 
många andra högerpolitiker vid sekelskiftet motarbetade Kjellén införandet av den allmänna 
rösträtten. Oron var att de socialistiska partiernas framgångar skulle leda till ett odemokratiskt 
samhälle. Kjellén var således konservativt samhällsbevarande; hans motiv var att finna vägar 
att förena arbetarnas intressen med överklassens. Se Leif Lewin, Ideologi och strategi: Svensk 
politik under 130 år, Stockholm:2002, s. 89, 129. 
7 Efter 1928 blev begreppet folkhemmet en samlande metafor för socialdemokratins politik. 
Enligt journalisten Anders Isaksson sökte den socialdemokratiska partiledaren Per Albin 
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mitt antogs en mer organisk syn på samhället. Syftet med reformpolitiken 
var, enligt den politiska retoriken, att minska klassandan, till förmån för en 
medborgaranda, med inkluderande värden såsom omtanke, rättvisa och soli-
daritet.8 
   När Socialdemokraterna kom i regeringsställning i mitten av 1930-talet 
inleddes en omfattande ekonomisk fördelningspolitik som syftade till att 
fördela resurser och därmed minska klassklyftorna. Successivt i de social-
demokratiska partiprogrammen formulerades målsättningen med reformpoli-
tiken. Att lägga bestämmanderätten över och fördelningen av produktionen i 
hela folkets händer och etablera ett samhälle som lämnade klassamhällets 
ojämlika förhållanden bakom sig; att istället forma ett samhälle präglat av 
gemenskap, jämlikhet och solidaritet, baserat på frihet, samverkan och lik-
ställighet.9  
   Svensk inrikespolitik under 1940- 50-talet kännetecknades av omfattande 
reformprogram som i flera fall var ett resultat av utredningar initierade under 
1930-talet. Reformerna gällde både ekonomi, skatter, utbildning, sociala 
trygghetssystem och bostadspolitik. Bakom reformerna fanns minnet av 
armodet, en utbredd arbetslöshet, trångboddhet och bostadsbrist samt den 
dåliga hygienen i städernas centrala delar, vilket var en realitet långt in på 
1900-talet. Nationen skulle framåt och fattig-Sverige skulle planeras bort, 
och moderniseringen betraktades därför som oåterkallelig. Familjepolitik, 

                                                                                                                             
Hansson en samlande metafor och var väl medveten om potentialen i att förena begreppen 
hem, nationalism och socialism. Isaksson har föreslagit att Hansson med begreppet folkhem-
met avsåg att överbrygga klassidentiteter, socialdemokratin skulle därmed bli ett parti för fler 
röstberättigade och syftet var att vidga väljarbasen. Anders Isaksson, Per Albin del 3: Partile-
daren. Stockholm:2000, s. 189-191. 
8 Sten O. Karlsson, Det intelligenta samhället: En omtolkning av den socialdemokratiska 
idéhistorien, Stockholm:2001, s. 468.  
9 Idéhistorikern Sven-Eric Liedman diskuterar dokument med ideologiskt innehåll och har 
exemplifierat med de socialdemokratiska partiprogrammen. Programmet är partiets hand-
lingsdokument där partiet presenterar en vision av det framtida samhället och relationen mel-
lan invånare och samhälle, en mer eller mindre sammanfattande samhällsteori där partiets 
idealsamhälle beskrivs. I programmet preciseras partiets syn på verkligheten och med värde-
ringar och normer formuleras förslag på de reformer som anses nödvändiga för att åstad-
komma det samhälle som eftersträvas. Se Sven-Eric Liedman, (Inledning), ”Medborgarkom-
petens och konflikter”, i Sven- Eric Liedman och Ingemar Nilsson, Om ideologi och ideologi-
analys. Stockholm:1989. Samt Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens 
idéhistoria, Stockholm:1999, s. 277 f. I 1940, 1944, 1956 och 1960 års program omformule-
rades paragrafen. I 1944 års partiprogram skrevs följande: ”Socialdemokratins mål är att så 
omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation, att bestämmanderätten över 
produktionen lägges i hela folkets händer, flertalet frigöres från beroende av ett mindretal 
kapitalägare och den på ekonomiska klasser byggda samhällsordningen lämnar plats för en 
gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande medborgare.” se Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti. ”Program och stadgar, enligt beslut å partiets sjuttonde 
kongress 1944. Program för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, allmänna grundsat-
ser.” Stockholm:1947, s. 4.   
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förorts- och bostadsplanering gick hand i hand och allt skulle bli bättre och 
samhället sågs som en sammanhållen enhet, möjlig att planera.  
   Från 1930-talet fram till mitten av 1970-talet planerades förorterna och 
bostäderna i Stockholm nästan uteslutande efter funktionalistiska principer. 
Såväl arkitekter, teoretiker och politiker hade då i allt större utsträckning än 
tidigare ett socialt engagemang, och flera tenderade att se på och tala om 
arkitekturen efter 1930 som demokratisk, progressiv och framtidsinriktad. 
Med målet att överblicka och omgestalta samhällets byggda miljöer från 
detalj till helhet formgavs allt från de minsta besticken i kökslådan till den 
storskaliga förorten.10 Och i de mest tillspetsade formuleringarna framfördes 
idén att arkitekterna inte bara skulle rita hus och stadsplaner utan även göra 
planer för samhället som helhet. Ett sådant synsätt var framträdande i debatt-
texten acceptera från 1931, att utbygganden av samhället skulle kunna med-
verka till att forma ett samhälle med en kollektivistiskt inriktad människa. 11  
   Reformerna gav betydande effekter: välfärdsprogrammet i Sverige fick ett 
internationellt rykte och efter andra världskriget kom delegationer av inter-
nationella arkitekter och kommunalpolitiker till Stockholm, och på stadspla-
neringens område uppmärksammades bland annat de rigida stadsplanelagar-
na och förorter med höghus.12 Bostadsbyggandet och den successiva stan-
dardökningen har också gett betydande effekter. Kring sekelskiftet 1900 var 
trångboddheten i Sverige bland den högsta i Europa. Hundra år senare var 

                                                      
10 I flera av bostadsutställningarna som arrangerades under 1920-talet och de följande decen-
nierna var såväl stadsplanering, bostäder, inredningar och hushållsvaror inkluderade. En 
utställning från 1900-taltets mitt, betitlad Från stadsplan till matbestick, är ett exempel på de 
allomfattande ambitionerna. Utställningen var ett samarbete mellan föreningen Svensk Form 
och Svenska Institutet och på utställningsplatsen i Zürich 1949 exponerades bostads-, stads-
plane- och inredningsideal för en internationell publik. Se Eva Rudberg. ”Från stadsplan till 
matbestick: att gestalta välfärden”, i Femtiotalet (red. Christina Engfors) Arkitekturmuseets 
årsbok 1995, Stockholm:1995, s. 14-31. 
11 I boken acceptera från 1931 förde Gunnar Asplund, Sven Markelius, Wolter Gahn, Gregor 
Paulsson, Eskil Sundahl och Uno Åhrén fram en rad synpunkter om arkitekturens, bostads-
planeringens och stadens betydelser för det framtida samhället. Boken var ett samarbete mel-
lan skribenterna och hade ett delvis motsägelsefullt budskap; tankar om kollektivism, familjen 
och bostaden, industrin och produktionen och landsbygd kontra staden, arkitektur som funkt-
ion kontra representation och en rad andra aspekter lyftes fram och lanserades som betydande 
för den framtida samhällsutvecklingen. Gunnar Asplund, m.fl. acceptera. Stockholm:1931. 
Jämte Ellen Keys Skönhet för alla: fyra uppsatser, publicerad 1899, Gregor Paulssons Vack-
rare vardagsvara, publicerad 1919, har acceptera, pulicerad 1931, kommit att betraktas som 
en av de mest betydande texterna för etableringen av modern formgivning och arkitektur i 
Sverige. Se Lucy Creagh, Helena Kåberg och Barbara Miller Lane, Modern Swedish Design: 
Three founding texts, New York:2008. Tanken om att arkitekten inte bara skulle planera 
enskilda hus eller stadsdelar, utan att arkitekten också skulle ha bredare uppgifter var tydlig 
hos arkitekt Sune Lindström, som vid 1930-talets början framförde tanken att arkitekten 
skulle medverka till att göra generella planer för hela samhället, se Gotthard Johansson, 
Funktionalismens framtid, 1935, s. 44.  
12 Johan Rådberg, Stadsplanekonstens irrvägar, Skärholmen:2014, s. 76.                
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utrymmesstandarden i bostäderna bland den högsta i Europa.13 På drygt 40 år 
byggdes alltså bostadsbristen bort och det är alltså inte alls förvånande att 
förorts- och bostadsplanering i Sverige från 1900-talets mitt tolkats ideolo-
giskt.  
 

Syfte och frågeställningar  
Arkitekturhistoriker Henrik Ranby påpekar att 1900-talets stads- och bo-
stadsplanering inbegrep en rad aspekter, knutna till ett flertal ideologiska 
strömningar och perspektiv.14 Jag finner Radbys periodisering av 1900-talet 
som en lämplig utgångspunkt för min egen fortsatta diskussion. Enligt 
Ranby var de tre första decennierna under 1900-talet präglade av bland annat 
nationalism och klassmotsättningar. Decennierna 1930–1975 dominerades 
av socialdemokrati, funktionalism, ett samhällsstyrt bostadsbyggande med 
samförståndsanda, en generell välfärd och ambitioner om klassutjämningar.15 
Historikern Lena Eriksson har en delvis annan periodisering.16 Eriksson har 
analyserat de bostadspolitiska inriktningarna i Stockholm och identifierat tre 
bostadspolitiska paradigm. Det första, från 1880 till 1930, beskriver Eriksson 
som restriktivt och reaktivt, med få insatser och av nödfallskaraktär. Det 
andra och kortare paradigmet anser Eriksson vara perioden 1930–1945, då 
planeringen fokuserade på kategoriboenden för specificerade individer eller 
hushåll i en viss livssituation. Det tredje paradigmet sammanfaller, enligt 
Eriksson, med den stora statliga bostadssociala utredningens första slutbe-
tänkande från 1945, SOU:1945:63, att det först då fanns en allt tydligare 

                                                      
13 Om bostadsbristen under 1900-talets första decennier, se Eva Eriksson, Den moderna sta-
dens födelse: svensk arkitektur 1890-1920, Stockholm:1990, s. 64. Om nuvarande utrymmes-
standard, se Statistiska centralbyrån, Trångboddheten i Sverige minskar. Stockholm:2015. Det 
senaste decenniet har bostadsbristen och trångboddheten ökat. Trångboddheten är utbredd i ett 
flertal bostadsområden, främst i storstäderna, vilket främst drabbar ekonomisk svaga hushålla 
och nyanlända. I både Göteborg och Södertälje är trångboddheten i vissa områden utbredd 
och i praktiken finns i vissa bostadsområden idag en trångboddhet som påminner om situat-
ionen i Sverige under 1930-talet. se Boverket, Nyanländas boendesituation, delrapport, 
Karlskrona:2015.  Utvecklingen i Svenska förorter har jämförts med den utveckling av ökad 
ojämlikhet som skett i flera västeuropeiska städer under 1990-talet med "utsatta områden", 
social utestängning och minskad social integration. Se Elisabeth Lilja och Mats Pemer, Soci-
alt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt, Stockholm:2010, s. 1. 
14 Henrik Ranby, ”Stadsplanering och bostadsbyggande”, i 1900-talet Signums svenska kul-
turhistoria (red. Jakob Christensson), Stockholm:2009, s. 236, ff. 
15 Ranby, 2009, s. 236 ff.  
16 Lena Eriksson, ”Stockholms stad som hyresvärd 1945-1965 Generell bostadspolitik i en 
speciell stad”, i Stockholm blir välfärdsstad Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945 (red. 
Torbjörn Nilsson), Stockholm:2011, s. 230.                                 
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ambition att överge kategoribostäder och snarare planera och bygga ”goda 
bostäder till överkomliga priser åt alla”.17   
   I denna avhandling undersöker jag om de politiska ambitionerna om klass-
utjämningar konkretiserades i de funktionalistiska stadsplaneringsparadig-
men: 1930-talets förortsplanering och den inledande grannskapsplaneringen 
efter 1945. Min avgräsning i tid diskuteras under rubriken Avgränsningar i 
tid och rum. Att ambitioner om klassutjämningar konkretiserades i plane-
ringen har varit ett återkommande sätt att tolka periodens förorts- och bo-
stadsplanering, vilket kan relateras till historikern Alf W. Johansson som 
med begreppet modernitetsnationalism, definierat en diskursiv tolkningstrad-
ition, med kännetecknet att beskriva Sverige som ett föregångsland, i syn-
nerhet i frågor om jämställdhet och rättvisa.18 Enligt det jag benämner som 
en arkitekturhistorisk modernitetsnationalism, vilken diskuteras under rubri-
ken Forskning och idédebatt: tre tolkningstraditioner om stads- och bo-
stadsplanering, har förorts- och bostadsplanering från 1900-talets mitt också 
tolkats som en reaktion mot tidigare epokers planering och planeringen har 
omgärdats med en rad ideologiska begrepp, som demokratiskt och progres-
siv. Men under 1930-talet och de följande decennierna präglades dock stora 
delar av det svenska samhället av konservativa värderingar som betonade 
fasta normer, tydliga klassgränser, väl definierade könsroller och som starkt 
fokuserade på familjen som samhällets minsta enhet. Kön och klass har varit, 
och är fortfarande, en grundläggande utgångspunkt för kategorisering av 
individer och grupper. I den här avhandlingen undersöker jag om och hur 
tydliga klassgränser som väl definierade könsroller påverkade förorts- och 
bostadsplaneringen i Stockholm vid 1900-talets mitt. Denna avhandling är 
indelad i tre olika undersökningsområden som var för sig har olika tematik 
och inriktning. I kapitel 1 och 2 analyserar jag förortsplanering och i kapitel 
3 analyserar jag såväl bostadsplanering som inredning, där respektive under-
sökningsområden har delvis olikartade syften och frågeställning.  
    
Syftet med min undersökning om förortsplanering är att undersöka huruvida 
strategier om social differentiering var vägledande i de båda funktionalist-
iska stadsplaneringsparadigmen, såväl när 1930-talets förorter och 1940- 50-
talets grannskapskapsenheter planerades. Fanns det strategier om rums-
lig differentiering av socioekonomiska kategorier när såväl 1930-talet som 
1940-50 talets förorter planerades? Utifrån vilka argument och på vilket sätt 
medverkade sådana utgångspunkter till hur förorterna utformades? 
 
Syftet med min undersökning om bostadsplanering är att undersöka om och 
hur idéer om rumslig differentiering av privata och offentliga rum, hur idéer 

                                                      
17 Eriksson, 2011, s. 230. 
18 Alf W. Johansson, ”Svensk nationalism och identitet efter andra världskriget”, i Vad är 
Sverige? Röster om svensk nationell identitet (red. Alf W. Johansson), Stockholm:2001, s. 7. 
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om klass, genus, i retorik och praktik, fick effekter i bostadsplaneringen vid 
1900-talets mitt. Hur avspeglades idéer om klass och genus i bostadsplane-
ringen? Utifrån vilka argument och på vilket sätt medverkade sådana ut-
gångspunkter till hur bostäderna utformades?  
 
Syftet med min undersökning om inredning är att undersöka hur varuhuset 
Nordiska Kompaniet, som kommersiell aktör, förhöll sig till teorierna om 
funktion och saklig nytta. På vilket sätt och utifrån vilka argument förhöll sig 
den kommersiella marknaden, som i decennier sålt representativa inredning-
ar och möbler, till teorierna om saklig nytta och praktisk funktion?   
 
Genom att inkludera såväl förort-, bostadsplanering och inredning i min 
undersökning - tre ämnesområden som ingick i den funktionalistiska helhets-
lösningen - är mitt sammantagna syfte att identifiera traditionsbundna plane-
ringsideal under 1930-talet och de närmast följande decennierna. På så sätt 
är min ambition med undersökningen som helhet att kritiskt relatera till 
forskning som betraktat planeringen från och med 1930 som ett tydligt para-
digmskifte.   

Tematiserade undersökningsområden  
Jag inleder med att analysera planeringen av de stora urbana strukturerna för 
att därefter analysera bostadsplanering och avslutar med att analysera inred-
ningar, vilka också delats in i en traditionell periodisering. Historiker Lena 
Eriksson delar således in de bostadspolitiska paradigmen mellan 1930-1945  
i Stockholm stad i två perioder, vilket sammanfaller med två paradigm inom 
stadsplaneringen. Ett första funktionalistiskt planeringsparadigm, ca 1930-
1945 och därefter ett paradigm i och med grannskapsplaneringen decennier-
na efter andra världskriget. Jag utgår från tidigare forskning, ett sakförhål-
lande som jag diskuterar i forskningsöversikten nedan, som visat att kring 
sekelskiftet 1900 planerades vanligen förorterna i Stockholm med ambition 
om en tydlig rumslig separering av befolkningskategorier. I kapitel 1 under-
söker jag om och hur strategier om social differentiering var ett inslag i det 
första funktionalistiska planeringsparadigmet. Undersökningen inleds med 
en studie av stadsplaner framställda av en tongivande krets arkitekter som 
ritade stadsplaner till Stockholmsutställningen 1930, en utställning som syf-
tade till att visa exempel på hur framtida förorter skulle planeras. Redan 
under 1930-talet framställdes de bostäder och stadsplaner som exponerades 
under utställningen som ett paradigmskifte, en utställning som också har en 
central position i historieskrivningen. I fortsättningen av kapitel 1 undersö-
ker jag ett antal förortsprojekt så som de diskuterades i program, utredningar 
och tävlingar eller realiserades i Stockholm stad från 1930-talet. I kapitel 2 
undersöker jag om strategier om social differentiering var ett inslag även i 
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det andra funktionalistiska paradigmet genom att analysera grannskapsplane-
ringen i Stockholms stad från 1940- 50-talet. Jag analyserar förorter före-
trädevis planerade av tjänstemän anställda vid Stockholms stads stadsplane-
kontor och på så sätt lägger jag således fokus på planeringen som den bed-
revs i en kommun. Mina motiv bakom ett sådant kommunalt perspektiv, eller 
närmare bestämt ett kommunalt persperkiv på förvaltningsnivå, diskuterar 
jag såväl under rubriken Avgränsningar i tid och rum samt Kommunal för-
ortsplanering – teoretisk diskussion om tjänstemännens sakkunskaper och 
politikernas formella makt.   
   I kapitel 3 om bostadsplanering och inredning lyfter jag fram aspekter från 
det förflutna som arkitekturhistoriker Henrik Ranby träffsäkert har benämnt 
som folkhemmets utmarker.19 Ranby diskuterar att litteratur om stadsplane-
ring och bostäder tenderar att ha fokus på vad som har definierats som tongi-
vande utställningar, ”milstolpar” och landvinningar. Ranby har identifierat 
kategorier av bostäder som av olika skäl fått marginellt utrymme i historie-
skrivningen, bostäder som delvis planerades utanför den övergripande bo-
stadspolitiken, bland annat delar av det privata bostadsbyggandet med exklu-
siva material och konservativa planlösningar.20  
   Vardagen var ett centralt begrepp i ämnesfältet bostadsplanering vid 1900-
talets mitt - vackrare vardagsvaror, praktiska och välfungerade inredningar, 
där vardagsrummet lanserades som i huvudsak en familjens privata och var-
dagliga sfär. Denna aspekt av bostadsplanering diskuterar jag i inledningen 
av kapitel 3. I kapitel 3, om bostadsplanering och inredning, undersöker jag 
hur redaktionen bakom Tidskriften Hem i Sverige formulerade ett bostads-
ideal med en utpekad kategori som mottagare, en målgrupp som definierades 
som medelklass. Jag undersöker om och hur de traditionella komponenterna 
i den borgerliga 1800-talsbostaden – differentiering av privata och offentliga 
och könskodade rum – återfanns i planlösningar som lanserades som ideal i 
tidskiften Hem i Sverige. I den borgerliga 1800-talsbostaden, som planerades 
med en tydlig differentiering av privata och offentliga och könskodade rum, 
var möbler och inredningar betydelsebärande accessoarer i en borgerlig 
symbolmiljö. Tidskriften Hem i Sverige var en tidskrift på den kommersiella 
marknaden. I den avslutande undersökningen om inredning och möblerings-
traditioner undersöker jag ytterligare en kommersiell aktör och belyser varu-
huset Nordiska Kompaniets tolkning av moderna möbleringsprinciper åren 
kring 1930. Jag undersöker hur ett varuhus med kommersiella intressen, som 
i decennier fram till 1930-talet producerat inredningar till en borgerlig sym-

                                                      
19 Ranby, 2009, s. 265 ff. 
20 Ranby skriver om flera av folkhemmets utmarker. I relation till flertalet utställningar, mo-
derna förorter och bostadstävlingar illustrerade i facktidskrifter och utställningar fanns ned-
gångna stadsdelar, bostäder på landsbygden etc. Dessa utmarker utgjorde en väsentlig del av 
bostadsbeståndet under 1900-talet och har inte fått nämnvärt utrymme i översiktsverken. 
Ranby, 2009, s. 265 ff.       
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bolmiljö, förhöll sig till de tongivande idéerna kring saklig nytta och praktisk 
funktion. Genom att inkludera dessa fyra olika diskursiva formationer i min 
undersökning - arkitekterna och Stockholmsutställningen 1930, Stockholm 
stad som kommun samt två kommersiella aktörer - är min ambition att be-
lysa den sociala differentieringens retorik och gestaltning och inkludera sam-
tida sociologiska och kommersiella perspektiv.  

Centrala begrepp  
Den funktionalistiska stadsplaneringen har gett ett betydande avtryck i 
Stockholms förortslandskap. Jag undersöker alltså om det fanns strategier 
om rumslig differentiering av socioekonomiska kategorier i de båda funkt-
ionalistiska planeringsparadigmen. Sådana eventuella strategier kan benäm-
nas som en planerad boendedesegregation. Och i såväl vetenskapliga rappor-
ter och allmän debatt framkommer att Stockholm utvecklats till en av Euro-
pas mer segregerade städer. Kulturgeograf Roger Andersson har analyserat 
segregationen och utvecklingen i Stockholm i ett jämförande och internat-
ionellt perspektiv.21 Andersson visar att Stockholm idag hamnar på en fem-
teplats bland europeiska huvudstäder där uppdelningen mellan rika och fat-
tiga har ökat under de senaste tio åren. I första hand betonar Anderson att en 
sådan utveckling skett genom en kombination av växande inkomst- och för-
mögenhetsklyftor, förändringar i välfärdssystemen, försvagad offentlig styr-
ning över bostadsfrågan och en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. 
Hushåll och inkomstgrupper med lägst respektive högst inkomster har blivit 
mer koncentrerade i olika geografiska områden. Särskilt tydligt är att den 
rikaste delen av befolkningen koncentreras i villaförorter eller i innerstaden 
medan hushåll med låga inkomster har ökat i områden med flerfamiljshus 
utanför närförorterna.22  
   Jag avser att ge ett idéhistoriskt bidrag till segregationsdebatten genom att 
undersöka om och hur förorterna redan från början planerades efter strategier 
om socialdifferentiering i förortslandskapet. Begreppen differentiering och 
segregation är därför betydelsebärande för den fortsatta diskussionen. Jag 
ska i det närmast följande ge en introduktion till begreppen och därefter dis-
kutera teori och metod samt forskning och idédebatt om stads- och bostads-
planering i Sverige från 1900-talets mitt. Under rubriken Positionering i 
forskningsfältet och idédebatten samt disposition diskuterar jag min egen 
                                                      
21 Roger Andersson, ”Widening gaps: Segregation dynamics during two decades of economic 
and institutional change in Stockholm”, i Socio-Economic Segregation in European Capital 
Cities, (red. Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham och Sako Musterd), Lon-
don:2015, s. 110-131. 
Se även Elisabeth Lilja, ”Globaliserad, gentrifierad och segregerad stad”, i Stockholm global 
stad, (red. Ulf Sörensen), Stockholm:2012, 130-133. 
22 Andersson, 2015, s. 110-131. 
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position gentemot tidigare forskning och idédebatt. Där diskuterar jag även 
undersökningens disposition och sammanfattar undersökningens teoretiska 
utgångslägen. Därefter diskuterar jag källor och arkiv samt avgränsningar i 
tid och rum.     
   Differentiering: I stadsrummet betyder differentiering av samhällsfunkt-
ioner en separering av funktioner i olika zoner. Arkitekturhistoriker Eric 
Mumford har analyserat differentieringsprincipen, främst hur principen blev 
tongivande i den modernistiska stadsplaneringen från och med 1920-talets 
slut.23 Principen i stadsplanering var att planera olika samhälleliga funktioner 
i olika geografiska zoner, vilket var en utgångspunkt när Le Corbusier 1922 
presenterade sin framtidsstad, Une Cité Contemporarie, en helhetsvision, en 
storstad avsedd för tre miljoner invånare, en stad ungefär som Paris vid den 
här tiden. Stadsplaneförslaget var uppdelat i olika zoner, med bostadshus, 
affärsområden och kontorsbyggnader i olika områden. Under 1920-1930-
talet var det framförallt inom den internationella kongressen för modern 
arkitektur, CIAM, som denna zonindelade stadsplanering lanserades som 
föredömlig. Ett omtalat uttryck för dessa differentieringsprinciper kom med 
Le Corbusier manifest Charta Aten, ett principprogram kring stadsplanering 
från CIAM:s kongress i Aten 1933, ett program som blev en internationell 
referens i stadsplaneringen. I principprogrammet delades stadens in i föl-
jande huvudkategorier: boende, arbete, rekreation och transport, vilka place-
rades i olika zoner. Bostadshusen, höga, fristående och glest placerade i ett 
parklandskap där genomfartstrafiken placerades utanför respektive funktion 
och rekreation placerades avskilt från bostadsområden i grönområden och 
andra neutrala zoner. I denna idealplan delades även invånarna in i olika 
kategorier, där olika bostadstyper och därmed socialgrupper separerades i 
åtskilda enheter.24  
   Det är lätt att konstatera att förorterna i Stockholm vanligen planerades 
efter en differentiering av bostadstyper. Radhus, småstugor, egnahem och 
flerbostadshus placerades vanligen i olika förorter eller i olika delområden i 
den större förorten. Jag kommer att lyfta fram flera orsaksförklaringar till en 
sådan differentiering av bostadstyperna, och belyser såväl markförhållanden 
och att det har ansetts vara mer ekonomiskt och rationellt att bygga sam-
manhängande bostadsområden med ett likartat bostadsbestånd. I denna av-
handling undersöker jag huruvida strategier om social differentiering var 

                                                      
23 Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism 1928-1960. Cambridge:2000, se kap. 
”CIAM:1933, The Functional city”, s. 73-91. 
24 Mumford, 2000, s. 73-91. Blandstaden är idag ett planeringsideal, bland annat etablerat 
utifrån kritik av den långtgående funktionsdifferentieringen, den planeringsprincip som varit 
vägledande under 1900-talet. Olika aktörer i ämnesfältet stadsplanering eftersträvar i högre 
utsträckning en integrerad stad, en integration av olika samhällsfunktioner i en geografisk 
närhet. Se bland annat Gunilla Bellander, Blandstaden: ett planeringskoncept för en hållbar 
bebyggelseutveckling, Karlskrona:2005, s. 28 ff. 
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vägledande i de både funktionalistiska stadsplaneringsparadigmen, och om 
det fanns sociologiska argument bakom differentieringen av bostadstyperna.  
   Segregation: I stadsrummet brukar segregation definieras på en rad olika 
sätt. Boendet är vanligen kopplat till segregationsaspekter.25 Demografisk 
segregation innebär i princip en rumslig åtskillnad mellan individer av olika 
kön och ålder, fördelning av olika hushållstyper, t.ex. genom att barnfamiljer 
och ensamstående och äldre koncentreras till olika områden. Den typen av 
segregation kan uppstå när vissa typer av kategoriboenden separeras till åt-
skilda områden. Socioekonomisk segregation innebär i princip en rumslig 
åtskillnad mellan individer som tillhör olika social-, inkomst-, eller yrkes-
grupper, medan etnisk segregation i princip innebär en rumslig åtskillnad 
mellan individer som tillhör olika kulturer, folkgrupper eller religioner. Seg-
regation kan således vara både demografisk, socioekonomisk eller etnisk 
eller flera av dessa samtidigt.26  
   Kulturgeograf Roger Andersson visar att boendesegregationen genererar 
en grad av social hierarki mellan olika befolkningskategorier, där invånarna 
från förorter som anses ha högre status kan vinna fördelar, kulturellt och 
socialt, vilket kopplas till bostadsadressen. Boendesegregation i allmänhet 
tenderar att få konsekvenser. I sin yttersta konsekvens innebär segregationen 
en avsaknad av interaktion mellan olika befolkningsgrupper, men i allmän-
het manifesterar den fysiska separationen en upplevd social distans mellan 
befolkningsgrupper. Exempelvis påpekar Andersson att områden som har en 
hög koncentration av infödda svenskar är betydligt starkare segregerade än 
förorter med etniskt mångfald, d.v.s. än vad koncentrationen av utlandsfödda 
är i de så kallade ”invandrartäta” områdena.27  
   Boendesegregationen kan vidare betraktas som uppkommen genom pro-
cesser, exempelvis genom gentrifiering, eller bero på hur staden från början 
planerats, vilket innebär att boendesegregationen då relateras till samhälls- 
och stadsplanering. Olika typer av upplåtelseformer, bostadstyper samt eko-
nomiska inkluderings- och exkluderingsaspekter relaterade till boendet kan 
sammantaget bidra till en boendesegregerad urban struktur. Forskning som 
betonar samhällsplanering och planeringsstrategier som orsak till uppkoms-

                                                      
25 Molina, ”Den rasifierade staden”, i Den delade staden: segregation och etnicitet i stads-
byggden, (red. Lena Magnusson) Umeå:2001, s. 49-82. Se även Charles Westin, Mångfald, 
integration, rasism och andra ord. SoS-rapport 1999:6, Stockholm:1999, s. 59 ff. 
26 Molina, 2001, s. 49-82. Westin, 1999, s. 59 ff. 
27 Roger Andersson, Segregering, segmentering och socioekonomisk polarisering: Stock-
holmsregionen och sysselsättningskrisen, 1990-95. PfMI: Rapport 2/98:Umeå:1998. Irene 
Molina påpekar att segregationsbegreppet av tradition tenderar att användas alltför statiskt 
med större fokus på socioekonomiskt marginaliserade förorter och att områden som anses ha 
högre status sällan inkluderas i segregationsprocessen. Molina ser detta som en stadens rasifi-
ering. Såväl tankestrukturer som diskrimineringssgrunder utifrån idéer om ”ras” medverkar 
till priviligierade och underpriviligierade positioner på bostadsmarknaden, orsakade av såväl 
politiska, ideologiska och diskursiva faktorer. Se Molina, 2001, s. 53 f. 
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ten av boendesegregation diskuterar jag under rubriken Stadsplaneringens 
differentiering och boendesegregation i kapitel 1.  
   Därmed torde det framgå att jag i huvudsak berör den socioekonomiska 
segregationens idéhistoria. I viss mån kommer jag även beröra ålderskrite-
rier, då jag också undersöker om och hur tendenser att kategorisera individer 
och hushåll efter ålder och huruvida individer i en viss ålder ansågs mer 
lämpliga att bo i vissa bostadstyper. Den etniska segregationen i Stockholm 
var ämne för analys redan under 1900-talets mitt.28  Den etniska segregation-
en är en aspekt av Stockholm stads segregationshistoria som jag har betraktat 
som synnerligen intressant, men är en aspekt som ligger utanför mina nyss 
formulerade syften och frågeställningar. 
   Arkitekternas, stadsplanerarnas och teoretikernas syn på traditioner och 
erfarenheter är en viktig del av min egen studie. Istället för att teoretiskt dis-
kutera begreppen tradition och erfarenhet i denna inledande diskussion har 
jag valt att diskutera dessa aspekter i fristående avsnitt i mina undersökande 
kapitel. Under rubriken Boendesegregation i förorterna från sekelskiftet 
1900 i kapitel 1 diskuterar jag företrädesvis hur principen om fristående en-
klaver av bostadsområden etablerades internationellt och successivt även i 
den förortsplanering som bedrevs i Stockholm. Med denna planering som 
utgångspunkt diskuterar jag hur förortsplanerarna åren kring 1930 och de 
nästkommande decennierna hanterade det historiska arvet om social diffe-
rentiering. Under rubriken Den borgerliga bostadens rumsliga och symbo-
liska uppbyggnad i kapitel 3 diskuterar jag bostadsplanering och rumslig 
differentiering, främst uppdelningen kring privata och offentliga sfärer i 
bostadsplaneringen från 1800-talets senare hälft.  Med denna planering som 
utgångspunkt diskuterar jag därefter hur bostadsplanerarna åren kring 1930 
och de nästkommande decennierna hanterade det historiska arvet efter en 
sådan rumslig differentiering. 
   Ideologi: litteraturteoretikern Terry Eagleton har identifierat sex delvis 
åtskilda men också sammanhängande definitioner av hur det mångfacette-
rade begreppet ideologi vanligen används.29 Eagletons sammanfattande defi-
nitioner går från det generella, till det specifika, till det abstrakta. Enligt Eag-
leton innebär den mest generella definitionen av begreppet ideologi att det 
ses som synonymt med begreppet kultur. Något mer specifikt används be-
greppet ideologi som synonymt med begreppet världsuppfattning. Mer speci-
fikt används ideologi som en legitimering av specifika idéer formulerade av 
individer eller grupper i civilsamhället eller i den formella maktens sfär. 
                                                      
28 Sociologen Edmund Dahlström diskuterade denna aspekt när han undersökte trivseln i 
förorterna Hägerstensåsen och Hökmossen i slutet av 1940-talet. Dahlström identifierade ett 
kluster av estländare och flyktingar från baltländerna, som under och efter andra världskriget 
tenderade att bosätta sig i de nyss nämnda förorterna, särskilt i hyrda lägenheter i flerfamiljs-
hus i Hägerstensåsen. Se Edmund Dahlström, Trivsel i Söderort: sociologisk undersökning i 
Hägerstensåsen och Hökmossen 1949-1950. Stockholm:1951, s. 234 f., 256 f.             
29 Terry Eagleton, Ideology: An introduction, 2007, s. 28-30. 
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Ideologi används också som ett begrepp för hur makthavare legitimerar och 
sprider sådana specifika intressen, idéer och normativa världsåskådningar. 
På ett abstrakt plan används begreppet ideologi också, enligt Eagleton, som 
en sammanfattning av konstruerade illusioner, vilka syftar till att legitimera 
intressen, idéer och normer. Dessa illusioner kan formuleras i både abstrakta 
och konkreta visioner om samhällets och framtidens beskaffenhet. Ideologi 
används slutligen också för att definiera livsstilsrelaterade identiteter eller 
illusioner som skapas av materiella ting.30  
   En konkret definition av begreppet ideologi har formulerats av idéhistori-
kern Sven-Eric Liedman.31  I Liedmans ideologidefinition återfinns tre av 
Eagletons identifierade användningssätt. Dels ser Liedman på ideologi som 
nära förknippat med begreppet världsuppfattning. Dels ser han ideologi som 
en legitimering av specifika gruppintressens värderingar och normer. Lied-
man sammanfattar ideologibegreppet enligt följande: en föreställningsvärld 
bestående av värderingar och normer baserade på övertygelser, vilka är 
komplext sammanvävda och direkt relaterade till materiella och klassmäss-
iga förhållanden.32  
   Med denna definition av begreppet ideologi som utgångspunkt kommer jag  
dels påvisa hur tidigare forskning tolkat förorts- och bostadsplanering och 
relaterat planeringen till klassmässiga förhållanden. Vidare kommer jag i 
mina kapitel 1, 2 och 3 diskutera hur såväl förorts-, bostadsplanering samt 
inredningar relaterades till klassmässiga förhållanden under 1930-1950-talet. 
I min avslutande diskussion relaterar jag likaså till planeringen till en sådan 
definition av begreppet ideologi.               

                                                      
30 Eagleton, 2007, s. 28-30. 
31 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i Om ideologi och ideologianalys, Sven-Eric Lied-
man och Ingmar Nilsson, Stockholm:1989, s. 10-11, 17. 
32 Liedmans definition är formulerad med utgångspunkt i en dubbeltydighet som han identifi-
erat i Karl Marx sätt att använda begreppet ideologi. Dels hade Marx en neutral definition, där 
ideologi definierades som ett kluster av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar, normer 
och attityder. För Marx var också konstruktioner av illusoriska och falska föreställningar i hög 
grad en ideologisk handling, konstruerade illusioner som medverkade till att exempelvis 
etablera ett falskt medvetande. Liedman har i olika sammanhang diskuterat denna dubbelty-
dighet i Karl Marx ideologidefinitioner. Se Liedman, 1989, s. 10- 11, 17. Se även Sven-Eric 
Liedman, ”Medborgarkompetens och konflikter”, i Om ideologi och ideologianalys, Sven-
Eric Liedman och Ingmar Nilsson, Stockholm:1989, s. 103-104. Se även Sven-Eric Liedman, 
Surdeg - en personlig bok om idéer och ideologier, Stockholm:1980, s. 83. 
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Teori och metod  

Aktörer, strukturer och paradigmatiska fall  
Jag analyserar utsagor, retorik samt bostads- och stadsplaner, företrädesvis 
framställda av arkitekter, stadsplanerare, sociologer eller statistiker och 
andra tjänstemän inom Stockholms stad. Som anställda i exempelvis en 
kommunal förvaltning har tjänstemännen en position som verkställer beslut 
fattade av folkvalda politiker med formell makt. Tjänstemännen är samtidigt 
anställda som experter och specialister som genom utbildning, sakkunskap 
och ofta mångårig erfarenhet inom sitt ämnesfält både problematiserar, be-
stämmer och definierar fram förslag och lösningar, vilka konkretiseras i fy-
sisk planering. Detta förhållande diskuterar jag i kapitel 2, under rubriken 
Kommunal förortsplanering – teoretisk diskussion om tjänstemännens sak-
kunskaper och politikernas formella makt.  Jag analyserar också bostadspla-
nering och inredningar framställda av arkitekter och inredare verksamma i 
den kommersiella sektorn, och eftersom jag har ett aktörsnära perspektiv ska 
jag här diskutera några teoretiska aspekter kring aktörernas positioner i 
större strukturella system. 
   Michel Foucault har i olika sammanhang diskuterat aspekter kring vetande, 
makt och styrtekniker som jag funnit relevanta att relatera till arkitektyrkets 
profession. Foucault beskriver vetandet som en mängd element som har for-
mats på ett regelbundet sätt, och som är nödvändiga för att en vetenskap ska 
kunna bildas, trots att de inte nödvändigtvis är ämnade att ge upphov till den; 
ett vetande är därmed något man kan tala om, något som har preciserats.33 
Foucault placerade arkitekturens upphovsmän som en specifik kategori av 
makthavare. Liksom läkaren, prästen, psykiatrikern eller fängelsedirektören 
– som genom sitt vetande i medicinska, religiösa, moraliska och etiska frågor 
fått legitimitet och auktoritet – har arkitekten en speciell kompetens att styra, 
organisera, planera och genom rummens disponering medverka till en rums-
lighet som styr och reglerar.34  
   Relationen mellan makt och vetande, mellan aktörers utsagor och planrit-
ningar och deras relation till större strukturella system, kan diskuteras utifrån 
en rad synsätt. Med begreppen emergensytor, avgränsande instanser och 
specificeringskoder särskiljer Foucault tre nivåer av hur exempelvis en fråga 
eller ett sakförhållande konstitueras och legitimeras.35 Emergensytan relate-
rar Foucault till ett vidare samhälle med spridda föreställningar som precise-
ras och är signifikativa för en diskursiv formation. För att frågan ska få auk-

                                                      
33 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, 2 uppl. Stockholm: 2002, 
s. 217. 
34 Se intervju med Michel Foucault, ”Space, Knowledge and Power”, i The Foucault Reader, 
Paul Rabinow, New York:1985, s. 247-248. 
35 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, Lund:1972, s. 33, 51 ff. 
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toritet och legitimitet övertas den av ett expertvälde, som i sin roll som ex-
pertis, vilket sker genom teorier, klassifikationer, definitioner och andra an-
språk till förklaringar. Ur ett sådant perspektiv hänger makt och vetande 
intimt samman. Varje etablerat vetande både möjliggör, säkrar och befäster 
utövandet av makt. Arkitekten, läkaren, psykiatern eller andra experter – vad 
de hävdar, frågar eller kräver – blir den diskursiva formationens talande sub-
jekt. Expertens subjektsposition medverkar till att avgöra och befästa frågans 
eller sakförhållandets legitimitet.36 
   Lingvisten Norman Fairclough anser att diskursiva formationer är både 
konstituerade och konstituerande, att diskursiva formationer både påverkar 
och medverkar till att påverka andra sociala processer och strukturer.37 Ex-
pertens subjektsposition kan därför relateras till aktörens roll i och beroende-
förhållande till större strukturella system, vilket vanligen benämns som en 
aktörs- och strukturmodell, en modell som belyser samband och beroende-
förhållanden mellan aktörer och strukturer. Statsvetaren Björn Johansson har 
diskuterat aktörernas förhållande till strukturer.38 Förhållandet mellan aktö-
rernas subjektspositioner och strukturella tankestrukturer innebär i princip att 
aktörer konstitueras av strukturer som i sin tur genereras och reproduceras av 
aktörer med starka subjektspositioner; aktörer konstitueras av strukturer som 
i sin tur genereras och reproduceras av aktörer. Aktörens autonomi och på-
verkan på det större strukturella systemet blir då centralt. Centralt i teorierna 
om aktörer och deras handlingsfrihet eller påverkan från större strukturella 
tankefigurer är hur aktörer påverkas av strukturerna samt vice versa. En 
grundläggande utgångspunkt kan sägas vara att övergripande tankestrukturer 
såväl genererar och värderar olika utsagor, där starka aktörer prioriteras och 
svaga aktörers utsagor värderas lägre. De strukturella systemens utveckling 
och innehåll – sätt att tänka och formulera problem och utgångspunkter – 
måste därför ses som ett resultat av en växelverkan mellan starka aktörer och 
deras handlande, och hur aktörerna i sin tur påverkas av strukturer. Det 
strukturella systemets förändringar är därför alltid kopplade till starka aktö-
rers förmåga att göra sammanfattande synteser.39  

                                                      
36 Foucault, 1972, s. 33, 51 ff. 
37 Norman Fairclough, Discourse and social change, Cambridge:1992, s. 60.     
38 Björn Johnson, ”Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner”, i Statsvetenskaplig tid-
skrift, årgång 104, nr. 2:2001. Lund:2001, s, 102 ff.  
39 Johnson, 2001, s. 102 ff. Individens autonomi i relation till ett större strukturellt system är 
en grundläggande samhällsvetenskaplig fråga. Den ena formen av aktörshandlade kan därför 
benämnas som strukturellt tvingade handlingar. Den andra formen av aktörshandlade kan 
benämnas som strukturellt möjliga handlingar. För att upprätthålla strukturernas form måste 
olika aktörer agera på ett visst sätt för att bevara strukturens nuvarande form. Om en aktör 
istället väljer att gå emot dessa handlingar kommer han att ha både strukturerna och de domi-
nerande aktörerna emot sig. För ytterligare diskussion om aktör- och strukturmodellen, se 
Anthony Giddens, Central problems in social theory: action, structure and contradiction in 
social analysis, London:1979, s. 53 ff. 
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   Förorts- och bostadsplanering är en diskursiv praktik, där tongivande aktö-
rer som representerat olika intresseorganisationer, samt kritiker vid tid-
skriftsredaktioner på olika sätt och med olika motiv sammanfattade sin sam-
tids strukturella tankefigurer. Jag analyserar utsagor, retorik samt bostads- 
och stadsplaner, vilka jag betraktar utsagor där retoriken konkretiserades i 
fysisk planering.  Med diskursbegreppet sammanfattade Foucaults det som 
under en speciell epok kan sägas, skrivas och tänkas och begreppet inbegri-
per bland annat också handlingsmönster och institutionella arrangemang.40 
Diskursen reglerar vad som är möjligt, omöjligt och accepterat att uttala vid 
en viss tidpunkt. Diskursen ses som en institutionell regelbunden struktur 
som reglerar en mängd företeelser, normer och andra kulturella och sociala 
praktiker, med såväl föreskrivna, uttalade och outtalade regler. Samtidigt 
som diskursen är självreglerande och censurerande är den en strukturell 
praktik som skapar en specifik typ av vetande och utsagor.41  
   Foucault använder begreppet diskursiv formation för att precisera exem-
pelvis ett vetenskapligt sätt att tänka, vilket beskrivs som en konsekvens av 
diskursiva formationer, som avlöser varandra och mellan vilka det föreligger 
epistemologiska brott. Jag studerar i denna avhandling ett antal planerade 
förorter, idétävlingar, generalplaner och bostäder, vilka jag betraktar som 
paradigmatiska, alltså som tydliga exempel på sin samtids sätt att tänka och 
fysiskt planera förorter och bostäder. Jag analyserar normer och utsagor dis-
kursivt och hur diskursiva formationer uttryckte sig kring planeringen av 
bostadsplaner och förorter. De bostads- och stadsplaner som jag analyserar 
ser jag som paradigmatiska, som konkreta uttryck för diskursiva formation-
ers sätt att tänka kring planering. Fysikern och vetenskapsteoretikern Tho-
mas Kuhns paradigmbegrepp är komplext.42 En av Kuhns definitioner av 
begreppet paradigm är alla de gemensamma övningar som studenter måste 
genomgå i sin utbildning. En bredare definition framförd av Kuhn är exem-
pelvis den kunskap som forskare i en disciplin räknar som fakta. I forskar-
samhället ingår då oskrivna och skrivna regler, kriterier, normer och censur 
som inbegriper vilka frågor som skall ställas och inte ställas, vilka svar som 
är relevanta samt hur undersökningar och experiment bör utföras.43 Thomas 
Kuhns paradigmbegrepp kan sägas motsvara de diskursiva formationerna, 
med perioder av normalvetenskap, som förändras genom vetenskapliga pa-
radigmskiften. Som titeln på min avhandling indikerar undersöker jag den 
sociala differentieringens retorik och gestaltning på två nivåer. Dels analyse-
                                                      
40 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collége de France den 2  
   december 1970, Stockholm:1993, s. 21 ff.  
41 Foucault, 1993, s. 21 ff. Se även Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen: form och material 
från antiken till idag, Stockholm:2006, s. 415. 
42 Thomas Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur, 2 uppl. Stockholm:2009.  
43 Thomas Kuhn, 2009, samt Thomas Kuhn, ”Second Thoughts on Paradigms”, i The essen-
tial tension: selected studies in scientific tradition and change (red. Frederick Suppe) Chi-
cago:1977, s. 293-319. 
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rar jag innehållet i texter som bidrog till att konstituera uppfattningar hur 
staden skulle eller borde planeras och hur bostaden skulle organiseras. Dels 
undersöker jag hur utsagorna konkretiserades genom planering av förorter-
nas gestaltning och bostädernas rumslighet.44    

Klass och genus som diskursivt konstruerade 
Historikern Ernesto Laclaus och statsvetaren Chantal Mouffes argumenterar 
för att såväl klass som all social tillvaro är diskursivt konstruerad.45 Före-
ställningar om grupperingar i samhället produceras och reproduceras alltid 
diskursivt och, som jag ser det, implicerar inte denna förståelse att exempel-
vis klass saknar materiella konsekvenser, men innebär att föreställningar om 
klass är flytande, och förändras och omförhandlas diskursivt över tid.46 Den 
socialkonstruktivistiska förståelsen av klassidentiteter som ett socialt gö-
rande har utvecklats från två huvudlinjer i klassdefinitionernas idéhistoria, 
främst etablerade av Karl Marx och därefter av Max Weber.  Marx definie-
rade klass utifrån relationen till produktionsmedlen och betraktade sam-
hällets strukturer som objektiva; samhället är indelat i grupper och maktre-
lationer, med en ägande klass och en klass som arbetar och säljer sin tid på 
arbetsmarknaden. Enligt Marx analys är klass alltså ett objektivt varande. 
Weber vidgade Marx förståelse av klass och såg inte bara till ägarförhållan-
den, ekonomi eller fördelningen av resurser, utan inbegrep även sociala och 
politiska dimensioner. Weber inkluderade en rad aspekter som handlar om 
individens möjlighet att påverka sin framtid: inkomst, social status, härkomst 
och individens plats eller förmåga att orientera sig uppåt i en politisk organi-
sation eller ett företags interna makthierarki. 47 

   Även om Laclau och Mouffe instämmer i Marx grundläggande iakttagelse, 
att samhället är indelat i sociala strukturer med inbördes hierarkier, menar de 
att samhället inte finns som en objektiv helhet där allt har en bestämd plats. 
Istället för att se på samhällets hierarkier som en statisk och objektiv helhet 
                                                      
44 Även om jag inte specifikt använder lingvisten Norman Faircloughs tredelade diskursiva 
analysmetod har den ändå inspirerat mitt sätt att analysera periodens bostads- och förortspla-
nering. Fairclough har beskrivit diskursanalysens flera nivåer. I centrum av Faircloughs mo-
dell står en analys av texter, tal, skrift och bilder. I denna diskursiva praktik inkluderar Fair-
clough både produktion och konsumtion av texter. Språket är centralt; sociala och kulturella 
processer och strukturer har en lingvistisk-diskursiv karaktär. Texter är en form av social 
praktik som bidrar till att konstituera uppfattningar om den sociala världen; texter skapar 
identiteter. Det är genom den diskursiva praktiken – produktion och konsumtion av text – som 
social och kulturell reproduktion genomgår en utvecklingsprocess. se Fairclough, 1993, s. 92 
f.  
45 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, Göte-
borg:2008  
46 Laclau och Mouffe, 2008, s. 136 ff.  
47 Michèle Barrett, ”Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe”, i 
Mapping Ideology, (red. Slavoj Zizek) London:1994. 
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förklarar de att samhället producerar och reproducerar föreställningar om 
exempelvis kategorier. Konsekvensen av denna ständiga samhälleliga repro-
duktion och görandet av kategorier är att klassidentifikationer inte är objek-
tiva eller statiska utan konstruktioner som produceras, reproduceras och för-
ändras över tid.48  
   Retorik- och litteraturvetaren Judith Butler visar att inte heller genusidenti-
fikationer är objektiva eller naturligt givna.49 Enligt Butler konstitueras och 
konstrueras genusidentifikationer ständigt genom språket, och de språkliga 
konstruktionerna får flera konsekvenser. Enligt Butler kommer vår känne-
dom om vår egen och andras kroppar inte till genom naturliga processer. 
Butler argumenterar för att genusidentiteter är språkliga konstruktioner, för-
änderliga, instabila och inte tydligt avgränsade från varandra. Normer 
materialiserar föreställningar om kvinnor eller män. Identiteter är inte reella, 
utan ett illusoriskt resultat av upprepade samhälleliga processer. Butlers 
grundläggande ifrågasättande är förståelsen av genus som varande. Hon vi-
sar på att könsidentiteter är sociala konstruktioner som utvecklas genom 
språket och sociala handlingar. Genus måste därför förstås som ett görande. 
Enligt Butler har normen med två kön sin grund i en heterosexuell melan-
koli som omöjliggör gränsöverskridande identifikationer. Butler har kritise-
rat Foucault för att det i hans texter finns en bestämd föreställning om en 
socialt konstruerad kropp. Dessutom har hon kritiserat viss feministisk teori 
som hon menar gör en alltför bestämd uppdelning i kategorierna om två kön 
som biologisk ordning med koppling till sexualitet och makt. Butler ställer 
istället frågan om huruvida det är möjligt att ha en föreställning om ett natur-
ligt, biologiskt kön som inte redan är kulturellt konstruerat som genus. But-
lers tongivande påstående är att även det biologiska könet är en diskursiv 
effekt och att en heterosexuell matris förbinder förståelsen av kön med idéer 
om begär. Det vi uppfattat som orsak är enligt Butler en verkan. Butlers 
ståndpunkt är att även förståelsen av biologiskt kön har en historicitet. Butler 
ifrågasätter också en dikotomi mellan ett biologiskt kön och ett socialt kon-
struerat genus. Hon hävdar att samhällets sätt att definiera kroppar genom 
könstillskrivningar – genom att ge kropparna en konstant, biologisk och 
essentiell innebörd – är en social, historisk och språklig konstruktion. Enligt 
Butler är själva kroppen och sättet vi förstår och definierar kroppen på, en 
konstruktion beroende av tid och rum.50  
   Maktförhållanden, som exempelvis familjehierarkier eller relationen mel-
lan könen, kan ur ett sådant synsätt förstås utifrån det teoretiska ramverket i 

                                                      
48 Laclau och Mouffe, 2008, s. 136 ff.   
49 Judith Butler, ”Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and 
feminist theory”, i The Performance Studies Reader, (red. Henry Bial.) London:2004, s. 154-
166. 
50 Butler, 2004, s. 154-166. Samt Judith Butler, Könet Brinner Texter i urval av Tiina Rosen-
berg, Stockholm:2005, s. 46 ff.  
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det komplexa begreppet intersektionalitet. Genusvetaren Nina Lykkes be-
greppsdefinition av intersektionalitet är att en rad aspekter som legat och 
ligger till grund för kategoriseringar, såsom genus, etnicitet, ras, klass, sexu-
alitet och nationalitet. Sådana konstruerade kategorier ska inte förstås som 
separata, avgränsade och/eller konkurrerande enheter, utan som sociala kon-
struktioner där ålder, kön, etnicitet etc. samverkar och bildar maktordningar, 
sociala hierarkier med mer eller mindre privilegierade positioner. Genom 
intersektionell teoribildning sammanvävs maktstrukturer som kön/genus, 
sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet samt etnicitet och religion. Flera 
maktordningar är beroende av och upprätthålls i relation till varandra, och 
flera aspekter spelar in i bestämmandet av en individs identitet och dess vill-
kor.51 
   I den här avhandlingen undersöker jag hur såväl tydliga klassgränser som 
väl definierade könsroller påverkade förorts- och bostadsplaneringen i 
Stockholm vid 1900-talets mitt. Jag applicerar således den socialkonstruktiv-
istiska förståelsen av klassidentiteter som ett socialt görande på förorts- och 
bostadsplanering. Ur ett sådant teoretiskt synsätt är alla historiska städer och 
bostäder inte bara en spegling av det förflutnas föreställningar om social 
tillhörighet, roller mellan kön och inbördes hierarki mellan familjemedlem-
mar. Kön och klass har varit, och är fortfarande, en grundläggande utgångs-
punkt för kategorisering av individer och grupper. Teoretiskt betraktar jag 
således bostads- och förortsplanering som en styrteknik och när arkitekter 
och andra experter centrerar sitt vetande i bostads- och stadsplaner reprodu-
cerar de sin samtids syn på klass, genus och inbördes hierarki mellan famil-
jemedlemmar. Med detta sagt har jag haft för avsikt att ge mina frågeställ-
ningar en teoretisk inramning. Utifrån den socialkonstruktivistiska förståel-
sen av klassidentiteter som ett socialt görande undersöker jag om det under 
de funktionalistiska planeringsparadigmen fanns uttalade ambitioner om en 
rumslig differentiering av socioekonomiska kategorier. Vidare om och hur 
idéer om klass och genus avspeglades i bostadsplaneringen vid 1900-talets 
mitt.  

Forskning och idédebatt: tre tolkningstraditioner om 
förorts- och bostadsplanering   
Historikern Klas Åmark har identifierat två principiella inriktningar i forsk-
ningen om den moderna välfärdsstatens utveckling och effekter på indivi-

                                                      
51 Nina Lykke, ”Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnove-
tenskaplig tidskrift nr. 1:2003, Lund:2003, s. 48 ff. Samt Nina Lykke, ”Nya perspektiv på 
intersektionalitet, problem och möjligheter”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 26:2-3, Lund: 
2005, s. 8, 208. Se även Paulina De los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet: Kritiska 
reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, Malmö:2005, s. 9-10.                        
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dens och familjens villkor. Två olika forskartraditioner som han beskriver 
under rubriker som tvång och trygghet. 52 I en av forskningstraditionerna 
finns en tendens att betona tryggheten, och utvecklingen diskuteras då uti-
från teoretiska perspektiv som analyserar hur politiska reformer gett effekter 
på individuell frihet, trygghet och oberoende individualism.53  
   Åmark lyfter fram en annan forskningstradition, tongivande under de sen-
aste decennierna, där välfärdsstatens utveckling analyserats utifrån begrepp 
som tvång, ordning, reglering, normering och disciplinering. Centralt för en 
sådan forskningstradition är teorier om makt, maktutövning och discipline-
ring/självdisciplinering, vilket medverkat till ett förnyat och kritiskt sätt att 
tolka periodens reformpolitik.54 Forskare från olika discipliner har analyserat 
olika aspekter från 1900-talet utifrån genusteoretiska perspektiv, teorier om 
klass och konsumtion, utifrån teorier om maktutövning och begrepp som 
tvång, normering och disciplinering. Steriliseringspolitiken är ett omdiskute-
rat och utforskat ämne, familjepolitik och normativa utgångspunkter för fa-
miljebildning en annan, likaså emigrations- och immigrationsfrågor eller 
diskriminering av minoriteter.55  

                                                      
52 Klas Åmark, ”Trygghet och tvång - två teman i aktuell Nordisk välfärdsstatshistorisk 
forskning”, i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia, nr. 91:2004. Stockholm:2004, s. 1-
18.   
53 Ett expempel på forskare som bedrivit sådan forskning är Henrik Berggren och Lars Trä-
gårdh, som med begreppet statsindividualism sammanfattar ett synsätt om att individens frihet 
och trygghet nått en unik position i Sverige. Centralt i deras förklaringsmodell är att välfärds-
statens reformpolitik har centrerats kring individen. Stora beslut om invånarnas materiella och 
ekonomiska framtid betraktades utifrån dess välvilliga syften. Införandet av olika generella 
socialförsäkringar som exempelvis studiestöd, barnbidrag samt den generella individcentre-
rade socialpolitiken förklaras vara förutsättningar för den successiva och föreställda frihet 
som individen ur ett sådant synsätt erövrat. Utveckling har gått från ett traditionellt och mel-
lanmänskligt beroende i det borgerliga samhället till en välfärdsstat där reformer medverkat 
till att individen utvecklat en unik frihet och ett oberoende gentemot släkt, familj eller filan-
tropiska organisationer i civilsamhället. När många andra välfärdsländer betraktat familjen 
som minsta enhet har den svenska modellen varit inriktad på att stärka individen som sam-
hällets minsta enhet. Stat och myndigheter har ur detta perspektiv lanserat reformer för att 
stärka den enskilda individens utgångslägen i livet. De nordiska och i synnerhet den svenska 
välfärdsstatens medelväg mellan liberal kapitalism och reglerad planekonomi har nått inter-
nationell ryktbarhet. Ur detta perspektiv är den svenska välfärdsstaten unik, även i ett internat-
ionellt sammanhang. Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap 
och oberoende i det moderna Sverige, Stockholm:2005, se kap, ”Statsindividualismen”, s. 33-
55.   
54 Åmark, 2004, s. 1-18. 
55 Forskning om välfärdsstatens historia är omfattande och här ges några exempel på den 
kritiskt utforskande inriktningen, etablerad redan under 1960-talet. Gunnar Inghe, Fattiga i 
folkhemmet: en studie av långvarigt understödda i Stockholm, Stockholm:1960. Yvonne 
Hirdman, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm:1989. Anders 
Berge, Medborgarrätt och egenansvar: de sociala försäkringarna i Sverige 1901-1935, 
Lund:1995. Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren: folkuppfostran och 
hälsoupplysning i folkhemmet, Stockholm:1999. Maija Runcis, Steriliseringar i Folkhemmet, 
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   Förorts- och bostadsplanering i Sverige från 1900-talets mitt torde vara den 
mest utforskade perioden i svensk arkitekturhistoria. I min egen undersök-
ning analyserar jag både förortsplanering, bostadsplanering och inredningar. 
Jag utgår ifrån teorier där planering betraktas som redskap för att producera 
och reproducera vanor, identiteter och normativa livsstilsideal. Såväl mina 
syften och frågeställningar samt teoretiska perspektiv har medfört att jag sett 
det som en fördel att diskutera hur stads- och bostadsplanering från 1900-
talets mitt tolkats idéhistoriskt. Åmarks tillvägagångssätt att tematisera 
forskningen har inspirerat min presentation av forskning och idédebatt kring 
förorts- och bostadsplanering i denna avhandling.  Orsaken är tudelad: dels 
avser jag att med denna introduktion till tidigare forskning och idédebatt 
belysa hur förorts- och bostadsplanering tolkats ideologiskt. Dels är min 
positionering utifrån denna tematisering en grund för min egen studie, vilket 
jag diskuterar under rubriken Positionering i forskning och idédebatt.  Jag 
har således valt att dela in tidigare forskning och idédebatt i tre av mig tema-
tiserade tolkning- och forskningstraditioner, en översikt som inte att betrakta 
som en traditionell forskningsöversikt. Vad jag är ute efter att fånga i dessa 
tre tematiserade tolkning- och forskningstraditioner är hur olika forskare, 
utredare, skribenter skrivit in periodens förorts- och bostadsplanering i olika 
teoretiska och ideologiska tanketraditioner. Därför lägger jag fokus på att 
lyfta fram tolkningstraditioner i tidigare forskning och idédebatt som satt ett 
samband mellan arkitektur och ideologi. Under rubriken Arkitektur som ide-
ologiskt indifferent diskuterar jag ett antal forskare som sedan 1970-talet 
började kritiskt analysera den arkitektur som lanserades åren kring 1930. 
Under rubriken Arkitektur som disciplinerande/självdisciplinerande diskute-
rar jag ett antal perspektiv från de senaste decenniernas forskning som analy-
serar planeringen utifrån teorier kring makt och disciplinering. Under rubri-
ken Arkitekturhistorisk modernitetsnationalism diskuterar jag en tolknings- 
och forskningstradition, pågående alltsedan 1930-talet, där planeringen för-
klaras vara såväl demokratisk som progressiv. En sådan tolkningstradition, 
fick en bred spridning även internationellt vid 1900-talets mitt.56   
                                                                                                                             
Stockholm:1998, Gunnar Boberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet, Rashygien och 
steriliseringar Sverige, Stockholm:2005.        
56 Bilden av Sverige där arkitektur och stadsplaneringen var en central del i det demokratiska 
samhället fick internationell spridning redan under 1930-talet. Marquis Childs bok Sweden: 
the Middle Way, publicerad 1936 var samtidigt ett viktigt bidrag i konstruktionen av ryktet 
internationellt. Childs betonade den svenska modellen, med statsregleringar, liberal mark-
nadsekonomi och samförståndsanda, där intresseorganisationer samarbetade med statsappara-
ten och myndighetssfären. På så sätt var Childs bok ett viktigt bidrag till ett internationellt 
intresse för den svenska välfärdsstaten under 1900-talets mitt. Konstvetaren Jeff Werner har 
visat att bland annat svenska staten och svenskt näringsliv delvis finansierade Marquis Childs 
vistelse i Sverige, vilket givetvis medverkade till att de fick betydande inflytande över både 
innehåll, urval och problemformuleringar i Childs bok. Marquis Childs, Sweden: the Middle 
Way, New Haven:1936. Konstvetaren Jeff Werner visar att Childs bjöds in till Stockholmsut-
ställningen 1930 och åren 1932, 1933, 1937 och 1943 gjorde han nya resor till Sverige. Flerta-
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   Det är i första hand utifrån sådana tolkningstraditioner som jag formulerat 
mina egna syften och frågeställningar. Men att utgå från en så specificerad 
forskningstradition kan framstå som problematiskt. Det finns en risk att i allt 
för stor utsträckning fortfarande befinna sig i ett innanförperspektiv, att 
lägga allt för stor vikt vid de tolkningar som är själva ämnet för kritiken. Min 
grundläggande utgångspunkt är dock att en kritisk analys förutsätter insikter 
i en tolkningstradition som präglat delar av den tidigare historieskrivningen. 
Jag har betraktat det som betydelsefullt att påvisa hur denna tolkningstradit-
ion etablerades redan under 1930-talet och fortgår alltjämt i modern forsk-
ning. Michel Foucault skriver om en sådan historiografisk utgångspunkt och 
framhäver vikten av att både ha insikt i och att kritisera synsätt och förkla-
ringsmodeller som etablerats i historieskrivningen; att med en dekonstrue-
rande ambition skapa en kritisk distans till sådana perspektiv och förkla-
ringsmodeller. Centralt för en sådan utgångspunkt är att förena en historio-
grafisk och historisk analys och på så sätt kunna ge andra tolkningsalterna-
tiv.57 Denna del av min introduktion till forskning och idédebatt om förorts- 
och bostadsplanering är en kort undersökning i avhandlingen som helhet, 
med historiografiska inslag. Jag avser där att visa hur tanke- och tolknings-
traditioner etablerade under 1930-talet succesivt etablerat sig som tolkningar, 
i idédebatt och vetenskapliga texter.   
  

Arkitektur som ideologiskt indifferent 
När arkitekturhistoriker Johan Rådberg analyserade stadsplaneringen från 
1900-talet i sin avhandling, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 
1875-1975, vilken publicerades 1988, var det en svidande uppgörelse med 
de planeringsideal som dominerat inom ämnesfältet stadsplanering efter 

                                                                                                                             
let resor, kanske alla, bekostades av svenska staten och svenskt näringsliv och var förenade 
med en stor omfattning av representation. Middagar, vin och snaps var ett stort inslag och 
Werner påkekar att Childs själv menade att han knappast i hela sitt liv druckit så mycket 
champagne som i Sverige under mindre än fem veckor, se Jeff Werner, Medelvägens estetik, 
del 1, Hedemora: 2008, not 177. Inledande kontakter etablerades redan 1930, då Childs besök 
i Stockholm finansierades direkt av Kommittén för Stockholmsutställningen 1930, se Einar 
Lenning, ”Berättelse över pressarbetet för Stockholmsutställningen 1930”, i Redogörelse för 
Stockholmsutställningen 1930, Gregor Paulsson, Stockholm:1937, bilaga 9, s. 33 f. Mer än 
fyra decennier senare omvärderade Childs den samhällsmodell han lyft fram under 1930-talet. 
I den uppföljande boken Sweden: the Middle Way on Trial, publicerad 1980, gav Childs en 
grundläggande kritik av den svenska modellen där välfärdsstatens generella system förklara-
des vara kostsamma och svåra att uppehålla i en globaliserad värld. Se Marquis Childs, Swe-
den: the Middle Way on Trial, New Haven:1980. 
57 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, Lund:1972, s. 33. Se även Hans Hayden, Modern-
ismen som institution: om etableringen av ett estetiskt och historiografiskt paradigm, 
Eslöv:2006, s. 11.       
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1930-talet.58 Jag ska här betona en del av Rådbergs forskning. Med boken 
Drömmen om atlantångaren: utopier & myter i 1900- talets stadsbyggande 
publicerade Rådberg ytterligare en idéhistorisk och kritisk analys av de två 
stadsbyggnadsideal som dominerade under 1900-talet; trädgårdsstaden och 
planering inom de funktionalistiska paradigmen.59Även om Rådberg inte 
explicit utgår från en precis definition av begreppet ideologi, visar han att 
den retorik som ofta omgärdade stads- och bostadsplaneringen var direkt 
relaterad till såväl materiella som sociala förhållanden. Enligt Rådberg ut-
gick flera av de tongivande arkitekterna och teoretikerna under 1930-talet 
från en bestämd syn på såväl historia som framtid. Rådberg visar att redan 
under 1930-talet formulerade funktionalisterna bestämda synpunkter på vilka 
erfarenheter från det förflutna som skulle medverka till framtidens planering. 
Standardisering, rationellt byggande och stadsplanering med ljus och luft var 
några av de historiska lärdomar som bejakades. Rådberg visar tongivande 
arkitekter, teoretiker och debattörer drevs av idén att arkitektur både kunde 
och skulle bidra till en progressiv och demokratisk framtid. Med vad som 
ansågs vara en bättre planering skulle många av samtidens och framtidens 
problem kunna lösas. Målsättningen var att bygga praktiskt, funktionellt och 
effektivt för att nå upp till vissa minimikrav samt att hitta lösningar för andra 
identifierade behovsområden, kopplade till bostadssociala frågor. Rådberg 
lyfter också fram en annan aspekt och betonar att funktionalisterna betrak-
tade idéer som pekade framåt mot sådana lösningar som progressiva. Mot-
ståndarna fanns i traditionalisterna, nejsägarna. För att nå de formulerade 
målen kunde många av de funktionalistiska arkitekterna sätta sig över kriti-
kernas argument och allmänhetens önskemål. Idéer som ansågs bromsa ut-
vecklingen betraktades som reaktionära och bakåtsträvande.60 
   I Rådbergs analys finns en viktig iakttagelse för min egen fortsatta diskuss-
ion. De tongivande arkitekterna och teoretikerna medverkade till att forma 
en självbild som påverkat hur periodens förorts- och bostadsplanering tolkats 
i forskningen. Denna iakttagelse var central även i konstvetaren Per G Rå-
bergs avhandling om den funktionalistiska arkitekturens snabba etablering i 
Sverige åren kring 1930.61  
   Råberg identifierade redan under tidigt 1970-tal en påtaglig skillnad mel-
lan teori, retorik och praktik. Råberg visade att det ända sedan 1930-talet 
funnits en tendens – i såväl allmän debatt och kritik som övrig litteratur – att 
analysera arkitekturen utifrån uttalade teorier, retorik och ideologiska utsa-
gor. Enligt Råberg har den självbild som de historiska aktörerna medverkade 

                                                      
58 Johan Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975, Stockholm:1988. 
59 Johan Rådberg, Drömmen om atlantångaren: utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande, 
Stockholm, 1997. 
60 Rådberg, 1997, s. 87 f.   
61 Per G. Råberg Funktionalistiskt genombrott: radikal miljö och miljödebatt i Sverige 1925-
1931, Stockholm:1972. 
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till att forma därefter varit en återkommande referensram. Råberg visade 
klarsynt att teorierna och det retoriska innehållet i delar inte korresponderade 
med den reella förorts- och bostadsplaneringen, att kritikerna borde förklara 
programmen som missvisande och istället analysera artefakterna utifrån 
andra premisser. Genom såväl teori som tillspetsad retorik lanserade funkt-
ionalisterna en arkitektur som tog avstånd från det förflutna, en framåtblick-
ade och progressiv planering så radikal att åren kring 1930 förklarades vara 
en tydlig skiljelinje mellan det förflutna och framtiden. Enligt Råberg var 
många av de funktionalistiska arkitekterna framgångsrika i att framhäva 
1930-talets arkitektur som bärare av nya principer kring planering, bostads-
byggande, hygien och formgivning. Råberg visar övertygande att innehållet 
till stora delar baserades på tidigare erfarenheter. Bostadspolitik med sociala 
dimensioner, byggnadstekniska förenklingar, rationaliseringen i stadsplane-
ringen och industritillverkade bruksvaror hade diskuterats i decennier. Rå-
berg menar således att funktionalisterna snararare hade en kvalificerad för-
måga att sammanfatta tidigare erfarenheter men att erfarenheterna lanserades 
som nyheter. Och deras främsta bidrag var, enligt Råberg, att de introduce-
rade en ny estetik, en ny formkonvention. Råberg ställer därför den centrala 
frågan om inte etableringen av en ny formkonvention var överordnad det 
sociala budskapet.62  
  Arkitektur och formgivning har av olika skäl och i olika epoker omgärdats 
av skilda ideologiska begrepp. Arkitekturhistoriker Anders Åman har i en 
ofta citerad text kritiskt diskuterat tendensen att se samband mellan arkitek-
tur och ideologi.63 Åman studerar det som har definierats som ”socialistisk 
realism” eller en socialrealistisk arkitektur i Östeuropa under sovjetepokens 
decennier. Åman går igenom tidigare forskning om denna arkitektur, och 
visare hur olika forskare tolkat formspråket som manifesterad och material-
iserad ideologi, som ett konkret uttryck för den övergripande politiska ideo-
login i Östeuropa under kalla kriget.  Efter en gedigen genomgång av tidi-
gare forskning och förslag på samband mellan estetik och ideologi kommer 
Åman till en central slutsats. Enligt Åman är arkitektur indifferent och ideo-
logiskt tomt; det finns inga bestämda samband mellan ideologi och estetik. 
Byggherren och sättet att använda byggnader ger ett innehåll och forskare, 
kritiker och andra tolkar arkitekturen. Enligt Åman att det därför omöjligt att 
härleda form ur idéer eller idéer ur form. Idéinnehållet är inte en förutsätt-
ning för formen, idéerna läggs istället in i formen, och idéinnehållet är ut-
bytbart.64 Visst är det möjligt att som Åman se på arkitektur som ideologiskt 
tomt, att idéerna appliceras i gestaltningen, att idéinnehållet är utbytbart. I 

                                                      
62 Råberg, 1972, s. 292- 331, se särskilt s. 318 ff., 325 f.  
63 Anders Åman, Arkitektur och ideologi i Stalintidens Östeuropa: ur det kalla krigets skugga, 
Stockholm:1987. 
64 Åman, 1987, s. 256. 
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min avslutande diskussion diskuterar jag mina egna slutsatser och relaterar 
till Åmans teori.   

Arkitekturhistorisk modernitetsnationalism 
Historikern Alf W. Johansson har med begreppet modernitetsnationalism, 
definierat en diskursiv tolkningstradition, med kännetecknet att beskriva 
Sverige som ett föregångsland, i synnerhet i frågor om jämställdhet och rätt-
visa.65 Det jag benämner som en arkitekturhistorisk modernitetsnationalism, 
är på motsvarande sätt en diskursiv tolkningstradition där planeringen har 
omgärdats med en rad ideologiska begrepp, som demokratisk och progressiv.  
   Gregor Paulsson, en viktig aktör för den funktionalistiska arkitekturens 
introduktion i Sverige, skrev själv rörelsens tidiga historieskrivning. Som 
tongivande teoretiker formulerade han utsagor och förklaringsmodeller och 
medverkade till att etablera en tongivande tanke- och tolkningstradition. På 
så sätt medverkande Paulsson till att etablera en diskursiv tolkningstradition 
där byggandet redan under 1930-talet började omgärdas med abstrakta ideo-
logiska begrepp. Jag har därför betraktat det som relevant att inte bara refe-
rera till modern forskning utan belysa hur sådana diskursiva tankefigurer 
etablerades under 1930-talet, och hur ett sådant sätt att tolka arkitekturen 
successivt övertagits av kritiker och forskare. Jag citerade Paulsson i inled-
ningen av detta kapitel, Paulsson som i slutet av 1930-talet argumenterade 
för att de bakomliggande motiven bakom den funktionalistiska arkitekturen:  
 

[…] hade sin grund i den demokratiska utvecklingen. Den arkitektoniska 
formen var en frihetens stil, den sociala funktionen ett likhetens uttryck: att 
också i samhällets yttre form häva klassmotsättningarna och höja de eftersatta 
folkgruppernas miljöstandard.66 

 
Sven Markelius var, jämte Paulsson, en av de tongivande aktörerna när den 
funktionalistiska arkitekturen introducerades i Sverige. Den diskursiva tolk-
ningstraditionen, där byggandet omgärdades med abstrakta ideologiska be-
grepp, var central även i Markelius argumentation. När Markelius under 
1940-talet var stadsplanedirektör i Stockholms stad skrev han följande om 
den planeringen:   
 

Man möter ofta uppfattningen att vår tid saknar de historiska epokernas för-
måga till stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska manifestationer. Man pe-
kar på medeltidens kyrkor, renässansens och barockens slottsanläggningar 
och stadsplaner och frågar vad demokratins tidevarv i jämförelse härmed har 
åstadkommit. Kritiken skulle lätt kunna bemötas med hänvisning till att just 

                                                      
65 Johansson, 2001, s. 7. 
66 Gregor Paulsson, Ny svensk arkitektur, Stockholm:1939, s. 7 (förord).  
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den demokratiska andan söker sig andra uttrycksformer. […] Men vad som 
redan nu åstadkommes, vad demokratisk nybyggaranda har förmått eller är på 
väg att fullborda kan på sitt sätt mäta sig med vad tidigare epoker på skif-
tande ideologisk grund kunnat åstadkomma. 67  

 
Funktionalisterna själva medverkade således till att etablera en tolkningsmo-
dell genom att skriva om den funktionalistiska arkitekturen som ett konkret 
uttryck för den välfärdsstatliga reformpolitiken. En annan strategi var att 
försöka skriva in arkitekturen i en nationell idéhistoria. Tendensen att för-
söka skriva in funktionalismen - trots allt internationell påverkan - i en nat-
ionell idéhistoria är en intressant idéhistorisk aspekt, men som undersökts i 
andra sammanhang.68 En diskursiv tolkningstradition, där byggandet omgär-
dades med abstrakta ideologiska begrepp, har pågått i decennier och succe-
sivt etablerat sig som vetenskapliga tolkningar. Tendensen att skriva ut ett 
direkt samband mellan arkitektur och politik har flera sammanhängande 
förklaringar. Ett sätt att förklara detta är flera av de tongivande arkitekterna 
och samhällsplanerarna, som Sven Markelius, Torsten Westman och Carl-
Fredrik Ahlberg har beskrivits som nära lierade med socialdemokratin.69 
Men såväl Paulssons som Markelius argumentation, att förklara arkitekturen 
som demokratisk, kan också kopplas samman med en central tanketradition 
etablerad och reproducerad av medlemmarna i intresseorganisationen 
Svenska Slöjdföreningen.  

                                                      
67 Sven Markelius, ”Stadsplanefrågor i Stockholm”, i Byggmästaren 1945, Stockholm:1945, 
s. 358.  
68 Kultur- och arkitekturskribenten Gustav Näsström skrev en hel bok i ämnet. Hans skrift 
från 1930, Svensk funktionalism, var den text som kanske tydligast visade på en tendens att 
försöka göra arkitekturen ”svensk.” Näsströms tes var att funktionalismen inte skulle ses 
enbart som en importerad stil och därmed inte som osvensk eller i avsaknad av nationella 
traditioner. Istället förde Näsström fram argumentet att den inhemska byggnadstraditionen i 
sekler baserats på nyttoaspekter, såsom rationella konstruktioner och standardisering. Syftet 
var att påvisa att arkitekturen hade djupa rötter i gammal nationell byggnadstradition, och på 
så sätt vidga uppfattningen av begreppet funktionalism. Med sin rikt illustrerade bok hade 
Näsström en tydlig ambition att spåra idéerna till Ornässtugor, gärdsgårdar, Vasaborgar, 
anspråkslösa byggnader på landsbygden, för att slutligen se funktionalismens rötter i heden-
hös. Se Gustav Näsström, Svensk funktionalism, Stockholm:1930. Helena Mattson och Sven-
Olov Wallenstein har analyserat denna tendens. Tendensen att återknyta till historia och trad-
ition – snarare än till det internationella avantgardet – var i högsta grad en medveten strategi, 
vilket sågs som ett viktigt retoriskt grepp. En starkt bidragande orsak, enligt Mattson och 
Wallenstein, till att koppla det moderna till det traditionella var att mottagarna av arkitekturen 
då antogs vara lättare att påverka. Om mottagarna direkt relaterade arkitekturen med en nat-
ionell historia antogs de ha lättare att identifiera sig med moderniseringen. Helena Mattsson 
och Sven-Olov Wallenstein, 1930/1931 Den svenska modernismen vid vägskälet, Stock-
holm:2009, s. 7-8. 
69 Torbjörn Nilsson, ”Politikens tjänstemän Stadens glömda makthavare”, i Stockholm blir 
välfärdsstad: kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945, (red. Torbjörn Nilsson) Stock-
holm:2011, s. 105. 
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   Föreningen grundades 1845 som ett resultat av skråväsendets avskaffande 
och att näringsfriheten infördes med mål att värna om hantverkets kvalitet 
och en smakens förädling. 1910-talet var en brytpunkt i föreningens fortsatta 
verksamhet. Erik Wettergren, Gregor Paulsson och textilkonstnärinnan Elsa 
Gullberg kritiserade från och med 1914 sin samtids formgivning, och med-
verkade till en förnyelse av föreningens arbete. Konstvetaren Astrid 
Skjerven har analyserat likheter men också olikheter mellan de nordiska 
slöjdföreningarna. Skjerven visar att Svenska Slöjdföreningen hade ett tyd-
ligt fokus på hemmet och vardagsvaran, med en estetisk och moralisk di-
mension, men också en social och politisk. I Norge och Finland fanns också 
påverkan av en sådan ideologisk, social och politisk inriktning, som dock var 
betydligt svagare i Danmark när det gällde det sociala. I den danska före-
ningen var ideologin kring hemmet mer individorienterad.70 I Sverige var 
föreningen den centrala opinionsbildaren vad gällde inrednings- och bostads-
ideal, och utgångspunkten var att formgivning, inredning och bostadsplane-
ring skulle kunna medverka till att höja livskvaliteten, såväl fysiskt som in-
tellektuellt och emotionellt. Påverkad av Deutscher Werkbund omorganise-
rades den svenska föreningen under 1910-talet, och inriktningen därefter kan 
sammanfattas i tre punkter: Att främja vad som ansågs vara funktionell och 
praktisk formgivning. Att verka för vad som ansågs vara en förbättrad ge-
staltning och inredning av bostäder och offentliga inredningar. Att sprida 
kunskap om bostadsanvändning, konsumtion av inrednings- och bruksföre-
mål samt medverka till att informera om vad som sågs som lämpliga möble-
ringsprinciper.71  
   Svenska Slöjdföreningen var, framförallt efter 1930, något av funktional-
ismens epicentrum i Sverige. Föreningens medlemmar medverkade samti-
digt till att formulera såväl utställningsprogram som sin egen historieskriv-
ning, en aspekt som har uppmärksammats i tidigare forskning. Konstvetaren 
Helena Kåberg har visat att de idéer som formulerades av Svenska Slöjdför-
eningens tongivande medlemmar länge dominerat, både i debatt, samtida 
litteratur, utställningar och den efterföljande historieskrivningen.72 Konstve-
                                                      
70 Astrid Skjerven, Goodwill for Scandinavian Design: Lunningprisen 1951–70, Oslo:2001, s. 
12 f.  
71 Om Svenska Slöjdföreningens tidiga historia se Gunilla Frick, Svenska slöjdföreningen och 
konstindustrin före 1905, Stockholm:1978. Se även Ludwig Qvarnström, Form i förändring: 
några teman i Föreningen Svensk forms tidskrift 1945-2002, Lund:2005, s. 13 f.               
72 Helena Kåberg, ”Ful och vacker frukttallrik - om 1900-talets moderna formsyn och nutida 
krav på en rik formvärld”, Förfärligt härligt, Nationalmusei utställningskatalog nr 651, 
Stockholm:2007, s. 225. Föreningens verksamhet dokumenterades i föreningens tidskrift, 
Svensk Form. I ett stort antal program, skrifter, publikationer och utställningar har utgångs-
punkten om vackrare vardagsvaror och bättre bostäder varit central. De texterna har därefter 
varit viktiga referenser när aktörer från föreningen medverkat till historieskrivningen. De 
många bostadsutställningar som Svenska Slöjdföreningen organiserade under perioden har 
länge varit nav i kronologi och inriktning för såväl historieskrivningen som efterföljande 
forskning, och föreningens många texter, utställningar och utställningsprogram en central 
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tarna Sara Kristoffersson och Christina Zetterlund har också visat att 
Svenska Slöjdföreningens historia länge varit synonym med en övergripande 
svensk form- och inredningshistoria; en historieskrivning som i många fall 
producerats av forskare, skribenter eller debattörer som själva varit knutna 
till Svenska Slöjdföreningen. Christina Zetterlund visar också hur begrep-
pet ”demokrati” haft stor betydelse i skapandet av en designidentitet i Sve-
rige, en utveckling som Svenska Slöjdföreningen i hög grad medverkat till 
sedan 1910-talet.73  
   I den historieskrivning som fokuserat på Svenska Slöjdföreningens narrativ 
och kronologi återkommer gång på gång aspekter som blivit betydelsebä-
rande i narrativet. Utifrån Ellen Keys och Gregor Paulssons retorik 
om ”skönhet för alla” och ”vackrare vardagsvaror” förklarades ambitionen 
vara en inkluderande och demokratiserande önskan att utjämna distansen 
mellan olika grupper av inkomsttagare och andra kategoriserade grupper.74 

                                                                                                                             
utgångspunkt och referenser. Efter ett förhållandevis snävt urval av utställningar och texter, 
företrädesvis arrangerade eller utgivna av föreningen, har narrativet om formgivningens ut-
veckling länge fokuserat på Svenska Slöjdföreningens kronologi och ideologi. Alternativa 
källor har inte saknats men tidskriften Svensk form har länge varit den tongivande källan och 
referensen. I en sådan tradition analyseras Stockholmsutställningen och 1930-talet företrädes-
vis ur föreningens perspektiv. 1940-talet framställs som ett mer moget och vardagligt decen-
nium där vardagen kopplas samman med frågor om utbildning och kurser kring bostaden och 
boendet. För exempel på publikationer där föreningens verksamhet har en central del i narra-
tivet: Nils G Wollin, Hemmet och den moderna smaken en vägledning, Stockholm:1928. Nils 
G. Wollin, Nutida svensk konstslöjd, Stockholm:1931. Gregor Paulsson, Trettiotalets pro-
blem, fyrtiotalets program, i Konsthantverk och hemslöjd i Sverige, Stockholm, (red. Åke 
Huldt) Stockholm:1941. Arthur Hald och Sven Erik Skawonius, Nyttokonst, en bildrevy med 
kommentarer, Stockholm:1951. Arthur Hald och Sven Erik Skawonius, Contemporary Swe-
dish Design, Stockholm:1951. Ulf Hård af Segerstad, Nordisk nyttokonst, Stockholm:1961. 
Arthur Hald och Sven Erik Skawonius, Svensk Form, Stockholm:1961. Gregor Paulsson. 
Stilepok utan morgondag, Fataburen Stockholm:1968. Dag Widman, Konsthantverk, konstin-
dustri, design 1895-1975, Stockholm:1975. Monica Boman(red.), Svenska Möbler 1890-1990, 
Lund:1991. Kerstin Wickman (red.). Formens rörelse: Svensk Form genom 150 år, Stock-
holm:1995.  
73 Sara Kristoffersson och Christina Zetterlund, ”Historiography of Scandinavian design”, i 
Scandinavian design: alternative histories, (red. Kjetil Fallan) London:2012, s. 28 -31. Se 
även Christina Zetterlund, ”Just decoration?”, Scandinavian design: alternative histories, 
London:2012, s. 103-116. Sara Kristofferson analyserar hur IKEA som kommersiell aktör 
framgångsrikt kommersialiserat på begreppen ”Design for everyone” och ”Democratic de-
sign”. Se Sara Kristofferson, Design by Ikea A Cultural History, London:2014. 
74 Gunnela Ivanov, Vackrare vardagsvara - design för alla?: Gregor Paulsson och Svenska 
slöjdföreningen 1915-1925, Umeå: 2004, s. 273 ff. Som konstvetaren Jeff Werner påpekat 
betonas av tradition en idéhistorisk kontinuitet mellan Key och Paulsson. Konstvetaren Cilla 
Robach har belyst skillnader mellan Key och Paulsson. Key vägleddes av tanken att den 
individuella människan skulle omges av vackra föremål, medan Paulsson såg på en förbättrad 
formvärld som en viktig del av en mer generell modernisering av Sverige där formgivning 
sågs som en del av ett rationellt, modernt samhälle, där ett enhetligt formspråk sågs som ett 
tecken på ett civiliserat samhälle. Werner, 2008, s. 244. Samt Cilla Robach, ”Ting för den 
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Som opinionsbildare i inredningsfrågor hade flera tongivande medlemmar i 
Svenska Slöjdföreningen ett konkret mål: med den vackrare vardagsvaran 
syftade de till att sprida ett ”demokratiskt” inredningsideal. Och som 
idéhistorikern Maria Göransdotter betonar gällde att marknadsföra 
det ”klasslösa hemmet”, ”demokratins hemtyp”, så som arkitekt Åke Huldt 
formulerade sakfrågan i en broschyr för bosättningslån från 1944.75  Begrep-
pet demokrati var en del av argumentationen i flera texter vid 1900-talets 
mitt. Under rubriken ”Demokratins miljö” skrev Gregor Paulsson i början 
av1940-talet, att ”Stadsbyggarnas, arkitekterna, nyttokonstnärerna och teo-
retikernas viktigaste arbete är för närvarande att utarbeta samhällsmodeller, 
bostads- och bohagsmodeller, vilka genom sin beskaffenhet äro bättre äg-
nade än hittillsvarande att skapa en till det demokratiska samhället och den 
demokratiska människan passande miljö.”76  
   Paulssons sätt att se på den epok han själv var med och introducerade har 
fått stor avspegling i hur senare forskning analyserat periodens förorts- och 
bostadsplanering. Utan att direkt relatera till Paulsson var detta en iakttagelse 
som gjordes redan på 1970-talet av arkitekturhistoriker Bengt O H Johans-
son. 77 Han visade redan då att det länge funnits en tendens att arkitektur-
historiker tenderade att återge de värderingar och omdömen som omgärdade 
arkitekturen när den introducerades. De argument som framfördes i de ton-
givande tidskrifterna har övertagits av arkitekturhistorikerna. Utvecklingen 
har återberättats – med exempelvis facktidskriften Byggmästaren som käll-
material – men tidsdistansen genererar inte, enligt Johansson, några direkta 
perspektivförskjutningar.78 Arkitekturhistoriker Johan Rådberg har skrivit 
om en annan aspekt som möjligen medverkat till att de värderingar och om-
                                                                                                                             
Moderna människan”, i Utopi och verklighet: svensk modernism 1900-1960. (red. Cecilia 
Widenheim) Stockholm:2000, s. 196.   
75 Maria Göransdotter, ”Smakfostran och heminredning: Om estetiska diskurser och bildning 
till bättre boende i Sverige 1930–1955”, i Kultur och konsumtion i Norden 1750-1950. (red. 
Johan Söderberg och Lars Magnusson) Helsingsfors:1997, s. 266 f. Samt Maria Göransdotter, 
”Möbleringsfrågan: Om synen på heminredning i 1930- och 1940-talens bostadsvaneunder-
sökningar”, i Tema teknikhistoria, Historisk Tidskrift, 1999. Stockholm:1999, s. 449–474. Se 
även diskussion i Ivanov, 2004, s. 284. När arkitekt Åke Huldt, redaktör på Svenska Slöjdför-
eningens tidskrift i mitten av 1950-talet, presenterade den första bosättningsbroschyren i 
föreningens tidskrift 1944 skedde det med följande symptomatiska argument: ”[Broschyren] 
har utarbetats i medvetande om att det klasslösa hemmet, demokratins hemtyp, endast kan 
utformas i en större frihet från konventioner och traditionella vaneföreställningar, genom ett 
enklare och naturligare bohagsbestånd och ökande kunskaper om ändamålsenlighet och kvali-
tet.” Åke Huldt, ”Bosättning, Riksbankens broschyrer för hembildare”, i Tidskriften Form 
nr.1:1944, s. 31. Huldt recenserade den broschyr som Svenska Slöjdföreningen arbetade fram 
och som finansierades av Riksbanken. Broschyren var ett led i Svenska Slöjdföreningens 
utbildning när unga familjer skulle bilda hem.  
76 Gregor Paulsson, ”Demokratins miljö”, i Tidskiften Form nr. 1:1944, s. 3.  
77 Bengt O H Johansson, ”Svensk arkitekturpolitik under 1900-talets första decennium”, i Sju 
uppsatser i svensk arkitekturhistoria. (red. Ulf G Johnsson), Uppsala:1970, s. 36. 
78 Johansson, 1970, s. 36.  
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dömen som omgärdade arkitekturen när den introducerades reproducerats.79 
Rådberg skriver om sina egna erfarenheter från utbildningen till arkitekt 
under 1960-talet, om att skolas in i arkitektens självbild, i synnerhet den 
funktionalistiska arkitektens självbild, där vissa positioneringar och uppfatt-
ningar var bortom kritik och höjd över all diskussion. Enligt Rådberg var 
bland annat synen på betydelsen av Stockholmsutställningen 1930 central, 
som enligt självbilden innebar ett genombrott för en förnyad syn på stads- 
och bostadsplanering grundad på funktionsstudier och social rättvisa. I form-
ationen och etablerandet av sådan självbild ansågs arkitekten, så som Råd-
berg framställer detta, ha ett uppdrag: att forma framtidens planering efter 
vad som ansågs vara en ny och bättre modell.80 
   Såväl Johanssons som Rådberg iakttagelser kan med andra ord ses som 
exempel på hur reproduktion av tankestrukturer och tolkningstraditioner, där 
retoriska utsagor formulerade under 1930-talet, succesivt etablerats som 
vetenskapliga tolkningar. Ett exempel på en sådan tendens finns när sociolo-
gerna Mats Franzén och Eva Sandstedt sammanfattar funktionalismens ideo-
logiska överbyggnad i en koncentrerad sammanfattning.81 I deras bok om 
efterkrigstidens grannskapsplanering söker de planeringsidéernas grunder 
och grannskapet som framtidens demokratiska stadsplaneform. Franzén och 
Sandstedt analyserar såväl grannskapsplaneringens genomförande och visar 
samtidigt att planeringen innehöll en rad paradoxer, bland annat att plane-
ringen omgärdades av demokratiska ambitioner om ett deltagande samhälls-
liv för invånarna, samtidigt tenderade planeringen att leda till ensamhet och 
isolering. I deras tongivande och ofta citerade avhandling från 1981återfinns 
emellertid en tolkning som är tydligt besläktat med de utsagor som formule-
rades av funktionalisterna under 1930-talet:  
  

Vi kan således konstatera att funktionalisterna ritar bostäder för alla sam-
hällslager. Visserligen kommer bostäderna för de högre skikten att bli större 
och mer estetiskt tilltalande än de för de lägre, men i grunden för denna arki-
tektur existerar inga klasser, utan en universell människa med konstanta be-
hov. Funktionalismen är progressistisk. Som sådan bär den på en tro om för-

                                                      
79 Rådberg, 2014, s. 14, 72 f. 
80 Rådberg, 2014, s. 14, 72 f. Rådbergs tanke om konstruktionen av den funktionalistiska 
arkitektens självbild kan relateras till förslaget att flera av de tidiga funktionalistiska gruppe-
ringarna hade normerande inslag, med sanktioner mot avvikande estetiska uttryck eller indi-
vider som på olika sätt bröt mot skrivna och oskrivna regler. Arkitekt Christer Bodén har 
tillspetsat liknat dessa grupperingar i den tidiga modernismen som en ”religiös väckelserö-
relse.” Enligt Bodén utvecklades ett slags broderskap, som inte bara var starkt sammansvetsat 
i kollegial och ideologisk samstämmighet, utan som tidvis innehöll tendenser till sanktioner 
gentemot meningsmotståndare som inte accepterade programmet. Se Christer Bodén, Modern 
arkitektur Funktionalismens uppgång och fall, Helsingborg:1989, s. 132.  
81 Mats Franzén och Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande: om efterkrigstidens nya 
stadsmönster i Sverige, 2 uppl. Lund:1993, s. 183. 
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nuftet, framtiden och vetenskapen. Människan ses som en universell arketyp 
med naturgivna behov. Den bygger på föreställningen att det med vetenskap-
ens hjälp är möjligt att utarbeta modeller för samhällets uppbyggnad så att 
samhället korresponderar med människans naturgivna behov. I det samman-
hanget blir standardisering både nödvändigt och önskvärt. Standardiseringen 
blir samtidigt uttryck för jämlikhet. Även om funktionalisterna ritat bostäder 
för människor med olika inkomster, så finns ändå i grunden vissa givna be-
hov som i bostaden motsvarar vissa givna funktioner oavsett inkomst.82   

 
Arkitekturhistoriker Eva Rudberg, som i decennier forskat om den funktion-
alistiska arkitekturens idéhistoria, har skrivit om arkitekturen ur många 
idéhistoriska perspektiv och belyst arkitekturen i arkitektbiografier och te-
matiserade monografier. I en passage, i sin bok från 1999 om Stockholms-
ställningen 1930, beskriver Rudberg en planering som såväl i retorik och 
praktik syftade till att ta avstånd från borgerliga traditioner. Hon förklarar 
utvecklingen ur arkitekternas perspektiv:         
  

Utgångspunkten för funktionalisterna var en reaktion mot ett stelnat klassam-
hälle med fasta mönster, vanor och normer som dåligt svarade mot den mo-
derna tiden. I form, teknik och materialval ville funktionalisterna frigöra sig 
från tidigare arkitekturepoker. 83 

 
I en tvärvetenskaplig antologi om arkitektur, byggnader och dess betydelser, 
en bok som behandlar flera epoker och byggnadstyper, skriver Rudberg ett 
kapitel om 1930-talets arkitektur.84 Rudberg diskuterar såväl formspråk och 
aspekter kring ”svenskhet” i den funktionalistiska arkitekturen. Rudberg 
påpekar att 1930-talets arkitekter sällan talade om funktionalismen som ett 
”demokratiskt” formspråk. Rudberg lyfter alltså diskussionen från formsprå-
ket och betonar syften bakom planeringen, och Rudberg betonar att funkt-
ionalisterna i själva sättet att planera hade demokratiska anspråk:    
 

Samtidigt, och till skillnad från tidigare ideal att ge varje byggnadstyp dess 
identitet, fick funktionalisternas byggnader en likformighet, som kan ses som 
ett medvetet sätt att uttrycka byggnadstypernas lika värde. Också den en-
skilda byggnadens olika delar skulle vara likvärdiga, klassicismens sym-
metrier och hierarkier ersattes av asymmetri och hus utan ”baksidor.” Ut-
gångspunkten var demokratisk, den att de människor som arbetade eller 
bodde i byggnaderna var lika mycket värda och därför hade rätt till en väl-

                                                      
82 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 183. 
83 Eva Rudberg, Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk arkitektur, 
Stockholm:1999, s. 31.  
84 Eva Rudberg, ”Demokratisk form och bristande svenskhet?”, i Byggnader och betydelser: 
En antologi om arkitektur. (red. Britt-Inger Johansson) Stockholm:2000. 
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fungerande och god miljö. Och för att uppnå det gällde vissa grundläggande, 
funktionella regler, menade man, som i sin tur kunde leda till likformighet.85                           

 
Det senaste decenniet har liknande tolkningstraditioner återkommit frekvent, 
och återfinns idag i såväl statliga utredningar, avhandlingar som populärve-
tenskapliga essäer. Kerstin Wickman, professor i design och konsthantverk, 
var i decennier verksam som skribent och redaktör för Föreningen Forms 
tidskrift. När Wickman medverkade som skribent i en statlig utredning pub-
licerad under 2000-talet summerade hon utvecklingen under drygt ett sekel 
som att planeringen utformats efter tanken om tillgänglighet och demo-
krati: ”[…] och mer än av något annat har svensk inredning, arkitektur och 
formgivning utmärkts av en demokratisk vilja.”86  
   Tolkningstraditionen om arkitekturen som egalitär och icke-hierarkiska 
återfinns även i analyser om förortens sociala sammansättning. Anders Tör-
nqvist, forskare i socialt arbete publicerade 2001 en avhandling om tre föror-
ter från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, planerade av Göteborgs 
kommun.87 Törnqvist argumenterar för att kommunen, med stadsplanering, 
avsåg att skapa ett integrerande samhälle och i förorterna skulle alla kunna 
tänkas bo, att bostadspolitikens generella karaktär avspeglades i de verk-
ställda stadsplanerna. De kommunalt realiserade stadsplanerna i Göteborg 
blir i Törnqvists tolkning ett konkret uttryck för socialdemokratins utjäm-
nande ideologi. Enligt ett sådant synsätt handlade bostadspolitiken om social 
integration, om att öka människors resurser, om att utjämna och att minska 
social distans mellan samhällsgrupper, en inriktning som skulle vara kärnan i 
den rikspolitiska och kommunala politiken.88 Etnologen Karl-Olov Arnstberg 
har tolkat befolkningssammansättningen i förorterna i en likande tolknings-
tradition; att förorterna var planerade för en ny typ av människa, varken 
”borgare” eller ”proletär”, ”landsbygdsbo” eller ”stadsbo”. Arnstbergs tolk-
ning är att förorten därför var en symbol för svensk framtidstro och stod som 

                                                      
85 Rudberg, 2000, s. 219.  
86 Claes Ljungh, Martin Sundelius och Kerstin Wickman, Statens insatser för form och design 
slutbetänkande från form- och designutredningen, statens offentliga utredningar, SOU 
1999:123. Stockholm:2000, s. 190. Även om utredningen är ett samarbete mellan olika utre-
dare är det sannolikt att Kerstin Wickman skrivit de återblickande analyserna. I ett annat 
sammanhang, när Wickman ska analysera Gunnar Asplunds inredning i Göteborgs rådhus 
sker det under rubriken ”Estetik för demokrati”. Wickman skriver om Asplunds möbelform-
givning men skriver också generellt om vad hon ser som ”modernismens lätthet, luftighet och 
konstruktiva klarhet”, och att även Asplunds redovisande konstruktioner i möblerna kan 
tolkas som uttryck för en ”demokratisk ambition”, därför att betraktaren då, enligt Wickman, 
ges möjlighet att lättare förstå hur något är uppbyggt och tänkt. se Kerstin Wickman, ”Estetik 
för demokrati”, i Asplunds rådhus i Göteborg Tiden, platsen, arkitekturen. (red. Claes Cal-
denby) Stockholm:2010, s. 108. 
87 Anders Törnqvist, Till förortens försvar: utveckling och organisering i de tre stadsdelarna 
Hjällbo,  Hammarkullen, Eriksbo 1970-1995, Göteborg:2001, s. 17. 
88 Törnqvist, 2001, s. 17. 
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ett vapen mot det gamla klassamhället.89 Arkitekturhistoriker Lisa Brunns-
tröm skriver i sin bok från 2004 om Kooperativa förbundets arkitektkontor 
och arkitekturen ur en rad perspektiv, såväl ur kooperationens perspektiv 
som i ett brett idéhistoriskt perspektiv. När Brunnström i ett kort koncentrat 
sammanfattar arkitekturens ideologiska överbyggnad återkommer tankefigu-
ren: 
 

Arkitektkontoret sysselsatte sig främst med ”vardagsarkitektur”. Det var 
byggnadsuppgifter som knöt an till folkhemmet. Det var jämställdhetens arki-
tektur där byggnadstyperna egaliserades, både i teori och praktik. 90  

 
År 2010 skrev filosofen Lars O Ericsson om hans syn på varför modernism-
en/funktionalismen fick ett så stort genomslag i Sverige. Ericssons tankefi-
gur och en tolkning är nära besläktad med den retorik som formulerades 
under 1930-talet och som succesivt etablerats som vetenskapliga tolkning-
ar.91 Ericsson betonar ideologiska aspekter till varför modernism-
en/funktionalismen fick ett så stort genomslag i Sverige, såsom rörelsens 
”socialistiska ideal som jämlikhet, klasslöshet, gemensamma former, en 
kollektivt baserad subjektivitet och ett bejakande av utbytbarhet och likfor-
mighet (’lika boende för alla’)”.92  
   I en statlig promemoria från 2012, en text där utredarna Ann Katrin Age-
bäck och Kersti Sandin Bülow kartlade formgivningsfältets historia och 
framtid, återkommer tankefiguren att design skulle ha demokratiska och 
icke-hierarkiska dimensioner.  Agebäck och Bülow intervjuade en rad aktö-
rer, formgivare, skribenter, kritiker och forskare och andra i fältet yrkesverk-
samma, och utifrån intervjuunderlaget kom de fram till att 1900-talets form-
givning kan sammanfattas med orden ””modernt, demokratiskt, icke-
hierarkiskt, framtidsinriktat, rationellt, funktionsinriktat””.93  
   Såväl arkitekturhistoriker Bengt OH Johansson som Johan Rådberg har 
framfört några förklaringar bakom en sådan tolkningstradition. Johansson 
påpekade redan under 1970-talet att det funnits en tendens att de argument 
                                                      
89 Karl-Olov Arnstberg, ”Fattigkulturer och samhällssolidaritet”, i Svenska Dagbladet, Under 
strecket, 15.3.1998. 
90 Lisa Brunnström, Det svenska folkhemsbygget: om Kooperativa förbundets arkitektkontor, 
Stockholm:2004, s. 317. 
91 Lars O Ericsson, ”Visionerna som gjorde funkisen svensk”, i Svenska Dagbladet, Under 
strecket, 26.1.2010. 
92 Ericsson. 2010, Lars O Ericsson och konstvetaren Linda Rampell använder sig av liknande 
tolkningsmodeller. I en omdiskuterad och kritiserad analys förde Rampell fram tanken att 
Svenska Slöjdföreningen understödde en estetik som, sanktionerad av svenska staten, var 
”kollektivistisk” och ”socialistisk”, där ”blonda”, ”ljusa” och ”rena” inslag i formspråket var 
såväl en förlängning av som ett uttryck för rashygieniska idéer. Se Linda Rampell, En kritisk 
undersökning av det modernistiska projektet för design i Sverige, Lund:2002. 
93 Ann Katrin Agebäck och Kersti Sandin Bülow, Översyn av form- och designområdet – att 
synliggöra och skapa insikt, Stockholm:2012, s. 21. 



 44 

som omgärdade arkitekturen när den lanserades övertagits i forskning, att 
tidsdistansen inte generat förväntade perspektivförskjutningar.94 Råberg vi-
sade i sin forskning att de tongivande arkitekterna och teoretikerna medver-
kade till att forma en självbild som påverkat hur periodens förorts- och bo-
stadsplanering tolkats i forskningen.95 Sådana tolkningar har således fram-
förts efter såväl Johanssons och Råberg iakttagelse. Exemplen kan mång-
faldigas. I såväl debatt, vetenskapliga texter som statliga utredningar 
omgärdas planeringen med en rad abstrakta begrepp, som progressiv, egali-
tär och demokratisk, en tanketradition som påbörjades under 1930-talet och 
som pågår ännu 2015. Arkitekt Peter Lundevall, länge verksam som stads-
planerare i Stockholm stad, har skrivit om stads- och parkplaneringens histo-
ria i Stockholm.96 Lundevall skriver om parkerna, om stadsrummen och för-
hållandet mellan byggnader och parker, belyser utvecklingen i stadsplane-
ring med fokus på 1900-talet. När Lundevall skriver om sambandet mellan 
arkitektur och ideologi är det enligt en diskursiv tankefigur som pågått sedan 
1930-talet:  
  

Socialdemokratins mission var att utjämna klasskillnaderna. De radikala 
funktionalisternas stadsbyggnadsmodell var ett viktigt redskap. Kvarterssta-
den representerade det gamla orättvisa borgerliga klassamhället. Modernis-
terna ville i början av 1930-talet efter blott en tioårig demokratisk uppstart, 
verka för det gränslösa samhället genom en gränslös planstruktur och neutral 
enkel arkitektur. De nya friliggande lamellerna i förorten med sina stora föns-
ter och rena former inbäddade i grönska signalerade just gränslöshet.97                 

                                                      
94 Johansson, 1970, s. 36.  
95 Rådberg, 1997, s. 87. 
96 Peter Lundevall, Staden mellan rummen, Stockholms stadsbyggnad i brytningstid, Stock-
holm:2015, s. 51. 
97 Peter Lundevall, 2015, s 51. Ett annat påtagligt exempel är när organisationen VisitSweden, 
med svenska Staten via Näringsdepartementet och organisationen Svensk Turism, som hu-
vudmän, marknadsför formgivning från Sverige till en turistande allmänhet. Under rubriker 
som ”Svensk design - En demokratisk tradition”, ”Formgivning utifrån omtanke och jämlik-
het” och ”Demokratiskt design som kommersiell succé”, länkar organisationen till såväl 
föreningen Svensk Form, IKEA, auktionsfirmor och andra aktörer på den kommersiella 
marknaden. I texten refereras till såväl Gregor Paulssons ”Vackrare vardagsvara” och Ellen 
Keys ”Skönhet för alla”, och utvecklingen under 1900-talet sammanfattas enligt följande: 
”Svensk design är känd för att vara både funktionell och estetisk med en rättfram enkelhet i 
linjer och materialval vilket troligen härstammar från vår praktiska svenska folksjäl. Designen 
har också ett starkt ursprung i den skandinaviska mentaliteteten, en ”demokratisk” och hu-
manistisk hänsyn i hela synen på design som hjälpmedel i vardagslivet och en grad av under-
fundig innovation i stort och smått.” Se www.visitsweden.se/Mediainformation/Svensk de-
sign – en demokratisk tradition (läst den 17 aug. 2015).               
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Arkitektur som disciplinerande/självdisciplinerande 
En generell kritik mot hur 1900-talets förorter planerats har pågått i decen-
nier, både i allmän debatt och inom olika vetenskapliga discipliner. Michel 
Foucaults teorier om hur makten fungerar, befästs och legitimeras har varit 
en grundläggande utgångspunkt för kritiska undersökningar om staden och 
bostaden som normerande, disciplinerande och självdisciplinerande. 
Foucaults tänkande delas vanligen in i tre perioder med delvis urskiljbara 
tyngdpunktsförskjutningar: en ”arkeologisk” och diskursinriktad period fram 
till omkring 1970, en maktanalytisk period fram till slutet av 1970-talet, och 
en inriktning som fokuserade på styrning, etik och subjektskonstituering, 
vilken pågick fram till hans död 1984. Under den första perioden analyse-
rade Foucault olika vetande- och kunskapssystem. Under den andra perioden 
intresserade han sig för olika former av makt och makttekniker och under 
den tredje perioden riktade han in sig på nya styrningsformer i det moderna 
samhället och individens självkonstituering.98  
   Arkitektur och rumslighet var en del av Foucaults undersökning under den 
första perioden, då han bland annat analyserade rum som isolerade, överva-
kade och disciplinerade individer eller grupper. Planering av olika samhälls-
institutioner, som fängelset, skolan, sjukhuset och andra specialiserade in-
stitutioner, innebar ett övervakande och disciplinerande av individer. Dessa 
rumsliga disciplineringstekniker med inrutade scheman, övervakning och 
isolerade rum var en produktiv maktutövning på mikronivå, främst inriktad 
på att bestraffa, isolera, övervaka eller disciplinera enskilda individer eller 
grupper av människor i specialiserade institutionsbyggnader, såsom fängel-
set, anstalten eller skolan.99  

                                                      
98 Roddy Nilsson, ”Foucault, historien och historikern. Receptionen av Foucault inom svensk 
historisk  forskning”, i Lycknos Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Uppsala:2008, s. 122. Se 
även Michael Foucault. ”Truth and power”, i Power/Knowledge: selected interviews and 
other writings 1972-1977 (red. Colin Gordon) NewYork:1980, s. 115.  
99 Till den slutna miljöns rumsliga strategier räknas kasernen, internatskolan, fabriken och 
anstalten, med syfte att isolera, skydda och fixera det svårkontrollerade, onormala och odisci-
plinerade. Till denna kategori hör den berömda panoptikontolkningen av Jeremy Benthams 
fängelseprincip som kopplas samman med tre centrala begrepp: makt, vetenskap och sociala 
kroppar. Benthams panoptiska fängelse var ett radikalt tankebrott och en innovation i discipli-
neringens utveckling. Inrutning är en annan rumslig strategi för att upprätta kontroll och 
social ordning. Inrutningens övergripande idé har varit att skapa fasta relationer mellan indi-
vider och platser med syfte att fixera den enskilda individen till ett specifikt rum samt att lösa 
upp oönskade och svårkontrollerade gruppbildningar. En tredje kategori av rumsliga strategier 
benämner Foucault som funktionella placeringar. Samhälleliga funktioner som skolor, fabri-
ker etc. placeras åtskilda från varandra – av hygieniska och rationella skäl. I de rumsliga 
rangordningsprinciperna ser Foucault en förlängning av de funktionella rumsbestämmelser-
na. Främst kommer de till uttryck i arbetets organisering i rumsliga serier som gör individerna 
utbytbara och flyttbara mellan hierarkiskt ordnade arbetsuppgifter. Samtidigt som individen 
statiskt binds till en teknisk process finns det möjlighet att cirkulera mellan olika befattningar, 
en rörlighet som i rumsliga rangordningsprinciper innebär effektivare hushållning med krop-
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   I Foucaults texter från slutet av 1970-talet betraktas styrningsteknik och 
maktutövning i allt större utsträckning som ett sätt att styra, organisera och 
administrera för möjligheter, för fria och individuella val, och därmed styra 
individer och grupper in i vissa val. Det som enligt Foucault gör att makten 
får giltighet och blir accepterad, är att den är en kraft som genomsyrar och 
skapar hela den sociala ordningen. Ur ett sådant perspektiv tillhör inte mak-
ten enbart individer eller bestämda grupper med bestämda intressen utan är 
spridd över olika sociala praktiker, bland olika professioner och bland olika 
kunskapsfält. Makten kan därför inte uteslutande förstås som disciplinerande 
utan är även produktiv, genom att den också verkar genom självsanering, 
självövervakning och självdisciplinering.100 
   Teorier om makt och maktteknik fick stort genomslag i sociologi, historia 
och andra vetenskapliga discipliner under 1980-talet. Vanligen kallas det 
Govermentality studies. Sociologen Sophia Lövgren har sammanfattat 
Foucaults komplexa governmentalitybegrepp och delar in det i följande tre 
premisser. För det första att det finns en samhällelig makt och styrning som 
kommer ovanifrån. För det andra att denna makt och styrning innehåller 
visioner av olika slag. För det tredje att dessa visioner och syften grundas på 
föreställningar om medborgarna, som utgår från antingen genererad kun-
skap, eller föreställningar som är baserade på fördomar, värderingar och 
åsikter.101 Foucaults teorier om styrning och makt från 1970-talet har fått 
stort genomslag, och bidragit till att 1900-talets förorts- och bostadsplane-
ring tolkats som en makt- och disciplineringsteknik som på olika sätt med-
verkat till att underlätta, möjliggöra och uppmuntra till en viss typ av hand-
lande, att organisera, administrera och disciplinera/självdisciplinera befolk-
ningens sätt att leva. Ett flertal forskare, främst i ämnet historia, har mer eller 
mindre uttalat analyserarat staden och stadsplaneringen i en sådan teoretisk 
tolkningstradition.  
   Historikern Hossein Sheiban har visat att bostadsfrågan men också stads-
planeringen under 1800-talets senare del hade flera ideologiska lager.102 Från 
att främst ha varit till för att underlätta handel, varutransporter och olika 
säkerhetsfrågor övergick stadsplaneringen från 1800-talets mitt till att i hög 
grad handla om hygien, moral och patriarkal uppfostran av inkluderade och 
skötsamma samhällsmedborgare. Bostadsfrågan blev ett viktigt instrument 

                                                                                                                             
par, tid och energi. Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse, Lund:1987, s. 
166 ff., 168. 174.  
100 Nilsson, 2008. s. 122 ff. Se även Thomas Lemke, ”Foucault, politics and failure: A critical 
review of studies of governmentality”, i Foucault, Biopolitics, and Governmentality (red. 
Jakob Nilsson och Sven-Olov Wallenstein) Stockholm:2013, s. 33 ff.     
101 Sophia Lövgren, ”Styrning genom stadsplanering och ekologism”, i Viljan att styra: indi-
vid samhälle och styrningspraktiker. (red. Sopia Lövgren och Kerstin Johansson) Lund:2007, 
s. 165. 
102 Hossein Sheiban, Den ekonomiska staden: stadsplanering i Stockholm under senare hälf-
ten av 1800-talet, Lund:2002. 
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för att integrera de kategorier som definierades som arbetarklass i det borger-
liga samhället.103 Historikern Nils Edling har undersökt egnahemsrörelsen 
under det tidiga 1900-talet.104 Edling ser både retoriken och den praktiserade 
förorts- och bostadsplaneringen från sekelskiftet 1900 som föregångare till 
mellankrigstidens socialpolitik. Edling belyser såväl nationalism, bostads-
moralism, en slags estetisk och moralisk fostran, där hemmet betraktades 
som familjens räddning, i en bostadsplanering som baserades på den borger-
liga familjens värderingar och moral.105 Med inriktning på egnahem sattes de 
som definierades som arbetarklass och lägre tjänstemän i fokus. Edling visar 
hur denna egnahemspolitik är klargörande för en bredare samhällelig social-
politik kring sekelskiftet. En mångfald av frågor och perspektiv rymdes i 
gemensamma strävanden för att finna ett hållbart svar på flera socialpolitiska 
frågor. Målet var dels att förhindra emigration, detta genom att med bostads-
politiska medel erbjuda dessa befolkningskategorier goda och sunda bostä-
der. Det socialpolitiska engagemanget, vilket centrerades i egnahemspoliti-
ken, inbegrep såväl att finna svar på möjlighet till utkomster, att orda en 
stabil arbetsmarknad, att minska emigrationen, samt att planera fram för ett 
sunt och moraliskt familjeliv. Denna politik var främst ett resultat av idéflö-
den från statsmakten och en rad intellektuella, medan det privata näringslivet 
hade en begränsad medverkan i periodens socialpolitik. Edling diskuterar att 
egnahemspolitikens bostäder, genom att reglera vissa aspekter i kreditgiv-
ningen, syfta till att förmå ”småfolket” att bli delaktiga i samhället. ”Det 
goda hemmet” ställdes så som metafor för samhället i stort, i vad som sågs 
som välplanerade bostäder i enlighet med borgerliga traditioner skulle famil-
jelivet frodas där syftet var att hemmen skulle befolkas av ansvarstagande 
och skötsamma samhällsmedborgare.106       
   Edling undersöker sekelskiftets reformpolitik. Historikern Yvonne Hird-
man har, genom bidraget i 1989 års statliga maktutredning, Att lägga livet 
tillrätta, analyserat vad hon benämner som 1930-talets sociala ingenjörer. 107 
Hirdman belyser en kår av experter som på olika sätt och med olika medel 
hade ambitioner att ordna, planera och organisera det framtida samhället 
efter tydliga utgångspunkter och principer. Hirdman analyserar en bred sam-
hällelig kontext; såväl befolknings- och familjepolitik som bostadsbyggande 
hade ur detta perspektiv en dubbel strävan. Hirdman visar att saneringen av 
äldre stadsdelar syftade för det första till att avveckla bostadsområden med 
sociala och hygieniska problem. Men framförallt var syftet med reformerna 
                                                      
103 Sheiban, 2002, se kap. 4 ”De mindre bemedlades bostadsproblem” s. 88-99, samt ”Ar-
betarbostadsfrågan”, s. 101-111.       
104 Nils Edling, Det fosterländska hemmet: egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 
sekelskiftet 1900, Stockholm:1996. 
105 Edling, 1996, s. 323 ff. 
106 Edling, 1996. s. 375, 383 f. 
107 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, Stock-
holm:1989.  
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att leverera ett nytt förhållningssätt till hur bostaden skulle användas. Ett 
annat centralt motiv som analyseras av Hirdman är tendensen att precisera 
själva frågan hur boendet skulle organiseras och därmed i detalj planera livs-
föringen genom att definiera vad som ansågs vara välplanerade bostäder, 
inredningar och förorter. Utifrån begreppen inordning, utbredning, omvand-
ling och kränkning analyserar Hirdman en inneboende över- och underord-
ningsmodell. Hemmets rum planerades efter identifierade behov som sömn, 
plats för måltider och vardagligt familjeumgänge. Hirdman betonar att såväl 
bostads-, familje- och befolkningspolitiken gick hand i hand, vilket samman-
taget syftade till att ge rumsliga förutsättningar och på så sätt medverka till 
att stärka förutsättningarna för ett barnalstrande familjeliv.108  
   Historikern Sten O Karlsson studie om bostadsplanering behandlar social-
hygienismens successiva genomslag i bostadsfrågan i mellankrigstidens 
Göteborg.109 Utifrån Foucaults teorier om makt och disciplinering analyserar 
Karlsson bostadsideologin under 1900-talets första decennier, och planering-
ens normerande och disciplinerande dimensioner.  Karlsson analyserar pla-
neringen som en socialhygieniskt och bostadsmoraliskt projekt, med syftet 
att planera bort en rad egenskaper som betraktades som osunda och oöns-
kade, vilket krävde ingripanden i stads- och bostadsplaneringen. För att 
skapa ordning, sundhet och moral i familjelivet skulle hemmet konkretiseras 
i den funktionella bostaden. Den rumsliga differentieringen med rum för 
sömn, umgänge, matlagning och studier hade såväl ekonomiska som mora-
liska dimensioner. Syftet var att åstadkomma renhet och sundhet, effektivitet 
och normalitet. Bostaden skulle i sin tur inrymmas i en ordnad och sanitärt 
inriktad stadsplanering enligt renlighetens, ordningens och trevnadens prin-
ciper. Livets alla delar platsbestämdes efter både moraliska och hygieniska 
överväganden. Som jag läser Karlsson analyserar han Foucaults maktteore-
tiska tänkande på två nivåer. Dels ser Karlsson stads- och bostadsplanering 
som ett styrinstrument för att uppnå ordning på samhällelig nivå. Men indel-
ning av rummen blev också en central strategi i det moderna samhället att 
organisera och styra upp familjens existens och livsföring inom hemmets 
sfär. Måltider, sömn, privat umgänge och föräldrarnas sexualitet skulle sepa-
reras. Den rumsliga differentiering var ur ett sådant synsätt en styrteknik 
som separerade handlingar och aktiviteter, av såväl hygieniska som mora-
liska hänsynstaganden. Karlsson relaterar också den öppna stadsplanen till 
det traditionella och slutna kvarteret. På den slutna traditionella gården 
kunde grannar träffas, utan insyn från den offentliga gatan. Det nya lamell-
systemet planlades, enligt Karlssons syn på bostadshygienism och discipline-
ring, enligt ett centralt syfte: den öppna förorten gav möjlighet att både stu-

                                                      
108 Hirdman, 1989, se framförallt kap. ”Folkhemsinredarna 1940-talets demokratiska ingen-
jörskonst från generalplan till familj”, s. 176-195.      
109 Sten O Karlsson, Arbetarfamiljen och det nya hemmet: om bostadshygienism och klasskul-
tur i mellankrigstidens Göteborg, Linköping:1993.  
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dera, kartlägga och observera befolkningen utan reella och symboliska mu-
rar, vilket skulle medverka till en ökad möjlighet till kontroll och social ord-
ning.110  
   Historikern Mats Deland som undersökt bostadsplaneringen i Stockholm 
kring förra sekelskiftet fram till 1945, har diskuterat vad han benämner som 
den disciplinära bostadsdiskursen.111 Med exemplet Stockholms södra föror-
ter vid sekelskiftet 1900, kommer Delan till slutsatser som påminner om 
Sten O Karlssons. Planeringen definieras enligt både Karlsson och Deland 
som ett socialhygieniskt projekt, vilket främst riktades till den kategori som 
definierades som arbetarklass. Såväl bostadens rumslighet som bostadsom-
rådets utformning betraktades som viktiga materiella aspekter i ett samhälls-
projekt där boendet utgick ifrån borgerliga traditioner och normer. Enligt 
Deland bedrevs detta enligt tre övergripande principer: För det första fanns 
en tydlig tendens vid sekelskiftet 1900 att kategorisera människor efter so-
cioekonomiska grupperingar och tillhörigheter. För det andra handlade den 
fysiska planeringen om att sprida de som definierades som arbetarklass i 
åtskilda geografiska områden. För det tredje fanns en ambition från de plane-
rande instanserna att genom bostaden som strategiskt instrument starta en 
självreglerande civiliseringsprocess. Och även om strategier för social diffe-
rentiering går att hitta långt tillbaka i den europeiska historien, så visar Del-
and att arkitekturens roll som strategiskt verktyg i en sådan discipline-
ring/självdisciplinering var ett nytt fenomen.112  
   En liknande tolkning om frivillig självdisciplinering gör idéhistorikern 
Ronny Ambjörnsson som analyserat hur arbetarklassen under 1900-talets 
första decennier producerade och reproducerade ett skötsamhetsideal.113 
Ambjörnsson ser skötsamhetsidealet som ett led i moderniserings- och 
industrialiseringsprocessen; skötsamhetsidealen reproducerades i de egna 
leden och kom inte i första hand från en styrande överhet. Genom att ringa in 
verkliga beteenden visar Ambjörnsson att idealet om den skötsamme arbeta-
ren också varit en självdisciplinering och funnits i de egna leden; det har 
varit en intern kulturell och socialt självreglerande normering som samman-
fallit men delvis också avvikit från önskemål hos överheten.114  
   Sociologen Annika Almqvist har analyserat egnahemmets idéhisto-
ria.115Almqvists visar hur det egna hemmet under 1900-talet förvandlats från 

                                                      
110 Karlsson, 1993, s. 209–211, 214. 
111 Mats Deland, ”Den disciplinära bostadsdiskursen: Stockholms markköp vid sekelskiftet”, i 
Häften för kritiska studier nr.1:1996 Stockholm:1996, s. 3-18. 
112 Deland, 1996, s. 3-18. Se även Mats Deland, Den diskursiva staden: mark- och 
bostadspolitik i Stockholm 1900-1930 i ett diskursteoretiskt perspektiv, Stockholm 
1997.   
113 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt såg-
verkssamhälle 1880-1930, Stockholm:1998, s. 5-25. 
114 Ambjörnsson, 1998. s. 5-25, 85-113. 
115 Annika Almqvist, Drömmen om det egna huset: från bostadsförsörjning till livsprojekt,  
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ett bostadsförsörjningsprojekt till ett livsstilsprojekt. Almqvist lyfter fram-
förallt fram kvinnornas förhållande till boendet, vilket beskrivs som fyllt av 
paradoxer. Almqvists poäng är att visa på dikotomin mellan å ena sidan 
drömmen om det egna huset och å andra sidan kvinnorörelsens kamp om 
emancipation för att frigöra kvinnorna från hemmets förpliktelser. Kol-
lektivhuset, som skapade förutsättningar för ett uttåg på arbetsmarknaden, 
var, enligt Almqvist, en kortvarig lösning på denna paradox. Istället blev 
drömmen om det egna hemmet förverkligat i stor skala, ett ideal som Al-
mqvist delvis relaterar i begrepp som frihet, självbestämmande, närhet till 
natur, ostört läge, barnvänlig miljö, frisk och sund miljö, möjlighet till viss 
självförsörjning, odling och egen tomt. Hemmet blev, skriver Almqvist, en 
dröm om att upprätta en frizon, ett kärleksprojekt, en plats för att söka 
skydd, återhämtning, ägna oss åt skapande verksamhet, bli bekräftade och 
tillsammans med närstående skapa och vidmakthålla kontinuitet och sam-
manhang. Samtidigt visar Almqvist hur bostaden fått utgöra en kompensat-
ion för ett alienerat lönearbete. Egnahemsdrömmen blev ett led i en större 
utveckling mot intimisering och individualiseringen. Succesivt har det egna 
hemmet utvecklats till ett livsprojekt i parrelationen, och enligt Almqvist är 
det ofta en kategori av kvinnor som har lägre möjlighet till autonomi och 
skapande i sitt lönearbete som tydligt anammat livsstilsidealet med hem och 
familj i fokus. 116 
   Historiker Jenny Björkman har belyst aspekter kring en discipline-
ring/självdisciplinering när hon undersökt en kommunal verksamhet i Stock-
holm under 1930-talet: den ambulerande hemkonsulenten.117 Björkman visar 
att i många av 1930-talets nybyggda bostadsområden inrättades särskilda 
vicevärdar eller föreståndare med uppgift från de allmännyttiga bostadsbola-
gen att upplysa medborgarna i frågor som rörde hemmet. Björkman betonar 
att bostadsinspektionen syftade till att hjälpa folk att bo bättre, att bistå med 
kunskap och råd, och de kommunalt anställda hemkonsulenterna arbetade 
med att inspektera, upplysa och föreslå tänkbara möjligheter och förbättring-
ar i den privata bostaden. Hemkonsulenterna hade också möjlighet att av-
                                                                                                                             
   Uppsala:2004. Se särsklit kapitel 6: ”Intimisering och det egna huset”, där Almqvist analy-
serar hemmets som ett projekt i parrelationen, och som en frizon för familjen., samt s. 167 ff.      
116Almqvist, 2004, Tanken om självdisciplinering dominerar i den inflytelserika boken The 
Policing of Families, där historikern Jacques Donzelots undersöker sambanden mellan den 
borgerliga familjens sociala konstituering och arbetarfamiljens integration och utveckling mot 
ett borgerligt familjebildningsideal. Mellan det borgerliga samhällets två huvudklasser ut-
kämpades, enligt Donzelot, en maktkamp som rörde hemlivets normalisering, och som där-
med omvandlade familjelivet till en politisk fråga. Donzelot driver tesen att borgerligheten 
som bärare av fostringsprojektet frivilligt underkastat sig en disciplinering, och frivilligt 
inordnat sig i föreskrivna normer och värderingar. Jacques Donzelot, The policing of families, 
New York:1979.  
117 Jenny Björkman, ”Rätten till det goda hemmet. Om bostadsinspektion i 1930-talets Stock-
holm”, i Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. 
(red. Elisabeth Elgán) Stockholm:2007, s. 107-131.  
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lägga rapport och komma med förslag om att hyresgäster som betraktades 
som olämpliga skulle avhysas. Björkman visar också att den både vägle-
dande och upplysande verksamheten ur mottagarperspektivet sågs som en 
möjlighet att få kunskap till ett bättre sätt att bo, och istället för att enbart 
känna sig kontrollerade eller utpekade tycks många stockholmare ha vänt sig 
till inspektionen med ambitioner om ett bättre liv och sundare bostad. 
Björkman visar att effekten av en sådan politik blev att många hushåll frivil-
ligt kontaktade experterna för att bli informerade om de boendeideal som 
eftersträvades.118  

Positionering i forskning och idédebatt  
Min tematisering om tidigare forskning och idédebatt kan sammanfattas. I 
såväl debatt, vetenskapliga texter och statliga utredningar omgärdas plane-
ringen med en rad abstrakta begrepp, som progressiv och demokratisk.  Jag 
har visat på exempel från forskning och idédebatt som inkluderar såväl för-
orts- och bostadsplanering samt inredning och formgivning. Ur forsknings-
temat med rubriken Arkitektur som ideologiskt indifferent har jag dragit föl-
jande centrala slutsats: en rad forskare har identifierat en dikotomi mellan 
retorik och praktik. Arkitekterna lanserade den funktionalistiska planeringen 
med en rad värdeladdade begrepp, men till stora delar baserades planeringen 
på erfarenheter från det förflutna. Det är just sådana erfarenheter jag betonar 
i min egen undersökning. De senaste decenniernas mer kritiskt utforskande 
tolkningstradition, arkitektur som disciplinerande/självdisciplinerande har 
analyserat stads- och bostadsplaneringen som en styrteknik. Denna forsk-
ningstradition har gett mig teoretiska ögon och jag ser på planering som ett 
styr- och maktinstrument för att reproducera normer, vanor och sociala hie-
rarkier.  
   Sociologen Sophia Lövgren har sammanfattat governmentalitybegreppet. 
För det första att det finns en samhällelig makt och styrning som kommer 
ovanifrån. För det andra att denna makt och styrning innehåller visioner av 
olika slag. För det tredje att dessa visioner och syften grundas på föreställ-
ningar om medborgarna, som utgår från antigen genererad kunskap, eller 
föreställningar som är baserade på fördomar, värderingar och åsikter.119 Som 
styrteknik är förortsplanering ur ett sådant teoretiskt perspektiv en verksam-
het som centrerar sin samtids syn på klass, genus och inbördes hierarki mel-
lan familjemedlemmar. Bostadens och förortens plan medverkar till att upp-
rätthålla gränser mot det omkringliggande samhället, men upprättar och upp-
rätthåller också en inre ordning, såväl i bostaden som i förorten. Utifrån den 
socialkonstruktivistiska förståelsen av klassidentiteter som ett socialt gö-
                                                      
118 Björkman, 2007, s. 123 f. 
119 Lövgren, 2007, s. 165.    
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rande undersöker jag om det under de funktionalistiska planeringsparadig-
men fanns uttalade ambitioner om en rumslig differentiering av socioeko-
nomiska kategorier. Min uppfattning om forskningsläget, främst inom 
konstvetenskap och arkitekturhistoria, är att den rumsliga separeringen och 
den sociala differentieringens idéhistoria i förortsplaneringen i Stockholm 
inte analyserats nämnvärt. Jag belyser argument och hur sådan retorik med-
verkade till hur förorterna utformades.  

Disposition 
Den abstrakta tanken att makten är produktiv, att samhällelig makt och styr-
ning kommer ovanifrån har jag konkretiserat genom att undersöka fyra del-
vis avskilda diskursiva formationer. Jag inleder med att undersöka stadspla-
nerna utställda vid Stockholmsutställningen 1930. Därefter undersöker jag 
förortsplanering i Stockholm stad samt därefter två kommersiella aktörer, 
tidskriften Hem i Sverige och varuhuset Nordiska Kompaniet. I kapitel 1 och 
2, om förortsplanering undersöker jag huruvida det går att se en kontinuitet 
beträffande den sociala differentieringen i stadsrummet mellan planerings-
ideal från 1800-talet till de båda funktionalistiska stadsplaneringsparadig-
men, såväl i 1930-talets förorter och 1940- 50-talets grannskapskapsplane-
ring. I kapitel 1 och 2 undersöker jag detta förhållande genom ett flertal fall-
studier som jag ser som paradigmatiska och därmed som uttryck för större 
tankestrukturer i ämnesfältet stadsplanering. Jag inleder med att studera de 
stadsplaner som exponerades under Stockholmsutställningen 1930 för att på 
så sätt undersöka planeringsstrategier kring social differentiering under 
denna tongivande utställning. Därefter undersöker jag planeringsstrategier 
kring social differentiering i den förortsplanering som bedrevs i Stockholm 
stad. Stockholmsutställningen 1930 var en idéutställning, förorterna i Stock-
holm planerades av tjänstemännen anställda i kommunala förvaltningar.  
   I kapitel 3, undersöker jag vad Henrik Ranby karakteriserat som folkhem-
mets utmarker,120 bostäder med konservativa planlösningar, byggda utanför 
de stora politiska programmen. Jag ställer innehållet i tidskriften Hem i Sve-
rige fokus. Jag analyserar innehållet i tidskriften Hem i Sverige, och produkt-
ionen av bostadsideal, huruvida det grundas på föreställningar, värderingar 
och åsikter. Som styrteknik är bostadsplanering ur ett sådant teoretiskt per-
spektiv en verksamhet som centrerar sin samtids syn på klass, genus och 
inbördes hierarki mellan familjemedlemmar. Utifrån den socialkonstruktiv-
istiska förståelsen av klassidentiteter som ett socialt görande undersöker jag 
hur idéer om rumslig differentiering av privata och offentliga rum, hur idéer 
om klass, genus och rumslig differentiering av familjemedlemmar, i retorik 
och praktik, fick effekter i bostadsplaneringen vid 1900-talets mitt. Min ana-
                                                      
120 Ranby, 2009. s. 265 ff. 
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lys utgår från planeringsideal i den traditionella borgerliga bostaden, med en 
principiell uppdelning i privata och offentliga sfärer och hur ett sådant ideal 
påverkade bostadsplaneringen vid 1900-talets mitt. I en avslutande del i ka-
pitel 3 undersöker jag inredning och formgivning från åren 1930, och utgår 
främst från Varuhuset NK som var verksam på den kommersiella mark-
naden. Jag kontextualiserar verksamheten och varuhusets position på en 
kommersiell marknad utifrån teorier om konsumtion. Här diskuterar jag 
också en debatt, där tongivande funktionalister med tolkningsföreträde ar-
gumenterade och motarbetade vad de ansåg som en felaktig funktionalism, 
samt hur representanter från marknaden svarade på en sådan kritik.      

Källor och avgränsningar i tid och rum    
Min undersökningsperiod är begränsad till ungefär 25 år eller tre decennier 
under 1900-talets mitt: från cirka 1927 till 1955. Stadsplanerna som visades 
på Stockholmsutställningen 1930 är en av mina fallstudier på grund av ut-
ställningen position i historieskrivningen. Skälen till att min bortre gräns är 
satt till 1950-talets mitt är två. Miljonprogrammets lägenhetsbestånd i fler-
familjshus placerades under denna period med tydlighet i enskilda och sepa-
rerade enklaver; likaså placerades vanligen radhus och enfamiljshus i en-
skilda och separerade enklaver. Det andra skälet till att jag utelämnat en 
fallstudie om 1970-talets förorter är att periodens planering och strategier för 
rumslig separering av socioekonomiska kategorier redan analyserats i andra 
sammanhang.121  
   Den övriga analysen av förortsplaneringen utgår från förorter planerade, 
diskuterade eller framtävlade inom Stockholms stad med den ungefärliga 
tidsmässiga avgränsningen 1927–1956. Avhandlingens geografiska avgräns-
ning behöver motiveras. Den kommunala stadsplaneringen var en viktig del 
av välfärdssamhällets framväxt. Med förändrad lagstiftning från 1931 och 
definitivt efter 1947, blev bostadsfrågorna successivt en kommunalpolitisk 
fråga. Kommunernas roll förändrades genom större rättigheter och skyldig-
heter, framförallt genom byggnadslagen och byggnadsstadgan från 1947, en 

                                                      
121 Irene Molina, Stadens rasifiering Etnisk segregation i folkhemmet, Uppsala:1997. Bertil 
Egerö, En mönsterstad granskas: bostadsplanering i Örebro 1945-75, Stockholm:1979. 
Sociologerna Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén har diskuterat grannskapsplaneringen 
från 1960-1970-talet, förorter som vanligen delades in i mindre delområden, med olika bo-
stadstyper, se Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén, Social segmentation på den svenska 
bostadsmarknaden, Stockholm:1989, s. 55 ff. Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén. 
”Housing Market segmentation in Swedish Local Authorities”, Scandinavian Housing an 
Planning Research vol. 3:1986, s. 223-248. Det var först på 1990-talet som social och geogra-
fisk segregation blev ett framträdande tema i svensk politisk debatt, Se Bellander, 2005, s. 8, 
24 f. Se även Slutbetänkande av boende- och bostadsfinansieringsutredningen, SOU 1975:51, 
Stockholm:1975, s. 115.  
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aspekt som jag diskuterar i kapitel 2, under rubriken Kommunal förortspla-
nering – teoretisk diskussion om tjänstemännens sakkunskaper och politi-
kernas formella makt.  
   Kommunerna ansvarade för att uppföra planer för det framtida behovet av 
bostäder. Vart och när bostadsbebyggelsen skulle uppföras formulerades i 
generalplanen. Eftersom lagrummen stipulerade de kommunala skyldighet-
erna och rättigheterna har jag i min undersökning om förortsplanering i hu-
vudsak ett kommunalhistoriskt perspektiv, med fokus på förortsplaneringen i 
Stockholms stad. Jag ser det som en betydande fördel med en geografisk 
begränsning till planering av förorter i Stockholms stad. Ett syfte med min 
analys är ett undersöka kontinuitet, och hur strategier om social differentie-
ring var vägledande i de båda funktionalistiska planeringsparadigmen under 
decennierna 1930- 40-talet.  
   Just frågan om kontinuitet får en tydlig belysning, menar jag, genom att 
begränsa undersökningen till en kommun. En annan fördel är att huvudsta-
dens planerande instanser hade betydande ekonomiska resurser att både ini-
tiera och färdigställa sociologiska undersökningar om omfattande general-
planer. Den politiska verksamheten i Stockholms stad som förebild för 
mindre städer och tätorter har diskuteras av historikerna Bo Malmsten och 
Torbjörn Nilsson.122 Jag ser på förortsplaneringen i Stockholms stad som 
exempel på en praktik där generella inneboende tankestrukturer kan identi-
fieras. Och med ett sådant synsätt var den förortsplanering som bedrevs i 
Stockholm betydande, inte bara för Stockholms framtid, utan också som 
även nationellt referensverk. Med detta sagt vill jag argumentera för att hu-
vudstadens förortsplanerande hade förmågan att lyfta frågor och sprida dessa 
idéer till andra kommuner, mindre städer och tätorter, även om principerna 
där ofta implementerades i mindre skala.123  
  Exempelvis har arkitekturhistoriker Johan Rådberg påpekat ett en rad inter-
nationella delegationer besökte Stockholm under 1950-1960-talet, där sär-
skilt kombinationen av höghus och tallbackar sågs som attraktiva element i 
stadsrummet.124 Rådberg visar att i spåren av den nationella och internation-
ella uppmärksamheten etablerades en vurm, speciellt för det höga punkthu-
set. Såväl i små som mindre svenska städer och tätorter blev punkthuset en 
slags modernitetsmanifestation, en symbol för att visa att staden låg i fram-
kant, att staden var på framåtmarsch.125 

                                                      
122 Den politiska verksamheten i Stockholms stad som förebild för mindre städer och tätorter 
diskuteras i Bo Malmsten och Lena Norberg, Politiskt ledarskap i Stockholms stadshus, 
Stockholm:2014, s. 163. Samt av Torbjörn Nilsson, Stockholm som motor och motpart, 
Stadsbild och statsmakt sedan 1945, Stockholm:2013. 
123 Se Bellander, 2005, s. 8, 24 f. för en diskussion om förortsplanering på ett nationellt plan 
och en återkommande urban struktur i svenska tätorter och städer.  
124 Rådberg, 2014, s. 78. 
125 Rådberg, 2014, s. 78. 
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   Jag analyserar genomförd förortsplanering, men också idétävlingar, socio-
logiska utredningar, generalplaner, remissinstanser med mera, företrädesvis 
producerade av tjänstemän i Stockholms stad. Urvalet av de analyserade 
förorterna behöver också motiveras. I en sammanställning över Stockholms 
förorter finns hela 97 förorter uppräknade.126 Min undersökning utgår från 
planprojekt i småstugebyråns regi, förorten och trädgårdsstaden Södra 
Ängby och två idétävlingar under 1930- och 1940-talet. Undersökningen 
som helhet avslutas genom en analys av stadsplaneringen av förorten Väl-
lingby, vilken i stort planerades och byggdes i början av 1950-talet. Orsaken 
till att undersökningen utgår från cirka 1927 är att staden detta år initierade 
ett stort bostadspolitiskt projekt, förorter med småstugor byggda efter själv-
byggeriprincipen. Stockholms stad hade ett flertal förorter med småstugor 
fördelade över staden. Småstugorna var stadens mest långvariga bostadspoli-
tiska projekt från mitten av 1920-talet, vilket resulterade i en total utbyggnad 
med över 10 000 stugor.127 Projektet med småstugor resulterade i en rad 
byggda förorter, men även en rad skrifter, program och arkivhandlingar. 
Under 1930-talet planerades det i Stockholm ett stort antal förorter och jag 
analyserar en handfull av dessa. Årstatävlingen 1932 är en annan av avhand-
lingens fallstudier. Tävlingen för det framtida Årsta fick stort genomslag vad 
gäller stadens planeringsprinciper under det tidiga 1930-talet.128  
   Tävlingen 1932 var vidare Stockholms stads första tävling efter Stock-
holmsutställningen och det projekt som på ett tydligt sätt visar att funktional-
ismens stadsplaneringsprinciper etablerats både bland Stockholms plane-
rande instanser och bland de tävlande arkitekterna. Södra Ängby är ytterli-
gare en fallstudie i min undersökning om förortsplaneringen i Stockholm 
under 1930-talet. Södra Ängby var en av 1930-talets sista trädgårdsstäder 
och kan sägas var ett sista exempel på den långa traditionen från sekelskiftet 
1900 att planera stora sammanhängande trädgårdsstäder, såväl söder om 
Södermalm som väster om Kungsholmen. Nästa idétävling efter Årstatäv-
lingen 1932 var Gubbängstävlingen under 1940-talet. Tävlingen för det 
framtida Gubbängen fick ett stort inflytande på hur förortsplanering kom att 
bedrivas i Stockholm och övriga Sverige.  

                                                      
126 Göran Söderström (red.), Stockholm utanför tullarna: nittiosju stadsdelar i ytterstaden, 
Stockholm, 2003. 
127 Se Axel Dahlberg, Stockholms stads småstugebyggen, särtryck ur Svenska stadsförbundets 
tidskrift 1931, Stockholm:1931, s. 4. Samt Stockholms stads småhus 1959-60, Stock-
holm:1960, s. 5.  
128 Tävlingen i Årsta medverkade till att etablera den så kallade spenglerska rumsuppfattning-
en. Under rubriken ”1930-talets rumsuppfattning” ägnar Sidenbladh flera sidor åt en teoretisk 
diskussion om just stadsrummets utformning, byggnadskroppar, deras orientering och inbör-
des avstånd, där topografiska avvikelser och teknik och ekonomiska aspekter påverkade plan 
och utformning. Göran Sidenbladh,”Stadsplanerna 1930-1950”, i Fyrtiotalets Svenska Bostad 
(red. Sven Backström och Stig Ålund) Stockholm:1950, s. 9-12. Tävlingen hade också bety-
delse för KF:s arkitekter och deras deltagande i tävlingar, se Brunnström, 2004, s. 238.  
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   I samband med tävlingen för Gubbängen under krigsåren på 1940-talet 
författades en sociologisk undersökning,129 en underökning som fungerade 
som utgångspunkt och referensmaterial för förortsplaneringen under och 
efter kriget. Generalplanerna, texter som initierades under krigsåren, och den 
sociologiska undersökningen som publicerades i samband med Gubbängs-
tävlingen, var dokument där aktörer på stadsplaneringens område uttryckte 
sin syn på förortsplaneringen. Dokumenten ger en direkt inblick i en plane-
ring som inkluderade såväl sociologi, fysisk planering, demografi och en rad 
andra vetenskapliga förhållningsätt. Generalplanen är ett exempel på ett 
kommunalt dokument som skrevs både för allmänhet och experter och på-
verkade i stor omfattning även den förortsplanering som bedrevs i stora och 
medelstora svenska tätorter och städer130  
   Stadsplaneringen i Vällingby är min avslutande fallstudie. Vällingby är 
Sveriges och Nordens kanske mest omskrivna och utforskade förort. ABC-
staden i Stockholms västra utkanter fick ett nationellt och internationellt 
genomslag och blev en viktig del i marknadsföringen av den svenska väl-
färdsstaten. 1950-talet är en bortre gräns för mina fallstudier. Valet att analy-
sera Vällingby motiveras med att ABC-staden Vällingby har fungerat som 
en viktig nationell och internationell referens för både stadsplanering och 
samhällsplanering i Sverige under denna period.131 I min undersökning om 
grannskapsplanering analyserar jag vidare två kommunala dokument, Det 
framtida Stockholm: riktlinjer för Stockholms generalplan, publicerad 1945, 
samt den senare och fördjupande Generalplan för Stockholm, vilken publice-
rades 1952. Historiker Torbjörn Nilsson framhäver riktlinjerna för Stock-
holms generalplan från 1945 som en tidstypisk text med framtidsoptimism 
och planeringstänkande.132 Arkitekturhistoriker Eva Rudberg har understru-

                                                      
129 Erland von Hofsten, Utredning angående stadsplanen för Gubbängen, Stockholm Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial, Bihang, 88:1943, Stockholm:1943, s. 12. 
130 von Hofstens undersökning publicerades under krigsåren och var ett av de första doku-
menten på svenska med en omfattande ambition att formulera tekniska, funktionella och 
sociologiska aspekter av planeringen. Undersökningen syftade till att ge generella riktlinjer 
för den framtida förortsplaneringen, vilket diskuteras i min analys om tävlingen för Gubb-
ängen. Se även Harry Sandberg och Gunnar Lindman, Bostads- och stadsplanetävlan i Stock-
holm 1939-1943, Stockholm:1944.           
131 Stig Hadenius, Torbjörn Nilsson och Gunnar Åselius, ”Vällingby - Folkhemmets mönster-
förort”, Guide till Sveriges historia, Stockholm:1999, s. 216–219. Den internationella upp-
märksamheten vad gäller stadsplaneringen i Stockholm, som den realiserades i Vällingby, 
Farsta samt Norrmalmsregleringen resulterade i att Stockholms stad fick 1961 års Prix Sir 
Patrick Abercrombie, instiftat till minne av Abercrombies insatser för engelskt stadsbyg-
gande, främst genom 1940-talets County of London. Stockholm stads stadsplanering ansågs 
vara mönsterbildande för andra städer, med hänsyn till dess markpolitik och samordning. 
Arkitekterna Sven Markelius och Göran Sidenbladh nämndes som tongivande för stadsplane-
ringens tillämpning. Se Yngve Larsson, Mitt liv i stadshuset: I tjänst hos denna stolta stad, 
Stockholm. Stockholm:1977, s. 628.  
132 Nilsson, 2013, s. 140.  
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kit texternas betydelse, och argumenterar för att få texter ger en så god insikt 
för de principer inom stadsbyggnad som dominerade i Sverige efter andra 
världskriget.133  
   Under mellan- och efterkrigstiden framställdes två generalplaner - Stock-
holms generalplaner 1928 och 1952.134 Den senare generalplanen visar de 
väsentliga förändringar som skedde på stadsplaneområdet under de 24 år 
som skiljer planerna åt. Albert Lilienbergs plan från 1928 var i huvudsak en 
trafikteknisk plan som till stora delar berörde den inre stadens byggda struk-
tur och hur den skulle bemöta ett allt mer trafikerat samhälle. I Lilienbergs 
generalplan återfinns bara enstaka strategiska aspekter om stadens expansion 
utanför tullarna.135 1952 års generalplan är i en helt annan uträckning ett 
tvärvetenskapligt arbete där sociologi, arkitektur, stadsplanering, demografi, 
statistik, kulturarvsfrågor och mycket annat skulle vägleda planeringen av 
stadens fortsatta expansion utanför tullarna samt citysanering. För att kunna 
analysera planeringsstrategier mellan dessa generalplaner har jag sett det 
som betydelsefullt att se på planeringen av enskilda förorter. Stockholms 
stads arkiv med flera planerande organ, både fastighetsnämn-
den/fastighetskontoret och Stadsplanenämnden/stadsplanekontoret, är dessu-
tom omfattande, nästintill oöverskådligt. Mina fallstudier kan sägas vara 
intensiva både på ett idémässigt och arkivmässigt plan. Idétävlingen som 
princip har den arkivmässiga fördelen att den efterlämnar ett större arkiv. 
Här finns formuleringar och utgångspunkter i tävlingsprogram samt de tolk-
ningar av programmet som arkitekterna lämnat efter sig genom sina täv-
lingsbidrag. Tävlingen som fenomen generar både program, utredningar och 
recensioner samt en mängd ritningar och skrivna formuleringar. En arkiv-
mässigt mer återhållen förort, med vad som betraktas som en mer rutinartad 
planering, tenderar att ha lämnat ett betydligt mer sparsmakat arkivbestånd 
till eftervärlden.136 

                                                      
133 Eva Rudberg, Sven Markelius, arkitekt, 1989, s. 156.   
134 Albert Lilienberg, 1928 års förslag till generalplan för Stockholms tätare delar, Stock-
holm:1929. Sven Markelius (m.fl.) Generalplan för Stockholm, stadsplanekontorets förslag 
till stadsplan upprättat under åren 1945 – 52, Stockholm:1952.      
135 I Stadsplanenämndens handlingar Nr 77/1928 Serie EIB innehåller, En generalplan för 
Bromma, samt en diskussion kring ändringar i detaljplaner för Bromma och Brännkyrka, 
bland annat infrastruktur, anläggande av kolonilottsområden samt en diskussion om Brommas 
generella karaktär; 1928 reserverades en mindre del för hyreshusbebyggelse, i Traneberg. Att 
utesluta ytterligare områden för hyreshusbebyggelse inom Bromma motiverades av två skäl: 
den planerade flygplatsen, samt naturreservat kring sjön Judarn och att mark kring Åkeshovs 
slott skulle reserveras för natur- och kulturmark. Här diskuterades också fördelar och nackde-
lar med hyreshusbebyggelse närmast stadens befintliga gränser, att Årstaskogen skulle reserv-
eras för rekreation samt att Årstas södra platåer var mer lämpliga för hyreshus, men att ytter-
ligare delar söder eller väster om staden ännu inte var planerade för andra hyreshusområden, 
se 77/1928, EIB, vol. 40 1928.                        
136 Arkivmässiga sakförhållanden mellan tävlingen för Gubbängen och planeringen av Södra 
Ängby är talande: Södra Ängby betraktades som en fortsättning på den långa traditionen att 
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   Min undersökning om bostadsplanering och inredningar fokuserar på bo-
stadsideal och planlösningar som de framställdes i tidskriften Hem i Sverige. 
I inledningen av kapitel 3 skriver jag ingående om tidskriftens sätt att för-
hålla sig till både idédebatter, historia och traditioner. Jag finner tidskriften 
vara en utmärkt exponent för vad som har definierats som folkhemmets ut-
marker. I nummer efter nummer under 1930- till 1950-talet publicerades 
olika planlösningar, och redaktionen bakom tidskriften initierade tävlingar 
för specifika kategorier och målgrupper. Texterna hade en allmän tendens att 
förstärka snarare än att förändra normer och värden kring boende, familj och 
livsföringen i hemmet. Allt detta diskuteras mer utförligt i avhandlingens 
undersökande del om bostadsplanering. Varuhuset Nordiska Kompaniets 
deltagande på Stockholmsutställningen 1930 utgör en del av min analys på 
grund av utställningens centrala plats i historieskrivningen. Nordiska Kom-
paniets arkiv med styrelseprotokoll, kataloger, fotografier, ritningar och tid-
skrifter är omfångsrikt, svårforcerat och utspritt på flera arkivinstitutioner. 
Sammantaget finns företagsrelaterade uppgifter om företagens verksamhet, 
historia och interna ambitioner. Dels producerades texter av utomstående 
betraktare som tidningsskribenter och författare, dels av företagens represen-
tanter. I centrum för analysen står varuhusets inredningsarkitekter där rit-
ningar och fotografier ger möjligheter att diskursivt analysera de inrednings-
ideal som formulerades i ord och verkställda inredningar. Varuhuset NK:s 
roll på den kommersiella marknaden och mina egna argument för att analy-
sera NK diskuterar jag mer i avslutningen av kapitel 3. 
  

                                                                                                                             
planera sammanhängande trädgårdsstäder i Bromma, varpå arkivbeståndet i stort innehåller 
dokument kring sakfrågor: hushöjder, tomträttsavtal etc. Tävlingen för Gubbängen, den socio-
logiska undersökningen, tävlingsprogrammet, recensioner i facktidskrifter etc. genererade ett 
omfångsrikt arkivmaterial.                 
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Social differentiering i det första 
funktionalistiska stadsplaneparadigmet: 1930-
talets förorter    

Förortsplanering: en introduktion och en 
begreppsdefinition      
De senaste 150 åren har städerna vanligen expanderat genom en omfattande 
förortsutbyggnad. Trädgårdsstäder, förorter med smalhus, punkthus, radhus 
eller småstugor är urbana avtryck som avspeglar olika tiders politiska, ideo-
logiska och arkitektoniska ideal. Även om det redan under 1920-talet etable-
rades ett motstånd mot förortsplaneringen, både inom vetenskapen och inom 
allmän debatt, expanderade städerna i huvudsak genom en omfattande för-
ortsutbyggnad, företrädesvis på oexploaterad mark, utanför städernas befint-
liga bebyggelse.137 
   Kvartersstaden planerades och växte successivt, vanligen i stadens utkanter 
och periferi.138 Förorterna planerades och byggdes vanligen i ett och samma 
sammanhang, utifrån en övergripande stadsplan, som specificerade innehål-
let i förorten som helhet. Planeringen av förorter sågs som en storskalig lös-
ning på en rad samhällsproblem: vid sekelskiftet 1900 sågs förortsplanering-
en som ett svar på emigrationsfrågan under 1930- och 40-talet såväl bostads-
frågan som befolkningsfrågan. Under hela 1900-talet var planering av föror-
ter ett sätt att förhålla sig till såväl urbaniseringen och framförallt var 
planeringen ett resultat av en kritik mot vad som sågs som brister i kvarters-
staden och tillstånd kring hygien och sociala faktorer som trångboddhet och 
bostadsbrist. Hur förorterna planerats har varierat och förändrats över tid, 

                                                      
137 Johan Rådberg diskuterar ett sådant motstånd till förortsutbyggnaden. Ändå sedan 1920-
talet har det funnits en teoretisk diskussion kring att hålla tillbaka utbredningen och förorts-
tillväxten; med begreppet ”Urban sprawl” etablerades en känsloladdad antiförortskampanj, 
vilken inleddes i England i slutet av 1920-talet. Trots ett visst etablerat motstånd mot en sådan 
urban utglesning var kritiken, enligt Rådberg, ett slag i luften och effekten, utbredningen av 
storstäderna, har fortsatt genom att stadsplanerarna vanligen planerat glest placerade förorter i 
stadens periferi, Rådberg, 2014, s. 97. Se även Karl-Olov Arnstberg, Sprawl, 2005.     
138 För Stockholms vidkommande skedde detta genom en princip där en oreglerad bebyggelse 
under 1930-talet med benämningen ”kåkbebyggelse”, successivt etablerades utanför den 
reglerade stadsplanen. Därefter byggdes staden ut med efter den reglerade stadsplanen. Se 
William William-Olsson, Stockholm framtida utveckling, Faksimil. Stockholm:1984, s. 79 ff.  
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både vad gäller skala, typ av bostadsbestånd och gestaltning. De flesta föror-
ter har trots detta planerats efter ett antal övergripande och gemensamma 
utgångspunkter. Förorterna är ett resultat av ett ideal där stadens expansion 
skulle ske genom fristående enklaver utanför den existerande stadskärnan. 
Denna utglesning av det urbana landskapet har pågått i snart 150 år, med 
glest placerade förorter, med lägre exploateringstal och befolkningstäthet än 
den traditionella kvartersstaden. De flesta förorter, framförallt de som plane-
rades efter andra världskriget, planerades med olika komplement, såsom 
skolor, lokaler för barnomsorg, torg, parker, allmänna platser och lokaler för 
kommersiella och kulturella verksamheter. Förorterna fick vanligen tydliga 
yttre gränser och kan därför också definieras utifrån landskapets gestaltning. 
Parker och skogsområden tenderar fortfarande idag att ringa in och avskärma 
förorterna från varandra. 
   Utbyggnaden av förorter var en betydande del av moderniseringen av 
Stockholm. Individer och familjer sökte sig aktivt från små bostäder i in-
nerstaden till moderna och rymliga bostäder i förorterna. I vad som betrakta-
des som välplanerade bostäder och ett förortslandskap med ljus, luft och 
grönska erbjöds invånarna från de trånga innerstadskvarteren eller glesbyg-
den ett alternativ. 1930-talets Hammarbyhöjden, 1950-talets Vällingby och 
1960-talets Skärholmen både lanserades och betraktades av många som at-
traktiva alternativ till Södermalm eller Kungsholmen.  
   Begreppet förort har värderats på olika sätt, framförallt har förorter haft 
olika status, såväl inbördes statushierarki samt skiftade status över tid. Ett 
fenomen som framförallt uppmärksammats de senaste decennierna, när skri-
benterna Per Wirtén och Johanna Langhorst i varsin bok och på olika sätt 
skrivit om vad de ser som ett utbrett förortsförakt.139 Båda ser etablering av 
ett sådant förortsförakt, bland annat genom att en innerstadsorienterad kriti-
kerkår haft tolkningsföreträde över vad som har betraktats som bättre eller 
sämre boendemiljöer. Denna utveckling kan också ha att göra med att de 
funktionalistiska planeringsprinciperna började omvärderas i slutet av 1970-
talet. Arkitekturhistoriker Bengt O H Johansson identifierade ordet ”nyslum” 
under 1970-talet, ett ord som enligt Johansson mer frekvent börjande använ-
des för att beteckna storskaliga förorter utanför städerna, där ordet ”nyslum” 
särskilt kretsade kring ett antal förorter med höghus och lägenheter byggda 
åren kring 1970. 140 Irene Molina, Per-Markku Ristilammi och Urban Ericson 
visar också att det finns en återkommande tendens i massmedia att beskriva 
vissa förorter som problemområden och då vanligen genom att påtala utan-

                                                      
139 Per Wirtén, Där jag kommer från: kriget mot förorten, Stockholm:2010. Samt Johanna 
Langhorst, Förortshat, Stockholm:2013. 
140 Bengt O H Johansson, ”Det stora bostadsbyggandet: från succé till baksmälla”, i Funkt-
ionalismens genombrott och kris, Stockholm:1980, s. 101. 
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förskap och segregation.141 De visar att sådana massmediala bilder nödvän-
digtvis inte stämmer med invånarnas egna referenser och självbilder och att 
det således inte behöver vara bosättningen i sig som skapar problem utan de 
omgivande villkor som följer denna bosättning.142 Begreppet förort är alltså 
mångtydigt och komplext och ringar samtidigt in en mängd motsägelser och 
paradoxer. Trots att begreppet förort kan väcka många associationer har jag 
valt att använda ordet förort som ett neutralt begrepp och inkluderade ovan 
nyssnämnda kategorierna av planeringsideal.  
   På ett planeringsjuridiskt plan följer i princip förortsplaneringen den pro-
cess av samhällsförändringar som sociologen Jürgen Habermas har samman-
fattat i den berömda frasen ”församhälleliggandet av staten och förstatligan-
det av samhället.”143 Kort sagt: i mitten av 1800-talet lanserades en rad teo-
rier om hur samhällen skulle planeras utanför den befintliga urbana struk-
turen, samhällen som skulle vara självständiga och placeras som öar utanför 
stadens befintliga gränser. Kännetecknande för de tidiga trädgårdsstäderna 
var att planeringen initierades av civilsamhället, genom initiativ från civil-
samhället. Drygt 100 år senare, igenom en succesiv förändring på stadplane-
lagstiftningens område, kontrollerades såväl exploatering som stadsplanering 
i de kommunala beslutsprocesserna. Svenska kommuner hade då laglig rätt 
och skyldighet att bestämma var och när exploatering skulle ske, och for-
mellt sett ett juridiskt monopol över stadsplaneringen.144 
   I detta och i nästföljande kapitel söker jag kontinuitet mellan sekelskiftets 
trädgårdsstäder och den förortsplanering som bedrevs i Stockholm vid 1900-
talets mitt. Jag inleder med att analysera förortsplaneringen under 1930-talet 

                                                      
141 Irene Molina, Per-Markku Ristilammi och Urban Ericson, Miljonprogram och media: 
föreställningar om människor och förorter, 2002 
142 Molina, Ristilammi och Ericson diskuterar fenomenenet som en stigmatiseringens genea-
logi och visar att den massmediala skildringen i negativa termer av bland annat miljonpro-
grammets bostadsområden på Järvafältet inleddes redan i början av 1970-talet. De analyserar 
hur uppfattningen av staden i termer av ”bra” respektive ”dåliga” områden, tendensen att 
betona kriminalitet och sociala problem samt att peka ut förorter som ”invandrartäta” etc. 
reproduceras diskursivt, vilket tenderar att förstärka föreställningar om förorter hierarkier och 
städernas segregation. Molina, Ristilammi och Ericson, 2002. s. 37 ff. 
143 Habermas teori om ett förstatligande av samhället innebär i princip en diskussion av den 
historiska utvecklingen av en allt mer expanderande välfärdsstat, med en expanderad admi-
nistration och myndighetssfär som successivt övertagit aspekter och åtaganden som tidigare 
hanterades av civilsamhället, se Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”pri-
vat” och ”offentlig i det moderna samhället, 1984. Med utgångspunkt i Habermas teori analy-
serar Mats Franzén och Eva Sandstedt hur denna process påverkade stadsplaneringen decen-
nierna efter andra världskriget. se Franzén och Sandstedt, 1993, s. 100-126.  
144 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 100-126 Se även Svensk författningssamling, Nr. 390 
Kungl. Maj:ts Byggnadsstadga, 1947. Se vidare i avsnitt Kommunal förortsplanering - teore-
tisk diskussion om tjänstemännens sakkunskap och politikernas formella makt i denna avhand-
ling.  
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och vad vi med moderna begrepp skulle ha definierat som en planerad seg-
regation. I det efterföljande kapitlet undersöker jag sådana sakförhållanden i 
1940- och 50-talets grannskapsplanering. Jag undersöker hur sekelskiftets 
förortsplanering och strategier om rumslig differentiering av socioekono-
miska kategorier påverkande förortsplaneringen under dessa decennier: 
huruvida det fanns uttalade ambitioner om en rumslig separering av socioe-
konomiska kategorier och hur sådana strategier avspeglades i retorik och 
fysisk stadsplanering. Med andra ord undersöker jag hur idéer om förortens 
sociala sammansättning konkretiserades i den kommunala förortsplaneringen 
under 1900-talets mitt.  

Stadsplaneringens differentiering och 
boendesegregation   
Konsthistoriker Gregor Paulsson skrev under 1940-talet en artikel om den 
privatinitierade stadsplaneringen och trädgårdsstadens historia. Paulsson 
analyserade trädgårdsstaden ur flera kritiska perspektiv, såväl socialhisto-
riskt som idéhistoriskt. Paulsson identifierade framförallt en skillnad mellan 
teori och praktik:  
 

Det är märkvärdigt hur detta klassamhällets värderingssätt har hållit sig kvar 
även i stadsplanesystem som syfta till raka motsatsen. Jag tänker närmast på 
det förhållande att även de engelska reformatorerna på trädgårdsstädernas 
område såsom klassifikationsgrund för markens exploatering satt antalet stä-
der per acre och därmed åstadskommo samhällen av olika klass. Då ordning 
sålunda skall skapas i laissez-faire-systemets kaos och byggnader åstadkom-
mas som skola höja människors värde, så klassificeras det alldeles omedvetet, 
och vad man åstadkom var endast en finare klassindelning än den gamla 
grovskillnaden mellan de fattigaste och resten. Egentligen är ju trädgårdssta-
den över huvud taget en produkt av klassamhället.145          

 
Paulsson tolkning om vad han såg som trädgårdsstadsplaneringens paradoxer 
bör ses i ljuset att han som funktionalismens tongivande teoretiker hade ett 
behov att markera ett avstånd från sekelskiftets planeringsprinciper. Paulsson 
tolkning bildar ändå ram för min fortsatta diskussion, där syftet att under-
söka och hur den sociala differentieringens principer kom till uttryck i de 
båda funktionalistiska stadsplaneringsparadigmen vid 1900-talets mitt. Arki-
tekt Sven Markelius var, jämte Paulsson, en av de mest tongivande aktörerna 
när den funktionalistiska arkitekturen introducerades i Sverige. Bara några år 
efter att Paulsson skrev sin kritik mot vad han såg som trädgårdsstadens pla-
                                                      
145 Gregor Paulsson, ”Byggnaden och människan”, i Byggmästaren nr. 3:1941. Stock-
holm:1941, s. 35.  
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neringsparadoxer anställdes Markelius som ansvarig stadsplanearkitekt i 
Stockholms stad. Jag citerade Markelius i föregående kapitel och visade att 
han bettrakade den planering han själv genomförde som ett uttryck för en 
”demokratisk nybyggaranda”.146  
   Tjänstemännen vid Markelius stadsplaneavdelning, arkitekter, sociologer, 
ingenjörer och andra tjänstemän i olika specialiserade ämnesfält, författade 
både utredningar, stadsplaner och generalplaner. Två dokument av avgö-
rande betydelse för Stockholms stads utbyggda framtid publicerades under 
1940- och 1950-talet: Riktlinjer för generalplanen, som publicerades 1945, 
och generalplanen i sin helhet, vilken publicerades 1952.147 Riktlinjerna från 
1945 har i historiker Torbjörn Nilssons forskning om makten i Stockholms 
stad definierats som en text som ”låg helt rätt i tiden med dess modernistiska 
avisande av traditionen, dess framtidsoptimism och planeringstänkande”.148 
Med ett sådant sätt att betrakta innehållet ska jag här kort lyfta fram innehål-
let i texten från 1945 och de delar där tjänstemännen diskuterade den sociala 
sammansättningen i förorterna som skulle planeras. En utgångspunkt i dis-
kussionen var å ena sidan att lyfta fram vad som sågs som fördelar med att 
skapa förutsättningar för att varje förort skulle få en befolkningssammansätt-
ning som motsvarade huvudstaden som helhet.149 Författarna bakom Riktlin-
jer för generalplanen ansåg å andra sidan att en socialt homogen förort var en 
viktig förutsättning för den lokala gemenskapen mellan individer, grannar 
och familjer. I detta vägval mellan att å ena sidan att i varje förort planera 
förutsättningar för boendesegregation eller boendeintegration formulerades 
följande ställningstagande:   
 

Vid en avvägning av dessa båda synpunkter kommer man rimligtvis till slut-
satsen, att önskemålet att skänka bostadsområdena en hög grad av enhetlighet 
är av så stor betydelse, att det motiverar en ganska långtgående social diffe-
rentiering mellan olika bostadsområden.150 

 
I detta kapitel kommer jag att kontextualisera denna strävan att differentiera 
socioekonomiska kategorier i olika förorter. För att orientera mig teoretiskt 
och vetenskapligt ska jag i det närmast följande diskutera begreppen diffe-
rentiering och boendesegregation och lyfta fram segregationsaspekter i träd-
gårdsstadsplaneringens idéhistoria. Därefter diskuterar jag kommunal stads-
planeringen och anlägger ett teoretiskt perspektiv på makt mellan folkvalda 
                                                      
146 Sven Markelius, ”Stadsplanefrågor i Stockholm”, i Byggmästaren 1945. Stockholm:1945, 
s. 358.  
147 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan. Stockholm:1945, s. 56. 
Sven Markelius (m.fl.) Generalplan för Stockholm, stadsplanekontorets förslag till stadsplan 
upprättat under åren 1945 – 1952, Stockholm:1952. 
148 Nilsson, 2013, s. 140.  
149 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 56.  
150 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 56.  
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politiker och förortsplanerare vid stadsplanekontoret i Stockholms stad. Cita-
tet från riktlinjerna till generalplanen som publicerades 1945 indikerar att 
tjänstemännen eftersträvade en långtgående social differentiering, en strategi 
som kan benämnas som en planerad boendesegregation. Här ska jag fortsätta 
diskussionen från inledningskapitlet och belysa boendesegregationens kom-
plexitet och sambanden mellan stadsplanering, differentiering och boende-
segregation.  
   Den långt drivna rumsliga differentieringen av stadens olika funktioner har 
pågått de senaste 150 åren. Trädgårdsstaden, den tidiga funktionalistiska 
stadsplaneringen, grannskapsenheterna och 1960- och 1970-talets storskaliga 
förorter, har planerats med en tydlig zonering av funktioner. Differentiering-
en har genererat ett tydligt urbant mönster; zoner med specifika funktioner, 
industrier, bostäder, infrastruktur, konsumtion och rekreation har i princip 
placerats i separerade områden. En planering med zonering av specificerade 
funktioner kan förklaras genom flera sammanhängande perspektiv – histo-
riskt, näringspolitiskt, ekonomiskt, trafikorganisatoriskt, byggnadstekniskt 
och topografiskt. Den differentierande stadsplaneringen har därför analyse-
rats på en rad olika sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan differentiering 
betraktas som en ekonomiskt effektiv princip. Rationella aspekter, ekonomi 
och taylorism är aspekter som står i fokus i Lisa Brunnströms avhandling om 
funktionalismen- 151 Brunnströms bärande tema är såväl ekonomi, hygien 
och rationalism, där storskaliga industriella tillverkningsmetoder effektivise-
rade kostnaderna till ett mer rationellt byggande.152 Differentiering har även 
relaterats till den tydliga strategin att separera olika typer av kommunikat-
ionsmedel och infrastruktur i ett allt mer bilburet samhälle. Teknikhistoriker 
Per Lundin har exempelvis analyserat det moderna samhällets framväxt och 
på vilket genomgripande sätt framkomligheten för fordon medverkat till 
samhällsplaneringen. Lundin betonar aspekter kring fordonens framkomlig-
het samt vägarnas placeringar och duglighet, en central fråga för samtidens 
samhällsplanering.153 
   Principen om differentiering kan också ses i ljuset av landskapets topo-
grafi. Markförhållanden, men också olika typer av principer kring mark och 
markfördelning, har påverkat var vissa typer av byggnader kunde uppföras i 
vissa geografiska områden, en aspekt som bland annat diskuterats av kultur-
geografen Kerstin Bodström.154 Jag ska dock i det närmst följande diskutera 
några orsakssamband mellan segregation och differentiering. I sin mest 
                                                      
151 Lisa Brunnström, Den rationella fabriken: om funktionalismens rötter, 1990. 
152 Brunnström, 1990. 
153 I Albert Lilienbergs 1928 års förslag till generalplan för Stockholms tätare delar, publice-
rad 1929 var infrastruktur och satsningar och bilarnas framkomlighet en betydande del av 
planeringsstategierna för framtiden. Per Lundin, Bilsamhället: ideologi, expertis och regels-
kapande i efterkrigstidens Sverige, Stockholm:2008. Kerstin Bodström, Marken, makten och 
bostäderna, Stockholm:1994, s. 264 f. 
154 Bodström, 1994, s. 264 f. 
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grundläggande betydelse betyder alltså segregation separering eller differen-
tiering, en åtskillnad av funktioner eller grupper. Inom boendesegregationen 
skiljs dessutom olika typer av segregation ut: ålderssegregation, socioeko-
nomisk segregation och etnisk segregation. Begreppet segregation kan lätt 
leda till missförstånd. I vardagstal sägs ibland att enskilda förorter med ensi-
dig befolkning – etniskt, åldersmässigt eller socioekonomiskt – är segrege-
rade. Att peka ut en enskild förort eller ett geografiskt område som segrege-
rad/segregerat är dock ett felaktigt sätt att använda begreppet eftersom seg-
regationen måste ses i det större stadsrummet. Enskilda bostadsområden med 
ensidig befolkning – etniskt, åldersmässigt eller socioekonomiskt - är i ljuset 
av detta att betrakta som befolkningsmässigt homogena. Bostadsområden 
som exempelvis präglas av etnisk mångfald betraktas som mångkulturella. 
Om enskilda bostadsområden som präglas av en ensidig befolkning jämförs 
med andra bostadsområden med en annan befolkningssammansättning, går 
det att tala om en segregerad urban struktur. Den segregerade urbana struk-
turen betyder i praktiken ofta att olika förorter har olika social status vilket 
kan relateras till förorternas fysiska utformning och hur byggnader förval-
tats. Boendesegregation innebär i princip en rumslig åtskillnad mellan grup-
per av människor, att det finns en påtaglig skillnad mellan olika bostadsom-
råden i fråga om befolkningens sammansättning.155 En integrerad stad, i den 
mån den är möjligt, har en relativt heterogen sammansättning i alla bostads-
områden och förorter. Påfallande ofta, särskilt i debatt om boendesegregat-
ionen, pekas så kallade ”utsatta förorter” ut som enskilda och specifika sfärer 
för segregationen. Förorter med social och etnisk homogenitet, exempelvis 
ett villaområde som förenas med hög status, undantas för det mesta i en så-

                                                      
155 För ytterligare diskussion om boendesegregationens sociala effekter och begreppets teore-
tiska betydelser, i relation till geografi, integration etc. Kenny Jansson, Tillsammans: bidrag 
till den etniska boendesegregationens geofilosofi, Uppsala:2009, s. 32 f. 67 f. Segregations-
forskningen som vetenskaplig disciplin etablerades redan genom Chicagoskolans forskning 
under 1890-talet, och det var främst via Robert Parks forskning från 1920-talet som den ur-
bansociologiska forskningen fick ett genombrott. Park analyserade bland annat stadens inre 
differentiering, sociala och etniska skiktning, och segregations effekter. Bland annat under-
sökte Park förutsättningar för sammanhållning i urbana miljöer, hur grupper tenderade att 
bosättas sig i enklaver för sammanhållningen skull. Utspridd i mängden av andra storstadsbor 
tenderade däremot gruppen och gruppens gemenskap att upplösas och försvinna.  En sådan 
forskningsinriktning förstås bland annat genom staden Chicagos utveckling. Kring sekelskif-
tet var staden den mest expansiva i hela Nordamerika. Under bara ett decennium under 1880-
talet fördubblades befolkningsmängden: 1920 hade staden en befolkning på över tre miljoner, 
varav nära 800 000 var nyanlända polacker, tyskar, ryssar, italienare, irländare och svenskar, 
vilka i stor utsträckning bosatte sig i etniska enklaver. Med statistik sattes fokus på särboende 
mellan etniska befolkningsgrupper, statistiken handlade om socialklasser, ålder, inkomster, 
hushållsstorlek och etnisk tillhörighet. Chicagoskolans sociologer studerade den etniska seg-
regationen och undersökte gruppers gemenskap och sammanhållning. Oscar Andersson, 
Chicagoskolans Urbansociologi. Forskare och idéer 1892-1965, Malmö:2007. 
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dan diskussion, trots att ett sådant område i allra högsta grad är en del av den 
segregerade urbana strukturen.156  
   Genom att exempelvis placera olika bostadstyper i olika förorter medver-
kar planerarna till att definiera och precisera vilka invånare som ska bosätta 
sig i respektive förort. Den planerade boendesegregation har diskuterats i 
tidigare forskning. En av forskarna som redan under 1970-talet påvisade den 
planerade sociala differentieringen är den danska stadsplaneraren, arkitekten 
och professorn Jan Gehl. Hans bok Livet mellem husen (1971) har med åren 
blivit en klassiker när det gäller stadsplaneringens teori och praktik.157 Gehl 
har under hela sin yrkesverksamhet riktat kritik mot principen om differenti-
ering och tagit fram ett program och ett principförslag för ett annat integrerat 
och socialt utvecklande alternativ. Enligt Gehl går förklaringen till segregat-
ionen delvis att hitta i planeringen av förorter. Gehl ser ett direkt samband 
mellan funktionsdifferentiering och boendesegregation. Han jämför differen-
tieringen och det han benämner som en segregationsorienterad stadsplane-
ring med befolkningssammansättningen i den traditionella staden. Enligt 
Gehl var exempelvis medeltidens stad integrerad; rika och fattiga, borgare 
och hantverkare, unga och gamla bodde sida vid sida. Utifrån dessa perspek-
tiv förklarar Gehl medeltidens stad vara integrationsorienterad. Enligt Gehl 
har principen om differentiering resulterat i en segregationsorienterad stads-
planering, vilket åstadkommit ”pseudo-byar” där de som planerat förorterna 
utgått från tydliga ”samhälleliga persongrupper”.158  
   En radikal tolkning om motiven bakom den planerade segregationen for-
mulerades av sociologen Henri Lefebvre, som i slutet av 1960-talet tolkade 
den planerade boendesegregationen som ett redskap för att förhindra etable-
ringen av arbetarklassens klassmedvetande.159 Segregation var, enligt Le-
febvre, ett strategiskt verktyg för att förhindra revolution och han såg plane-
ringen som en strategi för att garantera reproduktionen av arbetskraft och 
kapitalism, men framförallt som en strategi för att bygga bort motsättningar 
och konflikter, vilket enligt Lefebvre förverkligats i stor skala under 1900-
talet. Det fanns, enligt Lefebvre, tydliga motiv bakom en sådan planering; att 
placera ut arbetarklassen i olika förortsområden var en strategi för att för-
                                                      
156Andersson, 2015, s. 110-130.  
157 Jan Gehl, Livet mellem husene - udeaktiviteter og udemiljøer, Köpenhamn:1971, s. 95 f. 
158 Gehl, 1971, s. 95 f. Som arkitekt och professor i urban design vid Kunstakademiets Arki-
tektskole i Köpenhamn har Jan Gehl forskat och arbetat med vad han betraktar som mer män-
niskovänliga miljöer. Boken Livet mellem husene har varit kurslitteratur på arkitektutbild-
ningar i över 30 år och Gehl medverkade också till att utveckla Köpenhamns stora gågata 
Strøget. Gehls vision är att skapa attraktiva och hållbara städer som i sin tur bidrar till förbätt-
rad livskvalitet för människorna som lever och vistas där. Han förespråkar stadsplanering i 
humana proportioner med fokus på människans behov. Han belyser vikten av mänsklig aktivi-
tet i det offentliga rummet och dess betydelse för livet i städer och hur stadens utemiljö sam-
spelar med det sociala livet. 
159 Henri Lefebrve, Le droit á la ville, Paris:1968, s. 138 f. Samt Bo Bergman. ”Stadsbygget 
som politisk strategi”, i  Ord och Bild, nr. 6:1974. Stockholm:1974, s. 318-334.  
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svåra den politiska klasskampen. Arbetarklassens potentiella kraft montera-
des ner och klasskampen försvagades genom att befolkningen spriddes i 
mindre kluster, och på så sätt omöjliggjordes revolutionen. Lefebvre gav 
också svar på tal. För honom var det nödvändigt att forma en motstrategi, 
med målsättning att upphäva den sociala differentieringen. Han förespråkade 
en politisk, rumslig aktionspraktik: ockupation av byggnader och parker, en 
återerövring av det urbana rummet. Gatorna skulle härmed ges nya politiska 
och sociala betydelser som skulle neutralisera maktutövningen, en politisk 
praktik som pekade ut mot det allmänna självstyret.160 
   Lefebvres marxistiska tolkning av motiven bakom den planerade segregat-
ionen måste givetvis ses i ljuset av radikaliseringen i 1960-talets Paris. Idag 
är det snarare intersektionella perspektiv som belyser den planerade boende-
segregationen. En tongivande forskare för ett sådant synsätt på segregation-
ens uppkomst är urbansociologen Irene Molina, som argumenterar emot vad 
hon benämner som ett kulturreduktionistiskt synsätt.161 Molina ställer sig 
kritisk till perspektiv som betonar individens val eller konkurrens om det 
urbana rummet, vilket länge varit den dominerande förklaringen till boende-
segregationens uppkomst. Enligt Molina bör boendesegregationens politiskt-
ideologiska bakgrund synliggöras, vilket blottlägger de olika maktförhållan-
den som medverkar till att skapa och återskapa boendesegregation. I sin teori 
om stadens rasifiering argumenterar Molina för att rasifiering upprätthåller 
gränser och hindrar vissa befolkningsgrupper från att arbeta på vissa delar av 
samhällets arbetsmarknad. En sådan diskrimineringsgrund medverkar också 
till stadens rasifiering, där institutioner, exempelvis hyresvärdar eller bo-
stadsförmedlingar, men även grupper och individer medverkar till att sär-
skilja andra individer utifrån en idé om ras.162  

                                                      
160 Lefebrve, 1968, s. 138 f. Bergman, 1974, s. 318-334. 
161 Gentrifiering i stadsrummet kan analyseras som en urban utvecklingsprocess. Men gentri-
fieringen har också betraktats som framplanerad, som en medveten och strategisk utveckling 
av områden. En planerad gentrifiering belyses av sociologen Catharina Thörn. Med exemplet 
Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg, tidigare ett industriområde med en mångfald av verk-
samheter – bilverkstäder, små fastighetsägare och butiker. I fallet Kvillebäcken kunde fri-
stående byggbolag exploatera på citynära mark samtidigt som Göteborgs stad fick ett nytill-
skott av bostäder. Thörn visar att denna process i hög grad var en samverkan mellan kommu-
nala och privata intressen. Såväl kommunen som privata aktörer samverkade genom att stra-
tegiskt höja områdes status, med konsekvensen att de gamla verksamheterna blev 
utkonkurrerade av inplanerade nytillskott. Målsättningen var att få ett nytillskott av invånare, 
som i sin tur skulle generera betydande värdeökningar på mark och fastigheter. I Kvillebäcken 
var denna gentrifiering framplanerad, en kommunledd strategi som genomfördes av ett kom-
munalt utvecklingsbolag i samarbete med de dominerande byggföretagen. Thörns utgångs-
punkt är att gentrifieringen är negativ, att denna sociala förändringsprocess där betalningssva-
gare individer, hushåll eller verksamheter utkonkurreras av individer eller verksamheter som 
är mer betalningsstarka. Strategin att höja stadsdelarnas status får polariserande effekter, se 
Catharina Thörn och Katarina Despotovic, Den urbana fronten, 2015.                                  
162 Se Molina, 2001, s. 53 f. Molina. 1997. s. 81 ff. 
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Molina har således ett tvärvetenskapligt synsätt, och anlägger ett intersekt-
ionellt perspektiv för att blottlägga boendesegregationens orsaker och struk-
turella mekanismer. I modern urbansociologi benämnts en sådan forskning 
som en planeringshypotes, där planeringen av samhället och stadsplaner, 
men också bostadsförmedlingar, upplåtelseformer i olika förorter etc., ställs i 
fokus för att förklara bakgrund och orsaker till boendesegregation.163 
    Centralt för ett sådant perspektiv är styrning, politik och hur förvaltnings-
apparaten reglerar ekonomi, normer, handlingar och den fysiska planeringen. 
Denna samhällsvetenskapligt präglade inriktning framhäver således betydel-
sen av politisk-organisatoriska aspekter, främst betydelsen av samhälls- och 
stadsplanering när det gäller segregationens uppkomst och utveckling. Den 
urbana sociala differentieringen ses främst som en följd av stadsplaner, mar-
kregleringar och administrativa områdesindelningar. Planering, byggande 
och boende, men också hur redan färdigställda bostadsområden förvaltas, 
anses vara sammanhängande samhälleliga faktorer som skapar den segrege-
                                                      
163 Tio hypoteser om segregationens uppkomst är beskrivna i Eva Andersson, Lars-Erik Bo-
degård och Urban Fransson ”Från Babylon och Chicago till Fittja”, i Den delande staden, 
Segregation och etnicitet i stadsbygden, (red. Lena Magnusson) Umeå:2001, s. 94-101. En 
forskningstradition kan sägas mäta segregationen genom att räkna befolkningen i olika geo-
grafiska områden och konstruerar på så vis olika indikatorer och index på segregationen. En 
annan tradition utgår från individers beslut och analyserar hur människor väljer att bo och hur 
val påverkas av skilda preferenser, av olika inkomster och tillgänglighet och närhet till exem-
pelvis arbetsplatser. Andra studier berör marknaden och individers ekonomiska resurser. Det 
kan handla om individers handlingsmönster och samhälleliga normsystem och sociala grup-
pers ideal. En hypotes för utvecklingen av segregerade städer benämns i modern urbansocio-
logi som marknadshypotesen. Utgångspunkten för denna tes är att eftersom hushåll i de flesta 
samhällen har olika betalningsförmågor och eftersom hyressättningar och marknadspriser 
vanligen varierar mellan olika stadsdelar får hyressättning och marknadsnivåer sannolikt 
segregerande effekter. Betalningsstarka hushåll söker sig till vissa områden, betalningssvaga 
hushåll söker sig till andra. Se bland annat Bengt Turner. ”Municipil Housing Companies in 
Sweden”, Housing studies, nr.12:1997, s. 477-488. Grannskapshypotesen tar sin utgångs-
punkt i att ett ursprungligt segregationsmönster kan konserveras om det finns en tendens hos 
hushåll att flytta till närliggande grannskap. se bland anart Berth Danermark, Boendesegregat-
ionens utveckling i Sverige under efterkrigstiden, 1984 En tredje hypotes, minsta ansträng-
ningshypotesen, utgår från att hushållsförsörjare strävar efter att bo så nära arbetsplatsen som 
möjligt. Om vissa typer av arbetstillfällen ligger i anknytning till en viss typ av bostadsområ-
den kan det få segregerande effekter. Sociala valhypotesen innebär att olika befolkningskate-
gorier med olika livsstilsval söker sig till stadsdelar där den egna livsstilen bekräftas, vilket 
även det kan få segregerande effekter. Statushypotesen innebär å andra sidan att olika områ-
den har olika status – vilket kan förändras över tid genom gentrifieringsprocesser - vilket kan 
leda till att vissa socialgrupper koncentreras i områden med hög eller låg status. Se Marja 
Walldén, Bostadssegregation, socioekonomi, arbetsplatsläge: en studie av ett antal yrkes-
gruppers bostadslägen i Storstockholm, Stockholm:1981. Kontakthypotesen innebär tvärtom 
att bostadssökande genom informella kontakter, släkt och vänner tilldelas bostäder och söker 
sig till bostadsområden som passar det egna umgänget. Bortstötningshypotesen innebär att en 
majoritetsbefolkning utövar sociala eller psykiska påtryckningar gentemot en minoritet som 
successivt skapar homogena bostadsområden. Se Eva Andersson, Lars-Erik Bodegård och 
Urban Fransson, 2001. s. 94-101.  
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rade urbana strukturen. I denna forskningstradition är det inte i första hand 
marknaden eller det civila samhället som står i förgrunden, utan exempelvis 
kommunal planering. Hur stadsplaner och bostadsområden planeras, med-
verkar ur ett sådant perspektiv till att olika instanser direkt eller indirekt får 
kontroll över fördelningen av mark till olika byggherrar, hustyper, lägenhets-
storlekar etc. i separerade bostadsområden.164 
    Såväl vetenskapligt som politiskt betraktas boendesegregation i dag som 
ett samhällsproblem, en av vår tids stora utmaningar, inte minst i Stockholm 
som identifierats som en av Europas mer segregerade städer.165 Den segrege-
rade staden medverkar till att upprätthålla gränser och kan utestänga männi-
skor från delaktighet och ett inkluderande, samhällsorienterat liv. För vissa 
individer från förorter som förknippas med lägre status kan bostadsadressen 
innebära ett utanförskap. För individer boende i förorter som betraktas ha 
högre status kan en boendeadress ge andra framtidsutsikter – adresser, nät-
verk och andra symboliska, kulturella och sociala kapital relaterade till bo-
endet kan generera ett priviligierat utgångsläge för individer som exempelvis 
söker sig en framtid på arbetsmarknaden.166  

                                                      
164 Forskning som anlägger en planeringshypotes utgår således från planeringen av samhället, 
hur stadsplaner och bostadsområden planeras så att olika instanser direkt eller indirekt får 
kontroll över fördelningen av mark till olika byggherrar, olika hustyper och lägenhetsstorle-
kar. Genom planeringshypotesen uppstår då effekter som bildar ramar för alla andra hypote-
sers möjlighet att verka inom ett samhälle. Förmedlingshypotesen och ägarhypotesen analyse-
rar segregation, bland annat genom att belysa hur fastighetsägare och bostadsförmedlare 
förmedlar sina bostäder selektivt, efter kötid eller genom att bostadssökandes sociala problem 
ställs främst, vilket kan få segregerande effekter. För resonemang om planeringens betydelse 
för den segregerade staden, se bland annat Berth Danermark och Tord Jacobsson, Kommunal 
bostadspolitik och segregation, Stockholm:1988. Bertil Egerö, En mönsterstad granskas: 
bostadsplanering i Örebro 1945-75, 1979. 
165 Andersson, 2015, s. 110-131. 
166 Ekonomen Mikael Holmqvist diskuterar denna aspekt, hur privilegier och socialt och 
kulturellt kapital i allt större utsträckning kopplas till bostadsort och uppväxtmiljö. I boken 
Djursholm. Sveriges ledarsamhälle, publicerad 2015, visar Holmqvist att en uppväxt i Djurs-
holm kan medverka till inflytande, makt och välavlönade anställningar, framgångar som inte i 
första hand relateras till studiemässiga prestationer, akademiska eller professionella kunskaper 
utan snarare uppväxtmiljö och livsstil. I en meritokrati baseras människors status och position 
på intellektuella förmågor, kompetens och formella meriter och utbildning, vilka medverkar 
till integration och anställningsbarhet oavsett bakgrund och bostadsort. Djursholm som bo-
stadsadress kan medverka till att en viss social förmåga förvärvas, en förmåga som efterfrågas 
och som därmed generar fördelar gentemot andra. Ett boende i Djursholm kan, enligt Hol-
mqvist, generera socialt och kulturellt kapital, där såväl språk, klädkod och manér i allmänhet 
kan medverka till inflytande, makt och välavlönade anställningar, vilka inte nödvändigtvis 
baseras på formella kunskaper. Den livsstil och de ideal som reproduceras i Djursholm har i 
allt högre utsträckning kommit att bli en norm i samhället och enligt Holmqvist upprätthålls 
denna ordning genom segregation, separering och social differentiering. Se Holmqvist, Mi-
kael, Djursholm. Sveriges ledarsamhälle, Stockholm:2015, framförallt kap. 12 ”Presentabla 
och sociala individer”, s. 307-345. Kap. 13 ”Gemenskap och social distans”, s. 345-385. Kap. 
20, ”Den presterande och framgångsrika eleven”, s. 578 ff.     
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Ur dessa perspektiv innebär segregationen således ett över- och underläge, 
med dels etablerade individer och dels individer som riskerar ett utanförskap. 
Segregationen i dagens Stockholm står i kontrast till att den bostadspolitiska 
inriktningen i Sverige, som, jämfört med många andra länder i västvärlden, 
ibland har omgärdats av begrepp som jämställdhet och integration. Molina 
diskuterar innehållet i 1970-talets statliga utredningar som behandlade frågor 
om boendeintegration.167 Molina visar att det först var vid 1970-talets mitt 
som boendesegregationen för första gången diskuterades i utredningssam-
manhang. Det formulerades då en sammanfattning; att motiven hade varit att 
integrera olika befolkningsgrupper i bostadsområdena och därmed uppnå en 
allsidig social sammansättning; samverkan och kontakt mellan människor 
från olika befolkningsgrupper.168 Och som utredaren Gunilla Bellinder påpe-
kat blev den mångkulturella och integrerade staden en alltmer uttalad mål-
sättning i svensk politisk debatt först under 1970-talet.169 Bellinder visar att 
det var först då som det i allt större omfattning började formuleras målsätt-
ningar om en socialt allsidig sammansättning av de boende i en och samma 
förort. Det var också först under 1990-talet, enligt Bellinder, som social och 
geografisk segregation blev ett framträdande tema i svensk politisk debatt.170  
   Under 1940-talet, vilket framgick i 1945 års generalplanearbete, betrakta-
des social differentiering som eftersträvansvärt. Integration, möten och 
mångfald är utgångspunkten för dagens samhällsplanering. I Stockholms 
stads nuvarande och framåtblickande översiktsplan, Promenadstaden (2010), 
formuleras boendesegregationen exempelvis enligt följande:  
 

Människor med likartad bakgrund och intressen tenderar att bo nära varandra 
och många stockholmare bor åtskilda från dem som är olika dem själva. Trots 
att rörligheten ökar, är det sällan man besöker områden där människor med 
en annan bakgrund bor.171 

 
Därmed kan det konstateras att social differentiering, planerad boendesegre-
gation, värderats olika över tid. Därför vill jag göra ett förtydligande. Jag har 
haft ambitionen att läsa de historiska dokumenten och försökt bortse från vår 
samtids politiska och vetenskapliga debatt om social mång-
fald/integration/segregation. Min avsikt är således att analysera planeringen 
av förorter diskursivt genom att se ämnesfältet stadsplanering som en diskur-
siv formation, en institutionell regelbunden struktur där stadsplanering var 
ett resultat av en mängd normer och antaganden, såväl föreskrivna, uttalade 

                                                      
167 Molina, 1997, s. 85. 
168 Molina, 1997, s. 85. Molinas diskussion utgår från Slutbetänkande av boende- och bo-
stadsfinansieringsutredningen, SOU 1975:51, 1975, s. 115.  
169 Bellander, 2005, s. 8, 24 f. 
170 Bellander, 2005, s. 8, 24 f.  
171 Promenadstaden, översiktsplan för Stockholm. Stockholm:2010, s. 17.  
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och outtalade. Jag ser således på planering som ett styrinstrument, att det 
finns en samhällelig makt och styrning som kommer ovanifrån, att styrning-
en innehåller visioner av olika slag, vilken grundas på föreställningar om 
medborgarna, som utgår från antigen genererad kunskap eller exempelvis 
värderingar.172 I mina undersökningar om förortsplanering i Stockholm vid 
1900-talets mitt analyserar jag de sociologiska argument som förortsplane-
rarna framförde om social differentiering, och undersöker om, hur och varför 
sådana strategier konkretiserades i den fysiska förortsplaneringen. 

Stadsplanerna utställda på  
Stockholmsutställningen 1930 
Stockholmsutställningen 1930 är en central händelse i svensk arkitektur-
historia. Få utställningar, ja få kulturella händelser överlag i Sverige under 
1900-talet har genererat sådan debatt och forskning.173 Även om Stockholms 
stad medverkade med betydande finansiella medel var såväl utställningspro-
grammet som de olika avdelningarnas innehåll i huvudsak framtaget av 
Svenska Slöjdföreningen. Att Stockholmsutställningen skulle bli en manifes-
tation för den funktionalistiska bostads- och stadsplaneringen, bruksföremål 
och inredningar var inte klart formulerat i de första utkasten. Konstindustrin, 
inredningar, glas och keramik från Sverige hade ställts ut på flera stora inter-
nationella utställningar under 1920-talet och utställningen i Stockholm 1930 
var från början tänkt som en sammanfattande och inhemsk utställning av de 
föremål som visats med stora framgångar internationellt under 1920-talet. 
Stockholmsutställningen 1930 var uppdelad i flera olika avdelningar. En stor 
avdelning med hantverk från Föreningen för Svensk Hemslöjd, ett planeta-
rium samt närmare 30 utställningshallar med olika teman: oädla metaller, 
ädla metaller, belysning, tapeter, bokbinderi, dyrbarare rumsinredningar, 
seriemöbler och kyrkliga textilier.174 En annan avdelning var Svea Rike, där 
nationens framtid sattes i samband med historia, nationsbygge och rasbio-

                                                      
172 Lövgren, 2007, s.165.  
173 En av de tidigaste texterna om Stockholmsutställningen 1930 skrevs av Gregor Paulsson 
1937, Gregor Paulsson, Redogörelse för Stockholmsutställningen 1930, Stockholm:1937. 
Några år senare skrev Paulsson ytterligare en text, ”Trettiotalets problem, fyrtiotalets pro-
gram”, Konsthantverk och hemslöjd i Sverige, (red. Åke Huldt) Stockholm:1941. För exempel 
på senare arkitekturhistorisk forskning: Per G Råberg inledde en mer kritisk forskning, vilka 
publicerades i två omgångar. Per G Råberg, Funktionalistiskt genombrott: en analys av den 
svenska funktionalismens program 1925-1931, Stockholm:1970. Samt Per G Råberg, Funkt-
ionalistiskt genombrott: radikal miljö och miljödebatt i Sverige 1925-1931, Stockholm:1972. 
Utställningen har behandlats grundligt av Eva Rudberg, Stockholmsutställningen 1930: mod-
ernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholm:1999.    
174 Paulsson, 1937, s. 1 ff., 226 samt bilaga 4.  
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logi.175  Sammantaget var det en omfattande och variationsrik utställning, där 
ett stort och tilltaget tivoli sannolikt medverkade till att utställningen fick 
mer än 4 miljoner besökare. Bostadsavdelningen tillkom genom initiativ av 
utställningens generalkommissarie Gregor Paulsson. Uno Åhrén utsågs till 
ansvarig arkitekt och skrev programmet och medverkade till att innehållet 
och förutsättningarna utgick från de funktionalistiska principerna. En rad 
arkitekter inbjöds att delta i en tävling för de bostäder och stadsplaner som 
skulle exponeras.176  
   Den omfattande bostadsavdelning och dess program – med småhus, lägen-
heter och radhus – har fått en framträdande plats, såväl under sin samtid som 
i den omfattande historieskrivningen om Stockholmsutställningen 1930. 
Tidigare forskning har mig veterligen inte analyserat utställningens stadspla-
ner ur ett segregationsperspektiv. Syften med denna del av undersökning är 
att undersöka huruvida strategier om social differentiering i stadsrummet 
också var dominerande i det inledande funktionalistiska stadsplaneparadig-
met. 
   När de färdiga byggnaderna väl stod på plats på norra Djurgården i Stock-
holm, när de exponerades under några soliga månader sommaren 1930, be-
traktade utställningsbesökaren sannolikt ansamlingen av bostadshus som en 
traditionell bygata. Uno Åhréns tvårumsradhus placerades längs samma gata 
som arkitekt Kurt von Schmalensées ”Gula villan”, en större villa med en 
planlösning präglad av den traditionella, borgerliga bostadens rumslighet och 
separering av privata och offentliga rum. Med moderna begrepp kan man se 
bostadsutställningen som exempel på vad Jan Gehl kallar en integrationsori-
enterad stadsplanering.177 I de officiella utställningsprogrammen påpekade 
dock Gregor Paulsson att de utställda bostäderna under utställningen inte 
skulle tolkas bokstavligt. Ett sådant synsätt på bostäderna skulle, enligt Pa-

                                                      
175 Kulturarvsforskaren Annika Alzén diskuterar utställningsdelen Svea Rike, en utställning 
som hade för avsikt att relatera framtiden till det förflutna med det övergripande syftet att 
stärka den nationella självkänslan och att belysa utvecklingen i ekonomiska, sociala och 
kulturella områden. Ludvig Nordström, en viktig idégivare till utställningen Svea Rike, såg att 
framtiden låg i teknisk utveckling och forskning och för att koppla framtiden till det förflutna, 
för att etablera en kontinuitet och ge framtiden en trovärdig bakgrund, relaterades utveckling-
en till en avlägsen forntid, till vikingatiden, stormaktstiden etc.  Ett inslag i utställningsavdel-
ningen Svea Rike var den rasbiologiska avdelningen. Läkaren och rasbiologen Herman Lund-
borgs publikation Svensk raskunskap, publicerad 1928, var grunden för utställningens tematik 
där en mängd fotografier av människor som tillhörde den ”nordiska” (med dåtidens språkbruk 
”germanska”) ”rasen” visades och som kontrasterades mot ”valloner”, ”östbalter” och ”lap-
par”, med en spridningskarta som visade fördelningen av människor av typen högväxta, 
ljusögda, blont hår och långsmala huvuden etc. I visionen om framtiden och ett nytt samhälle 
var rasbiologi en av byggstenarna. Annika Alzén, ”Framtidstro i Svea Rike. Historia och 
framtid på Stockholmsutställningen 1930”, i Museer och framtidstro (red. Svante Beckman 
och Lennart Palmqvist) Stockholm:2003, s. 15 ff.  
176 Paulsson, 1937, s. 127.  
177 Gehl, 1971, s. 95 f.  
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ulsson, leda till en felaktig uppfattning av de stadsplaneideal som ställdes ut 
och de olika bostäderna skulle istället betraktas som ett prov på den moderna 
stadsplaneringen och besökaren skulle se respektive byggnad som en enskild 
komponent, som ingick i ett större stadsplanesystem.178  
  Arkitekturhistoriker Johan Rådberg har påpekat aspekter av betydelse för 
min egen undersökning. Rådberg diskuterar att samtliga femton hyreshusför-
slag som ställdes ut bestod av friliggande lamell- eller skivhus lagda i paral-
lella rader orienterade efter väderstreck, en av stadsplanerna innehöll hus om 
fyra våningar, andra sex våningar och ytterligare andra innehöll hus med 
sexton våningar. Majoriteten av hus överskred med råge den då gällande 
maxhöjden på fem våningar. Att exponera stadsplaner med hus med en helt 
annan höjdverkan än då gällande byggnadsstadga var ett budskap till Stock-
holms stadsplanemyndigheter. Enligt Rådberg ville funktionalisterna sända 
en signal om att stadgan, vilken just då var ämne för om- och bearbetning, 
behövde förändras.179  
   Med andra ord var de stadsplaner som ställdes ut på Stockholmsutställ-
ningen inte bara signifikanta för de just då rådande funktionalistiska plane-
ringidealen. De skulle också peka mot framtiden. I utställningens specialka-
talog formulerades en introduktion till stadsplanerna. I katalogen, där ett 
stort antal stadsplaner illustrerades, gav arkitekt Gunnar Sundberg en teore-
tisk introduktion till stadsplaneringen. Sundberg uppehöll sig främst kring 
frågor som rörde differentiering av vägsystem och bostäder, den öppna be-
byggelsens betydelse, byggnadernas volymer och orientering samt dimens-
ionering utifrån solbelysning och väderstreck.180  
   Det finns ett annat exempel på detta från 1931, då arkitekt Gunnar Asplund 
höll sin ofta citerade installationsföreläsning som professor i arkitektur vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rubriken på Asplunds föreläs-
ning var ”Vår arkitektoniska rumsuppfattning”, vilket blev en programför-
klaring för det nya sättet att planera förorter. Asplund utgick från Oswald 
Spenglers teser i boken Der Undertag des Abendlandes (1918–1922) om en 
”kultursjäl” och hur detta uttrycktes i arkitektoniska rum. Spenglers menade 
att den västerländska kulturens ursymbol var det oändliga rummet, ett rum 
utan bortre blickpunkt.181 Även om Asplund argumenterade för att någon 

                                                      
178 Gregor Paulsson, Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen. Stock-
holm:1930, 27. 
179 Rådberg, 2014, s. 72 f.  
180 Gunnar Sundberg, ”Något om moderna principer för planering av bostadsområden”, i  
Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm:1930, s. 35- 41. 
För ytterligare illustrerade stadsplaner, se Wolter Gahn, ”Bostadsavdelningen på stockholms-
utställningen”, i Byggmästaren. Specialnummer över Stockholmsutställningen 1930. Stock-
holm:1930, s. 31-54.  
181 Oswald Spengler, Der Undertag des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Welt-
geschichte, München:1923. Spenglers filosofi aktualiserades under 1920-talets slut för en 



 74 

enhetlig och genomgående tendens till en sådan rumslighet knappast existe-
rade historiskt fungerade. Spenglers teser om rummens och kulturernas sam-
verkan blev ändå en ideologisk legitimering, såväl gestaltningsmässigt och 
socialt. Asplunds påstående om det öppna rummet som uttryck för den väs-
terländska kulturen blev ett argument för att ersätta det slutna kvarteret, med 
slutna gårdar, stängda rum, med storslagna lägenheter för inkomstsstarka 
hushåll mot gatan och mörka bakgårdar för de mindre inkomstarka. Den 
öppna stadsplanen med rymd, luftighet och ljus lanserades som en legitim 
lösning för framtiden, som, med Asplunds ord, ”med eller mot vår vilja driva 
vår yrkesuppfattning i nya banor”.182  
  Jag ser det som relevant att nämna Asplunds referat till Spengler och rums-
ligheten i stadsplaneringens av ett viktigt skäl. Det finns en tendens, etable-
rad redan under 1930-talet, att betona gestaltningen, rumsligheten, husens 
förhållande till landskapet, till väderssträck och solbelysning. I flera samtida 
publikationer riktades uppmärksamheten främst mot rumslighet och gestalt-
ning: byggnaders orientering i väderstreck, husens höjd- och breddverkan. 
Det övergripande synsättet bland arkitekterna som formulerade sig teoretiskt 
var att detta sätt att planera förorter var ett påtagligt avståndstagande från 
tidigare planeringsprinciper.183  
   Motiven bakom en sådan rumsverkan i förortlandskapet var flera, såväl att 
ge medborgarna ett förortslandskap med frisk luft, grönska och plats för 
rekreation.  Historikern Sten O Karlsson, som jag refererade till i inledning-
en, tolkar det nya lamellsystemet som en bostadshygienism och discipline-
ringsteknik, där den öppna planen i förorten gav möjlighet att både studera, 

                                                                                                                             
svenskspråkig läsekrets i Alf Ahlberg, Västerlandets undergång: Oswald Spenglers filosofi: 
framställning och kritik, Stockholm:1930.     
182 Gunnar Asplund, ”Vår arkitektoniska rumsuppfattning”, i Byggmästaren, ark. upplaga, 
Stockholm: 1931, s. 203. Asplund skrev: ”Vi äro väl på väg att till slut visa, att den Speng-
lerska satsen om det oändliga rummet som ursymbolen för Västerlandets kultur i alla fall för 
arkitekturens del pekar rätt. […] Det är nya allmänskliga förhållanden, nya sociala, ekono-
miska och tekniska förhållanden, som med eller mot vår vilja driva vår yrkesuppfattning i nya 
banor.” Även Gregor Paulsson gav sin syn på bostadsavdelningen. Han menade att flera av 
idéerna som presenterades under utställningen påverkade bostadsplaneringen, så till den grad 
att de ”genomgripande förändrade dess karaktär”. Paulsson, 1937, s. 226.  
183 När författarna till acceptera diskuterade sakfrågan under rubriken ”Det öppna stadsplane-
systemet” dominerades diskussionen av byggnaders dimensioner. De skrev att den nya stads-
bildningen ”förorsakar en fullständig nybildning och ett avvikande från traditionen”. se Gun-
nar Asplund, m.fl, acceptera, Stockholm:1931, s. 54 ff. När arkitekt Göran Sidenbladh disku-
terade 1930-talets stadsplanering var det just den arkitektoniska inramningen som sattes i 
fokus. Den spenglerska rumsuppfattningen sågs som en reaktion mot traditionsbundna ideal. 
Under rubriken ”1930-talets rumsuppfattning” ägnar Sidenbladh flera sidor åt teoretiska 
diskussioner om just stadsrummets utformning, byggnadskroppar, deras orientering och in-
bördes avstånd, där topografiska avvikelser och tekniska och ekonomiska aspekter sammanta-
get medverkade till ett nytt sett att utforma staden, se Göran Sidenbladh, ”Stadsplanerna 
1930-1950,” i Fyrtiotalets Svenska Bostad (red. Sven Backström och Stig Ålund) Stock-
holm:1950, s. 9-12.                 
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kartlägga och observera utan reella och symboliska murar, för ökad möjlig-
het till kontroll och social ordning.184  
   Wolter Gahn, en av Stockholmsutställningens arkitekter, diskuterade den 
tilltänkta befolkningssammansättningen i respektive bostadsområde: ”Men 
vår tid är demokratisk och kräver fullgoda bostäder åt alla. Stadsplanen 
måste därför byggas upp av likvärdiga element, som alla fylla ett minimikrav 
på sol och luft.”185 Tanken om likvärdiga bostäder i respektive förort betydde 
i praktiken ett avståndstagande från en traditionell bostadsfastighet i kvar-
tersstaden, där stora våningar och små lägenheter kunde rymmas i en och 
samma portuppgång. Även om Stockholms innerstad vid sekelskiftet 1900 
var socialt differentierad, med olika stadsdelar med olika status och standard, 
förekom hierarkiska men socialt boendeintegrerade bostadsbyggnader.186Ar-
kitekt Uno Åhrén formulerade också en prognos om ett samhälle med en 
framtida socioekonomisk utjämning: ”Tager man vidare i betraktande den 
allmänna utjämningen av klassolikheter som snabbt försiggår i våra dagars 
samhälle berättigar det till slutsatsen att det är riktigast att blott räkna med 
inkomstkategorier men icke med socialkategorier.”187  

                                                      
184 Karlsson, 1993, s. 214.  
185 Gahn, 1930. s. 11. 
186 August Strindberg påpekade detta i en känd passage i den självbiografiska romanen Tjäns-
tekvinnans son. Strindberg beskriver att såväl baronen, generalen, justitierådet, kryddkräma-
ren, snickaren, läderhandlaren, pigorna, kopplerskan och prostituerade kunde bo i samma 
byggnad. August Strindberg. Tjänstekvinnans son I-II. Nationalupplaga 20, Stockholm:1989, 
s. 9-10. Bostadshusens olika bostäder diskuteras även i Marianne Råberg, Göran H Fredriks-
son och Ingvar Lundkvist. Husen på malmarna: en bok om Stockholm. 1985. När den funkt-
ionalistiska planeringen introducerades genomfördes en omfattande inventering av bostads-
förhållanden och rumslig separering även på malmarna. Geografen William William-Olssons 
bok Stockholm framtida utveckling från 1931är en delvis historisk tillbakablick på Gamla Stan 
och malmarnas utveckling. Från de centrala delarna av innerstaden ut mot periferin avtog 
hushöjder och bebyggelsens täthet och i de perifera delarna förekom en kåkliknande bebyg-
gelse. I stora drag kunde förändringarna i de olika bostadsområdena karaktäriseras som en 
övergång från stor boendetäthet i de centrala delarna med välbärgad befolkning och liten 
boendetäthet i de perifera delarna med fattig befolkning. Genom kvartersstadens planläggning 
under det sena 1800-talet blev husen högre, boendetätheten ökade och en välsituerad befolk-
ning kom allt mer att ta stadsdelen i anspråk. Hyreshusens inre hierarki kvarstod dock med 
lägenheter för olika samhällsklasser inom samma fastighet. Exempelvis hade Kungsholmen 
fram till 1880-talet till stora delar en kåkliknande bebyggelse. Genom planläggning av nedre 
Kungsholmen och Norrmälarstrand utvecklades fram till 1930-talet ett bostadsområde för 
höginkomsttagare. Utvecklingen i staden som helhet, under 1880-talet, karaktäriseras av en 
höjning av boendetätheten i de centrala delarna och av att den perifert liggande kåkstaden 
ersatts med hyreskaserner. I kvartersstadens mer perifera planering fanns också mer exklusivt 
utpräglade områden för en burgen befolkning: villastaden, lärkstaden etc. William William-
Olsson, Stockholm framtida utveckling, faksimil Stockholm:1984, s. 79 ff.  
187 Uno Åhrén, ”Bostadsavdelningens planläggning och tillkomst”, i Stockholmsutställningen 
1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm:1930, s. 27. Paulsson förtydligade detta i 
den redovisning om Stockholmsutställningen som han skrev 1937: ”Med behovstyper mena-
des behövliga bostäder för de vanligast förekommande hushållstyperna med hänsyn till famil-
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I bostadsavdelningens program formulerades en rad kriterier för de tilltänkta 
invånarna i respektive bostad.188 Utgångspunkten för planeringen var att 
identifiera och kategorisera individer och hushåll utifrån inkomst, familje-
sammansättning och antalet medlemmar i hushållet. Och i utställningens 
program delades bostäderna således in efter målgrupper och inkomstkatego-
rier.189 Hela 15 inkomstkategorier och behovstyper räknades upp för bostäder 
med hyreslägenheter, och 13 inkomstkategorier och behovstyper för egna-
hem och villor. Hushållens beräknade inkomster sträckte sig från 3 000 kro-
nor per år upp till 15 000 kronor. Hushåll med högre årsinkomst inkludera-
des inte i utställningsprogrammet, och hushåll med lägre årsinkomst än 3 
000 kronor kunde, konstaterade författarna till programmet, inte förses med 
moderna bostäder utan statliga eller kommunala subventioner. Till respek-
tive kategori ritades sedan bostäder av skiftande storlekar och med olika 
rumsantal beräknade efter inkomstkategoriernas olika betalningsförmågor.190  
   Strategin att planera ”demokratiska” bostadsområden utan intern skiktning 
och hierarki innebar i praktiken att Stockholmsutställningen 1930 expone-
rade en serie stadsplaner där inkomstkategorier separerades i olika förorter. I 
den öppna stadsplanen, med rymd, luftighet och ljus, som, med Asplunds 
ord, ”driva vår yrkesuppfattning i nya banor” placerades alltjämt likvärdiga 
bostäder i samma förort. Arkitekterna Ture Rybergs, Sigurd Lewerentz, 
Sven Markelius och Uno Åhréns stadsplanering, ja i princip samtliga av de 
exponerade stadsplanerna, baserades på separeringens och den sociala diffe-
rentieringens princip. Fribergers lägenhet på 50 kvadratmeter med vardags-
rum, kök, sovrum och badrum riktade sig till en kategori där hushållets stor-
lek tänktes bestå av tre–fyra personer, och där hushållets årsinkomst begrän-
sades till 4 000–5 000 kronor, detta för att klara en årshyra inom intervallen 
1 267–1 490 kronor. Lägenheter planlades därefter i ett skivhus av lamellka-
raktär på sju våningar i ett bostadsområde med fjorton identiska hus. Arki-
tekt Sigurd Lewerentz lägenhet var på 93 kvadratmeter, med vardagsrum, 
kök, badrum, arbetsrum, två sovrum samt pigkammare, och ritades in i ett 
skivhus om sex våningar, i tolv byggnader i ett symmetriskt lamellsystem. 
Arkitekt Ture Rybergs ”Egna Hem 40” riktade sig till en familj på fyra–sex 
personer inklusive tjänstefolk, där hushållets årsinkomst beräknades till 10 
000–15 000 kronor. Villan ritades in i ett strikt symmetriskt stadsplanesy-
stem med identisk bebyggelse. Sven Markelius villa ”Egna Hem 49” och 
Uno Åhréns ”Egna hem 45” följde samma mönster: identiska bostadstyper i 
                                                                                                                             
jens inkomst. Någon uppdelning av behovstyperna i sociala kategorier ansågs icke lämpligt, 
ehuru den statistiska undersökningen även omfatta dessa förhållanden. Man ansåg nämligen 
att utvecklingen går mot ett klasslöst samhälle […].” se Paulsson, 1937, s. 127.  
188 Uno Åhrén, ”Bostadsavdelningens planläggning och tillkomst”, i Stockholmsutställningen 
1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm:1930, s. 28-29.  
189 Åhrén, 1930, s. 28-29. 
190 Åhrén, 1930, s. 28-29. 
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en och samma förort. Ekonomin relaterad till boendet, det vill säga hyror och 
beräknade kostnader för byggnation, var en faktor för inkludering eller ex-
kludering i respektive förort.191  
   Planering av staden efter dessa premisser, att placera olika bostadstyper i 
olika förorter, var ett sätt att i praktiken definiera och precisera vilka invå-
nare som faktiskt tänktes bosätta sig i respektive förort. Som kritik till den 
diskursiva tolkningstradition som tolkat denna utställning som ett paradigm-
skifte, som en manifestering av nya bostads- och stadsplaneringsprinciper, 
blir det således relevant att betona den målsättningen som formulerades av 
de samtida arkitekterna. Enligt arkitekt Gunnar Sundberg skulle det placeras 
likvärdiga bostäder i respektive förort, vilka då betraktades som ”demokra-
tiska” eftersom respektive förort skulle få likvärdiga bostäder utan intern 
eller hierarkisk skiktning.192 (se bild 1, 2, 3, 4 och 5 ) 
   Men eftersom bostadstyperna var ämnade för familjer eller hushåll med 
olika inkomster, och eftersom bostäder av tradition varit förenat med olika 
status, hade Stockholmsutställningens stadsplaner, om de realiserats i en 
byggd urban struktur, gett en förortlandskap med inplanerade sociala hierar-
kier och statusskillnader. Per G Råberg iakttog redan under 1970-talet att 
funktionalisterna hade en kvalificerad förmåga att sammanfatta tidigare erfa-
renheter och lanserade erfarenheterna som nyheter. Men deras främsta bi-
drag var, enligt Råberg, att de introducerade en ny estetik, en ny formkon-
vention. Råberg ställer därför frågan om inte etableringen av en ny stil var 
överordnad det sociala budskapet.193 Den öppna stadsplanen med rymd, luf-
tighet och ljus lanserades som en legitim lösning för framtiden. Differentie-
ringsprincipen var rådande internationellt. Erik Mumford har visat plane-
ringsdiskuren inom CIAM, där de modernistiska arkitekterna lanserade ett 
ideal.194       
   Staden delades in i följande huvudkategorier: boende, arbete, rekreation 
och transport, vilka placerades i olika zoner. I denna idealplan delades även 
invånarna in i olika kategorier, där olika bostadstyper och därmed social-

                                                      
191 Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen. Stockolm:1930, Friber-
ger, ”Lägenhet 1”, 60, s. 70-71. Sigurd Lewerentz, ”Lägenhet 2”, 66, s. 74-75. Ture Ryberg, 
”Egna Hem 43”, s. 145-147. Övriga stadsplaner i Stockholmsutställningens utställningskata-
log visar samma tendens: kategoribostäder inritade i en stadsplan med identiska bostäder. Se 
bland annat Sigurd Lewerentzs stadsplan för ”Egna Hem 47” s. 173. Sven Markelius beskriv-
ning och stadsplan över ”Egna Hem 49”, s. 185-186. Oswald Almqvists perspektivskiss för 
radhus ”Egna Hem 50”, s. 190, Uno Åhrén, ”Egna Hem 51”, s. 194. Birger Jonson, ”Egna 
Hem 52” s. 198. Undantaget är Hakon Ahlberg, ”Egna Hem 48”. I Ahlbergs stadsplan finns 
åtta sektioner med sammantaget ca 160 villor och med en mittsektion med lamellhus med 
lägenheter, se Hakon Ahlberg, ”Egna Hem 48”, i Stockholmsutställningen 1930, Katalog över 
bostadsavdelningen, Stockholm:1930, s. 179. 
192 Gahn, 1930, s. 11. 
193 Råberg, 1972, se s. 292- 331, 318 ff., 325 f.  
194 Mumford, 2000, s. 88, 91. 
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grupper separeras i åtskilda enheter.195 Under Stockholmsutställningen var 
principen densamma. Då stadsplanerna ställdes ut på en stor nationell ut-
ställning med syfte att inte bara visa samtidens utan också framtidens plane-
ringsideal, legitimerades och befästes sådana principer även i det funktional-
istiska planeringsparadigmet.  
   Råbergs reflektion om att funktionalisterna i första hand medverkade till 
att lansera en ny formkonvention, vilken i hög grad omgärdades med ideolo-
giska begrepp, måste så relateras till att den socialt differentierande plane-
ringen inte alls diskuterades i utställningsprogrammen. Principen berördes 
inte heller när Gregor Paulsson sju år efter utställningen belyste utställning-
ens program och resultat. I redovisningen från 1937 uppehöll sig Paulsson 
främst kring byggnaders orientering i väderstreck, husens höjd- och bredd-
verkan, variationsmöjligheter etc.196 Och när Paulsson själv skulle definiera 
arkitekturens ideologiska överbyggnad beskrev han den, vilket jag citerade i 
inledningen, som ”en frihetens stil”, ett ”likhetens uttryck” med det övergri-
pande motivet att också i samhällets yttre former ”häva klassmotsättningar-
na.”197  
   Paulssons tankefigur och sätt att se på stadsplaneringen har återkommit, i 
såväl forskning och idédebatt om periodens stadsplaner. Men att stadspla-
nerna på Stockholmsutställningen 1930 planerades efter den sociala differen-
tieringens principer borde rimligen ha iakttagits av Paulsson. En iakttagelse 
han gjorde fyra år senare, men då som kritik om den epok han ansåg att 
funktionalismen var en reaktion mot. 1941 skrev han vad han såg som träd-
gårdsstadsplaneringens paradoxer: att den ”omedvetna” klassificeringen och 
den rumsliga separeringen av kategorier, just var en ”en produkt av klassam-
hället.198 Även om det skiljde några år mellan Paulssons utsagor om träd-
gårdsstaden och den funktionalistiska stadsplaneringen blir idéhistoriker 
Gunnela Ivanovs iakttagelse relevant. Ivanov påpekar att Paulsson, i såväl 
utställningsprogram och i sin efterföljande historieskrivning, tenderade att 
betona sociala aspekter, och att han på så sätt medverkade till att bidra med 
efterkonstruktioner om den epok han medverkade till att lansera.199 
   Det skulle dröja drygt 15 år och under krigsåren blev strategier om social 
differentiering i stadsrummet ett mer framträdande inslag i stadsplanerarnas 
retorik, då företrädesvis omgärdat med sociologiska argument. Detta disku-
terar jag i kapitel 3. Men Stockholmsutställningen 1930 var en idéutställ-
ning, vilken syftade till att peka ut framtida stadsplaneprinciper. Stadspla-
nerna var paradigmatiska för de då rådande planeringsidealen. Och utställ-
ningen som fenomen, som ett institutionellt arrangemang, såväl legitimerade 

                                                      
195 Mumford, 2000, s. 73-91. 
196 Paulsson, 1937, s. 126. 
197 Paulsson, 1939, s. 7. 
198 Paulsson, 1941, s. 35. 
199 Ivanov, 2004, s. 7. 
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som befäste en sådan planering. För att undersöka hur idéerna om en plane-
rad rumslig separering av bostadstyper och inkomstkategorier kom till kon-
kret uttryck i både planerade förorter, idétävlingar och andra kommunala 
dokument, analyserar jag i fortsättningen av detta kapitel ett antal förorter i 
Stockholm planerade eller diskuterade i generalplaner, idétävlingar etc. un-
der de två funktionalistiska planeringsparadigmen, dels under 1930-talet och 
under grannskapsplaneringen efter andra världskriget. I Stockholm ritades 
den första lamellhusstadsplanen 1929 för Eriksdalsområdet söder om Ring-
vägen på Södermalm. Planerna för Fredhäll och Kristineberg följde samma 
principer, liksom den stora utbyggnaden av Gärdet som påbörjades i slutet 
av 1930-talet. I dessa områden byggdes företrädesvis tjocka lamellhus. I 
förortsplaneringen utanför tullarna, så som den bedrevs i de kommunala 
förvaltningarna i Stockholms stad, kom en annan typ av bostäder att domi-
nera under 1930-talet – smalhus, småstugor och större egnahem. Hur den typ 
av stadsplanering som ställdes ut och betraktades som föredömlig åren kring 
1930 var baserad på tidigare erfarenheter i ämnesfältet stadsplanering disku-
terar jag i närmast följande avsnitt, genom att diskutera några aspekter av 
trädgårdsstadens idéhistoria.      

Boendesegregation i förorterna från sekelskiftet 1900  
Traditionen att bygga förorter utanför stadens gränser måste relateras till hur 
städerna expanderat fram till ungefär 1800-talets mitt. Tidigare hade städer-
na i princip planerats och byggts ut efter hand, med bebyggelse i anslutning 
till och i utkanten av den befintliga staden. Trädgårdsstadens planering var 
framförallt en reaktion mot kvartersstaden, med den övergripande idén att 
skapa urbana samhällen utanför städernas befintliga strukturer. Att bygga 
trädgårdsstäder som isolerade öar i stadens periferi var ett uttalat socialt och 
politiskt projekt. Bakgrunden är välkänd; i början av 1800-talet hade indu-
strimannen och samhällsreformatorn Robert Owen tagit de första initiativen 
till trädgårdsstadens planeringsideal. Owen hade i anslutning till sin industri-
anläggning försökt bygga upp ett samhälle där inte bara arbetsförhållanden 
och lönenivåer förbättrades, utan där även löntagarnas bostadsstandard, 
hälsa, fritidsaktiviteter och undervisning planlades för att fungera i en 
välsmord helhet. Owens idé var att satsa på undervisning och sjukvård och 
att bekämpa alkoholkonsumtion, med den övergripande visionen att skapa 
ett mönstersamhälle utanför den urbana strukturen. Hans målsättning var att 
invånarna skulle få ett harmoniskt och jämlikt liv.200  
 

                                                      
200 Edward Royle, Robert Owen and the Commencement of the Millennium, Manchester:1998, 
s. 56.  
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Owens tankar utvecklades i den centrala boken för trädgårdsstadens plane-
ring, Garden Cities of Tomorrow, skriven av Ebenezer Howard. Hans idéer 
gick ut på att framtidens samhälle skulle byggas utanför storstaden, som ett 
självständigt samhälle med bostäder, fabriker och kulturella institutioner. 
Efter dessa principer utformade Howard ett handfast, teoretiskt och gestalt-
ningsmässigt schema över trädgårdsstadens innehåll och struktur. Med dia-
grammets tydlighet placerades den framtida trädgårdsstaden geografiskt som 
en satellit i relation till en närliggande storstad. Avsikten vara att planera och 
bygga alternativa städer med bättre bostadsförhållanden och med kooperativt 
markägande. Målsättningen var att på så sätt lösa bostadsfrågan mer syste-
matiskt och därmed en rad sammanhängande problemkomplex: den snabba 
tillväxten och utbyggnaden av städerna, monopol på markägande, värdesteg-
ring på markägande och spekulationsbyggande. På sikt skulle trädgårdsstä-
derna konkurrera ut storstäderna genom att planeras utifrån funktionell diffe-
rentiering och zonering av funktioner. Särskilda områden skulle skapas för 
industri, handel och jordbruk, det skulle finnas rekreationsområden med 
ängar och skog och andra enklaver med bostäder, företrädesvis enfamiljshus 
eller radhus. Med trädgårdsstaden lanserade Howard flera banbrytande soci-
alreformistiska idéer. Bland annat etablerade han den övergripande ansatsen 
att marken skulle vara gemensamt ägd för att slippa markspekulationer.201  
   På det internationella fältet och i Sverige blev också den österrikiska arki-
tekten, stadsplaneraren, teoretikern och konstnären Camillo Sittes urbana 
teorier signifikanta för den fortsatta utvecklingen. Sittes letade efter ett alter-
nativ till hyreskaserner, dyr tomtmark samt osunda och trångbodda miljöer 
inom kvartersstaden. Trädgårdsstadens principer visade väg för en volym-
mässigt låg och måttligt exploaterad stadsbild med stora inslag av enfamiljs-
hus eller små flerfamiljshus.202 I både England och Tyskland fick dessa pla-
neringsidéer gensvar i en stor krets av arkitekter och samhällsplanerare. Till 
Sverige importerades trädgårdsstadens planeringsprinciper redan i slutet av 
1800-talet. Politikern Carl Lindhagen, borgmästare i Stockholm under 1900-
talets tre första decennier, stadsingenjör Herman Ygberg och arkitekt Per 
Olof Hallman var drivande i att etablera trädgårdsstadens planeringsideal, 
såväl politiskt som arkitektoniskt. För Stockholms vidkommande måste 

                                                      
201 Peter Geoffrey Hall, Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning and 
design in the twentieth century, London:2002, s. 88-92. Se även Peter Lundevall, Stockholm, 
den planerade staden. Stockholm:2006, s.? 
202 Rådberg, 1988, s. 401 f. Se även Rådberg, 2014, s. 51 f. Sitte var innovativ men samtidigt 
inspirerad av medeltida stadsbildningar. Hana teorier formulerades i den inflytelserika boken 
Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, vilken publicerades 1889 och tryck-
tes i flera upplagor. Han behandlade såväl gaturummet, platsbildningar, parker och andra 
inslag i stadsbilden. Sitte ville använda de stilhistoriska förebilderna även i stadsbyggandet. 
Hans tydligaste ståndpunkt var att en stad inte endast borde byggas upp av hus i oändliga 
monotona rader, utan snarare betonande han sammanhanget och interaktionen mellan 
huskroppar, att staden borde gestaltas från den upplevande människans synpunkt. 
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trädgårdsstadens principer också sättas i samband med den expansion som 
skett genom malmarnas utbyggnad och det intensiva markuppköp som sked-
de utanför tullarna i början av 1900-talet. Stadens strategiska markuppköp, 
med stora arealer söder om Södermalm och väster om Kungsholmen, innebar 
att stadens politiska sfär hade möjlighet att initiera bostadspolitiska projekt 
som arkitekterna kunde realisera i fysisk stadsplanering.203 I Sverige är den 
snabba etableringen av trädgårdsstaden som planeringsideal delvis kopplad 
till etableringen av egnahemsrörelsen. Historikern Nils Edling har undersökt 
egnahemsrörelsens idéhistoria och hur den relaterar till den omfattande emi-
grationen under 1800-talets senare hälft och de första decennierna under 
1900-talet. Den ökade inflyttningen till städerna under 1800-talets senare del 
innebar samtidigt en strukturell förflyttning. Den arbetsföra befolkningen 
minskade på landsbygden, samtidigt som den ökade i tätorterna och i städer-
na. Samtidigt hade bostadsförhållandena i städerna försämrats. Trots ett in-
tensivt byggande under den långvariga högkonjunkturen under 1800-talets 
sista decennier klarade inte marknaden att bygga i samma omfattning som 
städernas befolkning ökade. I Sverige, och i synnerhet i Stockholm, rådde en 
bostadsbrist och en trångboddhet med få motsvarigheter i Europa. Bostads-
frågan under 1800-talets senare del hade flera ideologiska lager; från att 
främst ha varit till för att underlätta handel, varutransporter och olika säker-
hetsfrågor övergick stadsplaneringen till att i hög grad handla om hygien, 
moral och patriarkal uppfostran av goda samhällsmedborgare. Bostäder blev 
ett viktigt instrument för att integrera arbetarklassen i det borgerliga sam-
hället, vilket var en angelägenhet för både intresseorganisationer, debattörer 
och politiska partier.204 Med inriktning på egnahem centrerades bostadsfrå-
gan kring kategorier som definierades som arbetarklass och lägre tjänstemän. 
Målsättningen var att en mer progressiv bostadspolitik, genom vilken dessa 
befolkningskategorier skulle erbjudas vad som ansågs vara goda och sunda 
bostäder, skulle medverka till att emigrationen minskade. 205 

                                                      
203 Thomas Paulsson, Den glömda staden, Reviderad 2 uppl Stockholm:1994, s. 41-50.    
204 Sheiban, 2002, s. 88-99, 101 – 111.       
205 Med den statliga egnahemskommitténs betänkande och därpå följande riksdagsbeslut år 
1904 gjorde den svenska staten sin första stora satsning på bostadsbyggandet. Egnahemsrörel-
sens ambition var inte i första hand att lösa bostadsfrågan i städerna. Motivet var att försöka 
lösa jordbrukets problem att ordna bostäder till sina säsongsanställda, samt att med alla krafter 
försöka minska emigrationen. I egnahemsrörelsens centrum fanns den ideella föreningen 
Nationalföreningen mot emigration ledd av Adrian Molin. Under hans ledning publicerade 
föreningen en illustrerad text, Svenska allmogehem. I denna tidstypiska skrift ritade framstå-
ende arkitekter förslag på egnahem för jordbruket, men även för hantverkare och andra bo-
stadssökande. Städerna växte, inte minst genom att järnvägsnätet byggdes ut. Nya stations-
samhällen etablerades och växte, gator breddades och kvarteren fylldes med byggnader. I takt 
med detta växte antalet lägre tjänstemän. Den kategori som definierades som lägre tjänstemän 
etablerade samtidigt en allt större medvetenhet om att bostaden kunde vara en symbol för 
markera samhällsposition. Därmed efterfrågades i större omfattning än tidigare en arkitektur 
som inom måttliga ekonomiska ramar gav uttryck för ett visst hierarkiskt avstånd till en kate-
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Konstvetaren Elisabeth Stavenow-Hidemark påpekar att debatten om egna-
hemmen hade konservativa och nationalistiska inslag. Ur ett konservativt 
perspektiv var egnahemmen  redskap för att avvärja socialism och emigrat-
ion. Ur ett reformvänligt perspektiv var egnahemmet ett estetiskt och hygi-
eniskt projekt för att fostra individen in i det borgerliga samhällets värde-
ringar. Genom den naturromantiska egnahemsrörelsens bostadsbyggande 
och stadsplanering, genom en förbättring och försköning av bostaden, fick 
hemlivet ny aktualitet.206 I Storstockholm började förortsplaneringen redan i 
slutet av 1800-talet. Inte endast kända trädgårdsstäder i Djursholm, Saltsjö-
baden, Brevik, Skärsätra (Lidingö) och Stocksund utan även mer perifera 
områden som Hässelby villastad, Nynäshamn villastad, Saltsjö-Duvnäs, 
Storängen, Stuvsta, Tullinge och Turebergs villaförstäder planerades succes-
sivt efter trädgårdsstadens principer. Initiativtagaren till planeringen av det 
framtida Djursholm, Johan Henrik Palme, förklarade att den sociala sam-
mansättningen redan på ett planeringsstadium var vägledande. Hans önske-
mål var att planera fram en god sammanhållning mellan grannar och familjer 
och därför försökte han åstadkomma en ensidig social sammansättning bland 
familjerna i det framtida Djursholm, vilket betraktades som eftersträvans-
värt: 
 

Redan i mina första tankar om den blivande trädgårdsstaden Djurholmsområ-
det ingick en fast tillförsikt, att den ”förening av lantlivets behag med stadsli-
vets förmåner”, som villastaden enligt prospekten skulle erbjuda, borde locka 
sådana individer och familjer, vilka voro särskilt önskvärda såsom medlem-
mar av det nya samhället.207  

 
Som ekonomen Mikael Holmqvist påpekat, har Djursholm ända sedan 1800-
talets slut definierats som en geografisk plats med status och privilegier. Det 
är ett område som i sig medverkar till socialt och kulturellt kapital, vilket i 
största utsträckning är kopplat till bostadsorten, villorna och inte minst den 
maktelit som haft ekonomiska resurser att bosätta sig där. Planeringen base-
ras således på separering, social differentiering och boendesegregation.208 
Vid sekelskiftet 1900 fick den sociala differentieringen konkreta utryck i det 
urbana rummet även i andra områden. Aspudden, Gröndal, Midsommarkran-
sen, Huvudsta och Hjorthagen var förorter som i huvudsak bestod av hyres-

                                                                                                                             
gori som definerades som arbetare. Ett exempel på dessa mindre tjänstemannavillor som 
byggdes under tidigt 1900-tal finns i boken A. T. Lagerholm. Villabyggnader och egna hem: 
Fasad och planritningar till enkla villor jämte ledning för kostnadsberäkning vid byggandet. 
Stockholm:1902.                                           
206 Elisabet Stavenow-Hidemark, Villabebyggelse i Sverige 1900-1925, Stockholm:1971, s. 
10, 99 ff.  
207 Johan Henrik Palme, Djursholms villastads tillkomst och första utvecklingsskeden, Stock-
holm:1925, s. 24. Se även Johansson, 1987, s. 275. 
208 Holmqvist, 2015, s. 345-385.  
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lägenheter i flerfamiljshus för en betalningssvagare kategori av arbetare.209 I 
en av de mer omskrivna förorterna planerade i Stockholms stad under 1900-
talets första decennium fanns en liknande tendens, nämligen för den stads-
plan för Enskede trädgårdsstad som upprättades 1908. Drygt fem år tidigare 
genomförde Stockholms stad stora markinköp i Enskede och Bromma i syfte 
att planlägga trädgårdsstäder även inom stadens egendomar, med ett uttalat 
önskemål om förorternas sociala sammansättning: När Enskede trädgårds-
stad planerades formulerades en målsättning: att den bostadspolitiska åtgär-
den skulle rikta sig till arbetare och lägre tjänstemän. I det färdiga Enskede 
kategoriserades en övervägande del av invånarna som ”kroppsarbetare” (62 
%).210  
   Historiker Mats Deland har visat att såväl bostädernas rumslighet som 
bostadsområdets utformning betraktades som viktiga materiella aspekter i ett 
samhällsprojekt där boendet utformades efter borgerliga kriterier och nor-
mer. 211Deland visar att planering var ett tydligt styrinstrument som, genom 
att olika bostadstyper placerades i olika förorter, medverkade till att definiera 
och precisera vilka invånare som faktiskt skulle bosätta sig i respektive för-
ort. Den sociala stratifieringen var utgångspunkten för att identifiera och 
kategorisera individer eller hushåll. Och efter differentieringens principer 
skulle dessa inringade kategorier separeras på ett rumsligt plan.212  
   Jag ser det som betydelsefullt att påtala ytterligare en möjlig orsaksförkla-
ring till varför det i Stockholms stad planerades förorter efter den sociala 
differentierings principer, och då i synnerhet förorter med egnahem för be-
talningsstarka hushåll. Ett viktigt motiv till att planera nya villaförorter i 
början av seklet var att Stockholms stad på så sätt kunde och i allt högre 
utsträckning borde konkurrera med Saltsjöbaden, Lidingö, Djursholm och 
andra områden med villor utanför stadens gräns. Inkomstarka familjer som 
ville bo i en villa snarare än i en våning i innerstaden, hade flera alternativ 
utanför Stockholms gränser. Det fanns således ett starkt skattestrategiskt 
incitament för att planera trädgårdsstäder för köpstarka hushåll. Ett argument 

                                                      
209 Stockholms förstäder och villasamhällen, Stockholm:1911, s. 14. Samt Johan Silvander, 
Christian Richette och Gunn Källström, Gröndal och Aspudden: ett mönstersamhälle utanför 
stadens hank och stör, Stockholm:1993. Samt Johan Silvander, ”Hjorthagens bostadsbebyg-
gelse”, Hjorthagen (red. Karl-Olov Arntzberg) Stockholm:1985, s. 18-19. 
210 Från början var målgruppen för Enskede trädgårdsstad kategorier av hushåll med lägre 
inkomster som i bostadsbristens Stockholm hade svårt att hitta bostad. Men bara något decen-
nium efter att Enskede trädgårdsstad byggts hade området genomgått en gentrifieringsprocess; 
stadens tidigast anlagda trädgårdsstad kom att bebos av en allt burgnare befolkning och de 
ekonomiskt svagare blev relativt sätt ett allt sällsyntare inslag, se Stockholms förstäder och 
villasamhällen, 1911, s. 29, samt Axel Dahlberg, Stockholms Stads småstugebyggen. Stock-
holm:1931, s. 4. 
211 Deland, 1996, s. 3-18. 
212 Deland, 1996, s. 3-18.  
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för en sådan planering var att staden på så sätt kunde behålla betalnings-
starka hushåll och skatteintäkter inom stadens geografiska gräns.213   
   I fortsättningen av detta kapitel ska jag undersöka förortsplanering i Stock-
holm vid 1900-talets mitt genom att analysera om och hur den sociala diffe-
rentieringens principer implementerades i den kommunala stadsplaneringen 
under 1930-talet. Under Stockholmsutställningen 1930 visades vad som 
betraktades om föredömlig stadsplanering, ämnad för framtiden. Utställning-
en både legitimerade och befäste principen om ett förortslandskap, där olika 
befolkningskategorier skulle bo i olika förorter.  Stadsplaner på en utställ-
ning är emellertid en sak, stadsplanering i en kommunal byråkrati en annan. 
Arkitekter verksamma inom en kommunal förvaltning hade andra kontextu-
ella aspekter att ta hänsyn till. Förortsplanerna skulle implementeras i den 
kommunala byråkratin och den demokratiska processen, samt anpassas efter 
topografi, lagstiftning inom stadsplaneområdet och efter demografiska pro-
gnoser etc. I det närmast följande ska jag diskutera maktförhållanden och 
kommunala politiska processer. Därefter analyserar jag den praktiska plane-
ringen, hur utsagor och retorik konkretiserades i fysisk stadsplaning, företrä-
desvis formulerade och framställda av arkitekter, sociologer eller statistiker 
och andra tjänstemän verksamma i Stockholms stads förortsplanerande för-
valtningar.   

                                                      
213 Argumentet om att behålla betalningsstarka hushåll inom stadens gränser framfördes av 
Yngve Larsson, 1912, s. 15 ff. I boken Stockholms förstäder och villasamhällen, 1911, s. 34, 
skrevs: ”För att tillmötesgå de burgnares kraf på att något åtgöres äfven för deras egnahems-
frågas lösning, har staden beslutat att å de natursköna egendomarne Alviken och Äppelviken i 
Bromma socken anlägga ett egnahemssamhälle”. Tankar om social differentiering gällde inte 
bara för Stockholm utan var vägledande för de flesta svenska städers utbyggnad vid sekelskif-
tet 1900. När skribenten Gösta Silén 1930 gjorde en tillbakablick skrev han: ”Förortsbebyg-
gelsen i Göteborg har liksom annorstädes väsentligen framkallats av arbetarklassens bosätt-
ning utom stadens gränser, och det övervägande antalet förorter bebos även av personer tillhö-
rande arbetarklassen. I de östra delarna av förortsområdet, i Partille, Lerum och Landvetter 
ävensom i Askim, ha dock en del av medelklassen bebodda villastäder uppstått (Aspenäs, 
Sävedalen, Partille, Hovås, Billdal)” Gösta Silén, Förortsbildningen kring vissa större 
svenska städer. 1930, s. 13. En bidragande orsak till planeringen av Stockholms stads västra 
trädgårdsstäder fanns i Sigurd Westholm arbete för denna typ av förorter. Westholm var 
stadsarkitekt i Stockholm från 1916 till 1940. Han tjänstgjorde vid Stockholms stadsbygg-
nadskontor i drygt fem decennier och kom att påverka stadens bebyggelse i en betydande 
utsträckning. Westholms verksamhet som arkitekt sträckte sig över flera områden. Han var 
verksam som utredare och stadsplanerare, upphovsman till enskilda villor och flerfamiljshus 
men också initiativtagare till en förnyad utformning av stadens reklamskyltar. Även om 
Westholms huvudsakliga arbetsområde var begränsat till områden innanför tullarna, medver-
kade han i hög grad till de trädgårdsstäder som planerades i Stockholm under mellankrigsti-
den, främst under 1920-talet. Enligt Westholm var trädgårdsstäderna i exempelvis Bromma 
föredömliga, då de ”bäst stämmer överens med vår läggning och med bostadsvanor hos ett 
folk, vars stora massa ännu är fästad vid den egna torvan”, se vidare, Eriksson, 2001, s. 257. 
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Kommunal förortsplanering - teoretisk diskussion om 
tjänstemännens sakkunskaper och politikernas formella 
makt 
”Generalplan för X-by industrisamhälle” var arbetsnamnet på en stadsplan 
som illustrerades i arkitekt Jöran Curmans utredning Industrins arbetarebo-
städer, en utredning som publicerades 1944.214 På uppdrag av Industrins 
utredningsinstitut genomförde Curman en omfattande utredning av hur indu-
striföretag i tätorter skulle framställa såväl bostadsförsörjningsprogram som 
stadsplaner. En grundläggande utgångspunkt för Curman var att se till indu-
striföretagens bästa. Rymliga bostäder för de anställda kopplades till de an-
ställdas trivsel och insatser i yrkeslivet, bostäder som på så sätt var en del i 
den sociala ansvarskänsla som antogs prägla ett modernt företag. Curmans 
utredning var uppbyggd som guidebok för industriföretagens ledning och 
omfattade både tekniska, organisatoriska och ekonomiska dimensioner för 
att på så sätt synkronisera industriföretagets produktion av bostäder till sina 
anställda. Förbättrade hyresförmåner, högre boendestandard, ett välplanerat 
samhälle och en allmänt trivsam miljö i stort sågs som grundläggande för att 
kunna rekrytera arbetskraft. I utredningen gav arkitekt Curman ett konkret 
förslag på hur industriföretagen kunde organisera och planera staden. Arki-
tekt Göran Sidenbladh, som vid den här tiden var anlitad av socialdeparte-
mentet i de bostadssociala utredningarna samt knuten till Stockholms stad 
stadsplaneavdelning, medverkade som sakkunnig i Curmans utredning i 
stadsplaneringsfrågor. Bostadsprogrammen kunde innehålla villor med en 
eller två våningar, radhus och hyreshus, vilka illustrerades med stadsplaner. 
Som starka aktörer och med förmåga att göra sammanfattande synteser, som 
en kategori av makthavare med kompetens i ämnesfältet stadsplanering, 
levererade arkitekterna en konkret lösning på större strukturella frågor. Cur-
man baserade sin utredning på en traditionell hierarki bland anställda och 
delade in företagens personal i följande huvudkategorier: högre och lägre 
tjänstemän, verkmästare, förmän, arbetare och pensionärer. När Cur-
man/Sidenbladh väl skulle göra stadsplanering konkretiserades företagens 
traditionella personalhierarki i en socialt differentierad stadsplan. I ”Gene-
ralplan för X-by industrisamhälle” placerades bostäderna för kategorin högre 
tjänstemän i två enheter. Bostäderna för kategorin lägre tjänstemän placera-
des i tre enheter. Förmän och verkmästare placerades i två geografiska en-
heter. Kategorin arbetare och pensionärer placerades i tolv olika enheter.215 
  När Curman genomförde sin utredning och framställde förslag på stadsplan 
för ett industriföretag skulle en sådan stadsplan, om den skulle realiseras, 
godkännas av de lokala kommunala nämnderna. Curmans yrkesutövning 
som arkitekt måste därför relateras till de då gällande lagrummen kring 
                                                      
214 Jöran Curman, Industriens arbetarebostäder, Stockholm:1944. 
215 Curman, 1944, s. 91, 95, ff., tabell D samt H, samt 369, 412-422.  
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stadsplanering. Efter andra världskriget fick svenska kommuner större rät-
tigheter och skyldigheter i stadsplanering. Genom 1947 års byggnadsstadga 
hade Svenska kommuner laglig rätt och skyldighet att bestämma var och när 
exploatering skulle ske, och formellt sett ett juridiskt monopol över stadspla-
neringen.216 Arkitektens framställande av en stadsplan kan därför relateras 
till kapitel 1, paragraf 15 i 1947 års byggnadsstadga, en av flera paragrafer 
som reglerade den kommunala byggnadsnämndens sammansättning och 
beslutsprocess: 

 
 Stadsarkitekt skall vara tillstädes vid nämndens sammanträden med rättighet 
att delta i överläggningarna men ej i besluten och att, där han det begär, få sin 
mening antecknad till protokollet. Vad nu sagts gälle ock i stadens tjänst an-
ställd stadsingenjör, mätningsman, förrättningsman för tomtmätning eller av-
styckning eller annan tjänsteman, vilken det åligger att till föredragning hos 
nämnden bereda inkommande ärende, såvitt angår ärende som berör hans 
verksamhet.217 

    

                                                      
216 Franzén och Sandstedt har analyserat denna process. Den förändrade lagstiftningen inne-
bar att kommunerna i allt större utsträckning kom att ansvara för den urbana utbyggnadens 
fortsatta expansion. Före 1874 års byggnadsstadgar fanns inga särskilda bestämmelser för hur 
staden skulle byggas. Det var kungens befallningshavare som tillsammans med borgmästaren 
kom att fatta beslut i byggnationsfrågor. Byggnadsordningarna hade därför en lokal anknyt-
ning. I 1874 års stadgar reglerades gator, byggnadskvarter, torg och andra allmänna platser 
samt husens höjd, material, tomtindelning och det infördes förbud att bygga i strid mot gäl-
lande stadsplan. Med lagändringarna 1899 och 1907 fick stadsplaneväsendet ett mer civilrätts-
ligt underlag. Rättsliga förhållanden för stadsplanens genomförande reglerades mellan kom-
mun och markägare. Lagstiftningen innebar å ena sidan rätten och i en del fall skyldigheten 
för samhället att lösa viss mark. Å andra sidan innebar lagen effektiva förbud mot nybyggnad 
och skyldighet för tomtägaren att i viss uträckning bidra till kostnaderna för stadsplanens 
genomförande. Med 1931 års stadsplanelag bestämdes att all mark inom stadsplanens område 
var rättsligt reglerad; kommunernas möjlighet att lösa mark för att genomföra stadsplanen 
ökades samt statens möjligheter att fastställa stadsplaner mot kommunernas vilja. 1931 års lag 
hade dock den bristen att den inte gav möjligheter för kommunerna att bestämma var stads-
planen skulle realiseras och gav inte några garantier för att ett område planerat som en enhet 
kunde verkställas enligt kommunens intentioner. 1947 års byggnadslagstiftning innebar det 
definitiva planmonopolet för kommunerna. För att förhindra slumpmässigt uppkommen be-
byggelse utformades byggnadsregleringarna så att de planerande myndigheterna kunde be-
stämma var och när tätbebyggelse fick uppstå. Var denna tätbebyggelse skulle uppstå skulle 
bestämmas i kommunens generalplan. 1947 års lagstiftning innebar just en möjlighet att 
reglera stadsplaneringen över tid och att kommunala organ erhöll bestämmanderätt över var 
och när exploatering fick ske. Lagstiftningen från och med 1947 är därför det offentligas 
definitiva övertagande av stadsplaneringsprocessen. 1947 års lagstiftning kom härigenom att 
ge generell möjlighet till planeringen av grannskapsenheter, då den gav kommunen bestäm-
manderätt till byggande av etapper samt större enheter, Franzén och Sandstedt, 1993, s. 193 
ff. 
217 Svensk författningssamling, Nr. 390 Kungl. Maj:ts Byggnadsstadga, Stockholm:1947, 
713.  
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Stadsarkitektens roll i stadsplaneringen på en kommunal nivå är således 
ämne för diskussion i det närmast följande. Ett starkt argument för att analy-
sera stadsplanering på en kommunal nivå berör frågor om sociala reformer 
på en statlig nivå i relation till kommunal realpolitik. En forskare som tagit 
fasta på maktstrukturella skillnader mellan stat och kommun är idéhistori-
kern Ulla Ekström von Essen. I sin avhandling Folkhemmets kommun ligger 
analysnivån som titeln anger på den kommunala nivån.218 von Essen argu-
menterar för att politiker och tjänstemän på den kommunala nivån hade en 
nyckelroll i arbetet för att verkställa och utveckla den nationella reformpoli-
tiken under 1940-talet och de efterföljande decennierna. von Essen visar 
också att kommunideologin förändrades från och med 1940-talet. Under 
samma decennium fattade riksdagen beslut om en sammanslagning av 
mindre kommuner till större kommuner, samtidigt som en förändrad kom-
munideologi spreds inom socialdemokratin. I cirkulär, broschyrer och hand-
böcker riktades uppmärksamheten mot de kommunalt förtroendevalda och 
därmed spreds tanken om den socialdemokratiska mönsterkommunen – en 
välplanerad kommun med utbyggda välfärdsinrättningar där det nya social-
demokratiska kommunidealet skulle realiseras av kunniga, viljekraftiga och 
rationellt tänkande kommunalmän. Målet var att planera fram en jämställd 
och modern kommun med en utjämnande reform- och fördelningspolitik. 
von Essen undersöker genombrottet för denna nya kommunideologi, spän-
ningen mellan byråkratins frigörande och kontrollerande drag och hur soci-
alpolitiken fördes i praktiken på en kommunal nivå.219  
   Bostadsbyggande och stadsplanering var en central del i den kommunala 
reformpolitiken under 1900-talets mitt. Ekström von Essen belyser denna 
kommunala reformpolitik och berör utvecklingen främst genom en analys 
om och hur statliga visioner om den kommunala bostadspolitiken implemen-
terades bland nämndens politiska ledamöter.220 Jag ska här delvis flytta fokus 
och diskutera tjänstemännens makt i den kommunala byråkratin och belysa 
arkitektens kompetens inom sitt ämnesfält, planeringen av förorter, till den 
kommunala politiken. Arkitektetens makt och inflytande i stadsplaneringen 
har diskuterats i tidigare forskning.  Johan Rådberg har påpekat att i Sverige 
har det funnits en synnerligen utbyggd samhällskontroll över markanvänd-
ningen, och även en av de mest kontrollerande stadsplaneregleringarna i 
Europa. Enligt Rådberg var en bidragande orsak till ett sådant system dels 
stadsplanerarnas historiskt starka ställning, samt att stadsplanerarna ingick 

                                                      
218 Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsam-
hället 1939-1952. Stockholm:2003. 
219 Ekström von Essen, 2003, se kap 4, ”Den socialdemokratiska mönsterkommunen”, s. 125-
172, samt kap. 5, ”Ett tankekollektiv tar form”, s. 207-245.         
220 Ekström von Essen, 2003, se kap. 6 ”SAP Kommunerna och bostadspolitiken”, s. 249-289.   
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en koalition med socialdemokratin, som efter 1933 dominerat i den politiska 
sfären.221  
   Johan Rådberg och konstvetaren Lisbeth Söderqvist har i sina avhandling-
ar om stadsplanering och förortsutbyggande under 1900-talet analyserat arki-
tektkårens roll i etableringen av stadsplaneideal under 1900-talet.222 Båda 
argumenterar för att arkitektkåren hade ett betydande inflytande över föror-
ternas gestaltning i Sverige under 1900-talet, att de stadsbyggnadsvisioner 
som lanserades internationellt under 1920-talet förverkligades i stor skala 
under 1960-talet, och att det var just dessa konstnärliga visioner som kom till 
uttryck i 1960-1970-talets förorter. Tjänstemännens, det vill säga arkitekter, 
ingenjörer etc., och deras inflytande i planeringsprocesser är också ett fram-
trädande tema i kulturgeografen Emelie Erikssons undersökning av moderni-
seringen av Stockholms citykärna under 1950-1960-talet.223 Eriksson lyfter 
fram flera av de tongivande arkitekterna, Sven Markelius, Göran Sidenbladh 
och inte minst Torsten Westman. Eriksson analyserar planeringsprocessen 
främst ur ett aktörsperspektiv, med fokus på tjänstemännen verksamma i 
stadsplaneförvaltningar i staden.224 Kulturgeografen Sara Westin analyserar 
också förorterna med utgångspunkt att arkitekterna haft ett påtagligt infly-
tande. I sin avhandling Planerat, alltför planerat, analyserar Westin relat-
ionen mellan form och process i stadsplaneringen.225 Som titeln anger gör 
Westin en kritisk analys av förortsplaneringen, med en övergripande ambit-
ion att besvara vad hon definierar som en paradox: stadsplaneringens upp-
hovsmän drevs av en välvilja, en omtanke att planera vad som ansågs vara 
tilltalande och trivsamma bostadsområden. Resultatet blev dock en storska-
lighet, som kritiserades, både i allmän debatt och hos invånarna. Westin ana-
lyserar stadsplaneringen ur ett mångfacetterat psykoanalytiskt perspektiv och 
sätter arkitekten bildligt i terapistolen. Westin kontextualiserar såväl plane-
ringspraktiken och analyserar de förståelseformer som både stadsplanerarna 
och planeringskritikerna utgick från, med den övergripande ambitionen att 
undersöka planering, gestaltning och processer om stadsplanering. 226  
   Fyra forskare har således lyft fram arkitektkårens inflytande i stadsplane-
ringen. En samtida arkitekt, Hans Westman, skrev om sin yrkeskårs infly-
tande över stadsplaneringen vid mitten av 1950-talet, ett citat som jag valt att 

                                                      
221 Rådberg, 2014, s. 100.  
222 Rådberg, 1988, Rådberg, 1997, s. 4. Samt Lisbeth Söderqvist, Rekordår och miljonpro-
gram: flerfamiljshus i stor skala. Stockholm:1999. se även Lisbeth Söderqvist. ”Från höga till 
låga hus. ”Mastodonten” i Täby och låghusstaden västra Orminge”, Rekordåren En epok i 
svenskt bostadsbyggande, (red. Thomas Hall) Stockholm:1999, s. 101, samt 114 ff.  
223 Emelie Eriksson, Stockholm med modernismen i centrum. Cityomdaningen ur ett aktörs- 
och ett medieperspektiv, Stockholm:2004, s. 81 ff.           
224 Eriksson, 2004, s. 81 ff.  
225 Sara Westin. Planerat, alltför planerat En perspektivistisk studie om stadsplaneringens 
paradoxer, Uppsala:2010.       
226 Westin, 2010, s. 124 ff. 208 f.       
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lyfta fram för att det i ett koncentrat fångar en samtida arkitekts syn på kå-
rens makt över och inflytande i stadsplaneringens praktik: 
 

Aldrig har arkitektens ställning i samhället varit starkare än just nu! Vi är ut-
bildade till dirigenter att leda hela den orkester av entreprenörer, hantverkare, 
maskiner och industrier, som tillsammans fullborda byggnadssymfonin. Vi 
har också naturliga förutsättningar att lägga upp det tema som skall vara 
grundläggande för byggnadskonsten. I varje stad och köping och de flesta 
medelstora kommuner i hela landet har vi genom stadsplanerare, stadsarki-
tekter och konsulter de allra största möjligheter att företräda det kommunala 
initiativet. En betydande regeringsman i vår tid lär en gång spontant ha utro-
pat: ”Det är ju inte vi som styr landet, utan arkitekterna.” Den allmänna me-
ningen bland politikerna är nog den, att de ej kan det invecklade samhällsma-
skineriet utan arkitekternas medverkan, men icke såsom politiker utan såsom 
arkitekter.227          

 
Jag analyserar funktionalistiska stadsplanerparadigmen, främst ur ett aktörs-
perspektiv, så som den bedrevs i kommunala förvaltningar i Stockholm stad 
vid 1900-talets mitt. Min avsikt är att teoretiskt diskutera maktförhållanden 
mellan folkvalda politiker och stadsplanerare och andra tjänstemän i en 
kommunal förvaltning. 
   I ett demokratiskt samhälle finns den formella makten i de politiska för-
samlingarna. I ljuset av detta kan stadsplanering betraktas som resultatet av 
starka politiska viljor och politiska ambitioner. Det finns flera studier som 
fokuserat på stadens politiker och betonat den politiska sfärens betydelse för 
stadsutbyggnad. Bland annat har Tomas Anton i sin studie av bebyggelseut-
vecklingen främst fokuserat på Hjalmar Mehr, socialdemokratiskt finansbor-
garråd mellan 1958 och 1968, och hans betydelse och inflytande i stadens 
utveckling och utbyggnad.228 Mehrs politiska arbete och engagemang i 
stadsplanediskussionerna för de centrala delarna kring Norrmalm, men också 
hans roll i bevarandet av Stockholms centrala, bebyggelsen i staden mellan 
broarna, Gamla Stan, har också belysts av författaren Björn Elmbrant.229  
   Hjalmar Mehr och Yngve Larsson är exempel på inflytelserika politiker i 
Stockholm som vid 1900-talets mitt både initierade, påverkade och hade 
detaljåsikter i stadsplaneringens praktik. Yngve Larssons sakkunskap inom 
området var omfattande. Han disputerade redan i början av 1910-talet på 
avhandlingen Inkorporeringsproblemet: Stadsområdets förändringar med 

                                                      
227 Hans Westman, citerad ur ”debatt”, i Tidskriften Svensk Form nr. 3/4:1957. Stock-
holm:1957, s. 106.  
228 Thomas Anton, ”Governing Greater Stockholm: A Study of Policy Development and 
System Change”, Scandinavian Studies, vol. 51, nr. 2, 1979, s. 170-179.  
229 Björn Elmbrant, Stockholmskärlek: en bok om Hjalmar Mehr, Stockholm:2010, s. 163-
180.     
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särskild hänsyn till svenskt förvaltningspraxis (1913), en publikation på 
1234 sidor skriven på uppdrag av stadsförbundet. Larsson behandlade för-
valtningspolitiska och juridiska aspekter samt hur den snabba urbaniseringen 
påverkade dåtidens svenska stadsbildningar. Utgångspunkten för Larssons 
avhandling var att den kommunala planeringen stod inför en utmaning: 
industrialiseringen och urbaniseringen medverkade till att städerna växte 
utåt, utanför städernas befintliga bebyggelse. Utifrån detta beskrev Larsson 
vad han såg som fördelar, juridiska och administrativa, med kommunala 
sammanslagningar, eller inkorporering så att större geografiska enheter 
kunde enas under en kommunal administration. Sammanslagningen av större 
områden skulle underlätta en större och mer effektiv regional planering. 
Larssons syn på den framtida staden var att den skulle ha moderna, decentra-
liserade kärnor i den urbana periferin, som var sammanlänkande med järn-
vägar och annan infrastruktur. En annan av Larsson formulerade strategier 
var att nya bostadsområden skulle planeras i stadens periferi, på oexploate-
rad mark. Det innebar en förvaltningsadministrativ fördel i och med att 
tomma markarealer genererade mindre kommunal byråkrati än om plane-
ringen skulle fortgå inom stadens dåvarande gränser. På så sätt medverkade 
Larsson till att konkret relatera trädgårdsstadens teorier till den kommunala 
juridiken och administrationen.230  
   Det har alltså i Stockholms stad funnits politiker med ett betydande poli-
tiskt inflytande över stadsplaneringen. Debatter, politiska förslag och dis-
kussioner i den formella och politiska maktens centrum framstår därför som 
en central källa för att analysera stadsplaneringens framväxt i Stockholm 
under 1900-talet. I politikern Ragnar Tomsons redovisning från 1960-talets 
mitt av den politiska debatten, Etik och politik: Etiskt- kulturellt – socialt 
initiativ i Stockholms stadsfullmäktige åren 1900-1950, framträder också en 
rad bostadspolitiska initiativ.231 Den politiska sfären, med folkvalda politiker, 
har och hade den formella makten genom att ett flertal av de kommunala 
besluten fattades i stadsfullmäktige eller en speciell nämnd. Kommunerna 
                                                      
230 Yngve Larsson, 1913. 
231 För politiska initiativ från fastighetsnämnden finns olika motioner och frågor redovisade i 
Ragnar Tomson, som i tre volymer redovisat ett urval av väckta motioner i stadens historia i 
rubriker som ”Motion om uppförande av bostadshus för Självförsörjande kvinnor” s. 92 
(1922), ”Motion om ransonering av bostäder”, s. 122 (1924), ”Understödjande av byggande 
av billiga bostäder” s. 178 (1930), ”Interpellation i bostadsfrågan” s. 190 (1931), ”Motion om 
bostadshus för ensamstående mödrar med minderåriga barn” s. 210 (1931), ”Främjandet av 
bostadsförsörjningen för mindre bemedlade familjer” s. 248 (1936), ”Angående tomter till 
mindre bemedlade familjer, barnrika familjer, inom Bromma och Enskede samt uthyrning av 
småstugor och enfamiljshus” s. 260 (1937), ”Förslag till ytterligare åtgärder till främjande av 
produktion av billiga bostäder” s. 271 (1937), ”Lån och bidrag för bostäder i egna hem åt 
mindre bemedlade barnrika familjer ” s. 281 (1938), ”Motion om lämpliga bostäder åt den 
studerande ungdomen” s. 110 (1943), ”Ytterligare åtgärder till främjande av bostadsprodukt-
ionen” s.160. (1946). se Ragnar Tomson, Etik och politik: Etiskt- kulturellt – socialt initiativ i 
Stockholms stadsfullmäktige åren 1900-1950, vol:I-III, Stockholm:1964.     
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hade dessutom genom förändrad lagstiftning på stadsplaneområdet succes-
sivt under mellankrigstiden och definitivt efter andra världskriget erhållit ett 
planeringsmonopol. Lagstiftningen efter andra världskriget innebar att 
kommunen bestämde var, när och hur framtida stadsplaner skulle realiseras. 
Tjänstemännen i de planerande myndigheterna och politikerna i Stockholm 
har haft ett unikt utgångsläge: expansionen utanför tullarna i väster och söder 
kunde ske nästan uteslutande på stadens egen mark, vilket hade sin bakgrund 
i att staden hade köpt mark alltsedan seklets början.  
   När förorterna planerades i Stockholm vid 1900-talets mitt var det främst 
tjänstemännen i stadens förvaltningar som författade utredningar, arrange-
rade tävlingar och levererade förslag till generalplaner. Tjänstemännens 
makt i kommunala förvaltningar har belysts, bland annat av statsvetarna Erik 
Hysing och Jan Olsson.232 Jag återkommer strax till deras forskning, men 
eftersom sociologen Max Weber redan vid sekelskiften 1900 kritiserade ett 
politiskt system med ett starkt tjänstemannavälde, ska jag först lyfta några 
centrala aspekter från Weber. 
   Enligt Weber har expansionen av myndigheter och kommunal administrat-
ion inneburit att maktens centrum mer och mer förflyttats från den politiska 
sfären till ett specialiserat tjänstemannaskrå. 233 Centralt i Webers kritik är 
följande: Folkvalda politiker är av tradition generalister som drivs av ett 
ideologiskt engagemang. I ett alltmer specialiserat samhälle har tjänsteman-
nen ett övertag i både kunskaper, kompetens och expertis i sakförhållanden, 
ofta genom år eller decennier av praktiskt arbete inom sina specifika och 
professionaliserade fält. Genom politiska val sker också en rotation av folk-
valda politiker. Expansionen av administrativa förvaltningar har, enligt We-
ber, resulterat i att makten minskat i de beslutande politiska församlingarna 
samtidigt som makten över besluten ökat i de förvaltande instanserna. 
Centralt i Webers teori är att politiska beslut förvisso tas i de demokratiska 
församlingarna men att de avgörande besluten fattas, eller att frågor diskute-
ras, debatteras och sammanfattas i en kompromiss, i ett tidigare skede.234 
    Webers antagande blir belysande genom att lyfta fram ekonomgeografen 
Bent Flyvbjergs forskning.235 Flyvbjerg har delvis analyserat beslutsproces-
ser och kommunal maktutövning med just stadsplanering som exempel. I ett 
koncentrat skriver han om såväl beslutsfattande, formell och informell makt i 
stadsplaneringsprocesser under 1900-talets senare hälft i den danska staden 
Aalborg:   
 
                                                      
232 Erik Hysing och Jan Olsson, Tjänstemän i politiken, Lund:2012.      
233 Max Weber, ”Bureacracy”, From Max Weber. Essays in Sociology Hans H Gerth och 
Charles Wright Mills, London:1970, s. 196–240. 
234 Weber, 1970, s. 196–240.   
235 Bent Flyvbjerg, Demokrati, magt og bymiljø: Hvem bestemmer i bypolitik og -
planlægning? Et case studie (Democracy, Power, and the Urban Environment: Who Influence 
Urban Politics and Planning? A Case Study), Allborg:1985. 
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Modellen av den representativa demokratin, vilken på ytan förefaller existera, 
och enligt lagen antas verka i Aalborg och Danmark, var märkligt frånva-
rande i fallets djupgående detaljer. Här fann jag ett högst odemokratiskt, 
semi-institutionaliserat sätt att fatta beslut, där ledare i affärssamhället och 
stadens styrelse hade skapat ett hemligt råd som effektivt ersatte den demo-
kratiskt valda stadsstyrelsen som det ställe där viktiga beslut om stadens poli-
tik och planering fattades.236 

 
Flyvbjers iakttagelse kan konkretiseras om vi ser på förhållandet mellan 
tjänstemän i den kommunala förvaltningen och den formella politiska mak-
ten i de folkvalda församlingarna.  Successivt under 1900-talets första hälft 
fick kommunalpolitiker ett allt större inflytande i den lokala politiken. 
Kommuner fick såväl skyldigheter som rättigheter inom en rad politiska 
områden. Inte minst blev den bostadspolitiska frågan en kommunal angelä-
genhet från 1940-talet, då bland annat upprättandet av generalplaner blev en 
kommunal skyldighet. Därmed etablerades en allt större kår av kommunala 
tjänstemän. I Svenska kommuner påbörjades denna process framförallt under 
1950-talet.237 Bland annat på grund av sammanslagningen av kommuner, 
med resultatet att expertkårer inom olika yrkesfält i allt större utsträckning 
både initierade, beredde och implementerade politiken. Tidigare hade kom-
munala beslut i princip fattats av en lekmannaförvaltning, för att successivt 
och i allt högre utsträckning övertas av professionella tjänstemän i olika 
ämnesfält, anställda i olika kommunala förvaltningar.238  
   Arkitekten som tjänsteman i den kommunala förvaltningen har emellertid 
en längre historia än så. Redan under 1920-talet var stadsarkitekternas roll i 
den kommunala planeringen och deras kompetens inom ämnesfältet ämne 
för diskussion. 239 År 1924 blev arkitekt Sigurd Westholm första ordförande 
för den nygrundade Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Föreningen ville 

                                                      
236 Bent Flyvbjerg, ”Fem missförstånd om fallstudieforskning”, Statsvetenskaplig tidskrift, 
vol 106:3  Lund:2003, s. 192. Citatet sammanfattar den huvudsakliga diskussionen i Flyv-
bjerg:Allborg:1985 
237 En orsak till byråkratiseringen är den omfattande kommunsammanslagningen 1952, vilken 
relateras till 1900-talets omfattande befolkningsomflyttning och urbanisering. Landsbygdens 
andel av befolkningen minskade, varpå ett stort antal av de små administrativa enheterna fick 
allt svårare att klara de allt större uppgifter som kommunerna fick. Över 500 av Sveriges 
kommuner hade mindre än 500 invånare i början av 1940-talet. Frågan om sammanslagning 
av kommuner till större administrativa enheter utreddes av 1943 års Kommunindelningskom-
mitté som påvisade att kommunernas antal måste minskas. 1952 upphörde de 2281 huvudsak-
ligen sockenbaserade landsbygdskommunerna som kommunala enheter och ersattes av 816 så 
kallade storkommuner. se Per Andersson, Sveriges kommunindelning 1863-1993. Stock-
holm:1993, s. 5-8.  
238 Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria: en handledning för forskning med 
stads- och kommunhistoriskt källmaterial, Stockholm:2005, s. 125.  
239 Se Lennart Holm (red.) Stockholmsbyggen 1916-1940. Stockholm:1993, s. 26 ff., där 
Sigurd Westholms medverkan i statliga utredningar diskuteras. 
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arbeta för att ändra på det faktum att många mindre städer saknade stadsarki-
tekt, vilket de enligt lagen inte heller var skyldiga till. Föreningen gav inled-
ningsvis Sigurd Westholm i uppgift att verka för en ändring av lagen, så att 
landets byggnadsnämnder skulle tvingas att ha kompetenta stadsarkitekter. 
Hans utredning och beredning i frågan resulterade i att det från och med år 
1931 infördes krav på stadsarkitekt i den nya stadsplanelagen och byggnads-
lagen.240  
   För att visa på till exempel Sven Markelius inflytande i den stadsplanering 
som bedrevs när han var stadsplanedirektör kan vi gå till modern forskning 
som belyst maktförhållanden i Stockholms stadshus vid 1900-talets mitt. 
Forskningsprojektet Makten i Stadshuset har belyst politiska skiftningar, hur 
staden agerat gentemot grannkommuner och staten. Forskningsprojektet är 
en bred och ingående skildring av makten i stadshuset.241 Utgångspunkten 
för projektet var att komplettera den bristfälliga forskningen om makten i 
Stockholms stadshus. En av många frågor som berörts i detta forskningspro-
jekt är maktrelationen mellan den politiska sfären och tjänstemännen. Av 
vikt för min egen undersökning är påpekandet att det i stadshuset har funnits 
och finns alltjämt en inarbetad tradition – i större utsträckning än i andra 
kommuner – att göra åtskillnad mellan den politiska sfären och förvaltning-
en.  Politikerna styr främst genom policydokument, måldokument och bud-
getposter. När en nämnd sedan får i uppdrag att formulera ett förslag skriver 
förvaltningen ett tjänstemannautlåtande med förslag på vilka politiskt beslut 
som ska tas. Den politiska nämnden kan sedan besluta i enlighet med tjäns-

                                                      
240 I den byggnadsstadga som formulerades under 1940-talet reglerades såväl tjänstemännens 
som folkvalda politikers beslut. Den inleddes med paragrafer kring beslutens gång och nämn-
dens sammansättning. I de första paragraferna i Kungliga Byggnadsstyrelsens publikation 
1948:1 ”Normförslag till byggnadsordningar m. m.” regelrades nämndes sammansättning, 
mötesfrekvens och andra kriterier för nämndens beslut. Se bland annat paragraf 4: ”Stadsarki-
tekt samt övriga tjänstemän hos byggnadsnämnden antagas av nämnden efter kungörelse efter 
sedvanlig ordning. Byggnadsnämnden utfärdar instruktion för stadsarkitekten och, i den mån 
finnes erforderligt, för övriga hos nämnden anställda tjänstemän. Skulle för byggnadsnämn-
den prövning av visst ärende nödig sakkunskap icke finnas bland nämndens ledamöter eller 
tjänstemän, äger nämnden tillkalla särskild sakkunnig att biträda vid ärendets handläggning.” 
Med denna formulering hade alltså den politiska sfären i nämnden laglig rätt att inkalla ex-
tern, oberoende, sakkunnig expertis inför politiska beslut. I 1959 års byggnadsstagda, 1:a 
kapitlets 4 paragraf, förtydligades regleringen kring stadsarkitektens utbildning och kompe-
tens. Stadsarkitekten skulle ha avlagt examen vid teknisk högskolas avdelning för arkitektur 
vid svenskt lärosäte, samt därefter under längre tid utövat praktisk verksamhet inom planlägg-
nings- och byggnadsväsendet med god renommé.  Byggnadsstyrelsen ägde dock möjlighet, 
när skäl fanns, att medgiva att kommunen till stadsarkitekt utsåg annan än en som avlagt nyss 
nämnda examen, se Byggnadsstadga, Svenskt författningssamling 1959. Nr. 612. Stock-
holm:1959                  
241 Publikationer från forskningsprojektet Makten i Stadshuset är bland annat. Torbjörn Nils-
son och Anders Gullberg, Staden mellan vågorna: Stockholmspolitik i brytningstider 1945-
2014, Stockholm:2014. Samt Bo Malmsten och Lena Norberg, Politiskt ledarskap i Stock-
holms Stadshus, Stockholm:2014. 
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teutlåtandet, eller göra en delvis annan bedömning och remittera tillbaka 
ärendet till förvaltningen. Det har emellertid varit sällsynt, som Bo Malms-
ten och Lena Norberg påpekat, att de folkvalda politikerna korrigerat i tjäns-
teutlåtandet. 242 
   Tjänstemännens sakkunskaper inom sina ämnesfält kan således relateras 
till den formella demokratiska processen. Historikern Wångmar skriver om 
den kommunala beslutsprocessen.243 I princip omfattar den fem moment: 
Initieringen innebär att ett ärende väcks. Beredningen innebär att ärendet 
förbereds, utreds och får en allmän genomlysning. Beslutet innebär att ären-
det avgörs i den demokratiska församlingen. Implementeringen innebär att 
ärendet genomförs i praktisk mening genom ett verkställande. Efterkontrol-
len innebär en utvärdering av hur beslutet och verkställandet utfallit.244  
   Statsvetarna Erik Hysing och Jan Olsson har belyst tjänstemännens succe-
siva intåg och makt i den offentliga förvaltningen.245 De analyserar tjänste-
männens makt i modern politik och påpekar att tjänstemännen vanligen har 
en stor del i initiativmakten, det vill säga förmågan att väcka och aktivt driva 
frågor så att dessa kommer upp på den politiska dagordningen. Genom sin 
expertkunskap, genom att både följa och aktivt delta i ämnesområdets ut-
veckling, har tjänstemännen samtidigt ett informations- och kunskapsöver-
tag. Hysing och Olsson påpekar också, att i förhållande till politiker och 
andra aktörer, har tjänstemännen en central roll i hur sakfrågan såväl ska 
definieras och få sin praktiska lösning. Vidare betonar de att tjänstemännen 
medverkar till att prioritera mellan politiska områden. I vid mening innebär 
sådana prioriteringar att urskilja områden i hela policyinriktningen, i en snä-
vare mening prioriteringsmakten om att fatta konkreta beslut, i enskilda sak-
frågor. Vidare visar Hysing och Olsson att tjänstemännen i hög grad domine-
rar politikens genomförande och förverkligande och på så sätt är de en cen-
tral del i hur initiativen implementeras. Med andra ord innebär detta att tjäns-
temännen tolkar den formella politiken, så som den exempelvis kan vara 
formulerad i policydokument, och översätter den till praktisk och genomför-
bar politik. Till slut har också tjänstemännen ett stort inflytande i gransk-
nings- och utvärderingar av den genomförda politiken. Och genom tjänste-
männens kunskaps- och informationsövertag har politiker svårare att göra 
egna utvärderingar och förlitar sig vanligen på de underlag som tjänstemän-
nen levererar.246                               
   Tjänstemännens kompentens i olika kommunala förvaltningar kommer 
således till uttryck i flera moment: initiering, beredning, prioritering, imple-
mentering, genomförande och utvärdering. Politikernas viktigaste roll är att 

                                                      
242 Malmsten och Norberg. 2014, s. 35, f. 163. Nilsson, 2011, s. 105. 
243 Wångmar, 2005, s. 124. 
244 Wångmar, 2005, s. 124.  
245 Hysing och Olsson, 2012.      
246 Hysing och Olsson, 2012, s. 41, 122-126.  
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vara beslutsfattare. Och det är just denna fråga som därför blir central för 
den fortsatta diskussionen: politiker fattar beslut, företrädesvis med underlag 
författade av tjänstemän i den kommunala administrationen. I det sakområde 
som analyseras i detta kapitel, förortsplanering, har förhållandet mellan den 
politiska sfären och tjänstemännen i förvaltningen beskrivits som att tjäns-
temännen haft ett starkt inflytande över den realiserade planeringen. Det 
bostadspolitiska programmet om billiga bostäder eller programmet om smås-
tugan – två bostadspolitiska program som analyseras i detta kapitel – utveck-
lades inom den politiska sfären i samarbete med tjänstemännen. Stockholms 
stad har haft en lång tradition av inflytelserika och tongivande arkitekter och 
stadsplanerare. Från och med 1940-talet och under de efterföljande decenni-
erna sågs det som en självklarhet att stadsarkitekten både hade kunskap och 
förmåga att planera fram vad som ansågs behövas i en modern förort. Det 
har också påtalats, från politisk horisont, att när arkitekt Sven Markelius, 
Torsten Westman och andra medarbetare arbetade fram stadsplaner hade de i 
sin kraft av professionell kompentens och erfarenhet som tjänstemän fått 
ställning som experter med stor auktoritet.247  
   Mitt sätt att se på kommunal förortsplanering, kunskapen kring fysisk pla-
nering och den formella makten i stadshuset kan således sammanfattas. Jag 
kommer att visa att bostadspolitiska förslag initierades av både politiker och 
tjänstemän, men innan det formella beslutet togs i stadsfullmäktige, skulle 
initiativen realiseras i förslag som kunde ligga som grund för den konkreta 
stadsplaneringen. Min utgångspunkt för den fortsatta analysen av förortspla-
neringen i Stockholm vid 1900-talets mitt är att kunskapen och vetandet om 
hur bostadspolitiken skulle realiseras i planerade förorter fanns bland en 
tjänstemannakår av arkitekter, ingenjörer och från och med 1940-talet även 
                                                      
247 Malmsten och Norberg, 2014, s. 35, f., 163. Inom den politiska sfären har det diskuterats 
att tjänstemännen erövrade ett betydande inflytande i den stadsplanering som bedrevs. Fram-
förallt under decennierna efter andra världskriget och i synnerhet under 1960- och 1970-talet. 
När folkpartisten och det tidigare borgarrådet Lennart Rydberg förklarade sin syn på politi-
kernas relation till tjänstemännen, menade han att det fanns en ”auktoritetstro”; en utbredd 
övertygelse att tjänstemännen ”stod för sanningen”. Den moderata politikern Carl Cederschi-
öld menade om maktförhållanden, att de dåvarande borgarråden och gruppledarna ”trodde 
blint på tjänstemännen”. Utbyggnaden av tunnelbanan, Vällingby och Farsta och Järvafältet, 
planeringen och utbyggnaden av staden styrdes, enligt Cederschiölds ”i hög utsträckning av 
de mycket starka och på många sätt kompetenta tjänstemännen, förvaltningschefer”. Ceder-
schiöld menade att, ”det skojades om att i Stockholm fanns sex partier och ett satt inte i full-
mäktige utan det var stadsbyggnadskontoret med Torsten Westman och andra i spetsen. De 
styrde och ställde i väldigt hög grad och borgarråden följde, oavsett om de var moderater eller 
sossar”. Cederschiöld såg det tidiga 1970-talet och almstriden som en förändring, att debatten 
och den folkliga opinionen medverkade till ett politiskt uppvaknande, att det efter almstriden 
etablerades en allt mer påtaglig självbild bland politikerna att inte bara besluta i de riktningar 
som stadens planerande tjänstemän förespråkade, Citat från Nilsson (red.), 2009, s. 48-50. Det 
kan givetvis påpekas att politikernas tendens att rikta sökljuset mot tjänstemännen bör ses i 
ljuset av att de på så sätt försökte ville lägga ansvaret på tjänstemännen eftersom planeringen 
fick kritik från allmänheten.      
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sociologer. I ämnesfältet stadsplanering centrerades såväl beredning och 
implementering i den kommunala förvaltningen – bland tjänstemännen på 
stadsplanekontoret. Utifrån sina kunskaper om stadsplaneringens teori och 
praktik tolkade tjänstemännen de bostadspolitiska initiativen och genom sin 
kompetens realiserade de sedan de politiska initiativen i konkret stadsplane-
ring. Den politiskt folkvalda församlingen hade därefter den formella makten 
över stadsplanernas framtid genom demokratiska beslut i stadsfullmäktige. 
Arkitekturhistoriker Lisa Brunström uttrycker sakförhållandet enligt föl-
jande:  

 
Sedan andra världskriget passerat började folkhemmet sakta förverkligas. De 
bostadssociala målen, så som de formulerades av socialdemokratiska politi-
ker som Gustav Möller, stämde överens med de modernistiska arkitekternas 
strävan. Flera av dem, bland annat Uno Åhrén, ingick i den bostadssociala ut-
redningen eller var, som Carl-Fredrik Ahlberg och Göran Sidenbladh, knutna 
dit som experter. Det faktum att initiativ och program för bostadsbyggandet 
utgick från den socialdemokratiska regeringen och förslag till problemets fy-
siska lösning främst gjordes av modernistiska inriktade arkitekter kom att ge 
denna arkitektur en radikal framtoning.248   

 
Slutligen måste tjänstemännens yrkseutövning sättas i samband med den då 
rådande byggnadsstadgan. 1874, 1931, 1947 och 1959 var lagstiftningen 
ämne för reformer, vilka resulterade i omarbetningar och förändringar. 1987, 
1994 och 1998 har så ytterligare reformer vunnit laga kraft. Stadsplanerarna 
hade en omfattande stadga att utgå ifrån, vilken reglerade omfånget på såväl 
kommersiella som kulturella lokaler, placering av vissa industribyggnader 
etc. Jag har närläst de stadgar som gällde under min avgränsningsperiod, de 
från 1931 samt de från 1947, och lyfter här fram tre paragrafer från kapitel 4 
i 1947 års stadga: 
 

4/ att bostadsbyggandet lämpligen fördelas på olika områden, åtskilda från 
varandra och från större områden för industri och dylikt medelst parkbälten el-
ler annan mark som skall lämnas i huvudsak obebyggd. 
13/ att byggnadskvarteren givas med hänsyn till avsedd fastighetsindelning och 
bebyggelse lämplig storlek och form. 
16/ att även eljest skönhetssinnets fordringar beaktas och skäliga anspråk på ut-
rymme, reda, sundhet, omväxling och trevnad bliva tillfredsställda. 249 

 
Lagrummet föreskrev således att bostadsbyggandet ”lämpligen” skulle för-
delas i olika områden, åtskilda från varandra. Paragraf 13 och 16 är mer ab-

                                                      
248 Brunnström, 2004, s. 238.  
249 Svensk författningssamling. Nr. 390 Kungl. Maj:ts Byggnadsstadga. Stockholm:1947, 
717. Paragraf 4, 13 & 16.  
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strakta. Det fanns å ena sidan inga formuleringar kring huruvida det inom 
respektive område borde eller skulle finnas varierade och blandade bostäder. 
Men bebyggelsen skulle få såväl en ”lämplig storlek och form” i relation till 
omgivningen samt tillfredsställa ”skönhetssinnets fordringar”. I min under-
sökning om grannkapsplaneringen från 1940-talet, visar jag att förorterna 
planerades med olika bostadstyper. Småstugor, radhus, hyreshus, villor, 
punkthus och smalhus är byggnader som av tradition haft en högst varierad 
höjdverkan, storlek och form. Hur löste arkitekterna detta under 1940-talet? 
Men dessförinnan ska jag undersöka strategier om differentieringen i det 
första funktionalistiska paradigmet, genom att analysera ett antal vad jag 
betraktar som paradigmatiska förortsprojekt i Stockholm under 1930-talet. 

Att ”få folk av den vederhäftiga typ, som önskades”  
– 1930-talets kategoriförorter i Stockholm stad   
Albert Lilienberg tillträdde som stadsplanedirektör i Stockholm stad i slutet 
av 1920-talet. Dessförinnan hade han haft motsvarande position i Göteborg 
stad under drygt två decennier. Som nytillträdd stadsplanedirektör i Stock-
holm framställde Lilienberg en generalplan för huvudstaden som initierade 
en nästan sekellång debatt, om regleringen av Norrmalm, och om förläng-
ningen av Sveavägen till Gustav Adolfs Torg.250 I den planering som bedrevs 
utanför kvarterstaden, utanför tullarna, genomförde Lilienberg främst Ca-
millo Sittes planeringsideal: en terränganpassad stadsplanering där husen 
placerades nära gatan med trädgårdar på baksidan. Lilienbergs stadsplane-
ring präglades framförallt av en differentiering av bostäder, industrier och 
infrastruktur. Under Albert Lilienbergs drygt två decennier som ansvarig 
stadsplanerare i Stockholm, samarbetade han ofta med arkitekt Thure Ber-
gentz, som hade tjänstgjort på stadsbyggnadskontoret sedan 1920-talets bör-
jan. Tillsammans utförde de ett flertal stadsplaner, bland annat för Norra och 
Södra Ängby. Fastighetskontoret i Stockholms stad, ett annat kommunalt 
förvaltningskontor som planerade förorter, leddes från och med 1930 av 
ingenjör Axel Dahlberg. Arkitekt Bergentz samarbetade ofta med Dahlberg, 
och planerade flera områden med villor i Bromma. Med ett uttalat bostads-
socialt engagemang var Dahlberg under 1930-talet en av de drivande bakom 
utbyggnaden av förorter med småhus eller smalhus.251 

                                                      
250 Albert Lilienberg, 1928 års förslag till generalplan för Stockholms tätare delar, Stock-
holm:1929 Om Liljenbergs verksamhet som stadsplanerare, se Björn Linn. Sextio namn ur 
Göteborgs arkitekturhistoria. Göteborg:1988. 
251 Om Axel Dahlberg och planering av 1930-talets förorter, se Inga-Lisa Sangregori (red.), 
Smalhus framtidshem! Stockholms 30- och 40-talsförorter igår idag imorgon, Stock-
holm:1978, s, 29. Samt Ulrika Sax. Den vita staden: Hammarbyhöjden under femtio år. 
Stockholm:1989. s. 52  
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   Under Liljenbergs ledning hade stadsplanekontoret alltså gjort planarbeten 
för både Bromma och Brännkyrka, vilka omfattade all mark, både stadens, 
statens och privat ägda markområden. Arbetet pågick succesivt under 1920-
talet och planerna hade inte någon principiell och offentliggjord motivering 
eller beskrivning, varken stadsplane- eller fastighetsnämnden eller stads-
fullmäktige hade fattat beslut.252Även fastighetskontoret, under ledning av 
Dahlberg, arbetade fram planer för såväl Brännkyrka och Bromma, som inte 
heller de hade varit föremål för beslut i nämnden. Planerna för bebyggelsen 
utanför tullarna, så som de skissades under 1920-talets slut, undanhölls of-
fentligheten och Dahlberg hade ett argument för detta, vilket också stöttades 
av fastighetsnämnden i ett offentligt dokument: Om planerna för bebyggel-
sen kom till allmänhetens kännedom, skulle fastighetsförvaltningen förlora 
ekonomiskt gentemot enskilda markinnehavare, som då kunde utnyttja pla-
nerna och på spekulation investera och ta del av markens värdeökningar.253 
Därmed ifrågasatte såväl Dahlberg och nämnden lämpligheten i att planerna 
skulle presenteras för stadsfullmäktige, och på så sätt bli offentliga handling-
ar. Enligt Dahlberg var det tillräckligt om planen presenterades inför stads-
kollegiet. Något beslut om Dahlbergs förslag om ett hemlighållande fattades 
inte av nämnden.254  Ett betänkande i 30 numrerade exemplar med anvisning 
om att innehållet var ”konfidentiellt” delades ut till närmast berörda tjänste-
män i fastighetsförvaltningen, ett betänkande som var svårtillgängligt även 
för den samtida politikern Carl Lindhagen: ”Det kan dock enligt min mening 
icke i stort sett vara riktigt, att förslag till stadsplan hållas hemliga på så sätt 
som nu skett, och allra minst i detta fall […], Den nu ifrågavarande planen 
tilltvingar sig en betydelse, som den ej har och som den eller ej bör ha. Den 
blir liktydig med envälde på ett kontor.” 255  
   För innerstadens expansion publicerades dock en framtidsplan genom Lil-
jenbergs generalplan från 1928, och det skulle dröja fram till 1945 innan 
nästa generalplan trycktes. Med detta sagt vill jag påpeka att det är svårt att 
få överblick i såväl fastighetskontorets som stadsplanekontorets övergri-
pande planeringstrategier över den fortsatta expansionen av Brännkyrka och 
Bromma under 1930-talet. För att belysa hur Brännkyrka och Bromma ex-

                                                      
252 Carl Lindhagen, ”Bilaga till motion nr. 35: 1931”, Stockholms Stadsfullmäktige handling-
ar, protokoll yttranden och motioner 1-3. Stockholm:1931, s. 118.  
253 I ett yttrande från fastighetsnämnden formulerades: ”De utkast och undersökningar rö-
rande framtida stadsplaner, trafikleder och regleringar, vilka måste läggas till grund för det 
löpande stadsplanearbetet, skulle härigenom behöva offentliggöras vid den tidpunkt, då dess 
hemlighållande måhända kunder vara för staden mest angeläget. Under dessa förhållanden 
böra handlingar, avseende stadsplanens utvidgning och stadens förvärv av mark, helt undant-
agas offentlighetsprincipen.” citerad ur, Carl Lindhagen. ”Bilaga till motion nr. 35: 1931”, 
Stockholms Stadsfullmäktige handlingar, protokoll yttranden och motioner 1-3. Stockholm: 
1931, s. 19. 
254 Lindhagen, 1931, s. 116 ff.                   
255 Lindhagen, 1931, s. 119.  
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ploaterades under 1930-talet, och därmed se ett generellt planeringsmönster, 
är det nödvändigt att belysa planeringstrategier kring enskilda förorter. 
   Såväl Liljenberg och Dahlberg hade tydliga planeringsprinciper att utgå 
ifrån, planering som varit vägledande i decennier. Arkitekt P.O. Hallman 
medverkade till ett skissförslag, vilket presenterades för stadsfullmäktige 
1907. Efter differentieringens principer var utgångspunkten att separera så-
väl områden för industri, allmänna inrättningar, och trafiksystem. Under 
rubriken bostadsområden skrev Hallman: ”I närheten av fabriksområdena 
uttagas erforderliga områden för bostäder åt arbetare vid fabrikerna. Dessa 
områden böra läggas så, att bostäderna befinna sig i närheten av arbetsplat-
sen. […] Beträffande bostadsområdena i övrigt må gärna för olika områden 
skilda system i avseende å anordningarna tillämpas för beredande av omväx-
ling. Dock må några områden icke anordnas för större hyreskaserner utan 
endast till bebyggelse med fristående hus, växlande från enfamiljshus till 
byggnader med högst tre våningar.”256 Hur skulle Dahlberg och Liljenberg 
hantera den tradition som Hallman formulerat en generation tidigare? Vid 
1930-talets början genomfördes en egen utredning om bostadsförhållandena 
i staden.257 Och åren kring 1930-talet intensifierades förortsplaneringen i 
Stockholm, och utbyggnaden av Stockholm skedde framförallt utanför tul-
larna, på stadens marker söder om Södermalm och väster om Kungsholmen.  
   En viktig förutsättning för exploatering utanför tullarna fanns således i 
stadens markuppköp i Brännkyrka församling och i Bromma, områden som 
från seklets början till stora delar ägdes och förvaltades av Stockholm stad. 
Fram till mitten av 1920-talet hade förorter med egnahem nästan uteslutande 
varit tillgängliga för stadens inkomstarka befolkning. Enskede trädgårdsstad, 
planlagd under seklets första decennium, hade visserligen planerats för kate-
gorier som definierades som arbetare och lägre tjänstemän.258 Men i regel 
uppfördes villorna fram till 1920-talet på spekulation av enskilda byggmäs-
tare, och stadens kreditgivarare, AB Stockholms tomträttskassa, beviljade 
lån på ungefär 75 procent av villornas värde. Resterande kapital om 25 % 
behövde således investeras kontant.259  

                                                      
256 P.O. Hallman, ”PM, för uppförande av planer för anordnandet till bebyggande av Stock-
holms stads egendomar inom Brännkyrka och Bromma socknar.” i Lantegendomskommitténs 
plan för Brännkyrka och Bromma. Citerad ur Lindhagen, 1931, s. 56. 
257 Axel Dahlberg. ”Utredning rörande den i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 20 
december bedrivna verksamheten till främjande av produktionen av billiga bostäder”, Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial, Bihang 17:1933 Stockholm:1933.   
258 Axel Dahlberg, Stockholms Stads småstugebyggen. Stockholm:1931, s. 4. 
259 Boken Stockholms förstäder och villasamhällen, publicerad 1911, ger en inblick i stads-
planeringen utanför tullarna under ett restriktivt bostadspolitiskt paradigm, en bok som till 
största del var inriktad på att belysa stadens villaförorter. Ett argument för att planera villaför-
orter för en betalningsstark kategori av hushåll, vilket jag diskuterade i inledningen av kap.1, 
var att på så sätt kunna behålla skattebasen inom stadens gränser, se Yngve Larsson, Inkorpo-
reringsproblemet. Stockholm:1912, s. 15ff. Uppgiften att AB Stockholms tomträttskassa 
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   Ett av de stora bostadspolitiska projekten, förorter med småstugor, initie-
rades i slutet av 1920-talet, och resulterade i ett stort antal likartade förorter i 
södra och västra Stockholm. Förorter med småstugor var en betydande del i 
vad historikern Lena Eriksson benämnt som det andra och mer utvidgade 
paradigmet i Stockholm stads bostadspolitiska historia.260 Från och med 1927 
var förorter med småstugor en väsentlig del av bostadsbyggandet i Stock-
holm och över 10 000 kommunalt ritade småstugor byggdes fram till 1960-
talet. Småstugan var ett kataloghus, ett nästintill prefabricerat hus, som mon-
terades och snickrades av husbyggaren själv. Med kroppsarbetet som egen 
kapitalinsats kunde en skötsam industriarbetare med fru och många barn 
bygga sig ett eget hem. 261 
   Det är nödvändigt att belysa den politiska bakgrunden och den bostadsso-
ciala situationen i Stockholm för att förstå såväl den politiska inriktningen 
och planering av förorter med småstugor. Stockholm hade under 1900-talets 
första decennier en utbredd bostadsbrist och trångboddhet, där många famil-
jer delade lägenhet eller hade inneboende. De kommunala myndigheterna 
såg sig tvingade att avhjälpa situationen och tog initiativ till tillfälliga nöd-
bostäder genom att utnyttja 1917 års riksdagsbeslut om bidrag i denna 
fråga.262 Nödbostäder byggdes som tillfälliga, och skulle bara bebos i drygt 
25 år och i Stockholm byggdes åren 1917–1924 totalt cirka 2 500 nödbostä-
der, som var en väsentlig del av bostadsproduktionen under perioden.263 Som 
en direkt reaktion på bostadsbristen bildade en sammanslutning av privatper-
soner föreningen Hem genom eget arbete, ett initiativ som kom i början av 
1920-talet. Föreningens målsättning var att genom eget kroppsarbete komma 
undan den kontantinsats som utestängde många familjer med låga inkomster 
från bostadsmarknaden. Idéerna spred sig och ytterligare fyra privata före-
ningar bildades i Stockholm under samma decennium.264  
   De privata initiativen till småstugor utvecklades till ett bostadspolitiskt 
förslag. 1924 väcktes en motion i stadsfullmäktige av rektor J. S. Hed-
ström.265 Hedströms påpekade i sin motion att de åtgärder som Stockholms 
stad vidtagit genom uppförande av provisoriska nödbostäder visserligen 
bidragit till att avhjälpa bostadsbristen, men att bostadstypen i regel inte 
motsvarade ens lågt ställda anspråk på sundhet, utrymme och trevnad. Det 
effektivaste sättet, enligt Hedström, att förbättra bostads- och levnadsförhål-

                                                                                                                             
beviljade lån på ungefär 75 procent av villornas värde finns i Bengt Lindman, ”Från stuga till 
modern villa”, i Tidskiften Hem i Sverige, nr. 2:1936. Stockholm:1936, s. 110. 
260 Eriksson, 2011, s. 230. 
261 Dahlberg, 1931, s. 1-5. Samt Stockholm stads småhus 1959-60. Stockholm:1960.  
262 Dahlberg, 1931, s. 1-5.  
263 Sidenbladh, 1981, s. 11. 
264 Dahlberg. 1931, 5.  
265 J. S. Hedström, ”Om åtgärder för upplåtelse av områden, lämpliga för egnahemsbyg-
gande”, Stockholms Stadsfullmäktige handlingar. Protokoll, yttranden och motioner. Motion 
nr 28:1924 Stockholm:1924. 
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landen var att politiska beslut om ekonomiska subventioner skulle bidra till 
sunda, praktiska och billiga bostäder. Istället för hyreskaserner och barack-
hus föreslog Hedström att Stockholms stad skulle ta lärdom av initiativen 
och de privata föreningarna som bildats, att kommunen skulle planera föror-
ter med egnahem med tillhörande trädgård.266  
   Motionen var det första politiska initiativet till den omfattande planeringen 
av förorter med småstugor i Stockholm. Stadens fastighetsförvaltning gjorde 
en utredning och efter en politisk debatt267 och tjänstemannautredning fast-
ställdes så 1926 grundprinciperna som blev kännetecknande för förorterna 
med småstugor. Stockholms stads fastighetsdirektör Axel Dahlberg var där-
efter drivande och 1927 inrättades en särskild byrå för ändamålet: Stock-
holms stads småstugebyrå. 268 
   Förorter med småstugor var en idéhistorisk förlängning av sekelskiftets 
egnahemsrörelse. Den grundläggande tanken att familjerna skulle få en väl-
planerad bostad och att trädgården skulle fungera som ett komplement, som 
ett skafferi till hushållets matlagning. I Hedströms motion framställdes också 
områden med kolonistugor som förebild för förorter med småstugor. Konst-
vetaren Catharina Nolin har analyserat den tidiga koloniträdgårdsrörelsens 
historia i Stockholm.269  Nolin undersöker de tidiga områdena, bland annat 
på Södermalms södra sluttningar mot Årstaviken, där flera områden med 
kolonistugor planerats under samma decennium, och därmed hade antalet 
kolonistugor successivt ökat i Stockholm under 1900-talets första decennier. 
Inspirationen till koloniströrelsen i Stockholm hade kommit från Danmark, 
där ideella krafter runt sekelskiftet 1900 hade inrättat områden med kolonier 
med tillhörande stuga. Trångbodda familjer, samt ensamstående mödrar, 
kunde efter behovsprövningens princip, få en koloniträdgård för att kunna 
komma bort från trångboddheten, vilket ansågs främja såväl folkhälsan som 
familjernas kost genom egenodlade grönsaker. 270  

                                                      
266 J. S. Hedström,”Om åtgärder för upplåtelse av områden, lämpliga för egnahemsbyg-
gande”, Stockholms Stadsfullmäktige handlingar 1924 Protokoll, yttranden och motioner. 
Motion nr 28:1924.  
267 Knut A. Tengdahl, Utlåtande nr. 323:1926, ”Utlåtande angående dels förslag till uppta-
gande av ytterligare lån ur stadens bostadslånefond, dels ock tvenne motioner i bostadsfrå-
gan”, i Stockholms Stadsfullmäktige handlingar. Utlåtanden och memorial 1926 4:2, Stock-
holm: 1926, s. 1583 f. Tillhörande tomtareal föreslogs bli 400 till 600 kvm, och att marken 
skulle upplåtas med tomträtt med ett arrendeomfång på 20-30 år. 
268 Stockholms småstugeavdelning, SMÅA, som verksamheten förkortades, övergick under 
1980-talet i privat regi och är fortfarande en marknadsaktör inom byggsektorn. se Britt Wisth, 
”Småstugan – mer än en bostad – ett hem”, Tidskriften Byggnadskultur. nr. 1:1990. Stock-
holm:1990. 
269 Catharina Nolin, ”Koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm: dess förutsättningar och upp-
komst”, i Stadens odlare, (red. Catharina Nolin, Maria Moberg och Leif Thorin) Stock-
holm:2003, s. 9-34. 
270 För en redogörelse och analys av den tidiga koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm. Se No-
lin, 2003, s. 9-34.  
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   Kolonistugan byggdes efter kommunala ritningar och hade vanligen en 
golvyta om 14–18 kvadratmeter. Med trädgårdsstaden som förebild anlades 
koloniområdet i exempelvis nuvarande Dianelund i Årstaskogen, söder om 
Södermalm, där trångbodda familjer med låga inkomster fick tillträde till en 
miniatyrstuga av borgerlighetens storslagna sommarnöjen i skärgården. Från 
början var reglerna tydligt specificerade. Kolonistugan och odlingen skulle 
främst vara en syssla på fritiden, för hälsan och välbefinnandet. Den akuta 
bostadsbristen i Stockholm fick dock konsekvenser på användandet. Ett fler-
tal kolonister började använda kolonistugorna i större utsträckning än vad 
reglerarna tillät och i bostadsbristens Stockholm tenderade kolonistugorna 
att bli ett åretruntboende. Stockholms stads förvaltningar börjande därför 
reglera användandet och tillät övernattning endast under sommarhalvåret.271  
   Med kolonilottsområden som förebild föreslog Hedström i sin motion att 
markområdet i de framtida förorterna med småstugor skulle planeras och 
förses med vägar av kommunen. Stugorna skulle vara om ett eller två rum 
och kök, och de skulle byggas på mark som valdes ut så att stugbyggaren 
fick bästa tänkbara odlingsmark.272  
   Den första idéskissen från tjänstemännen i Stockholm stad hade också 
kolonistugorna som förebild. Stugan skulle vara av ytterst enkel karaktär, 
med yttermått om 5 x 7 meter, och en golvyta på 35 kvadratmeter. Ett rum 
och kök utan möjligheter till utbyggnad. Stadens anställda arkitekter skulle 
bidra med typritningar, men stugan skulle inte utrustas med ledningar för 
vatten. Avlopp, gas och vatten skulle istället placeras på en central plats i 
förorten.273  Fastighetsdirektör Axel Dahlberg reserverade sig emellertid mot 
en samhällsplanering på kommunalt initiativ med kolonilottsområdena som 
förebild:  
 

Realiserande av projektet efter dessa linjer skulle emellertid tydligen ha inne-
burit, att staden godtagit den s.k. kåkstaden såsom en under vissa förhållan-

                                                      
271 År 1906 bildade den socialdemokratiska politikern Anna Lindhagen föreningen Koloni-
trädgårdar i Stockholm. Tillsammans med Anna Åbergsson argumenterade Lindhagen för 
koloniträdgårdarnas ekonomiska och sociala betydelse. Hungersnöden i Stockholm i slutet av 
1910-talet ledde till att en rad områden med kolonilotter anlades; 1919 förvaltade föreningen 
Koloniträdgårdar i Stockholm hela sexton områden med ungefär 2 000 trädgårdar. 1921 över-
tog Stockholms stad förvaltningen, marken arrenderades ut och kolonisten fick fortsatt od-
lingsmöjlighet med regleringen att 80 % av markytan skulle vara uppodlad med grönsaker till 
hushållet. Carl Lindhagens motion, ”Bilaga till motion, nr. 35:1931”, Stockholms Stadsfull-
mäktige handlingar, protokoll yttranden och motioner 1-3. Stockholm:1931, se även Utlåtande 
nr. 3:1926, ”Utlåtande angående dels förslag till upptagande av ytterligare lån ur stadens 
bostadslånefond, dels ock tvenne motioner i bostadsfrågan”, Stockholms Stadsfullmäktige 
handlingar, utlåtanden och memorial 1926 4:2, 1583 f., framgår att staden inventerat nyttjan-
defrekvenser och att vid 1920-talets mitt brukades många kolonistugor som permanenta bo-
städer.                            
272 Hedström, ”Motion nr 28”. 1924. 
273 Dahlberg, 1931, s. 10.  
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den möjlig samhällstyp. Och detta ryggade man tillbaka för. Ytterst betänk-
ligt föreföll det också, att de bostadskolonier som skulle skapas, redan från 
början skulle komma att få proletärstämpeln över sig. Man riskerade därige-
nom att till stuginnehavare ej få folk av den vederhäftiga typ, som önska-
des.274         

 
Avsikten var således att få fram vad som sågs som rätt karaktär på befolk-
ningen i förorterna med småstugor, för att på så sätt undvika ”proletärstäm-
peln.” Det första förslaget, att bygga kolonistugor, utvecklades snart förslag 
till betydligt större stugor. Fyra småhusvarianter lanserades, alla ritade av 
arkitekt Edvin Engström. Småhusens boendeytor var mellan 42 kvadratmeter 
till 55 kvadratmeter, inklusive källarplan från 80 kvadratmeter upp till 96 
kvadratmeter. De första småstugorna efter dessa sorteringsprinciper byggdes 
1927, med vardagsrum och kök på nedre botten och möjlighet att inreda två 
sovrum på vinden. Bostadsytan var cirka 70 kvadratmeter. Under 1930-talet 
blev enplanshuset – ”torpstugan” – den populäraste typen, ursprungligen 
med två rum och kök och cirka 50 kvadratmeter golvyta men efterhand före-
kom det både tre- och fyrarumsstugor.275 Stugorna var modernt utrustade 
med vatten, avlopp, gas och el, med tvättstuga, badrum, matkällare, pannrum 
och verkstad. Fastighetsdirektör Axel Dahlberg lyfte fram både moraliska 
och funktionella aspekter för en sådan planering: ”Här kunna makarna hava 
sitt sovrum och barn av olika kön sina skilda sovrum. Därmed är det krav 
fyllt, som måste anses såsom oeftergivligt för att en familjebostad skall kal-
las god.”276  
  Olovslund i Bromma och Pungpinan i Skarpnäck, med ungefär vardera 100 
hus, blev de första förorterna efter dessa principer, vilka börjande planeras 
och byggas i slutet av 1920-talet.277 (se bild 6) Småstugan levererades i pre-
fabricerade delar efter kommunala typritningar och restes på en tomt med 
förmånligt tomträttsavtal. 90 % av kostnaden finansierades med krediter från 
Stockholms stad, vilka skulle amorteras av under en 30-årsperiod. Att den 
                                                      
274 Dahlberg. 1931, s. 10.  
275 Se Bengt Lindman, ”Från stuga till modern villa”, i Tidskiften Hem i Sverige nr. 2:1936, 
Stockholm:1936, s 110. Samt Wisth. 1990, s. 12. Byggnadskostnaden för den billigaste stug-
typen, typ V om 2 rum och kök i ett plan var ungefär 9 200 kronor och för den dyraste, typ II 
om 4 rum och kök kostade 12 500 kronor. De totala årliga omkostnaderna för småstugan, 
inklusive skatter, värme, räntor, amorteringar och lån samt underhåll uppskattades till lägst 
cirka 900 och högst cirka 1 180 kronor. Se Axel Dahlberg, ”Bostadsförhållandena i Stock-
holm samt Stockholms stads bostadspolitik, del 1”, Bihang 68:1934. Stockholms stad: Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial, bihang 50-81:1934. Stockholm:1934, s. 170. 
276 Dahlberg, 1931, s. 20.  
277 Se Allan Cederborg, Utlåtande nr. 336:1926, ”Angående förslag till stadsplan för del av 
Skarpnäck inom Brännkyrka församlig,” samt Allan Cederborg, utlåtande nr. 337:1926, ” 
Angående förslag till stadsplan för delar av Ulvunda, Åkeshov och Ålsten inom Bromma 
församling”,  Stockholms Stadsfullmäktige handlingar. Stadskollegiets utlåtanden och mem-
orial 1926 4:2.  
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framtida ägaren själv byggde huset värderas som en insats på 10 % av vär-
det.  Under 1930-talet fram till 1960-talet planerades förorter med småstugor 
på en rad platser i Stockholm, på Enskedefältet, i Åkeshov, Hökmossen, 
Tallkrogen, Eneby, Bällsta, Norra Ängby, Råcksta och i Vällingby.278 (bild 
7) 
   När redaktör Dan Nyström från tidskriften Hem i Sverige intervjuade fas-
tighetsdirektör Dahlberg i mitten av 1930-talet, påpekade han att småstu-
geområdena var en direkt konsekvens av befolkningsdebatten: ”att något 
måste göras är tydligt och jag för min del tror alltjämt att ordnandet i fort-
sättningen av bostadsfrågan i detta avseende är det fundamentalaste. En rym-
lig, hygieniskt lämplig och i andra avseenden tilltalande familjebostad är det 
viktigaste. Det kan aldrig den grå staden ge, hur ”funkis” den än utvecklas. 
Det är och förblir trädgårdsstadens uppgift.”279  
   Med andra ord syftade planeringen till att få fram bostäder för de som hade 
eller ville bilda familj. Och för att få bosätta sig i en småstuga skulle intres-
senterna vända sig till stadens förvaltningar och ansöka om tillstånd. De som 
ville bygga en småstuga behövde uppfylla en rad kriterier. Huset skulle för 
det första byggas enligt självbyggeriprincipen. Dessförinnan hade i princip 
endast mer inkomststarka kategorier kunnat köpa ett egnahem i en trädgårds-
stad. Den befolkningskategori som ansågs lämplig som självbyggare var 
skötsamma och inkomsttryggade arbetarfamiljer. Stockholms stads förorter 
med småstugor kan ses, precis som en av 1930-talets skribenter påtalade, 
som en form av ”trädgårdsstädernas demokratisering”, genom att familjer 
med begränsad men tillräckligt hög inkomst kunde bygga sig sin egen 
stuga.280  
   Jag ser således på planering som ett styrinstrument, att det finns en samhäl-
lelig makt och styrning som kommer ovanifrån, att styrningen innehåller 
visioner av olika slag, vilken grundas på föreställningar om medborgarna, 
som utgår från antigen genererad kunskap eller exempelvis värderingar. När 
förorterna med småstugor planerades preciserades vilka invånare som skulle 
bosätta sig i respektive förort. Det mest grundläggande sättet att definiera 
boendesegregationen är att se på staden som en helhet, med en rumslig åt-
skillnad mellan grupper. Ett sätt att se på boendesegregations uppkomst är 
alltså att se på hur staden planerats, vilka upplåtelseformer och bostadstyper 
som placerats i olika förorter, där såväl ekonomiska inkluderings- och ex-
kluderingsaspekter, fördelningen av olika hustyper, lägenhetsstorlekar etc, 
bildar ramen för en segregerad urban struktur. Urvalet av de tilltänkta invå-
narna i förorter med småstugor kan relateras till den intersektionella teori-

                                                      
278 Dahlberg. 1931, karta, s. 24-25. Samt områdesbeskrivningar i Stockholms stads småhus 
1959-60. 1960. 
279 Dan Byström, ”Stockholms trädgårdsstäder på marsch framåt”, i Tidskriften , fjärde kvar-
talet, Stockholm:1934, s. 245.  
280 Byström, 1934, s. 242. 
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bildningen, vilken inkluderar en rad aspekter som legat och ligger till grund 
för kategoriseringar: genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet och nationalitet, 
vilka inte ska förstås som separata, avgränsade och/eller konkurrerande utan 
vilka ses som samverkande och som bildar maktordningar, sociala hierarkier 
med mer eller mindre privilegierade positioner.281  
   Den uttalade ambitionen var att förorter med småstugor skulle fyllas med 
en befolkning av ”vederhäftig typ”, 282 och för att uppnå ett sådant önskemål 
upprättades flera urvalskriterier kring såväl familjeförhållanden, ålder, in-
komst och yrkestillhörighet. Först reglerades hushållsammansättningen. In-
vånarna i förorter med småstugor skulle helst vara unga barnfamiljer, eller 
par som ämnade bilda familj. Den ekonomiska regleringen innebar att årslö-
nen inte fick överstiga 5 000 kronor eller understiga 3 000 kronor, vilket 
således exkluderade löntagare med högre eller lägre inkomster från förorter 
med småstugor. I fortsättningen av detta kapitel undersöker jag hur katego-
rier av stockholmare med högre eller lägre inkomster ingick i andra bostads-
politiska program. Förorter med småstugor skulle dessutom helst bebos av 
en specifik yrkeskategori: industriarbetare som arbetade inomhus, detta för 
att denna kategori skulle få största tänkbara glädje av sin trädgård. Förutsätt-
ningen var också en tryggad anställning, med inkomster inom de stipulerade 
nivåerna. Mannen skulle ha handlingskraft nog att på egen hand genomföra 
byggandet och skulle därför vara i en lämplig ålder. Till sist formulerades ett 
krav om skötsamhet, vilket skulle intygas med referenser.283  
   Väl accepterad som småstugebyggare gick processen relativt snabbt, huset 
byggdes ibland på mindre än ett år. Byggandet var reglerat kring detaljerade 
ritningar och instruktioner kring varje moment. Standardiserade delar levere-
rades i monteringsfärdigt skick och byggandet inspekterades av auktorise-
rade montörer. Även om projektet var formulerat som ett självbyggeri sked-
de i praktiken byggandet ofta genom en grannsamverkan där manskapet i 
förorten hjälptes åt att bygga stugorna.284 Väl färdigbyggt återstod trädgårds-
plantering. I första hand valdes plana områden med åkerjord. Odlingen prio-
riterades för att familjen så skulle få ett tillskott till hushållets skafferi direkt 
från trädgården, vilken placerades på baksidan. Mot gatan anlades oftast en 
mer representativ trädgård, men invånarna antogs vara oerfarna av träd-
gårdsskötsel. Och för att förhindra den oordning som befarades uppstå om 
varje stugbyggare också skulle få plantera efter eget välbefinnande reglerade 
därför trädgårdens utseende med bestämmelser. För att uppnå en eftersträvad 

                                                      
281 Lykke, 2003, s. 48 ff. Lykke. 2005, s. 8. De los Reyes och Diana Mulinari, 2005, s. 9-10.                         
282 Dahlberg, 1931, s. 10. 
283 Dahlberg, 1931, s. 33-34. 
284 Wisth, 1990. s. 14.                 
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ordning i trädgården mot gatan, utbildade och anställde fastighetskontoret 
två kontrollanter för trädgårdarnas anläggning och skötsel.285 
   Invånarna valdes ut efter såväl ålder, yrkestillhörighet, ekonomiska till-
gångar och intyg för skötsamhet. Och efter den sociala differentieringens 
principer planerades småstugorna i en enskild förort. Förortsplanering gav 
ett betydande avtryck i det urbana landskapet i Stockholm. I såväl Åkeshov, 
Hökmossen, Tallkrogen, Bällsta, Norra Ängby, Råcksta, Vällingby samt på 
en rad andra platser i Stockholm planerades förorter med småstugor - från 
1920-talets slut till 1960-talet. Ambitionerna om att få ”folk av den veder-
häftiga typ, som önskades” till förorterna med småstugor fick också genom-
slag i befolkningssammansättningen. Planeringen sammanställdes i ett 
kommunalt dokument i syfte att marknadsföra förorterna med småstugor. 
Fastighetsdirektör Axel Dahlbergs statistiska resultat visade att man i stort 
lyckats uppnå målen avseende yrkesfördelning, familjestruktur och befolk-
ningssammansättning: ”Då till inomhusarbetare i stort sett kunna räknas 
diversearbetare, industriarbetare, affärsanställda och tjänstemän, kan ur 
sammanställningen utläsas, att av samtliga byggare ca 60 % äro att hänföra 
till denna grupp. Resultatet torde böra anses såsom gott.”286 Erland von Hofs-
ten, en av stadens utredare, kommenterade: ”I småstugeområdena […] finner 
man en befolkning, som närmast torde kunna karakteriseras såsom välsitue-
rad arbetarklass.”287  
   Från 1920-talets slut började både tjänstemän och politiker i Stockholm 
stad diskutera bostadsproblemen och framtida lösningar för en befolknings-
kategori som inte hade ekonomiska förutsättningar för småstugan. Socialde-
mokraterna, som sedan 1931 hade makten i Stockholms stadsfullmäktige, 
utökade den bostadssociala politiken.288 Den politiska sfären, främst från 
Socialdemokratiskt håll, initierade ett program för uppförande av billiga 
bostäder. Programmet för ”Billiga bostäder” innebar en ny bostadspolitisk 
linje som skulle främja byggandet till den befolkningskategori som exklude-
rades från förorter med småstugor. En bidragande orsak till denna nya bo-
stadspolitiska inriktning fanns i den motion som Carl Lindhagen, 1929 lade i 
stadsfullmäktige för att Stockholm på allvar skulle ta sig an de allra minst 

                                                      
285 Se Linus Olsson, ”Trädgårdsstadens inpassning naturen”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 
2: Stockholm:1936, s. 124. 
286 Boende i småstugor enligt självbyggeriprincipen i Stockholms stad mellan åren 1927 och 
1931 var enligt den redovisade statistiken: ”grovarbetare (3,6%)”, ”diversearbetare (22,7)”, 
”byggnadsarbetare (23,1)”, ”industriarbetare (16)”, ”spårvagns- och järnvägsmän (11)”, ”af-
färsanställda (2,7)”, ”yrkesutövare (6)”, ”verkmästare och förmän (2,7)”, ”militärer (0,2)”, 
”tjänstemän (11,8)”, ”pensionärer (0,2).” se Dahlberg, 1931, s. 34 samt Tabell (opag.) 
287 von Hofsten, 1943, s. 12.  
288 Stockholms stads fastighetsnämnd, ”Till Fastighetsnämndens husbyggnadsdelegerande”, 
Tävlingens förhistoria, Stockholms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932 Stock-
holm:1932, s. 1. 
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bemedlades bostadssituation.289 Lindhagens motion resulterades så små-
ningom i en bostadspolitisk reform som förespråkade billiga bostäder till de 
som exkluderades från den övriga bostadsmarknaden.290 Förorter med små-
stugor hade byggts under ett par år, och i och med en sådan satsning utöka-
des det bostadspolitiska åtagandet inom det bostadspolitiska paradigm som 
varade mellan 1930–1945, och därmed inriktningen mot i första hand socialt 
och ekonomiskt utsatta hushåll.291 
   De framtida förorterna med hyreslägenheter i smalhus hade en annan mål-
grupp än förorter med småstugor. En av fastighetskontorets tjänstemän, G. 
Eggert, skrev redan från början, att:    
 

Bostadsfrågan för den minst bemedlade befolkningen löses icke genom hän-
visning till egnahemsrörelsen. Den mänskliga naturen är nu ej så skapad, att 
var och en kan eller ens vill bo på landet i ett eget hem. […] I framtiden lik-
som hittills kommer den överväldigande delen av stadens innevånare att fö-
redraga hyresbostaden, upplysningen om det egna hemmets många förmåner 
och välsignelser må spridas hur mycket som helst.292     

 
För att kunna göra konkret stadsplanering av det politiska initiativet ”Billiga 
bostäder” utlyste stadens planerande instanser en stadsplanetävling. Den 
drivande kraften i tävlingsprojektet var arkitekt Carl Melin, chef på hus-
byggnadsavdelningen. Melin formulerade tillsammans med Axel Dahlberg 
redan 1931 agendan för tävlingens idéinnehåll utifrån de politiska initiativen, 
som ”särskilt inriktas på de samhällsmedlemmar, som hava svårt att själva i 

                                                      
289 Carl Lindhagen, ”Åtgärder för undanröjande av missförhållanden i huvudstaden med 
avseende å upplåtande av bostäder och affärslokaler mm”, Motion 36:1929, Stockholms 
Stadsfullmäktige handlingar, protokoll yttranden och motioner Stockholm:1929.  
290 Axel Dahlberg, ”Utredning rörande den i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 20 
december bedrivna verksamheten till främjande av produktionen av billiga bostäder”, Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial.  Bihang 17:1933 Stockholm:1933.   
291Eriksson, 2011, s. 230. Tidigare hade lösningen på bostadssituationen främst varit att ut-
nyttja stadens egen mark och ge generösare lånevillkor till stiftelser, intresseorganisationer 
eller företag utan vinstintresse. Tomter gavs bort eller såldes till underpris. Staden erbjöd lån 
på upp till 90% av byggnadsvärdet. I den bostadspolitiska debatten fördes det också gång på 
gång fram krav om att staden genom egna bostadsbolag skulle bygga bostäder som stockhol-
marna med lägst inkomster kunde ha råd med. Det fanns dock lagliga och ekonomiska hinder 
– kommunen hade ingen rätt att belåna sina egna fastigheter och skulle alltså vara tvungen att 
investera hela det ekonomiska kapitalet. Först med 1933 års statliga åtgärder förändrades 
detta. Med lånen till barnrikehusen som grund beslutade Stockholms stad i mitten av 1930-
talet allmännyttiga bostadsbolag som projekterade de statligt finansierade barnrikehusen. 
Flera barnrikehus uppfördes i Hammarbyhöjden. En av de första stadsdelarna som Familjebo-
städer byggde var Kristineberg i Stockholm. Om de första kommunala bostadsbolagen i 
Stockholm, se Klas Ramberg, Allmännyttan: välfärdsbygge 1850-2000, Stockholm:2000, s. 
93-101. 
292 G. Eggert, ”Tjänsteutlåtande, (angående Lindhagens motion)”, Stockholms stads fastig-
hetsnämnds handlingar akt 134:1932. Stockholm:1932.   
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den öppna marknaden tillgodose sitt bostadsbehov.”293 Området för den 
framtida förorten med billiga bostäder ringades in, vilket blev det närmast 
helt oexploaterade Årsta, söder om Södermalm. Platsen valdes av flera skäl. 
Dels skulle de som hade sin arbetsplats i slakthusområdet kunna beredas 
sunda och hygieniska bostäder i nära anslutning till sin arbetsplats, vilket 
hade varit en utgångspunkt redan 1930, då stadsplanekontoret lagt ett förslag 
om att planera en förort i Årsta, varpå stadsplanenämnden hade specificerat i 
ett uttalande att området i Årsta i huvudsak skulle bebyggas med hyreshus.294  
   Planen skingrades emellertid med tävlingen för ”Billiga bostäder”, vars 
tävlingsprogram innehöll ett stort antal punkter som de tävlande arkitekterna 
skulle beakta. Med tävlingen ville Stockholms stad få fram förslag till en 
förort där lägenheterna kunde hyras ut till lägre pris än bostäder med mot-
svarande storlek som i övriga Stockholm, bostäder som också skulle vara 
bättre än de som redan förekom på marknaden.295 Vid planläggningen skulle 
                                                      
293 Axel Dahlberg, ”Till fattigvårdsdirektören”, (bilaga 134:1932) Stockholms stads fastig-
hetsnämnds handlingar akt 134:1932. Den framtida förorten med smalhus hade en viss kate-
gori av befolkningen som önskvärd målgrupp: ”Under det fortsatta arbetet med denna bo-
stadsutredning har emellertid allt starkare framträtt behovet för fastighetsförvaltningens vid-
kommande att ett klarläggande av de minst bemedlade d.v.s. i första hand fattigvårdskliente-
lets bostadsförhållanden.” Se även Carl Melin, ”Till fastighetsdirektören”, Stockholm stads 
fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932.  
294 ”PM, Årstaområdet, samt Området Söder om Årstaviken mellan Årsta och Skanstullsbro-
arna”, Stadsplanenämndens handlingar, 1930:VII 57/1930. 
295 Stockholms stads fastighetsnämnd, ”Program för tävling rörande förslag till typer för 
billiga bostäder”, Stockholms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932. Stockholm: 
1932, 1. Citatet indikerar riktningen: ”Det må nämligen bemärkas; att de befolkningsskikt, 
vilkas behov i första hand behöver tillgodoses, hava en årsinkomst, som även i full sysselsätt-
ning året runt håller sig omkring 3 000 a 3 500 kronor. Den kostnad för en familjebostad, som 
nämnda kategorier av befolkningen äro i stånd att bära, kan normalt icke sättas högre än 750-
875 kronor per år.” Statistik ger en uppfattning om hur löne- och hyresnivåer ser ut i Stock-
holm vid den här tidpunkten. Genomsnittslönen för manliga arbetare 1928 - senaste mätning-
en vid 1930-talets början – var 3 770 kronor per år. Den största gruppen, arbetare vid meka-
niska verkstäder, tjänade ungefär 3 300 kronor. Den högsta lönen för arbetare uppgick till 4 
215 kronor, den lägsta 2 543 kronor per år. Till jämförelse kan nämnas, att den genomsnittliga 
löneinkomsten för manliga löntagare överhuvudtaget och över 18 år inom olika näringsgrenar 
i Stockholm 1930 var 4 195 kronor. Medelårshyran år 1933 i Stockholm: ett rum och kök utan 
centralvärme kostade 596 kronor, en nybyggd lägenhet med centralvärme 1 022 kronor. Mot-
svarande tvårumslägenhet kostade 924 respektive 1 517 kronor. Lägenheter med 3 rum 1 336 
och 2 101 kronor. För att överhuvudtaget klara livet som mindre bemedlad barnfamilj upp-
skattades det under 1930-talet att ungefär 25 % av inkomsten skulle läggas på hyran. Månads-
hyran för en modern enrumslägenhet låg runt 90 kr, alltså 33 % av inkomsten. Hyresnivån 
skulle alltså behöva sänkas med 8 procentenheter eller ungefär 25 %. Det som byggdes var 
helt enkelt för dyrt, familjerna tvingades ha inneboende eller dela lägenhet med andra famil-
jer. Hyresnivån skulle således i programmet för billiga bostäder vara mellan 750 och 875 
kronor per år, alltså 62–72 kronor per månad, vilket ungefär motsvarade 22–26 % av en ge-
nomsnittlig industriarbetares inkomst. Se Axel Dahlberg. ”Bostadsförhållandena i Stockholm 
samt Stockholms stads bostadspolitik, del 1,” Bihang 68:1934. Stockholms stad: Stadskolle-
giets utlåtanden och memorial, bihang 50-81:Stockholm:1934, 9. Se även Stockholms Stads 
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hänsyn tas till möjligheten att ge tillräcklig dagsbelysning i såväl trappor 
som lägenheter. Lägenheterna skulle planeras för att både bli effektiva, 
funktionella och planeras med största möjliga dagsljusinsläpp.296 Kravet på 
en speciell typ av hus formulerades alltså redan i programmet, det tre vå-
ningar höga smalhuset, som bedömdes vara en lämplig bostadsform, såväl 
socialt, ekonomiskt och hygieniskt.297 
   För att kunna nå önskvärt resultat sattes en begränsning i bostäderna ut-
rymmesstandard. I tävlingsprogrammet specificerades variationer på lägen-
heterna: den minsta skulle vara på 35 kvadratmeter, den största på 50 
kvadratmeter. I programmet fanns också några undantag: mindre lägenheter 
för ensamstående på 25 kvadratmeter samt något större lägenheter med en 
maximal yta på 65 kvadratmeter, avsedda för familjer med flest barn. Mål-
gruppen var alltså uttalad; tävlingen skulle särskilt inrikta sig på bostäder 
som lämpade sig för unga familjer med små ekonomiska villkor, särskilt 
familjer med barn.298 För att uppnå detta resultat – kravet att bygga bostäder 
med låg hyra och hög standard – formulerades vissa eftergifter. Lägenheter-
na skulle inte förses med bad eller duschrum utan endast WC med tvätt-
ställ.299   
   Förslagen till stadsplaner i tävlingen dominerades av smalhus utlagda i ett 
symmetriskt system i landskapet. (se bild 8, 9) Stadsplanetävling har främst 
blivit omtalad genom att de funktionalistiska stadsplaneprinciperna domine-
                                                                                                                             
fastighetsnämnd (anonym). ”Till Fastighetsnämndens husbyggnadsdelegerande”, Tävlingens 
förhistoria, s. 3, Stockholms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932. John Anders-
son, mfl. Om uppförande genom stadens försorg av bostadshus med smålägenheter. Motion 
nr 8:1931, Stockholms Stadsfullmäktige handlingar, protokoll yttranden och motioner. Axel 
Dahlberg. ”Utredning rörande den i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 20 den 1930 
bedrivna verksamheten till främjande av produktionen av billiga bostäder.” Bihang 66:1933. 
Stockholms stad: Stadskollegiets utlåtanden och memorial, bihang 2-35 Stockholm:1933, 17. 
296 Stockholms stads fastighetsnämnd. ”Program för tävling rörande förslag till typer för 
billiga bostäder.” Stockholm stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932, s. 3-4.  
297 Stadens fastighetsdirektör Albert Lilienberg påpekade: ”Trevåningshuset är en mycket 
lämplig bostadsform, både ekonomiskt och socialt. Det kan ej vara lämpligt att sammanföra 
en stor mängd människor i en byggnad, där oro och mångfaldiga irritationsmoment ej medge 
den nervernas avspänning efter arbetet, som den moderna tidens intensiva arbete fodrar om 
arbetsförheten skall kunna bevaras. Smittosamma sjukdomar kunna även svårare isoleras i 
dessa stora bostadskomplex, […]Stadsplanekontoret för med stöd av vad som sagt ovan fram-
hålla, att enligt dess mening för Årsta väl uppfyller de krav, som numera ställas på en modern 
stadsplan.”Albert Lilienberg, brev till borgarrådet Harry Sandberg. 6 februari 1932. Stadspla-
nenämndens handlingar. EIB:1930:VII 57/1930. 
298 John Andersson, m.fl. ”Om uppförande genom stadens försorg av bostadshus med smålä-
genheter.” Motion 8:1931, Stockholms Stadsfullmäktige handlingar, protokoll yttranden och 
motioner 1931Stockholms stads fastighetsnämnd. Se även Stockholms stads fastighetsnämnd 
(anonym). ”Till Fastighetsnämndens husbyggnadsdelegerande.” Tävlingsprogrammet, Stock-
holms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932, s. 4. 
299 Sven Ivar Lind, ”Tävlingen rörande billiga bostäder”, i Byggmästaren 1933 Stock-
holm:1933, s. 48. Se även Sven Silow (red.) Kooperativa förbundets arkitektkontor del 2, 
bostäder 1925- 1949. Stockholm:1950, s. 73.  
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rade, vilka i och med tävlingen visade att planeringsidealen etablerats i full 
skala efter Stockholmsutställningen 1930, en utställning som exponerade 
stadsplaner efter den sociala differentieringens principer. När tävlingen 
uppmärksammades av sin samtidig var det, precis som under Stockholmsut-
ställningen, framförallt vägsystem och bostadsplanering, den öppna bebyg-
gelsens betydelse, byggnadernas volymer och orientering samt dimensioner-
ing utifrån solbelysning och väderstreck, som fick stor uppmärksamhet.300 
   Tävlingen ”Billiga bostäder” för Årsta i början av 1930-talet är också pa-
radigmatisk för den socialt differentierande förortsplaneringen. Såväl den 
geografiska platsen, hustypen och önskemål om en specificerad befolknings-
kategori formulerades i detalj. De familjer som exkluderats från småstugans 
förorter skulle på detta sätt förses med billiga bostäder i en annan geografisk 
enhet. För att uppnå detta mål fixerades hyra och lägenhetsstorlek. Därmed 
skulle sammantaget, om något av tävlingsförslagen realiserats, en sådan 
förort baserats på den rumsliga differentierings principer med en rumslig 
åtskillnad mellan inkomstkategorier. Såväl ekonomiska inkluderings- och 
exkluderingsaspekter, den fysiska planeringen, fördelningen av hustyper, 
lägenhetsstorlekar etc. skulle, om något av tävlingens förslag realiserats, 
genererat en socialt homogen befolkning. Och bakom en sådan planering 
stod alltså både styrning, politik och den planerade kommunala förvaltning-
en, vilket konkretiserades i förslag på fysisk stadsplanering. På ett geogra-
fiskt plan medverkade stadsplanens utformning att upprätthålla gränser mot 
det omkringliggande samhället. Genom att specificera kriterier för den fram-
tida befolkningen skulle planeringen av ett sådant enhetligt område, placerat 
avskilt från ett annat, medverka till att upprätthålla en inre ordning, där den 
framtida befolkningskategorin var definierad. ”Välsituerad arbetarklass” som 
Erland von Hofsten benämnde befolkningssammansättningen i förorter med 

                                                      
300 Tävlingen fick stor uppmärksamhet av sin samtids arkitektkår. Till tävlingens jury utsågs 
borgarrådet Harry Sandberg, professor Ragnar Östberg, professor Gunnar Asplund, arkitekt 
Albin Stark, civilingenjör L E Hellstedt, fastighetsdirektör Axel Dahlberg, stadsarkitekt Si-
gurd Westholm, samt arkitekt Carl Melin. Tolv stadsplaneförslag uppmärksammades i arki-
tekternas facktidskrift Byggmästaren, där tidskriftens redaktör Sven Ivar Lind recenserade 
tävlingen. Att tävlingen fick stort genomslag och påverkade det framtida Stockholms förorts-
utbyggnad, de tidiga projekten i Årsta från 1930-talet, kom dock inte att resultera i någon 
bebyggelse utan stadens planerande instanser tog 1937 eget initiativ och arbetade fram en 
stadsplan för området, en plan som under kriget omarbetades och kompletterades med Erik 
och Tore Ahlséns kända Årsta Centrum. Se Erik Ahlsén och Tore Ahlsén, Årsta Centrum, 
särtryck i Byggmästaren, 1955. Tävlingen för ”Billiga Bostäder” fick också kritik, främst i 
fråga om det specificerade kravet att bostäderna inte skulle förses med vatten och WC. KF, 
Kooperativa förbundets arkitektkontor, levererade ett tävlingsförslag som medvetet bröt mot 
tävlingens specifikationer. KF-arkitekterna hade vid den här tidpunkten en speciell vurm för 
det markliggande radhuset, en bostadslösning som kooperationen byggt på Kvarnholmen 
utanför Stockholm. Med mottot ”…En dag ska jorden bliva vår…”  lämnade KF-s arkitekt-
kontor till tävlingen ”Billiga bostäder” ett förslag där identiska radhus placerades i ett lamell-
system. Se Silow. 1950, s. 73.  
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småstugor, ”fattigvårdsklientelet”, som Axel Dahlberg benämnde de invå-
nare som skulle bosätta sig i förorter med billiga bostäder.301          
   Stadsplanetävlingen för Årsta 1932 resulterade i en byggd förort, men den 
satte agendan för en rad smalhusförorter som planerades under 1930-talet.302 
Årstatävlingen 1932 gav emellertid upphov till en debatt. Hyran i respektive 
lägenhet skulle anpassas med hänsyn till hyresgästernas betalningsmöjlig-
heter. Samtliga lägenheter skulle förses med uppvärmning, varmvatten, bad 
eller dusch. Men för att pressa hyreskostnaderna framförde Axel Dahlberg 
ett argument.  Bostäderna skulle inte utrustas med wc för att det enligt Dahl-
berg inte ingick i det kommunala åtagandet att planera badrum i bostäder 
som skulle bekostas med stöd från det allmänna. En debatt utbröt i pressen, 
Dahlberg fick ge sig och alla lägenheter skulle utrustas med både bad och 
varmvatten och WC.303  
   Axel Dahlberg var tydligt influerad av de sociala inslagen i Stockholmsut-
ställningen 1930 och framförallt av ett studiebesök i Berlin 1931, då Dahl-
berg och ett antal ledamöter i Stockholms fastighetsnämnd besökte bostads-
områden planerade efter funktionalistiska principer. Därefter blev Dahlberg 
övertygad om vad som sågs som fördelar med smalhuset när det gällde både 
hygien och ekonomi, och att det var en sund och praktisk lösning på bo-
stadsbristen. Ett avgörande argument för just trevåningshuset var att det blev 
mer lönsamt att bygga smalhus eftersom ytorna utnyttjades mer rationellt: på 
samma yta som en enrumslägenhet i ett tjockhus gick det att få in en två-
rumslägenhet i ett smalhus. Genom att inte bygga högre än tre våningar be-
hövde ingen hiss installeras. Dahlberg kom så att bli en av huvudstadens 
mest entusiastiska förespråkare för förorter med smalhus och små familjelä-
genheter som skulle vara ett alternativ för familjerna med lägst inkomster.304 
   Hammarbyhöjden var en av dessa förorter som planerades utifrån den 
grundläggande idén att området skulle exploateras i ett separerat område 
med väl definierade yttre gränser. Såväl ekonomiska inkluderings- och ex-
kluderingsaspekter, den fysiska planeringen, fördelningen av bostadstyper, 
lägenhetsstorlekar etc. förefaller i praktiken också ha genererat en förhållan-
devis social homogenitet, vilket kom att påverka Hammarbyhöjdens befolk-
ningssammansättning i decennier. 1978 utvärderade en tvärvetenskapligt 
sammansatt redaktionskommitté vid Statens råd för Byggnadsforskning för-
orten Hammarbyhöjden.305 Redaktionskommittén intervjuade flera av första 

                                                      
301 von Hofsten, 1943, s. 12, samt Axel Dahlberg, ”Till fattigvårdsdirektören”, (bilaga 
134:1932) Stockholms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932. Se även Carl Melin, 
”Till fastighetsdirektören”, Stockholms stads fastighetsnämnds handlingar akt 134:1932. 
302 Se Sax. 1989, s. 120. Samt Sangregori. (red.) 1978, s. 29.  
303 Claes Linder (red.) Stockholmshem 1937-1987, Stockholm:1987, s. 29. Samt Sax, 1989, s. 
120.     
304 Linder, 1987, s. 29. Samt Sax. 1989, s. 120.     
305 Sangregori (red.) 1978. Utvärderingen var tvärvetenskaplig med syfte att studera hur livet, 
bostäderna och förorten fungerat och utvecklats under drygt fyra decennier.  Med titeln 
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generationens förortsbor som då hade bott där i drygt fyra decennier. En 
andra generation intervjuades också, och utifrån intervjuunderlaget och an-
nan insamlad statistik konstaterade utredarna att det främst var familjer med 
låga inkomster som flyttade in. ”Vanligt rejält folk”, som en av de intervju-
ade uttryckte saken, arbetare och lägre tjänstemän, och flera av de nya för-
ortsborna angav att den ”gemensamma livssituationen” var en viktig orsak 
till upplevelsen av samhörighet med andra invånare i förorten.306 Den lokala 
samhörigheten mellan likasinnade förefaller ha genererat en känsla av en 
samhörighet, vilken möjligen förstärktes genom frånvaro av andra inkomst-
kategorier:        
 

Däremot skulle de sämst ställda och framförallt de högsta socialgrupperna ha 
saknats. […] I stort har man också upplevt området som homogent på så sätt 
att dess olika delar hade ungefär samma befolkningssammansättning och att 
inga delar var ”finare” än andra. Om det fanns något undantag var det barn-
rikehusen, som hade en större koncentration av de lägsta inkomstskicken än 
de privata husen och därmed en något lägre status.307   

   
Därmed planerades Hammarbyhöjden också med en intern socioekonomisk 
differentiering. Och som etnolog Ulrika Sax påpekat i sin avhandling om 
Hammarbyhöjden etablerades det under 1930-talet en betydande social sta-
tushierarki mellan boende i barnrikehusen och i privata hyresvärdar. Frånva-
ron av större lägenheter med fyra eller fem rum medverkade sannolikt till att 
betalningsstarka familjer inte flyttade till en förort som Hammarbyhöjden 
under 1930-talet.308                
    Till tävlingen för billiga bostäder inkluderades alltså den kategori av in-
komsttagare som exkluderades från förorter med småstugor. Det bostadspoli-
tiska programmet med småstugor hade samtidigt ett ekonomiskt tak - den 
kategori som definierades som skötsamma industriarbetare med handlings-
kraft att bygga sin egen stuga fick inte ha för höga inkomster. Redan i början 
av 1910-talet hade förorter med egnahem planerats för att tillmötesgå de 

                                                                                                                             
”Smalhus! framtidshem” var syftet också att ge underlag till hur 1930-talets förorter skulle 
kunna anpassa till framtida behov. I redaktionen återfanns bland annat kulturgeografer, arki-
tekter och samhällsvetare. Bland annat medverkade Johan Rådberg. Sangregori (red.). 1978, s. 
4. Vem som författat respektive avsnitt i boken framgår inte.              
306 Sangregori (red.), 1978, s. 29.  
307 Sangregori (red.), 1978, s. 28. 
308 Hammarby, Traneberg och andra förorter från tidigt 1930-tal byggdes till stor del av ett 
lägenhetsbestånd som riktade sig till en kategori av bostadssökande som efterfrågade lägen-
heter om 2-3 rum. Större lägenheter om fyra rum eller fler var ytterst sällsynta i dessa förorter. 
För uppgift om lägenhetsbeståndet i Hammarbyhöjden, se Sax, 1989, s. 75. 
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”burgnares kraf”, bland annat de ”natursköna egendomarne Alviken och 
Äppelviken i Bromma socken”.309  
   Inriktningen att planera förorter för en betalningsstarkare kategori av 
stockholmare fortsatte under 1930-talet. Och efter den sociala differentie-
ringens principer placerades kategoribostäder i ett avskilt förortsområde. 
Längre ut i Västerort, intill Norra Ängby, förorten med småstugor planerad 
under tidigt 1930-tal, planerades vid 1930-talets mitt en annan väl avgränsad 
förort: Södra Ängby, en förort som det mellan åren 1934 och 1940 byggdes 
närmare 500 vita, kubiska villor. 310  (se bild 10) 
   ”Om storvillorna kunna betraktas som överklassens byggnadsform har 
staden smidigt anpassat sig för att även tillgodose medelklassens behov av 
bostäder genom de nya normaltyper av villor, på fyra rum och kök, som 
alltmera komma till användning, till exempel nu senast i Södra 
Ängby.”311Det ekonomiska läget bland den utpekade kategorin som var 
önskvärd i Södra Ängby var väsensskilt från det ekonomiska läget bland 
kategorin som definierades som skötsamma arbetarbetarfamiljer i Norra 
Ängby. I Södra Ängby kostade en villa fyra gånger mer än i Norra Ängby. 
En tjänsteman i kommunal eller privat tjänst tjänade dubbelt så mycket som 
en genomsnittlig industriarbetare.312 Den minsta villan var på 120 kvadrat-
                                                      
309 Stockholms förstäder och villasamhällen. 1911, 34. En av orsakerna till att inkludera 
familjer med högre inkomster hade tidigare formulerats som skattestrategiskt; det var för 
stadens ekonomi en betydande fördel att också inrikta stadsplaneringen på familjer med högre 
inkomster. Staden kunde på så sätt kunna konkurrera med Lidingö, Djursholm och andra 
områden med stora villor för höginkomsttagare och samtidigt behålla skatteintäkter inom 
stadens gränser. se Larsson, 1912, 15 ff.  
310 Södra Ängby är en av Brommas sista trädgårdsstäder och området sägs vara världens 
största bevarade villaområde med modernistiska bostäder och skyddas sedan 1987 av Riksan-
tikvarieämbetet som riksintresse. Världsarvet Den vita staden i Tel Aviv kan nämnas som 
jämförelse, ett område med över 4 000 modernistiska bostäder, men detta område har inte 
samma koncentration av villabebyggelse som Södra Ängby. Barbara E. Mann, A place in 
history. Modernism, Tel Aviv, and the creation of Jewish urban space, Stanford:2006, s. XI. 
Villorna i Södra Ängby uppläts på kommunala tomter med tomträttsavgäld och bostädernas 
storlek bestämdes genom de näst intill standardiserade ritningarna av arkitekt Edvin Eng-
ström, se Gunnar Olofgörs, Lena Gramstrup Olofgörs och Magnus Gramstrup-Christensen, 
Södra Ängby trädgårdsstad i funkis, Stockholm:2001, s. 30. Samt Britta Witch,”Att angöra en 
stadsplan: Tankar bakom Riksintresset”, Södra Ängby villaförenings tidskrift, 2008, s. 13.  
311 Dan Byström, ”Stockholms kommunala trädgårdsstäder alltjämt på marsch”,  i Tidskriften 
Hem i Sverige, nr. 2:1936. Stockholm 1936, s. 163.  
312 Eftersom flertalet villor byggdes på spekulation av enskilda villaägare fanns ingen gemen-
sam och standardiserad prisbild. En uppgift finns emellertid från 1939 på ett 180 kvadratmeter 
stort hus. Villan kostade samma år 43 000 kronor. Priset för den vanligaste hustypen på ca 
170 kvadratmeter låg i mitten på 1940-talet på ca 40 000 kronor men de största kostade upp 
till 100 000 kronor. Tomträttsavgälden som sträckte sig över 60 år kostade mellan 300-500 
kronor mer per tomt och år. Vad tjänade då en typisk tjänsteman i slutet av 1930-talet? Sta-
tistik för Stockholms stad ger behövliga ledtrådar; en kamrer inom bankväsendet hade 1938 
en årslön på i medeltal 7 462 kronor, en ingenjör tjänade samma år cirka 6 611 kronor. För 
löneförhållanden i enskild tjänst anställd förvaltningspersonal i Stockholm och hela riket, se 
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meter som standardstorlek, mellanstorleken på omkring 150 kvadratmeter, 
den största villan på omkring 180 kvadratmeter. Den vanligast förekom-
mande storleken, omkring 200 villor, var på 150 kvadratmeter. Närmare 400 
av de 500 villorna var standardiserade ”Södra Ängby-villor” vars upphovs-
man var arkitekt Edvin Engström. Södra Ängbys första villor stod klara 1935 
och då bosatte sig 35 familjer i området. Hälften av familjeförsörjarna var 
tjänstemän i mellanställning och arbetade på bank, post eller i företag. Föru-
tom tjänstemännen flyttade sex ingenjörer in, tre direktörer, två folkskole-
familjer, två köpmannafamiljer samt vardera en familj där mannen var 
byggmästare, lokmästare, polismästare eller tandläkare. Tjänstemännen do-
minerade.313 För många tjänstemän och villaägare i Södra Ängby innebar 
kostnaderna för villaboendet att båda makarna behövde arbeta, vilket be-
tydde att planeringen baserades på principen att hushållet sköttes av ett hem-
biträde.314  
   Efter planeringen av Södra Ängby, och för att tillgodose önskemålen från 
familjer med högre inkomster formulerades ett nytt bostadspolitiskt program. 
Bristen på kategoribostäder för de som definierades som medelklass föran-
ledde en utvidgning av stadens bostadspolitiska verksamhet, vilket bör ses 
om en reaktion mot den villabebyggelse som i övrigt byggdes i trädgårdsstä-
derna under 1930-talet, företrädesvis av privata byggmästare, stora och rela-
tivt dyra bostäder, vanligen byggda i spekulation. Även denna bostadspoli-
tiska satsning, med ekonomiskt stöd från det offentliga, hade regleringar 
kring familjens inkomster och riktade sig till hushåll som på grund av sina 
inkomster exkluderades från såväl förorter med småstugor som byggmäs-
tarens spekulationsprojekt. De blivande egnahemsägarna förutsattes inte ha 
några kapitaltillgångar och staden medgav lån upp till 90 % av byggnads-
kostnaden. Inkomstregleringen för denna kategori sattes till 8 000–12 000 kr 
per år. Två villatyper ingick, vilka ritades av tjänstgörande arkitekter på 
Stockholms stads fastighetskontor. Principen som gällde för stadens småstu-
gor frångicks; de blivande egnahemsägarna förutsattes inte bidra med 
kroppsarbete genom att själva uppföra byggnaden.315 
   1930-talets bostadspolitiska paradigm i Stockholm stad inkluderade såle-
des ett brett spektra av samhällskategorier, såväl kategorier som benämndes 
som ”fattigvårdsklientel”, ”välsituerad arbetarklass” samt en kategori som 
definierades som medelklass. När de bostadspolitiska programmen skulle 
realiseras i förortsplanering och implementeras i ett funktionalistiskt stads-
planeparadigm var det generella stadsplanemönstret att villor placerades i en 
                                                                                                                             
Statistisk årsbok för Stockholms stad 1943, tabell 232 1938-1941, 1943, s. 202. För invånare i 
Södra Ängby under 1930-talet, se även Olofgörs, 2001, s 27, samt Thorbjörn Andersson, 
Södra Ängby, Den vita staden Stockholm:2002, s. 20. 
313 Olofgörs, m.fl. 2001, s. 34.  
314 Olofgörs, m.fl. 2001, s. 34.  
315 (Anonym) ”Stockholms stads egnahemsvillor”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 2:1940 
Stockholm:1940, s. 143.    
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förort, småstugor i en annan och flerbostadshus i en tredje förort. Såväl eko-
nomiska inkluderings- och exkluderingsaspekter, den fysiska planeringen, 
fördelningen av hustyper, etc. var aspekter som sammantaget medverkade 
till en sådan differentiering.  
   Vid ett av få tillfällen diskuterades planeringen i den politiska sfären. Den 
socialt differentierande stadsplaneringen hade dominerat fram till det funkt-
ionalistiska planeringsparadigmet, en planering som såväl av arkitekterna 
under 1930-talet som i senare forskning omgärdats om en rad värdeladdade 
begrepp, som såväl demokratisk och progressiv. Men i det funktionalistiska 
planeringsparadigmet var den sociala differentieringen i stadsrummet 
alltjämt den dominerade principen. Att separera bostadstyper i olika geogra-
fiska enheter var paradigmatiskt såväl i planeringen av sekelskiftets träd-
gårdsstäder, som de stadsplanerna som ställdes ut på stockholmsutställning-
en 1930, en tradition som fortsatte i de förorter som planerades i Stockholm 
under 1930-talet. Att placera olika bostadstyper i skilda förorter, att med 
planering medverka till att definiera och precisera vilka invånare som fak-
tiskt skulle bosätta sig i respektive förort, förefaller ha varit en självklar ut-
gångspunkt att förortsplanering efter sådana utgångpunkter bara undantags-
vis diskuterades i stadsfullmäktige i Stockholm stad.  
   En kritisk röst kom från politikern Carl Lindhagen, som tidigare varit 
borgmästare i Stockholms stad och under 1930-talet satt Lindhagen i kom-
munfullmäktige på socialdemokratiskt mandat. Som Johan Rådberg påpekat 
hade Lindhagen tidigare kritiserat planeringen, framförallt systemet med 
trevåningshus efter de principer som presenterades på Stockholmsutställ-
ningen 1930 och stadsplanetävlingen för billiga bostäder i Årsta.316 Carl 
Lindhagen fortsatte att kritisera hur de bostadspolitiska programmen konkre-
tiserades i fysisk förortsplanering, och framförallt vad han såg som briser i 
den utförda förortsplaneringen under tidigt 1930-tal. I inledningen av detta 
kapitel diskuterade jag att tjänstemännen i Stockholm stads av olika skäl inte 
offentliggjort den förortsplanering som skulle bedrivas. I en motion från 
1932 ställe Lindhagen frågan om framtida generalplaner och riktade också 
kritik mot hur förorterna planerades, en kritik som framförallt var riktad mot 
tjänstemännen. Från sin politiska horisont levererade Lindhagen ett förslag: 
ett motargument, en alternativ planering till den sociala differentieringen:    
 

1) att en allsidig generalplan över de nya stadsbildningarnas idé och praktik 
bör antagas till kännedom och efterrättelse: 
2) att systemet med skilda stadsdelar för olika samhällsklasser undvikes och 
istället de skiftande ändamålen i möjligaste mån sammanföres harmoniskt i 
skilda hembygder […] 317  

                                                      
316 Rådberg, 2014, s. 42 ff. 
317 Carl Lindhagen, Motion nr. 14/1932. Angående generalplan rörande nya stadsbildningen”, 
Stockholms Stadsfullmäktige handlingar, protokoll yttranden och motioner 1-3. Stock-
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Lindhagens förlag kan sägas svara mot den ideologiska utgångspunkt som 
formulerats inom socialdemokratin under tidigt 1930-tal. Med moderna be-
grepp skulle Lindhagens förlag svara mot en planering som vägleddes av 
ambitioner om boendeintegration. Jag har lyft fram Lindhagens motion och 
förslag till en alternativ förortsplanering för att se hur de planerande tjänste-
männen svarade på en sådan kritik. I svaret, levererat av Albert Lilienbergs, 
fanns nämligen såväl ett försvar som en stadsplanerares syn på staden som 
helhet och principen om att planera förorter för olika målgrupper av befolk-
ningen. Först 1938, sex år efter Lindhagens motion, svarade Lilienberg i ett 
tjänstemannautlåtande:  
 

Systemet med skilda stadsplaner för olika samhällsklasser har kontoret städse 
sökt undvika. Att hyreshusområden under senaste tid sammanförts till större 
komplex och att inom dessa områden huvudsakligen mindre bostadstyper 
kommit till utförande, har ej kunnat undgås. Dessa områden har av trafiktek-
niska skäl förlagts nära det äldre stadsområdet, nämligen å Traneberg och 
Hammarby. Vid den fortskridande utbygganden av staden komma emellertid 
hyreshusområden att inläggas mellan de redan utbyggda villaområdena, där 
så kan ske med hänsyn till trevnad, stadsbild och trafik. Vidare har det ansetts 
lämpligt att förlägga huvuddelen av småstugebebyggelsen på plana områden, 
där trädgårdarna utan alltför stora kostnader kunna ordnas och även i viss 
mån göras inbringande. De vanliga villaområdena hava i huvudsak förlagts i 
mera kuperad terräng. Såsom av ovanstående framgår, har strävandet varit att 
vid stadens fortsatta utbyggande på ett så harmonisk sätt som möjligt blanda 
de olika samhällsklasserna med varandra.318 

 
Politikern Carl Lindhagen och stadsplanedirektören Albert Lilienberg såg på 
stadens expansion ur olika perspektiv. Medan Lindhagen såg på varje förort 
för sig, som en enskild och separerad enhet, såg Lilienberg förortslandskapet 
ur ett helhetsperspektiv. Att planera förorter med hyreshus intill förorter med 
                                                                                                                             
holm:1932. Lindhagen hade redan 1931 i en motion föreslagit att stadens kolonilotter skulle 
vara en viktig del av stadens framtida expansion, och på så sätt inkluderas i generalplanen. 
När Lindhagen i 1932 års motion återigen påpekade detta, inkluderade han den generella 
bostadsbebyggelsen.        
 
318 Albert Lilienberg, ”Tjänsteutlåtande rörande motion nr 14/1932 av Herr C. Lindhagen 
angående generalplan rörande nya stadsbildningen”, Stockholms stad: Stadsplanenämndens 
handlingar II:26-50:1932. Tjänsteutlåtandet ligger i 1932 års handlingar men är daterat Stock-
holm den 13 april 1938, se akt AIb:19. Orsaken till att Lilienbergs tjänsteutlåtande skrevs sex 
år efter Lindhagens motion kan jag bara spekulera kring. Lindhagen hade genom sin motion 
krävt att stadsplanenämnden skulle svara på sakfrågan, varpå stadsplanenämnden hänvisade 
till Liljenbergs tjänsteutlåtande. Sannolikt hade Lindhagen i informella samtal påpekat vad 
han ansåg vara en bristfällig förortsplanering, varpå Lilienberg avsåg, genom tjänsteutlåtan-
det, att få sin syn på sakförhållandet diariefört.  
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villor var ur Lilienberg perspektiv en planering som ”blanda de olika sam-
hällsklasserna med varandra.” Framträdande i Lilienbergs resonemang var 
således att förorterna planerats över tid. När en förort var färdigbyggd påbör-
jades planeringen av nästa. Markförhållanden förklarades ha varit av vikt för 
den generella förortsstrukturen. Förorter med småstugor placerades på plana 
områden, villaförorter i en mer kuperad terräng, förorter med flerbostadshus 
närmare det äldre stadsområdet. Förorter med hyreshus kunde på så vis 
hamna intill förorter med villor. Ur Lilienbergs perspektiv var en sådan pla-
nering vad som med moderna begrepp kan benämnas som en integrations-
orienterad stadsplanering. Oaktad Lilienbergs resonemang planerades föror-
terna med olika bostadstyper i separerade områden – villor, småstugor och 
hyreshus i olika förorter. Under 1940-talet kom en kommentar i denna rikt-
ning. I riktlinjerna för Stockholms generalplan från 1945 påpekas att:  
 

Det skulle exempelvis ej vara tillfredställande, om nästan all den befolkning, 
som bosätter sig söder om Slussen, blir arbetarbetonad. Det skulle vara för-
månligt, om man i de södra ytterområdena kunde spränga in vissa områden, 
vilkas befolkning erhölle en annan karaktär. Utvecklingen har också på 
sistone gått i denna riktning. 319 

 
Kulturgeografen Kerstin Bodström har analyserat Stockholms bebyggelse-
struktur under det första paradigmet (1930-1945) men framförallt i ett bo-
stadspolitiskt och stadsplanemässigt paradigm efter 1945, främst genom att 
analysera markanvisningar i bostadsområden efter bostadskategorier.320 Bod-
ström påpekar just att markanvisningssystemet haft en spridande och blan-
dande effekt på bostadsbeståndet över staden som helhet. Bodström argu-
menterar för, att under efterkrigstidens inledande decennier var strategin att 
sprida bostäderna inte i huvudsak av integrerande orsaker. Spridning var i 
första hand relaterad till markförhållanden. Först efter 1980-talet blev det än 
mer uttalad politiskt medvetenhet och vision att blanda beståndet. Utifrån ett 
helhetsperspektiv har staden dock planerats så att olika kategoribostäder 
spridits över staden. 321  
  Men tanken om att ”spränga” in förorter, med integrerande motiv, bör 
emellertid relateras till den landskapsgestaltning som omgärdar förorterna. 
Tongivande landskapsplanerare vid 1900-talets mitt var arkitekterna Holger 
Blom och Erik Glemme. Planeringen syftade till att förse förortsborna med 
parker för rekreation och fritidsaktiviteter, en planering som i hög grad ut-
gick från 1800-talets parkplanering innanför tullarna.  
  Konstvetaren Catharina Nolin visar i sin avhandling om offentliga parker i 
Sverige, planerade under 1800-talet, hur tankar om användbarhet, nytta och 

                                                      
319 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, Stockholm:1945, s. 56.  
320 Bodström, 1994. 
321 Bodström, 1994, s. 264 f.  
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möjligheter till fri rörelse och lek betonades.322 Nolin visare att sådana tan-
kegångar kom till uttryck i parkplaneringen under 1930-40-talet, men att de 
grundläggande impulserna för en sådan parkplanering fanns under 1800-
talets sista decennier. När Lindhagens stadsplan från 1870-talet började 
verkställas blev det regel att låta stadens bergshöjder bli underlag för parkan-
läggningar. Inspirationen kom främst från den tyska tolkningen av den eng-
elska landskapsparken. Här fanns även nationalromantiska inslag med an-
knytning till vad som uppfattades som svensk natur, ett parkideal typiskt för 
det sena 1800-talets romantiska uppfattning om parkerna som platser för 
promenader och möten. I tillkomsten av stadens parker fanns också en fost-
ringsmetodik. Parken var ett viktigt inslag i det offentliga livet i den borger-
liga livsstilen, och nu skulle den göras tillgänglig även för arbetarklassen. 
Friluftsteatrar, lekparker, musikpaviljonger med mera speglar olika histo-
riska sammanhang och är samtidigt talande för parkens funktion som offent-
lig arena. 323  
   Holger Blom inlemmade en rad sociala riktlinjer i parkplaneringen.324 Par-
ken sågs som ett led i den bostadssociala politiken och genom den skulle 
både sociala, ideologiska och stadsbyggnadsmässiga visioner verkställas. 
Parken skulle luckra upp staden och vara en aktiv komponent i stadsbyggan-
det. I förorterna skulle det inte endast finnas isolerade gröna ytor, utan par-
ken skulle bilda ett nätverk genom förortsstrukturen. På så sätt skulle parken 
vara ett gemensamt offentligt rum, öppen för alla, med fester, konserter, 
politiska och religiösa manifestationer, ett redskap för förbättrad folkhälsa 
som skulle ge utrymme för lek, spel och rekreation. Parken var samtidigt 
lägenhetsinnehavarnas kompensation för villaägarnas trädgårdar, ett viktigt 
socialt rum för sammankomster, fester och politiska möten. Parkprogrammet 
betonade att parken skulle stå till förfogande för och välkomna alla. Holger 
Bloms vision att med parken skapa möjligheter för människor att träffas 
utomhus var just en ökad gemenskapskänsla.325 
   Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson analyserar Stockholmsskolans 
parker och parkprogrammens ideologiska inslag.326 Han tenderar att betona 
parken som en samlande och integrerande plats, en tolkning som ligger nära 
de intentioner och utsagor som formulerades av parkplanerarna själva.327 
Visst är det möjligt att se på parken så som den lanserades av arkitekterna 
själva, en plats i stadsrummet som syftade till att generera integrerande mö-
ten mellan olika grupper och individer. Arkitekt Peter Lundevall, länge verk-
                                                      
322 Catharina Nolin, Till stadsbornas nytta och förlustande: den offentliga parken i Sverige 
under 1800-talet, Stockholm:1999, s. 312 ff. 
323 Nolin, 1999, s. 312 ff.  
324 Holger Blom, ”Gröna ytor i Stockholm”, i Byggmästaren 1946, Stockholm:1946, s. 271 ff.  
325 Blom, 1946, s. 271 ff.  
326 Thorbjörn Andersson, Utanför staden, parker i Stockholms förorter, Stockholm:2000, s. 
46-47. 
327 Andersson, 2000, s. 46-47. 
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sam som stadsplanerare vid Stockholms stadsbyggnadskontor, kontextuali-
serar stadsbyggandet och parkplaneringen. Lundevall lyfter fram såväl poli-
tiska, ideologiska och gestaltningsmässiga perspektiv i samspelet mellan 
huskroppar och parken. I ett koncentrat om sitt sätt att se på parkens ideolo-
giska överbyggnad, skriver Lundevall:         
 

Ytterstadens flerfamiljsområden formades på 1930-talet i jämlikhetens dräkt. 
Radikala arkitekter samarbetade med den allt starkare socialdemokratin som i 
det nya formspråket kunde visualisera framtidens stad. Här fanns inga av-
gränsande gårdsbildningar, här synes inga gränser mellan människor och 
människor eller hus. Första steget mot statsminister Per Albin Hanssons (S) 
vision 1928 om ett folkhem för alla var taget.328           

 
Oaktat tolkningen om parklandskapet som planerad utan gränser, som en 
plats för integration och möten, ser jag det som betydelsefullt att relatera 
parkerna i Stockholms förorter utifrån det karga, nordiska och tempererade 
klimatet. Vinter, höst och vår och några sommarmånader skapar ett skiftande 
parklandskap, som skiljer sig ganska markant från de idealiserande fotogra-
fier från 1900-talets mitt som spred bilden av förortsparken som platsen med 
konstant solsken och ständig lycka, vilket inte minst den tongivande arkitek-
turfotografen Sune Sundahls fotografier medverkade till. Fotograf Sundahls 
fotograferade Fredhällsparken och andra parker, fotografier som avbildade 
barn och mödrar runt parklekar och vattendammar företrädesvis under sol-
dränkta sommardagar.  
  Konstvetaren Stina Hagelqvist diskuterar forografiets roll, att arkitektfoto-
grafiet medverkade till att sprida en idealiserad bild, och där ett snävt urval 
av fotografier fick nationell och internationell spridning.329 Hagelqvist analy-
serar en grupp fotografier som använts och återanvänts av Svenska Arkitek-
ters Riksförbund (SAR) och så småningom av Sveriges arkitekturmuseum. 
Fotografierna tillhörde bildförmedlingsverksamheten, vilken påbörjades av 
SAR 1947 och överlämnades till museet 1962. Fotografierna användes av 
både förbundet och museet i utställningar och publikationer, vilka också 
lånades ut till forskare, journalister, redaktörer och utställningsproducen-
ter.330  

                                                      
328 Lundevall, 2015, s. 44.   
329 Stina Hagelqvist, ”Arvet från SAR: Bildarkiv, bildförmedling och bildcirkulation”, i 
Forskning i Centrum (red. Monica Sand) Stockholm:2014, s. 97-112, 308-310. 
330 Hagelqvist analyserar arkivets innehåll, och ser det som en maktresurs, med smakfostrande 
inslag där normativa föreställningar om kvalitet genererade urvalsprinciper. Delvis exklude-
rade i insamladet till arkivet var såväl kvinnliga arkitekters produktion, utländska arkitekter 
verksamma i Sverige samt byggnader ritade och projekterade av byggmästare och arkitekter 
med lägre teknisk utbildning. Inkluderade var arkitekter utbildade vid arkitekturskolorna vid 
Kungliga Tekniska Högskolan eller Chalmers Tekniska Högskola. I insamlandet och urvalet 
till arkivet, vilket påpekas av Hagelqvist, fanns en ambition att i första hand visa arkitektur 
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   Med detta sagt vill jag påpeka att parker avbildade på fotografier är en sak. 
Men under större delen av året lyser de soldränkta dagarna med sin frånvaro. 
Snö, regn och rusk uppmuntrar bara undantagsvis, vill jag mena, till spon-
tana möten i parken. 1930-talets förorter planerades för att specificerade 
kategorier och grupper skulle bo i olika förorter. Kritiken mot parken som 
separerande landskapselement diskuterades bland annat av Jane Jacobs, 
framförallt i boken The Death and Life of Great American Cities, publicerad 
1961. 331 Jacobs riktade kritik mot den differentierande principen i stadsbyg-
gandet i stort, och menade att städerna planerades med undermåliga platser 
för möten och kontaktskapande och mellan individer och grupper. Jacobs 
kritik mot förorterna som isolerade öar i förortslandskapet berörde också 
planeringen av grönområden, som enligt Jacobs fungerade som barriärer, 
med effekten att invånare från olika förorter fick svårare att mötas. Land-
skapets planering skapade, ur ett sådant synsätt, gröna barriärer som separe-
rade invånarna från varandra. Parker, parkremsor och skogsdungar kan, trots 
de integrerande ambitionerna, ses som inramande planeringsredskap, som ett 
strategiskt redskap för att separera förorterna från varandra. Parkplaneringen 
kan då ses om ett led i den socialt differentierande förortsplaneringen. Och 
som såväl inrutande och separerande planeringselement - som ett redskap för 
att förstärka planeringens huvuddisposition, där varje förort placerades som 
en isolerad ö i förortslandskapet – kan det storskaliga parklandskapet mellan 
förorterna ses som en barriär som begränsar möjligheten till möten och utby-
ten mellan invånare i olika förorter. 332 
   Albert Lilienberg tjänstgjorde som stadsplanedirektör fram till 1944 och 
efterträddes av arkitekt Sven Markelius. Med detta skifte skedde betydande 
omvärderingar på stadsplaneringens område. Under det decennium som 
Markelius tjänstgjorde som stadsplanedirektör i Stockholm stad etablerades 
grannskapsenheten som planeringsideal och då sammanställdes både riktlin-
jerna för generalplanen (1945) och den färdiga generalplanen (1952), vilka i 
hög grad var tvärvetenskapliga texter, med både demografiska, statistiska, 
sociologiska, historiska och trafiktekniska inslag. Året 1945 har förklarats 
som ett paradigmskifte och på flera plan var decenniet efter andra världskri-
                                                                                                                             
som betraktades vara bärare av kvalitet. Den strategiska användningen av bildinformation 
innebar i praktiken att en begränsad version av peridens byggnader inkluderades, och på sätt 
har byggnader eller projekt publicerats och återpublicerats i publikation efter publikation. Se 
Hagelqvist. 2014, s. 97-112, 308-310. För ett liknande perspektiv, där journalistiken lyfts 
fram och anses ha medverkat till att forma en normativ bild av den svenska välfärdsstaten, se 
Jan Ekecrantz och Tom Olsson, ”Från social utopi till byggprojekt: journalistiken i omvand-
lingen av folkhemmet”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, Stockholm:1994. s. 19-38. 
331 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York:1961, se framförallt 
diskussion i avsnittet ”The Uses of Neighborhood Parks”. kap. 5, del 1.   
332 Den rumsliga kontakten mellan invånare från olika förorter har också visat sig vara be-
gränsad, bland annat genom att kollektivtrafiken mellan förorterna inte är tillräckligt utbyggd, 
för en analys om detta, se Sören Olsson, Marianne Ohlander och Gerd Cruse Sondén, Lokala 
torg, liv, miljö och verksamheter på förortstorg, Göteborg:2004. 
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get såväl ett bostadspolitiskt och stadsplanemässigt paradigmskifte. Den 
omfattade statliga bostadssociala utredningen publicerades 1945 och ungefär 
samtidigt började grannskapsplaneringen etableras. I det följande kapitlet om 
grannskapsplaneringen har jag för avsikt att se hur det historiska arvet om 
social differentiering i stadsrummet hanterades under 1940-50-talet, och 
därmed belysa eventuell kontinuitet av en sådan planeringsaspekt även i 
detta bostadspolitiska och stadsplanemässiga paradigmskifte.  
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Social differentiering i det andra 
funktionalistiska stadsplaneparadigmet:1940-
50-talets grannskapsplanering 

Arkitekt Carl-Fredrik Ahlberg, medförfattare till generalplanen för Stock-
holm, skrev 1950 en artikel om grannskapsenheten och hur han såg på hur 
planering kunde medverka till social sammanhållning. 333År 1950 hade 
grannskapsplaneringen diskuterats teoretiskt i några år och Ahlberg såg pla-
neringen ur en rad perspektiv: näringspolitiskt, historiskt, byggnadstekniskt, 
trafikorganisatoriskt och ekonomiskt. Inte minst beskrev Ahlberg stadsplane-
ring med en stark övertygelse att gestaltningen av och innehållet i förorten 
kunde medverka till en förstärkt gemenskap bland individer, familjer och 
grannar:  
 

Massmänniskan måste förvandlas till gruppmänniska, och detta skall befräm-
jas genom en uppbyggnad av städerna med små avgränsade enheter, inom 
vilka en känsla av samhörighet skall kunna växa fram kristalliserad kring 
gemensamma institutioner.334 

 
När 1930-talets förorter planerades diskuterade arkitekter, politiker och 
andra tjänstemän sällan frågor om gemenskap och sammanhållning mellan 
individer, familjer och grannar. 1940-talet markerar definitivt ett skifte och 
sociologiska argument började bli allt mer förekommande. Bland stadsplane-
rarna blev sociologi under och efter andra världskriget vad den sakliga och 
rationella ingenjörskonsten varit under 1930-talet. Det fanns under 1930-
talet en tendens att betona gestaltning, rumslighet, husens förhållande till 
landskapet, till väderssträck och solbelysning. För att förstå Ahlbergs socio-
logiska syn på staden, om och hur sociologiska argument konkretiserades i 

                                                      
333 Carl-Fredrik Ahlberg,”Stadsplaneringens sociala betydelse”, i Svensk tidskrift 1950, 
Stockholm:1950, s. 588. 
334 Ahlberg, 1950, s. 588. Ahlberg använde begreppet ”massmänniskan” men var bitvis kritisk 
mot Mumfords, som i sin bok The Culture of Cities, pubicerad 1938, riktade kritik mot vad 
han menade var brister i kvartersstadens urbana struktur. Ahlberg påpekade, i viss polemik 
mot Mumford, att det fanns förutsättningar för primärgruppsgemenskap i kvartersstaden, men 
enligt Ahlberg var dock grannskapsenheten den lämpligaste planeringen för gruppbildningar. 
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en social differentiering även i grannskapsplaneringen, är det nödvändigt att 
belysa några aspekter av grannskapsplaneringens komplexa idéhistoria.  
   Begreppet ”demokrati” stod högt på agendan bland 1940-talets sociolo-
giskt inriktade planerare. Diskussionerna om gruppbildning bland invånarna 
i storstäderna hade delvis sitt ursprung i sociologiska studier. Sociologen 
Lewis Mumfords bok Stadskultur, som publicerades på engelska 1938 och 
översattes till svenska 1942, var en viktig text för svenska stadsplanerare. 335 
Sättet att leva i den traditionella kvartersstaden innebar, enligt Mumford, att 
människor förvandlades från individer till anonyma och maktlösa medlem-
mar i ett kollektiv. Mumford riktade kritik mot vad han såg som brister i 
kvartersstadens urbana struktur, där kvartersstaden ansågs skapa såväl ano-
nymitet och en känsla av främlingskap. I Mumfords vision om en framtida 
stadskultur skulle invånarna istället samverka i mindre grupper och agera 
gemensamt, medvetet, och känna sig rotfasta på en bestämd och väl definie-
rad plats. Svenska stadsplanerarna riktade blicken mot Storbritannien och 
diskussionen kring ”New Towns”, vilket var en viktig förutsättning för 
grannskapsplaneringen i Sverige de första decennierna efter andra världskri-
get. Med Mumfords bok aktualiserades begreppen decentralisering och det 
småskaliga grannskapet, präglat av en lokalt förankrad gemenskap, tankar 
som bland annat hämtades från Ebenezer Howards bok om trädgårdsstaden, 
Garden Cities of Tomorrow och Mumford argumenterade för en uppdelning 
av städerna i mindre enheter, med lokal identitet och ett visst lokalt demo-
kratiskt självstyre.336  
   Staden sågs således som en grogrund för anonymitet och en utbredd en-
samhetskänsla hos de enskilda individerna. Storstadens modernitet ansågs 
skapa såväl anonymitet som en känsla av främlingskap och således kunde ett 
mer planerat innehåll i förorterna ses som ett redskap för att producera sam-
hällsengagerade, kritiska och demokratiskt orienterade medborgare. Männi-
skan, familjen och invånaren fick därför ett allt större utrymme i 1940-talets 
debatt. Såväl teatrar, medborgarhus, biografer, bibliotek och offentliga torg 
betraktades som komponenter som skulle uppmuntra till dialog och demo-
kratisk medvetenhet. Enligt arkitekt Uno Åhréns var avsikten att:   
 

[…] åstadkomma sådana samhällen som, i den mån miljön kan utöva infly-
tande härpå, gynnar skapandet av människor som är ”social-minded”, som är 
aktivt intresserade av gemensamma angelägenheter, har förmågor till kritiskt 
tänkande i sådana frågor och som är inställda på kooperationen med andra 
människor för att åstadkomma behövliga samhälleliga reformer. Kort sagt att 

                                                      
335 Lewis Mumford, The Culture of Cities, London.1938. Lewis Mumford, Stadskultur, 
Stockholm:1942. I en idéhistorisk kontext var sociologer som Clarence Perry, The Ne-
ighbourhood Unit, publicerad 1929, betydelsefull för grannskapsplaneringens utveckling. En 
annan text var Otto Danneskiold-Samsøes Nutida engelsk stadsplanering, Stockholm:1945. 
336 Rådberg, 1997, s. 98.  
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gynna bildandet av en demokratisk människotyp, för vilken friheten och 
självständigheten kombineras med social ansvarskänsla. 337 

 
Tanken om lokal gemenskap och sammanhållning var tydlig i Riktlinjerna 
för generalplanen från 1945, vars idéinnehåll var betydande för hur förorter-
na planerades i Stockholm efter andra världskriget:            
Ju fler kontakter av olika slag, som de inom ett område boende känner sig ha 
med andra inom området boende, desto lättare har de för att känna sig 
hemma där eller med andra ord för att trivas. Genom det sätt, varpå bebyg-
gelsen utformas, är det möjligt att förstärka gruppsamhörigheten mellan 
människorna. det viktigaste krav, som här gör sig gällande, är att bebyggel-
sen anordnas såsom från varandra klart avskilda grupper.338  
   Den övergripande utgångspunkten var således att de framtida förorterna 
skulle skapa delaktiga, engagerade och samhällsorienterade medborgare.339 
Vidare skulle planeringen utgå från en tydligt formulerad princip: att sepa-
rera bebyggelsen i klart avskilda grupper. Huruvida denna separering och 
gruppering av byggnadstyper i förlängningen också inbegrep en fortsatt se-
parering av befolkningskategorier, även i det andra funktionalistiska plane-
ringsparadigmet, är ämnet för min fortsatta diskussion.  
   Den omfattade statliga bostadssociala utredningen från 1945 sammanfaller 
med etableringen av grannskapsenhetens komplexa planeringsideologi. 
1940-talets planering brukar betraktas som såväl ett bostadspolitiskt och 
stadsplanemässigt paradigmskifte. ABC- staden Vällingby i Stockholm har 
framställts som det konkreta exemplet på 1950-talets framtidsoptimism, och 
redan under 1950-talet beskrevs planeringen av Vällingby som i linje med 
den socialdemokratiska välfärdspolitiken. För nationella och internationella 
delegationer blev Vällingby en attraktion, och inte minst medverkade Stock-
holm stad till detta, när såväl politiker och stadsplanerarna skrev texter till en 

                                                      
337 Uno Åhrén, Ett planmässigt samhällsbyggande, Stockholm:1945, s. 63. 
338 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan. Stockholm:1945, s. 58.  
339 Uno Åhréns bok, Arkitektur och demokrati, publicerad 1942, var ett debattinlägg där 
Åhrén diskuterade stadsplanering som en lösning för framtidens demokratiska samhälle. 
Torgny Segerstedt publicerade 1944 boken Inför framtidens demokrati där hans syn på förut-
sättningar för framtidens demokratiska samhälle formulerades. Bakgrunden till ett sådant 
synsätt fanns i mellankrigstidens Europa, där flera diktatoriska regimer etablerat sig i nationer 
som tidigare haft demokratiska val och parlament. Under 1940-och 1950-talet söktes orsaker-
na till diktaturernas uppkomst, och flera arkitekter och stadsplanerare såg en förklaring i 
stadslivet, bland annat genom att se på människorna existens och livsvillkor i den moderna 
staden, med urbanitet, mångfald och en mängd intryck i vardagslivet. Ur ett sådant synsätt 
förklarades framväxten av de diktatoriska regimerna delvis genom vad som ansågs vara en 
storstadens alienation; invånarnas snabba omflyttning från landsbygd till urbana områden 
hade medverkat till att skapa en rotlös storstadsbefolkning. Sociologen Anna Larsson under-
söker intresset för sociologi, som blev något av modevetenskap under 1940-talet, se även 
Anna Larsson, Det moderna samhällets vetenskap: Om etableringen av sociologi i Sverige 
1930–1955, Umeå:2001, där sociologin som modern vetenskap under 1940-talet diskuteras.     
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antologi för en engelskspråkig läsekrets, för att på så sätt lyfta de frågor och 
problem som varit vägledande i stadsplaneringen, en bok som medverkade 
till att sprida bilden om vad som ansågs välplanerade förorter internationellt. 

Till stockholmarna marknadsfördes Vällingby som en ”framtidstad.”340 Flera 
nationella och internationella sociologiska undersökningar genomfördes 
också, där Vällingby beskrivs som den modernaste av alla moderna föror-
ter.341 Även i modern forskning har Vällingby framställts som en ”mönster-
förort”, där det ”goda folkhemmet höll på att fullbordas.”342 
   Men skulle grannskapsenheten, för att producera vad arkitekt benämnde 
som ”demokratiska människotyper”, vara socialt blandad? I min analys om 
grannskapsplaneringen analyserar jag om och hur social differentiering un-
der 1940-50-talet var en uttalad strategi, även i detta bostadspolitiska och 
stadsplanemässiga paradigm.  

Generalplaner, remissinstanser, och  
vetenskapliga kommentarer om förorternas 
befolkningssammansättning    
Författarna till generalplanerna för Stockholm formulerade en rad sociolo-
giska riktlinjer för förorternas framtida befolkningssammansättning. Texten 
Det framtida Stockholm – Riktlinjer för Stockholms generalplan, (1945) 
utarbetades av en rad tjänstemän: arkitekterna Sven Markelius, Carl-Fredrik 

                                                      
340 Joakim Garpe (red.), Stockholm: regional and city planning: seven articles on Planning 
problems in Greater Stockholm, Stockholm:1964. Titeln på en broschyr som gavs till besö-
kande i Vällingby bar titeln. En orientering i framtidsstaden. Historik, data och vägledning 
för besökande. Stockholm:1952. En annan orsak till att svensk arkitektur och stadsplanering 
uppmärksammades internationellt var böcker som Sweden Builds, publicerad 1950, där arki-
tekten och skribenten G E Kidder Smith publiserade en typ av byggnader. Kidder Smith tog 
upp vad han uppfattade som kännetecknande för byggandet i Sverige vid 1900-talets mitt, 
såväl ambitioner om trafikseparering som storskaliga byggnadsprojekt med lägenheter i smal-
hus, vilka illustrerades med ett snävt urval av fotografier.  
341 Den första sociologiska undersökningen genomfördes av Edmund Dahlström, Barnfamil-
jer i höghus och trevånings låghus i Vällingby, Stockholm:1957. En omfattande undersökning 
av Vällingby genomfördes av sociologen David Popenoe, The Suburban Environment, Swe-
den and the United States, Chicago:1977. Popenoe jämförde Vällingby med en jämnstor och 
jämngammal förstad, Levittown i Pennsylvania. Den senare består nästan enbart av enfamiljs-
hus spridda över en stor yta med sämre planerade serviceenheter och kommunaltrafik. Po-
penoe framhåller i undersökningen Vällingby som en förebild för framtida planer för USA. 
En utförlig skildring av Vällingbys bakgrund och historia genomfördes av stadsplaneraren 
David Pass, Vällingby and Farsta – from idea to reality: the suburban development process in 
a large Swedish city, Stockholm:1969.  
342 Se Lundevall, 2006, s. 135. Stig Hadenius, Torbjörn Nilsson och Gunnar Åselius framstäl-
ler Vällingby som en ”folkhemmets mönsterförort”, i Guide till Sveriges historia. Stock-
holm:1999, s. 216–219.  
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Ahlberg, Göran Sidenbladh, statistiker Erland von Hofsten samt civilingen-
jör Sven Lundberg. 343 
   I boken finns en komplex frågeställning om det framtida Stockholms ut-
veckling. Arkitekturhistorikern Eva Rudberg har understrukit textens bety-
delse och visar att få texter ger en så god insikt för de principer för stads-
byggnadsideologin som dominerade i Sverige efter andra världskriget.344 
Författarna behandlade en rad ämnesområden, såväl framtida befolknings-
prognoser, trafiksystem, kollektivtrafik, stadens förhållande till grannkom-
muner, olika bostadsformer samt hur förorterna skulle utformas. Framförallt 
behandlades framtidsplaner om innerstadens framtid och i synnerhet Norr-
malms reglering och sanering.345  
   I en omfattande del av texten diskuteras också vad som sågs som fördelar 
och nackdelar med olika bostadstyper, såväl radhuset, egnahemmet, kol-
lektivhus, sommarhuset samt flerbostadshusens historia och framtid i den 
framtida stadsplaneringen. I denna diskussion var det bland annat exploate-
ringstal i respektive förort, byggandets ekonomi och framtida värdeökningar 
samt det stora behovet av flerbostadshus som ställdes i fokus.346             
   Under rubriken social differentiering diskuterades förorternas befolknings-
sammansättning. En rad argument i olika riktningar formulerades, bland 
annat med utgångspunkt i en prognos och ett antagande: En fortsatt utjäm-
ning av inkomster och bostadsstandard skulle fortgå, men att skillnader mel-
lan olika samhällsskikt ändå oundvikligen skulle kvarstå.347 Förorterna skulle 
därför planeras, vilket betonades, utifrån prognoser om sådana samhällsför-

                                                      
343 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan. 1945.  
344 Rudberg, 1989, s. 156. Initiativet till riktlinjerna för generalplanen kom från politiskt håll. 
Motioner för en framtida generalplan hade väckts under kriget och framförallt var det stads-
borgarrådet Yngve Larsson som var drivande i att stadens tjänstemän skulle arbeta fram en ny 
generalplan. I flera motioner formulerades motiv samt målsättningar för en genomarbetat 
generalplan. Tjänstemännen på stadsplanekontoret fick i uppdrag att studera och undersöka 
socialekonomiska och demografiska förhållanden i staden, vilka skulle ligga till grund för 
stadens framtida utbyggnad. se bland annat Åke Hassler, utlåtande nr 233: 1944 s. 1328 
(1944). För Yngve Larssons roll i förslaget, se bland annat i Simon Simonson, motion nr 
3:1943, Gustav Ahlbin motion nr 25: 1943 samt Helge Pettersson motion nr 36:1943. Stads-
fullmäktiges handlingar.  
345 Rivningen av Klarakvarteren och ombyggnad till den centrala citykärnan i Stockholm, 
formulerades i riktlinjerna för generalplanen från 1945. Forskning om Norrmalms cityregle-
ring är omfattande. Se bland annat Fredric Bedoire och Lennart af Petersens, Från Klara till 
City: Stockholms innerstad i förvandling, Stockholm:1985. Göran Sidenbladh, Norrmalm 
Förnyat 1951-1981, Stockholm:1985. Bosse Bergman och Anders Gullberg, Trafik och de-
taljhandel i efterkrigstidens cityomvandling, Stockholm:1997. Anders Gullberg, City: dröm-
men om ett nytt hjärta: moderniseringen av det centrala Stockholm 1951-1979. Stock-
holm:2001. Martin Rörby, David Helldén Modernistisk visionär på traditionens grund, 
Stockholm:2002, s. 245-321. Emelie Eriksson, Stockholm med modernismen i centrum. City-
omdaningen ur ett aktörs- och ett medieperspektiv, Stockholm:2004.  
346 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 42-52. 
347 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 55-56. 
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ändringar. Men skulle framtidens förorter vara socialt blandade? Å ena sidan 
konstaterade författarna att flertalet människor kände ett behov av att bo i 
socialt homogena förorter, där grannarna hade likartade intressen, utbildning 
och yrken. Antagandet var den gemenskap, gruppbildning och sammanhåll-
ning som eftersträvandes kunde etableras lättare i en socialt homogen förort. 
Å andra sidan framfördes argument att en alltför markerad social homogeni-
tet inte var önskvärd. Målet skulle istället vara att inom varje förort skapa 
förutsättningar för den befolkningsstruktur som fanns i huvudstaden som 
helhet och varje förort skulle ur ett befolkningsperspektiv bli ett Stockholm i 
miniatyr.348 I vägvalet mellan att integrera eller segregera formulerades en 
tydlig strategi för den framtida planeringen, ”att önskemålet att skänka bo-
stadsområdena en hög grad av enhetlighet är av så stor betydelse, att det 
motiverar en ganska långtgående social differentiering mellan olika bostads-
områden.”349  
   För tjänstemännen verksamma på Stockholms stadsplanekontor var social 
differentiering en eftersträvansvärd planering. Erfarenheten hämtades från 
såväl sekelskiftes förortsplanering och den stadsplanering som exponerades 
under Stockholmsutställning 1930. Kategoriförorterna som planerats i 
Stockholm under 1930-talet var konkreta exempel hur planeringen bedrevs i 
praktiken. Tjänstemännen bakom riktlinjerna för det framtida Stockholm 
ville stimulera till diskussion om generalplanearbetet i stort. För att få reakt-
ioner på riktlinjernas innehåll beslutade stadsplanenämnden att både företrä-
dare för kommunala myndigheter och fristående yrkesmän representerade 
inom skilda kunskaps- och intresseområden skulle yttra sig om idéinnehållet. 
1945 års riktlinjer för den framtida generalplanen skulle helt enkelt ut på 
remiss. Genom att analysera remissvaren är det för ett ögonblick möjligt att 
lämna tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret och belysa hur ett externt 
expertvälde tänkte kring strategierna om förortsplanering efter den sociala 
differentieringens principer.  
   I sin forskning om makten i Stockholm stadshus har historiker Torbjörn 
Nilsson tagit upp riktlinjerna för generalplanearbetet från 1945 och de re-
missinstanser som yttrade sig. 350 Nilsson för en allmän diskussion om inne-
håll i riktlinjerna och lyfter fram kritiska aspekter från remissinstanserna, där 
olika tjänstemän yttrade sig i olika sakfrågor. Nilsson definierar också de 
tiotal ämnesexperter inom stads- och samhällsplanering som skulle komma 
med synpunkter från sina professionella erfarenheter som ”modernister”, 
vilka ingick i ett löst sammanhållet nätverk som fick stor betydelse för den 
framtida planeringen.351  

                                                      
348 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 56. 
349 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan, 1945, s. 56.  
350 Nilsson, 2013, s. 37 ff. 
351 Nilsson, 2013, s. 37 ff. 
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   Utlåtanden från externa sakkunniga inhämtades från den socialt engage-
rade byggmästaren Olle Engkvist, bland annat medarbetare i den bostadsso-
ciala utredningen mellan 1933–1947. En annan var redaktör Gotthard Jo-
hansson, som sedan 1930-talets början varit en framträdande debattör och 
författare inom fältet för arkitektur och inredningar. En annan remissinstans 
var Sune Lindström, folkrörelsearkitekten som under 1930-talet tjänstgjorde 
på KF:s arkitektkontor och HSB:s stadsplanebyrå. Sven Wallander, initiativ-
tagare till bildandet av HSB 1923 och ledamot av den statliga bostadssociala 
utredningen, var en annan. Övriga remissinstanser var Uno Åhrén, Alva 
Myrdal och Brita Åkerman och därmed var flera av landets mest tongivande 
debattörer i bostadssociala frågor tillfrågade att kommentera hur Stockholms 
framtida förorter skulle planeras. Från de nordiska grannländerna hämtades 
synpunkter från reguleringschef Harald Hals i Oslo, arkitekt Edvard Heiberg 
i Köpenhamn, arkitekt Jacob Christie Kielland från Oslo och professor Steen 
Eiler Rasmussen i Köpenhamn. Utöver dessa ”modernister” fick experter 
internt inom kommunen yttrade sig, tjänstemän verksamma vid hamnför-
valtningen, rådet till skydd för Stockholms skönhet, barnavårdsdirektören, 
hälsovårdsnämnden, fastighetsnämnden samt fattigvårdsdirektören.352 
   Historikern Torbjörn Nilsson lyfter fram flera aspekter ur remissvaren, 
såsom Skönhetsrådets synpunkter på stadens historia, bilismens framtid, 
hamnarnas storlek etc.353 Jag fokuserar på hur remissinstanserna förhöll sig 
till den planerade differentieringen av socioekonomiska kategorier. I de nit-
ton remissvar som trycktes på 121 sidor i stadsfullmäktiges handlingar fram-
går att förslaget om en separering av befolkningskategorier i det urbana 
rummet var något av en ickefråga i Sverige vid 1900-talets mitt. Endast vid 
fyra tillfällen nämndes förslaget. Fattigvårdsdirektör Otto Wagnson, en av de 
kommunala remissinstanserna, argumenterade utifrån sin yrkesroll kring 
inrättandet av socialkontor och fattigvårdshjälp i framtidens förorter. Utifrån 
erfarenheterna av bebyggelse inom och utanför tullarna var Wagnson delvis 
kritisk till en förortsplanering som syftade till att koncentrera vissa befolk-
ningskategorier i enskilda förorter: att en sådan uppdelning kunde ifrågasät-
tas ur social synvinkel, men om social differentiering var utgångspunkt för 
planeringen skulle, påpekade Wagnson, behovet av välfärdsanordningar bli 
större i förorter med ekonomiskt svagare befolkningsgrupper.354  
   Den socialt engagerade byggmästaren Olle Engkvist var den instans som 
tydligast svarade med kritik: ”Det synes som mycket angeläget, att den soci-
ala differentieringen häves, om ej stadens utveckling skall snedvridas.” Erfa-
renheterna och argumenten hämtade Engkvist från förorter som Gröndal och 

                                                      
352 Sven Markelius, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr 2-25, 13:1946, Stadskolle-
giet i Stockholm, Stockholm:1947, opaginerat förord. 
353 Nilsson, 2013, s. 37 ff.  
354 Otto Wangson, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskolle-
giet i Stockholm, Stockholm:1947, s. 23. 
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Hjorthagen. Genom förtätningsprojekt och med bostäder i olika storlekar för 
olika inkomstkategorier hade, enligt Engkvist, ”en välbehövlig uppblandning 
av bostadsklientelet uppnåtts”. 355 Arkitekt Sune Lindströms svar ser jag som 
exempel på större diskursiva tankefigurer i ämnesfältet stadsplanering i Sve-
rige vid 1900-talets mitt. Lindströms argument för en social differentiering i 
de framtida förorterna var utförligt och tål här att citeras i sin helhet:  
 

Det är nämligen uppenbart, att i den mån det inom varje enskilt bostadsom-
råde skall organiseras och uppbyggas en apparat för gemensamt bruk och 
gemensam service, så måste denna apparat färgas av den karaktär, de önske-
mål, de vanor och den standard, som invånarna ha. Ju mer enhetlig befolk-
ningen är i dessa avseenden, desto bättre kan denna apparat anpassas efter 
behoven och desto större lära möjligheterna bli att fullt ut förverkliga den. 
Sedan man konstaterat detta, vill man dock gärna understryka önskvärdheten 
av att den differentiering som förutsätts, inte konserverar det gamla klassam-
hället. Det är ej heller inkomststandarden som i första hand kan väntas bli 
bakgrunden till en naturlig differentiering i våra dagar, utan det är snarare yr-
kessamhörigheten.356                     

 
Arkitekt Uno Åhrén, den arkitekt som under 1940-talet diskuterade stadspla-
neringen som ett redskap för att skapa demokratiska medborgare, kommen-
terade helt kort riktlinjerna om social differentiering. Åhrén menade sig inte 
kunna ta ställning i frågan, detta på grund av bristfällig kunskap och erfaren-
het på området och efterlyste därför mer utförlig forskning om sociologiska 
förhållanden i de befintliga förorterna.357  
   Utöver dessa reservationer mot och argument för en stadsplanering som 
eftersträvade social differentiering diskuterades inte frågan om framtida be-
folkningssammansättningar i de nitton remissvaren. Debatten uteblev också i 
stort sett inom den politiska sfären. Beslutet att färdigställa generalplanerna 
antogs utan debatt 1944 efter förslag från Yngve Larsson. Fullmäktige gav 
stadsplanekontoret uppdraget att utarbeta en generalplan, med riktlinjerna 
från 1945 som utgångspunkt. I ett tidigt skede beslutades att generalplanen 
inte skulle bli föremål för några politiska beslut eller diskussioner, utan ges 
ut som en bok av stadsplanekontoret och distribueras till stadens nämnder 
och förvaltningar. Eftersom generalplanen inte bands till några politiska 
beslut blev den inte bindande för det framtida planeringsarbetet utan skulle 
enbart ses som ett rådgivande dokument. Konsekvensen blev, enligt Siden-

                                                      
355 Olle Engkvist, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskollegiet 
i Stockholm, Stockholm.1947, s. 23. 
356 Sune Lindström, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskolle-
giet i Stockholm, Stockholm:1947, s. 75. 
357 Uno Åhrén, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskollegiet i 
Stockholm, Stockholm:1947, s. 107. 
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bladh, att de folkvalda ledamöterna i stadsfullmäktige aldrig explicit debatte-
rade riktlinjerna från 1945 eller Generalplanen från 1952.358 Alva Myrdal får 
stå som exempel på det överlag positiva gensvaret från remissinstanserna: 
”1945 års riktlinjer för Stockholms generalplan betecknar ingenting mindre 
än genombrottet i Sverige för den moderna sociologiska synen på en bebyg-
gelses funktioner.”359 
   I slutet av 1940-talet, i samband med remissrundan, påpekade arkitekt Uno 
Åhrén att han inte kunde ta ställning i frågan, om en socialt differentierande 
stadsplanering detta på grund av bristfällig kunskap och erfarenhet på områ-
det och efterlyste därför mer utförlig forskning om sociologiska förhållanden 
i de befintliga förorterna.360 Det skulle bara dröja ett par år innan denna 
forskningsbaserade kommentar kom. Sociologen Edmund Dahlström kom-
menterade planerna om social differentiering och menade att en sådan in-
riktning saknade empirisk grund; vetenskapliga argument för antagandet att 
befolkningen antogs trivas bättre om de bodde grannar med likasinnade hade 
helt enkelt inte anförts och förslaget borde få en grundlig genomlysning. 
Detta formulerades som en av Dahlströms utgångspunkter när han i början 
av 1950-talet publicerade en avhandling om två förorter i Södra Stockholm. 
Titeln på hans avhandling, Trivsel i Söderort Sociologisk undersökning i 
Hägerstensåsen och Hökmossen 1949-1950, indikerar riktningen. 361  
    Därmed hade forskning om sociologiska förhållanden i de befintliga föror-
terna, vilket arkitekt Åhrén efterlyst i sitt remisssvar kring arbetet med gene-
ralplanen, delvis genomförts. För Dahlström handlade det om att kartlägga 
och klargöra hur befolkningen trivdes i stadens nya förorter. Utifrån ett om-
fattande empiriskt material, i huvudsak framtaget genom frågeformulär, 
undersökningar, intervjuer och en omfattande matematisk och tabellinriktad 
empiri, analyserade Dahlström hur Stockholms nya förortsbor trivdes. Hans 
avhandling var den första genomträngande sociologiska undersökningen om 
gemenskap och sammanhållning mellan grannar i de moderna förorterna. 
Den upplevda trivseln analyserades ur en rad perspektiv. Den socialekono-
miska tillhörigheten och umgängesfrekvensen mellan grannar stod delvis i 
fokus.362 Edmund Dahlström levererade ett empiriskt grundat svar, av sådan 
karaktär att han snart knöts till Stadsbyggnadskontoret och det fortsatta arbe-

                                                      
358 Se protokoll över debatter och inlägg, bihang i stadsfullmäktiges tryck, vilka inte rubrice-
rar sakinnehåll kring debatt om Riktlinjerna för generalplanen mellan åren 1942-1954, Frågan 
kan visserligen ha debatterats i andra frågor, men enligt Göran Sidenbladh uteblev den poli-
tiska debatten, se Sidenbladh, 1981, s. 244 ff.  
359 Alva Myrdal, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskollegiet 
i Stockholm, Stockholm:1947, s. 78. 
360 Uno Åhrén, Utlåtanden och memorial 1946, Bihang II, nr. 2-25, 13:1946, Stadskollegiet i 
Stockholm, stockholm:1947, s. 107. 
361 Dahlström, Trivsel i Söderort Sociologisk undersökning i Hägerstensåsen och Hökmossen 
1949-1950. Stockholm:1951, se förord samt s, 234. 
362 Se frågor, tabeller och svarsfrekvenser, Dahlström, 1951, s. 240- 250.  
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tet med generalplanen.363 Dahlströms vetenskapliga kommentar och slutsats 
till utgångspunkten att planera socialt differentierade förorter formulerades 
enligt följande:   
 

Sammanställer vi detta med uppfattningen om socialklassförhållanden som vi 
tidigare belyst, skulle slutsatsen bli att de flesta uppgiftslämnare är medvetna 
om skillnader och motsättningar mellan samhällsklasser, att flertalet för egen 
del identifierar sig med någon socialklass, att flertalet inte tror att det vanlig-
en finns något intimt umgänge mellan medlemmar av olika socialklasser, att 
en betydande minoritet inte tror att folk vill bo tillsammans med folk från an-
nan socialklass och att en betydande minoritet inte själva vill bo i socialt 
blandande hus. Detta talar för att det hos många finns ett ”behov att bo bland 
sina sociala likar” av betydelse för planeringen.364 

 
Dahlströms vetenskapliga undersökning visade att förortsborna själva ut-
tryckt ett behov och ett önskemål att bo grannar med sina likasinnade. Andra 
av Dahlströms slutsatser visade att önskemålet att bo i socialt oblandade hus 
inte kunde spela någon betydande roll för den upplevda trivseln. Dahlströms 
undersökning visade också att det i nästan samtliga hyresfastigheter existe-
rade någon form av social blandning och att en övervägande majoritet av 
Hägerstensåsens och Hökmossens befolkning var medvetna om denna soci-
ala blandning. Dahlströms undersökning visade dock grannars umgänge var 
begränsad och att det fanns ett bristande intresse för ett omfångsrikt um-
gänge med grannar, att grannarna i socialt blandade hus inte i nämnvärd 
utsträckning umgicks med varandra utan mer eller mindre var begränsad 
mellan individer och grannar i samma socialkategori.365 
   Social differentiering i stadsrummet föreföll således vara eftersträvansvärd 
bland stadsplanerarna verksamma på stadsplanekontoret i Stockholms stad. 
Även bland remissinstanserna som kommenterade riktlinjerna för general-
planenen, i den mån frågan berördes, var en sådan planering eftersträvans-
värd. Med undantag från byggmästare Olle Engkvist. Sociolog Edmund 
Dahlström som studerat gemenskap och trivseln mellan grannar i Stockholm 
sydvästra förorter, hade likaså gett en planering efter sådana utgångspunkter 
en vetenskaplig legitimitet. Under krigsåren och decenniet efter andra 
världskriget dominerade två kommunala förortsprojekt: tävlingen för Gubb-
ängen och ABC-staden i Vällingby. Jag börjar med att undersöka hur retorik 
                                                      
363 Se medverkande sakkunniga i Sven Markelius (m.fl.), Generalplan för Stockholm, stads-
planekontorets förslag till stadsplan upprättat under åren 1945-52. 1952. 
364 Dahlström, 1951, s. 251. Dahlströms slutsatser var vägledande inom det allmännyttiga 
Svenska Bostäder, där studerades exempelvis Edmund Dahlströms bostadssociologiska 
undersökning utförligt, så noga att den, enligt verkställande direktör Albert Aronson, 
blev ”sönderläst”. Se Johan Kihlberg, Vällingby och kulturarvet att bevara och förnya ett 
centrum, Stockholm:2012, s, 38.  
365 Dahlström, 1951, s. 251-252.  
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om social differentiering framfördes i tävlingen för förorten Gubbängen, för 
att därefter undersöka om och hur idéerna fick avspegling i bebyggelsen i 
Vällingby.      

Grannskapsplanering och social differentiering: 
exemplet Gubbängen 
Flera experter var på olika sätt inblandade i tävlingsprogrammet för Gubb-
ängen. Tävlingen som var indelad i två etapper, i första omgången skulle 
arkitekterna lämna förslag på bostäder samt i andra omgången lämna förslag 
på stadsplan. Intresseorganisationer som Svenska Slöjdföreningen och 
Svenska Arkitekters Riksförbund satte genom en bostadsutredning ramarna 
för en funktionsdifferentierad bostadsplanering. Brita Åkerman, författare av 
boken Familjen som växte ur sitt hem, skrev ett utlåtande om hemmafruns 
villkor och arbetsförhållandena i hemmet.366  
   Borgarrådet Yngve Larsson initierade en utredning av sociologisk karak-
tär, Utredning angående stadsplanen för Gubbängen, som publicerades vid 
årsskiftet 1943–1944 och sammanställdes av aktuarien vid stadens statistik-
kontor, Erland von Hofsten.367 Tävlingen för Gubbängsområdet betraktades 
inte enbart som ett uppslag för det framtida Gubbängen utan arrangerades för 
att ge generella idéer kring planeringen av stadens förorter. Såväl demo-
grafiska som ekonomiska aspekter hos den blivande befolkningen skulle 
därför utredas. von Hofstens utredning fick stor betydelse för den fortsatta 
förortsplaneringen runt om i Stockholm och i von Hofstens utredning ut-
trycktes flera grundläggande idéer om behoven i förorten, en utredning som 
kom att användas som checklista i förortsplaneringen både i Stockholm och 
andra städer.368  
 
                                                      
366 Om deltagande organisationer, se Harry Sandberg. Bostads- och stadsplanetävlan i Stock-
holm 1939-1943. Stockholm:1944. Samt Alice Jeansson, ”Några lekmannasynpunkter i an-
slutning till tävlingen om nya bostadstyper i Stockholms förorter”, Bostads- och stadsplanet-
ävlan i Stockholm 1939-1943. Samt Sune Lindström. ”Bostadstävlingen”, i Byggmästaren nr. 
10:1943. Stockholm: 1943, s. 138.  
367 von Hofsten, 1943, s. 20. 
368 Arkitekt Göran Sidenbladh var delaktig i planeringen i Stockholms stad under detta de-
cennium och det är framförallt Sidenbladh som påpekar utredningens betydelse samt att täv-
lingen inte bara var ämnad att ge uppslag till området Gubbängen utan ge generella uppslag 
till framtida förortsplanering. Stadsplanekontoret i Stockholm hade betydande ekonomiska 
resurser, och anställde både sociologer och statistiker. Den tvärvetenskapliga synen på fram-
tida planering var framträdande i såväl riktlinjerna för generalplanen, publicerad 1945, som 
den färdiga generalplanen, publicerad 1952. Det omfattande utredningsarbetet som bedrevs av 
tjänstemännen på stadsplanekontoret, medverkade givetvis till att andra kommuners tjänste-
män läste von Hofstens utredning och de båda publicerade generalplanearbetena. se Siden-
bladh, 1981, s. 263.  
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Antaganden om hur det dagliga livet i och kring bostaden borde och skulle 
bli utreddes ur en rad perspektiv, och utredningen betraktades som så initie-
rad att von Hofsten knöts till det omfattade generalplanearbetet.369Om rat-
ionalitet varit ett ledord under 1930-talet blev frågan om förortsbornas trivsel 
ett av von Hofsten viktigare utredningsämne. Som funktionell enhet skulle 
grannskapsenheten tillfredsställa lokala behov av skolor, barnomsorg, biblio-
tek etc. Trivseln relaterades till såväl stadsplanens utformning, om tillgång 
till kommunikationsmedel, butiker, lekplatser, skolor och samlingslokaler. 
Som social enhet skulle en förort planeras med sociologiska utgångspunkter. 
Under rubriken Den sociala samhörigheten skrev von Hofsten: 
 

De flesta människor ha otvivelaktigt lättast att finna sig tillrätta och trivas, 
om de ha en känsla av att befinna sig bland människor av samma slag som de 
själva, d.v.s. tillhörande ungefär samma åldrar, samma socialklasser, samma 
inkomstskick osv.370  

   
Ur von Hofstens sociologiskt präglade perspektiv kunde den goda sociala 
samhörigheten etableras genom att planera fram social homogenitet. Ur von 
Hofstens sätt att se på saken etablerades förortsbornas trivsel lättare bland 
likasinnade, en planeringsaspekt av sådan vikt att bebyggelsen i Gubbängen 
alltså ”planeras företrädesvis antingen för något mera välsituerade eller för 
arbetarbefolkning”.371  
   Argumenten bakom differentieringsprincipen grundades på antagande och 
föreställningar om de framtida förortsbornas trivsel. När det framtida Gubb-
ängen skulle planeras utgick von Hofsten i sin argumentation utifrån de erfa-
renheter som var utgångspunkter i det föregående decenniets förortsplane-
ring. Förorterna med småstugor, programmet ”Billiga bostäder” och träd-
gårdsstaden Södra Ängby planerades för en kategori av familjer med tydligt 
definierad socioekonomisk profil. Genom att reglera bostadsbeståndet i de-
talj och exempelvis inte planera in för dyra lägenheter, var målsättningen att 
exkludera mer betalningsstarka hushåll, och planera fram en vad som ansågs 
lämplig social sammansättning av befolkningen. von Hofsten argumentation 
kan således relateras till flera perspektiv som är utgångspunkten för min 
undersökning. Genom att specificera kriterier för den framtida befolkningen 

                                                      
369 Det framtida Stockholm - Riktlinjer för Stockholms generalplan. 1945, s. 56.  
370 von Hofsten framförde en förhållandevis pragmatisk orsak som skäl till detta antagande. 
Han menade att de förorter som planerats fram till tävlingen i Stockholm haft en tendens; von 
Hofsten hade iakttagit att de grupper som han betraktade som tillhörande medelklassen und-
vek att bosätta sig i Hammarby, Johanneshov eller andra ”arbetarbetonade” förorter söder om 
söder och att de grupper som han ansåg tillhöra medelklassen hellre satte bo i Abrahamsberg 
eller andra delar av Bromma. Med arbetarbefolkningen förhöll det sig tvärtom; de sökte sig 
söder om söder eller till förorter i de nordvästra delarna av Stockholm. von Hofsten, 1943, s. 
20.  
371 von Hofsten, 1943, s. 31.  
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var syftet att med planering upprätthålla en inre ordning, där målsättningen 
var, vilken formulerades i klartext av von Hofsten, att förorten skulle få en 
socioekonomiskt homogen befolkningskategori. Bebyggelsen i Gubbängen 
skulle inrikta sig på en kategori av familjer eller hushåll som ämnade bilda 
familj ock således planeras antingen för ”välsituerade” eller för ”arbetarbe-
folkning”.372  
    De utgångspunkter som formulerades i tävlingsprogrammet för Gubb-
ängen var emellertid mer komplexa än de i Årstatävlingen ett decennium 
tidigare. Tävlingen för Årstaområden var tydligt inriktad på små lägenheter i 
smalhus. I tävlingsprogrammet för Gubbängen, författat av såväl stadens 
politiker och planerande tjänstemän, formulerades ett tydligt krav: förorten 
skulle få lägenheter i hyreshus, med allt från enrumslägenheter till fy-
rarumslägenheter, men även kollektivhus, radhus, småstugor och barnrike-
hus, vars hushåll beräknades ha inkomster i högst varierat omfång, från 3 
000 kronor per år upp till 7 000 kronor.373  
                                                      
372 Ur bostadssocial synvinkel förordade von Hofsten visserligen fördelarna med att lägenhet-
er för nämnda kategori gärna skulle vara större. Tre rum och kök eller helst fyra rum och kök. 
Men detta förutsatte omfattande statliga eller kommunala subventioner. Den vanligaste lägen-
hetstypen i framtida förorter skulle därför bestå av två rum och kök. Antalet lägenheter med 
tre rum och kök eller större skulle noga avvägas och beräknas med hänsyn till de befolknings-
kategorier planeringen riktade sig till. von Hofsten, 1943, s. 31, 34 ff. 43.  
373 Av planläggningsarbetet att utläsa tänkte sig Stockholms stads planerande instanser föl-
jande uppdelning av bostäder. 1 rum med kokvrå, 160 st. med 224 boende. 1 rum med kök, 
440 st. med 1012 boende.  2 rum med kök, 1 360 st. med 3 944 boende. 3 rum med kök, 880 
st. med 2 816 boende. 4 rum med kök, 160 st. med 560 boende. Barnrikehus, 200 st. med 900 
boende. Radhus, 200 st. med 760 boende. Småstugor, 600 med 2 280 boende. Totalt antal 
bostäder om 4 000 med totalt 12 496 framtida förortsbor i Gubbängen. För att nå målet om en 
socialt homogen befolkning gällde det att bygga bostäder som de inringade kategorierna hade 
råd med. Lägenheterna skulle inte bli för stora eller dyra. Under rubriken ”Vad har folk råd att 
ge ut på hyran?” konstaterades att en familj med en årsinkomst på 3 900 kronor kunde betala 
maximalt 850 kronor i hyra. En identisk familj med årsinkomst på 5 000 kronor kunde betala 
1 200 kronor per år. En familj med inkomst om 7 000 kronor per år kunde betala 1 800 kronor 
per år. Familjer med högre årsinkomster fanns inte i beräkningen för det utredningsarbete som 
föregick Gubbängstävlingen. Se Alice Jeansson, 1944, s. 95-96. Samtidigt var hela förorten 
inriktad på en inringad kategori; planeringen riktade sig nästan uteslutande till en familj med 
barn, hemmafru och familjeförsörjande make. Största vikt skulle läggas på husmoderns hem-
maarbete. I programmet ingick därför detaljerade uppgifter för olika, men mer allmänna 
bostadstyper för de vanligaste familjestorlekarna. Till skillnad från Årstatävlingen hade staden 
under tidigt 1940-tal inga begränsningar i utrymmesstandard. Nu skulle även samtliga bostä-
der förses med moderna funktioner som bad, tvätt, WC och centralvärme. Se von Hofsten, 
1943, s. 34. Samtidigt sågs det som avgörande att undvika att bygga för stora lägenheter. Det 
fanns då, menade von Hofsten, en påtaglig risk att de större lägenheterna skulle stå tomma 
eller att familjerna genom ökad utrymmesstandard skulle lockas till att ha inneboende. För att 
anpassa standarden till betalningsförmågan hos det framtida arbetarbetonade befolkningskli-
entelet konstaterade programmet: ”Vid tävlingsförslagens utarbetande skall läggas vikt vid ett 
ekonomiskt byggnadsutförande och låg driftskostnad […]. Man bör räkna med att hushållsar-
betet som regel kommer att omhänderhavas av husmodern utan främmande hjälp.” Se Sand-
berg, 1944, s. 11.  
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   Tävlingsdokumenten kan således framstå som motsägelsefulla. Å ena si-
dan föreslog von Hofsten att planeringen skulle sträva efter en socialt homo-
gen befolkningssammansättning. Å andra sidan skulle förorten ha ett varierat 
bostadsbestånd och invånare med högst varierade inkomstnivåer. Realiserad 
i fysisk stadsplanering, där dessa bostadstyper skulle blandas, kan program-
met för tävlingen av det framtida Gubbängen ses som exempel på vad Jan 
Gehl kallar en integrationsorienterad stadsplanering.374  
   Retoriken om en rumslig separering av inkomstkategorier, där såväl eko-
nomiska inkluderings- och exkluderingsaspekter, fördelningen av olika hus-
typer, lägenhetsstorlekar, skulle alltså konkretiseras i ett stadsplaneförslag. 
Möjligen bidrog de motsägande utgångspunkterna i tävlingsprogrammet till 
att enbart sju tävlingsförslag lämnades i tävlingens andra etapp som gällde 
stadsplanens utformning.375 Av de inlämnade förslagen beslutande pris-
nämnden att belöna förslagen ”Pastoral”, av arkitekt Tage William Olsson, 
samt ”I byalag”, av arkitekt Gunnar Lindman.376Arkitekt Gunnar Lindman 
får här stå som exempel på hur en av 1940-talets arkitekter tolkade tävlings-
programmet och de motsägelsefulla utgångspunkterna att å ena sidan planera 
en förort med social homogenitet, och å andra sidan planera en förort med en 
stor mängd bostadstyper och hushåll med varierade inkomster.   
   Förortsplanerarna under 1940-talet var inriktade på att planera fram små 
lokala gemenskaper, med en stark övertygelse att förortens utformning 
kunde medverka till en sådan småskalig gemenskap. Boken Nutida engelsk 
samhällsplaneringen, publicerades på svenska i uppdrag av Stockholm stads 
byggnadsnämnd.377 Förordet skrevs av Sven Markelius. Boken publicerades 
ungefär samtidigt som tävlingen för Gubbängen och författaren Otto Dan-
neskiold-Samsøe skrev om de senaste diskussionerna kring stadsplanering i 
England. Han refererande till den engelska stadsplanediskursen, där det for-
mulerats strategier att skapa social balans, att en förort skulle planläggas för 
alla åldrar och inkomstgrupper och att bostadsbeståndets storlekar och hyror 
därför skulle variera. Men också att ”en viss indelning blir alltid nödvändig, 

                                                      
374 Gehl, 1971, s. 95 f.  
375 Under kriget börjande grannskapsenheten allt mer diskuteras som ett planeringsideal. Men 
arkitekterna stod vid ett vägskäl och hade få referenser. Visserligen hade stadsplanen för 
Årsta utarbetats under kriget och Uno Åhrén hade medverkat till att förmå Stockholms stad att 
låta Riksbyggen projektera Årsta Centrum. Men överlag fanns i början av 1940-talet få övriga 
referenser till hur en sådan planering kunde realiseras. När exempelvis arkitekterna Carl-
Fredrik Ahlberg, Sigurd Erixon, Erik Friberg, Olof Hasslöf, Sune Lindström och Uno Åhrén 
publicerade boken Bygg bättre samhällen (1943) fanns få tankegångar som direkt kunde 
relateras till grannskapsplaneringens övergripande principer. Carl-Fredrik Ahlberg, Sigurd 
Erixon, Erik Friberg, Olof Hasslöf, Sune Lindström och Uno Åhrén publicerade boken, Bygg 
bättre samhällen, Stockholm:1943. 
376 Sandberg, 1944, 116.  
377 Danneskiold-Samsøe, 1945. 
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men områden med inbördes olika karaktär bör ej omfatta mer än 100-300 
familjer.”378 
   von Hofstens antagande att invånarna trivdes bättre om de bodde med lika-
sinnade fick konsekvenser i arkitekt Lindmans stadsplaneförslag. Lindman 
tolkade programmets innehåll och placerade olika byggnadstyper i enskilda 
delområden. Småstugor och hyreshus placerades i enskilda enklaver och den 
större förorten delades så in i mindre delområden efter en princip om inre 
social differentiering. Planering som styrinstrument innebar således att pla-
cera olika bostadstyper i olika delomåren, som både definierade och precise-
rade vilka invånare som tänktes bosätta sig i respektive delområde. Genom 
att specificera kriterier för den framtida befolkningen syftade planeringen till 
att upprätthålla en inre intern ordning även i den större förorten, där målsätt-
ningen var att planera fram delområden. I prisnämndens utlåtande bejakades 
denna planering och arkitektens argument lyftes fram: ”Till grund för försla-
get ligger nedanstående planschema, vars främsta princip är att fördela be-
byggelsen i arkitektoniskt och delvis även organiskt slutna grupper eller 
”byar”. Varje ”by” skall ha en i huvudsak enhetlig bebyggelse vilket medför 
en önskvärd arkitektonisk fasthet. Den erforderliga omväxlingen erhålles 
genom att de olika byarna ha sinsemellan olikartad bebyggelse.”379 (se bild 
11) 
 

”Byarnas” karaktär, det vill säga de väl inringade och avskärmade delområ-
dena i den större förorten, förstärktes av landskapsplaneringen där parker, 
skogsområden och grönområden medverkade till att rama in respektive del-
område.380  

 
Jag ser programmet och de formulerade utgångspunkterna samt tävlingsför-
slaget för Gubbängen under krigsåren som delvis en nyorientering i förorts-
planeringen. Under 1930-talet var den sociala differentieringen storskalig. 
Småstugor, egnahem och flerbostadshus placerades i separerade förorter. I 
och med tävlingen för Gubbängen var ambitionen att inkludera ett större 
antal bostadstyper i samma förort. Utgångspunkten att inkludera flera bo-
stadstyper fick en konkret lösning. Alltjämt kvarstod ambitioner om en soci-
al differentiering genom att den större förorten fick mindre delområden. När 
arkitekt Sune Lindström recenserade Lindmans stadsplaneförslag betrakta-
des dessa mindre delområden och den interna sociala differentieringen som 
föredömlig: ”Denna gruppbildning ger möjligheter till trevnad och ger en 

                                                      
378 Danneskiold-Samsøe, 1945, s. 60.  
379 Gunnar Lindman, Bostads- och stadsplanetävlan i Stockholm 1939-1943, Stock-
holm:1944, s. 126. Citat från ”Bostadstävlingen”, i Byggmästaren nr. 10:1943. Stockholm 
1943, s. 143. 
380 Lindman, 1944, s. 126.  
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känsla av kulturell och materiell gemenskap inom en fattbar och överskådlig 
enhet.”381  

Grannskapsenhetens sociala sammansättning:  
exemplet Vällingby    
ABC-staden Vällingby är Sveriges och Nordens kanske mest omskrivna och 
utforskade förorter. Vällingby, jämte Farsta som planerades några år senare, 
är förorter som kanske tydligast stått som symboler för både välfärdsstatens 
och arkitekternas syn om ett välfungerande samhälle.382 Den övergripande 
stadsplanen för Vällingby togs fram åren 1947–1950, under ledning av Sven 
Markelius, alltså bara några år efter att han tillträtt som stadsplanedirektör i 
Stockholm.383 Som såväl Johan Rådberg som bebyggelseantikvarie Johan 
Kihlnerg visat fanns redan när Markelius tillträdde som stadsplanedirektör 
ett stadsplaneförslag för Vällingby, en stadsplan som var utarbetat efter de 
planeringsprinciper som dominerade under 1930-talet. Med Markelius som 
ansvarig stadsplanerdirektör ändrades planerna och Markelius fick efter en 
viss intern motsättning igenom drastiska förändringar.384 Vällingby kom att 
planeras efter idéer i Mumfords och de teoretiska underlag som diskuterades 
i generalplanerna.385 

                                                      
381 Lindström, 1943, s. 138.     
382 Vällingby har lyfts fram som en förebild för många av de förorter som planerades under 
1960-1970-talet, en förortsplanering med målsättning att flera samhällskomponenter skulle 
planeras in i varje förort. Å andra sidan kan Vällingby ses som planerat och byggt i slutet av 
den epok då ett flertal hus byggdes hantverksmässigt och med omsorgsfullt utformade bygg-
nadsdetaljer. Vällingby centrum, Sveriges en gång mest moderna förort, är idag ett riksin-
tresse för kulturminnesvården, se Kihlberg, 2012, s. 5 ff.                              
383 Albert Lilienberg hade varit verksam sedan 1927 och 1944 hade han begärt att lämna sin 
tjänst som utlystes samma år. Flera av samtidens tongivande stadsplanerare sökte tjänsten, 
Sven Markelius, Sune Lindström och Gunnar Wetterlind, som sedan 1940 innehaft en tjänst 
som stadsarkitekt i Stockholm. Den som kom att inta platsen som ny planeringsideolog blev 
arkitekt Sven Markelius. Valet av den framtida stadsplanedirektören skedde delvis i stadspla-
nenämnden, där röstningen utföll på Markelius, men där beslutet inte var enhälligt då tre 
socialdemokrater förespråkade Sune Lindström. Som Eva Rudberg påpekat medverkade 
sannolikt Yngve Larsson till att Markelius anställdes, Larsson som hade stort engagemang i 
ämnesfältet stadsplanering, såväl som kring dess fysiska planering. Se Rudberg, 1989, s. 133.  
384 Den tidiga stadsplanen för Vällingby ritades av arkitekt Thure Bergentz, den dåvarande 
stadsplanedirektören Albert Lilienbergs närmaste man, en stadsplan som bestod nästan helt av 
småstugor och smalhus med tre våningar, se Rådberg, 2014, s. 77. Rådberg, 1988, s. 327. 
Samt Kihlberg, 2012, s. 42.   
385 Under Sven Markelius ledning hade arkitekt Carl-Fredrik Ahlberg delvis ett ansvar för 
detaljplaneringen. Allmännyttiga Svenska Bostäder ansvarade för en betydande del av plane-
ringen av Vällingby Centrum, vilket projekterades i detalj av arkitekterna Backström och 
Reinius. En rad arkitekter, som Ragnar Uppman och Jon Höjer, ritade enskilda radhusområ-
den. Se Kihlberg, 2012, Sax, 1998. 
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    Företrädare i ämnesfältet stadsplanering förde gång på gång under 1940-
talet fram argumenten att såväl förortens utformning och innehåll kunde 
medverka till de socialt engagerade samhällsmedborgare som eftersträvades, 
där gemenskap och trivsel mellan grannar ställdes i fokus. I den generalplan 
för Stockholms framtida förorter som publicerades 1952 fördes en delvis 
kritisk diskussion om social differentiering i stadsrummet.386  
   Sannolikt författades dessa passager av sociolog Edmund Dahlström. Ut-
gångspunkten för resonemanget var ett antagande och en prognos om en 
succesiv utjämning mellan socialklasser. Ur detta perspektiv skulle framväx-
ten av förståelse och jämlikhet underlättas om varje förort fick en blandad 
befolkningssammansättning och rumslig integration. Författarna till 1952 års 
generalplan förde fram kritiska argument till en sådan integrationsorienterad 
förortsplanering. Dahlström hade ett omfattade empiriskt underlag från sina 
studier av Stockholms sydvästra förorter och likande slutsatser framfördes 
nu i generalplanen från 1952, att gemenskapen och sammanhållningen mel-
lan grannar uppstod lättare i socialt homogena förorter.387 Men när arkitekt 
Lennart Holms i en återblickande text från 1960-talet diskuterade om stads-
planerarnas utgångspunkt, menade han att: ”Människan i grannskapsplane-
ringens världsbild var en kämpande demokrat, antifascist och kollektivist, en 
rationell skeptiker fylld av Saltsjöbadsanda.”388 Hur skulle sådana utgångs-
punkter omsättas i fysisk planering? 
   Som funktionell enhet skulle grannskapsenheten tillfredsställa lokala be-
hov. Såväl arbetsplatser, butiker, skolor, idrottsanläggningar och kommunal 
och kommersiell offentlig service placerades med gångavstånd till bostäder-
na. Vägar och gångstråk separerades och runt om i Vällingby placerades 
parker och grönområden för rekreation. ABC-staden Vällingby planerades 
med bostäder, arbetsplatser och ett centrum där många av de urbana inslag 
som fanns i den traditionella staden planerades in. Som arkitekt Ola Anders-
son visat planerades Vällingby efter statistik och befolkningsmängd som 
fanns i det redan existerande Sundbyberg.389Andersson visar också att i 
Sundbyberg fanns ett myller av offentlighet, där den privata sfären hade 
etablerat restauranger och ölkaféer och andra rum för invånarna att mötas. 
Andersson påpekar dock, att när Vällingby planerades reducerades antalet 
lokaler med alkoholtillstånd markant, och de offentliga lokalernas placering, 
storlek och etablering - caféer, restauranger, konditorier, teatrar, ungdoms-
gårdar, biografer – planerades fram av stadens myndigheter.390  

                                                      
386 Markelius m.fl., Generalplan för Stockholm, stadsplanekontorets förslag till stadsplan 
upprättat under åren 1945-52. Stockholm:1952. 
387 Markelius m.fl, 1952, s. 124-125.  
388 Lennart Holm, ”Hyresbostäder i Örebro”,  i Arkitektur nr. 5:1965. Stockholm 1965, s. 129. 
389 Ola Andersson, Vykort från Utopia, Maktens Stockholm och medborgarnas stad, Stock-
holm: 2012, s. 121.                             
390 Andersson, 2012, s. 121.                             
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   Storstadens urbanitet och mångfald var en viktig utgångspunkt, storstaden 
som det moderna samhällets mötesplats, en plats för dynamik, mångfald, 
konsumtion, spontana eller planerade möten. Kyrkan, biblioteket, torget, 
konditoriet och tunnelbanan i Vällingby var offentliga rum, för en lokal of-
fentlighet, där olika kategorier av invånarna skulle kunna mötas. Med socio-
logen Ferdinand Tönnies klassiska begreppspar Gemeinschaft och Gessell-
schaft, kan planeringen av Vällingby centrum ses som ett uttryck för den 
senare; det är en urban miljö som planerades med föresatsen att vara plats för 
överraskande möten med främlingar, en plats med ekonomisk, kulturell och 
kommersiell dynamik, en plats för mångfald, vitalitet och rörlighet.391 Kyr-
kan, likaså biblioteket, torget, konditoriet eller tunnelbanan var offentliga 
rum som syftade till etablerade vad som kan benämnas som en planerad 
klasslös offentlighet.392 (se bild 13)  
   I Vällingby som helhet planerades med olika bostadstyper: flerfamiljshus, 
radhus, fristående småstugor och villor, en variation som fick genomslag i 
befolkningsstatistiken. I Vällingby fanns på 1960-talet, med tidens benäm-
ningar, 10 % av befolkningen från socialklass I, 30 % från socialklass II och 
60 % från socialklass III, en befolkningssammansättning som i princip mot-
svarade Stockholms stad i stort.393  
                                                      
391 Distinktionen mellan Gemeinschaft och Gessellschaft introducerades av den tyske socio-
logen Ferdinand Tönnies. I sin bok Gemeinschaft och Gessellschaft: abhandlung des Com-
munismus und des Sozialismus als empirischer Culturformen, publicerd 1897, lanserade 
Ferdinand Tönnies sina tankegångar om "det dissonanta förhållandet" mellan en den nyare 
samhällsordningen, vilken Tönnies benämnde som Gesellschaft, och ett tidigare samhälle som 
han benämnde som Gemeinschaft. Verket skrevs mot bakgrund av vad som uppfattades som 
olycksbådande sociala och politiska förändringar på den europeiska kontinenten. Tönnies 
kontrasterade en ny samhällsordning präglad av "anonymitet, främlingskap och krassa relat-
ioner med det gamla lokalsamhället, som hade djupare, mer personligt relaterade samlevnads-
former. Se Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gessellschaft, Stockholm:1991. Johan 
Rådberg diskuterar grannskapsenhetens sociologiska/ideologiska bakgrund med hjälp av 
Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gessellschaft. Rådberg ställer då Mumford i motsats 
till Jane Jacobs hyllning av den traditionella staden. För Mumford stod den lokala och små-
skaliga gemenskapen i fokus. Jacobs bejakade tvärtom anonymiteten i storstaden. För henne 
var överraskande möten med främlingar en viktig del av storstadens mångfald och stadens 
ekonomiska dynamik, mångfald, vitalitet och rörlighet. se Rådberg, 1997, s. 99. 
392 Sådana strategier fick ett konkret uttryck i Svenska Riksbyggens och Erik och Tore Ahléns 
Årsta Centrum, planerad och uppförd under drygt ett decennium under 1940-1950-talen. 
Bröderna Ahlsén var starkt präglade av tanken att det demokratiska samhället skulle förses 
med offentliga rum, som skulle uppmuntra till samtal och meningsutbyten mellan invånarna. I 
Årsta Centrum planerades samtidigt en offentlighet som skulle tillgodose en rad olika intres-
seorganisationer, religiösa och politiska sammanslutningar. Bröderna Ahlsén avsåg att med-
lemmarna i föreningar skulle få rumsliga förutsättningar att mötas på torg och andra neutrala 
zoner, där meningsutbyten och åsikter mellan invånarna skulle kunde ventileras. Årsta Cent-
rum ritades efter ett sådant utgångsläge, med neutrala rum inne i centrum och ute på torget, 
där Årstaborna skulle kunna mötas efter föreningsmöten eller ett biografbesök. se Erik och 
Tore Ahlsén, ”Årsta Centrum”, i Byggmästaren 1955. Stockholm 1955, s. 276 ff. 
393 Sax, 1998, s. 137.  
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   Såväl befolkningsstatistiken som det varierade bostadsbeståndet ger en bild 
av integration, att Vällingby planerades efter den diskursiva tanken att 
blanda befolkningskategorier. Exempelvis pekar konstvetaren Lisbeth Sö-
derqvist på att just begreppet ”mixed development” i England sammanfat-
tade en ambition att i samma förort blanda höga flerfamiljshus med lägre 
lamellhus och enfamiljshus, men att förorterna i England kom att domineras 
av enfamiljshus, vilket inte blev fallet i Sverige.394 Söderqvist utgår från 
planeringen av Vällingby och inbegriper såväl 1960-talets befolkningssta-
tistik i Vällingby och kombinationen av olika bostadstyper, i sina argument. 
Söderqvist påpekar att planerarna visserligen vid den här tidpunkten formu-
lerade argument för en social differentiering, men att sådana strategier inte 
fick genomslag i planeringen och att den diskursiva ambitionen om boende-
integration konkretiserades i planeringen av Vällingby.395  
   När Sven Markelius under samma period skrev om förortsplaneringen i 
Stockholm, den som i princip realiserades i Vällingby, var differentieringen 
av bostadstyperna i olika områden vägledande: Närmast centrum placerades 
tretton höga punkthus, som med sin höjdverkan skulle markera centrumbild-
ningen. (se bild 14) Därefter, halvperifert, återfinns glesare och lägre smal-
husbebyggelse, en parkremsa kring de centrala områdena med skolor, dag-
hem för barn, lekfält etc. Längre ut i periferin placerades en krans av radhus 
och villor medan småstugeområden placerades ännu längre bort.396 (se bild 
12) 
    Den differentierande planeringen kan förklaras ur en rad perspektiv. Zo-
nering av olika bostadstyper kan förklaras utifrån såväl ekonomiskt, bygg-
nadstekniskt och topografiskt. Det var mer ekonomiskt att planera och bygga 
liknande bostadstyper i en begränsad geografisk enhet, där rationalisering 
var ett nyckelbegrepp för att effektivisera kostnaderna. Topografi var också 
en utgångspunkt: under 1930-talet hade småstugeområden placerats på plana 
områden, för att invånarna skulle kunna odla i sin trädgård. Villor hade av 
tradition placerats i ett mer kuperat landskap, erfarenheter som överfördes 
också till det planeringsparadigm som var vägledande bakom planeringen av 
Vällingby. Planerarna hade också 1947 års byggnadsstadga att förhålla sig 
till, där lagrummet stipulerade att bostadsbyggandet lämpligen skulle förde-
las på olika områden, åtskilda från varandra. Bebyggelsen skulle ha 
en ”lämplig storlek och form” i relation till omgivningen samt tillfreds-
ställa ”skönhetssinnets fordringar.”397  
    planerinen baset 
                                                      
394 Lisbeth Söderqvist, Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö. Stockholm:2008, s. 248, 
262, 312.   
395 Söderqvist, 2008 s. 248, 262, 312.   
396 Sven Markelius, ”Stadsplanefrågor i Stockholm”, i Byggmästaren 1945, Stockholm:1945, 
s. 357-358. 
397 Svensk författningssamling. Nr. 390 Kungl. Maj:ts Byggnadsstadga. Stockholm:1947, 
717.  Paragraf 4, 13 &16.  
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Bostadsbebyggelsen baserades alltjämt på en differentiering. Småstugor, 
radhus, hyreshus, villor, punkthus och smalhus var byggnader med högst 
varierad höjdverkan, storlek och form, vilket fick en konkret lösning; även i 
grannskapsenheten separerades byggnader i olika mindre delområden. Under 
1930-talet, i planeringen av exempelvis Södra Ängby och Norra Ängby var 
den sociala differentieringen storskalig. I Vällingby blev den sociala diffe-
rentieringen genomförd i mindre skala, genom att placera olika bostadstyper 
i mindre delområden. Arkitekt Göran Sidenbladh efterträdde Markelius och 
som stadsbyggnadsdirektör i Stockholm planerade han under 1950-talet så-
väl Råcksta och Hässelby gård. Under 1960-talet arbetade han fram general-
planerna för Skärholmen, södra Järvafältet med Spånga, Rinkeby och 
Tensta. I slutet av 1940-talet skrev Sidenbladh:  

 
En viktig förutsättning för känsla av verklig gemenskap är att gruppens med-
lemmar tillhör samma klass eller socialgrupp. […] I dag måste man ta hänsyn 
till, att social gruppbildning uppstår lättare i enheter, som är homogena ur 
social synpunkt.398  

 
Sidenbladhs utgångpunkt var således att den lokala gemenskapen skulle bli 
bättre i socialt homogena förorter, en tanke som kan relateras till historikerna 
Henrik Berggren och Lars Trägårdhs välbekanta tes att svenskarna ingalunda 
är några konformistiska kollektivister utan tvärtom extrema individualis-
ter.399 Den svenska välfärdsstaten reformer har nästan uteslutande varit kopp-
lat till den enskilda individen och succesivt har invånarna accepterat att, 
myndigheter, via skattefinansierade välfärdstjänster, övertagit många av 
familjens ursprungliga funktioner, såsom fri sjukvård och omsorg av barn 
och äldre. När många andra välfärdsländer betraktat familjen som minsta 
enhet har den svenska modellen varit inriktad på att stärka individen som 
samhällets minsta enhet. Som ett led i denna minskning av mellanmänskliga 
beroenden utvecklades under 1940-talet en familjesociologi, formulerad 
bland annat av Alva Myrdal.400 Historiken David Gaunt har i sin numera 
klassiska bok om hur familjelivet utvecklats i Norden diskuterat just Myrdals 
familjesociologi.401 Gaunt visar att ett bärande tema i Myrdals syn på famil-
jen var att den ansågs ha förlorat en rad funktioner som tidigare höll den 
samman. De traditionella funktioner som band familjemedlemmarna sam-
man hade således delvis övertagits av samhället. Utbyggda bidrags- och 
socialförsäkringssystem bidrog på sätt till att försvaga det ömsesidiga bero-

                                                      
398 Göran Sidenbladh, ”Grannskapsplanering - dess innehåll och form”, i Plan nr. 3:1948 
Stockholm:1948, s. 115.  
399 Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Är Svensken Människa? Gemenskap och oberoende i 
det moderna Sverige. 2005. Se kap 2, ”Statsindividualismen”, s. 33-55.   
400 Alva Myrdal, Folk och Familj, Stockholm:1944.  
401 David Gaunt, Familjeliv i Norden, Stockholm:1983.  
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endet mellan familjens medlemmar och familjens existens och praktiska 
vardag blev i större utsträckning beroende av det utbyggda välfärdssystemet. 
Barnens uppfostran och socialiseringsprocess i samhället hade i större ut-
sträckning än tidigare övertagits av skolan. Produktionen av varor skedde allt 
mer utanför hemmets sfär. Ur ett sådant synsätt handlade det moderna famil-
jelivet om att ge råd, kärlek och omsorg. Den moderna familjen hade ur ett 
sådant synsätt i princip en viktig funktion kvar. Familjens gemenskap base-
rades på emotionella band.402 
   Sociologerna Mats Franzén & Eva Sandstedt skriver om familjens struk-
turomvandling och relaterar den till stadsplaneringen och innehållet i föror-
terna.403 De påpekar att strukturomvandlingen av familjen dels är en förut-
sättning för planering av grannskapsenheter samtidigt som innehållet i 
grannskapsenheten förstärker strukturomvandlingen av familjen. Franzén & 
Sandstedt lyfter fram en rad komponenter som planerades i förorterna som 
på olika sätt medverkande till denna process. För det första var bostadsom-
rådena nästintill uteslutande bostadsområden genom att arbetsplatserna pla-
cerades på andra platser. Komplement av olika slag – tvättstugor, lekplatser, 
samlingslokaler – medverkade sammantaget till att rationalisera hemarbetet. 
Rum för aktiviteter placerades ut i grannskapsenheten, skolan, samlingsloka-
ler och centrumanläggningar, vilka sammantaget medverkade till att en rad 
aspekter av familjelivet skedde utanför bostaden. Grannskapsenhetens inre 
uppbyggnad av bostäder och bostadskomplement sammanfördes vanligen 
genom ett trafiksystem som baserades på gåendet. Vilket medverkade till att 
bekräfta separeringen av familjens olika aktiviteter. Samtidigt strukturerades 
livet i olika scheman – arbete, skolgång och fritid och helg – ett schema som 
förstärktes genom grannskapsenhetens innehåll och princip om separering. 
Konkret kan, om jag tolkar Franzén & Sandstedt rätt, sakförhållandet tolkas 
enligt följande: när barnen togs hand om skolans pedagoger, när hushållsför-
sörjaren var på sitt arbete skulle kvinnan utföra hushållssysslorna så att fa-
miljen kunde umgås när alla väl var hemma. Den frigjorda och kvarvarande 
tiden skulle eller kunde med andra ord omsättas till att investera i tid i den 
familjära intimsfären. Sammantaget medverkade denna planering till att 
familjen och bostaden blev en plats för att upprätthålla tvåsamhet, föräldra-
skap och familjeliv.404 
   Teorin av familjens gemenskap som i huvudsak baserad på emotionella 
band kan relateras till den socialt differentierande stadsplaneringen, där ge-
menskapen mellan grannarna även den i huvudsak skulle baseras på emot-
ionella band. I begreppet statsindividualism finns en samtidigt en central 
tanke som kan relateras till stadsplanernas strategier om social homogenitet i 
respektive förort. Individualismen genererade ett oberoende gentemot såväl 

                                                      
402 Gaunt, 1983, s. 286 ff. Se vidare Myrdal, 1944, s. 22 ff.  
403 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 285 f.  
404 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 285 f. 
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grannar, familj och anhöriga. Förortens skolor, socialkontor, barnomsorg, 
tvättstugor, livsmedelsbutiker och andra inrättningar medverkade också till 
att minskade det mellanmänskliga beroendet. Urbaniseringen medverkade 
samtidigt till ett minskat nätverk av släktingar. En ny ansamling av familjer 
och individer skulle bosätta sig i de nya förorterna, som kom från olika geo-
grafiska delar, från innerstaden, från andra landsdelar eller från utflyttnings-
områden i landsorten. Från att ha varit en nästintill obebodd plats skulle om-
rådet snart ha tio tusentals invånare. Till denna aspekt måste vi också lägga 
det faktum att vi i Sverige i internationell jämförelse har en kort historisk 
tradition av att bo i urbana miljöer. Som historiker Lars Magnusson påpekat 
var det i Sverige först vid 1950-talets mitt som en majoritet av landets med-
borgare bodde i städer. Magnusson påvisar att urbaniseringen under 1940-
talet generellt gick från landsbygden till en större tätort och att 1960-talets 
generella flyttvåg gick från tätorterna till storstäderna.405 
   Teorin om statsindividualismen och att en sammanhållning baserades på 
emotionella band är ett sätt att förklara varför förorterna planerades efter den 
sociala differentieringens principer. Gemenskapen skulle baseras på gemen-
samma värderingar, inte på ett beroendeförhållande, och det handlade om att 
planera fram en lokal offentlighet där grannarna delade värderingar. I klar-
text skulle grannarna träffas på kvällarna eller helgerna för ett samkväm 
baserat på emotionell samhörighet. Förorten skulle därför, som Arkitekt 
Sune Lindströms utryckte saken, planeras med ett sådant innehåll som färga-
des av den karaktär, de önskemål, de vanor och den standard som invånarna 
förutsattes ha.406  
   Befolkningssammansättningen i Vällingby motsvarade visserligen Stock-
holms stads som helhet, vilket skapade en bild av integration. En grundläg-
gande utgångspunkt var att gemenskapen antogs bli bättre mellan en socialt 
homogen befolkning. Social differentiering var därför eftersträvansvärd och 
den färdiga stadsplanen för Vällingby planerades med en intern differentie-
ring. Hyreshus, radhus och småstugor i olika områden, vilka skärmades av 
från varandra med parker och grönområden, där traditionella gårdsbildningar 
ramade in respektive områden. Utifrån Ferdinand Tönnies begreppspar Ge-
meinschaft och Gessellschaft, kan dessa bostadsområden ses som uttryck för 
den tidigare; som kontrast till den urbana mångfalden i Vällingby centrum 
planerades bostadsområdena med föresatsen att det begränsade området 
skulle vara en plats för en lokal småskalig gemenskap mellan grannarna, 
vanligen mellan förortens hemmafruar som var hemma på dagtid. Som histo-
riker Yvonne Hirdman har diskuterat var tvättställ, ställningar för mattpisk-
ning etc. inslag i förorterna som medverkade till att etablera en kvinnlig of-
fentlighet i förorternas gårdsbildningar. Lekplatserna placerades också stra-
tegiskt efter barnens ålder. Närmast bostaden, med möjlighet till övervak-
                                                      
405 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm:1996, s. 434 f.  
406 Lindström, 1947, s. 75.  
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ning från köksfönstret, placerades sandlådan för de minsta barnen. Längre 
bort i periferin fanns lekplatser som planerades för barn som passerat koltål-
der.407  
   Att planera för lokal gemenskap innebar ett försök att återskapa förlorade 
former av lokal solidaritet; att med planering försöka främja en social sam-
manhållning. Utgångspunkten för planeringen var ett antagande att invånar-
na kände större samhörighet och var beredda att agera solidariskt med män-
niskor som var lika dem själva. Och som kontrast till förortens centrum, men 
en rad urbana inslag, definierades de flesta av stadens traditionella inslag ut 
ur dessa mindre gårdsbildningar. Kvar fanns bostaden, familjen och grannar-
na och en halvoffentlig gård där grannskapet skulle umgås.  År 1950 beto-
nande arkitekt Sidenbladh dessa gårdsbildningar i etableringen av en lokal 
offentlighet bland de närmaste grannarna.408  
   Ur Sidenbladhs perspektiv var gårdsbildnigen en trivselfrämjande plats där 
familjerna skulle kunna söka skydd och isolera sig från olika influenser uti-
från, men också en plats för att söka umgänge med grannar. Hus placerade 
efter grupper och gårdar sågs därför som viktiga redskap för att planera fram 
för gemenskap, där ”okonstlade värderingar är förutsättningar för stadsbyg-
gandet i det demokratiska samhället.”409 En av Stockholms stads mest tongi-
vande stadsplanerare såg således ett direkt samband mellan stadsplanering i 
det demokratiska samhället och en planering som samtidigt baserades på 
tanken av en rumslig separering av befolkningskategorier. Eftersom boendet 
av tradition varit förenat med olika social status blev konsekvensen att 
grannskapsenheten fick inplanerade sociala hierarkier, ett ”vi” i ett delom-
råde, och i förlängningen ett ”dom” i det andra delområdet.410 Som Ulrika 
                                                      
407 Hirdman, 1989, s. 193 f. För en liknande analys om att företrädesvis kvinnor, barn och 
hemmafruar befolkade förorten under dagtid under 1930 till 1950-talet. Se Sangregori (red.), 
1978, s. 29.  
408 Sidenbladh, 1950.  
409 Sidenbladh, 1950, s. 13. 
410 I Vällingby etablerades flera lokala intresseföreningar som var direkt kopplade till det 
specificerade boendet. Råcksta trädgårdsförening finns kvar alltjämt idag och är en frivilligba-
serad sammanslutning av cirka 280 hushåll. Föreningen grundades redan 1953 och verkade 
bland annat för att stärka den lokala sammanhållningen mellan invånarna i småstugorna i 
Råcksta/Vällingby. Bostadsrättsföreningen Atlantis i Vällingby, arkitekt Jon Höjers och Sture 
Ljungqvists radhusområde, präglades redan från början av en stark grannsämja med årliga 
fester och luciatåg, gemensamhetslokaler och andra gemensamma aktiviteter. se Ossi Carp, 
”Folkhemsidyllen i Vällingby firar 50 år”, publicerad i Dagens Nyheter 2004-08-28. Skönsta-
holm, ett radhusområde i Hökarängen, ritades i slutet av 1940-talet av arkitekterna Nils Ster-
ner och Erik Dahl vid husbyggnadsavdelningen på fastighetskontoret i Stockholm. Båda 
förespråkade en måttlig bebyggelse med flerfamiljshus i två, någon gång tre våningar, om-
givna av enfamiljshus och radhus. Det, menade Sterner, skulle skapa en hälsosam miljö som 
främjade gemenskapen och familjesammanhållningen. se Nils Sterner. ”Ytterstadens stadsbild 
och miljö”, Levande stad, en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Andersson, Stock-
holm:1959. I Hökarängen separerades radhusen från de närliggande lägenheterna i flerfa-
miljshusen, där grönområden effektivt ramade in området. Akademiker, journalister och andra 
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Sax har påpekat bodde det i hyreshusen mestadels arbetarfamiljer eller lägre 
tjänstemän. Till radhusen och de större egnahemmen flyttade framförallt 
tjänstemän och akademiker.411 Ragnar Uppmans radhusområde ”Omega” i 
Vällingby och Jon Höjers och Sture Ljungqvists ”Atlantis” är tydliga exem-
pel på hur arkitekterna genom planlösningarna skapade sina respektive om-
råden för delvis olika målgrupper. I Höjier/Ljungqvists radhusområde fick 
varje radhus – sammanlagt cirka 30 till antalet – ett strategiskt avskilt rum 
för ett hembiträde, som alltjämt under 1950-talet skulle hantera hushållets 
skötsel. Ragnar Uppman planerade bara några år senare sitt radhusområde, 
utan ett rum för hembiträde.412 Till småstugeområdet i Vällingby, precis som 
under 1930-talet, formulerades en rad kriterier kring hushållets ekonomi.413  
   Trädgårdsstäder, förorter med smalhus, punkthus, radhus eller småstugor 
är urbana avtryck som avspeglar olika tiders politiska, ideologiska och arki-
tektoniska ideal. Förortsplaneringen kan placeras i tre övergripande bostads-
politiska paradigm. Det första, från 1880 till 1930, har beskrivits som restrik-
tivt och då dominerade trädgårdsstadsplaneringen. Under det andra och kor-
tare paradigmet, mellan 1930–1945, var såväl bostadspolitik och stadsplane-
ring inriktade på kategoriboenden. I det andra och kortare paradigmet 
dominerade funktionalistiska planeringsprinciper. Det tredje paradigmet 
inleddes med den statliga bostadssociala utredningens slutbetänkande och då 
inleddes också en förortsplanering med grannskapsenheter. I min underök-
ning om förortsplaneringen i Stockholm under tidsperioden 1927-1955 har 
jag fokuserat på en fråga: Planerad social differentiering i stadsrummet. Min 

                                                                                                                             
tjänstemän flyttade till radhusområdet, vars hyresnivåer exkludera mindre inkomststarka 
grupper. I Hökarängen placerades traditionsenligt småstugor efter självbyggeriprincipen i ett 
eget område. Radhusens invånare bildade sammanslutningar och bidrog själva till att höja 
gemenskapen, bland annat har Grannskapsklubbens Skönstaholms förlag publicerat en bok 
om radhusområdets historia, se Ulf von Strauss (red). Skönstaholm. Stockholm:2002, samt 
andra upplaga 2011.                
411 Sax, 1998, s. 63. Sax noterar att statushierarkin ökat över tid, inte minst gäller detta stads-
delsområdet Grimsta i relation till de arkitektritade bostadsrättsradhusen på Vällingbyhöjden, 
som, genom en stegrande prisbild blivit allt mer svåråtkomliga för flera kategorier av lönta-
gare.  
412 För Jon Höjers och Sture Ljungqvists radhusområde ”Atlantis” Se Stockholm stads stads-
byggnadskontor, planer och fasader, kvarter ”Accepten 1 – Radhus i Vällingby”, 1953. För 
Ragnar Uppmans ”Omega”, se Stockholm stads stadsbyggnadskontor, planer och fasader, 
kvarter ”Kolumnen 2 - Radhusbyn Omega Vällingby – 1957”, 1957.                                                       
413 I en publikation om småstugan, utgiven av Stockholms stads fastighetskontor 1960, for-
mulerades följande: ”Varje person, som nått myndig ålder, kan anmäla sig till småstugebyrån 
för att komma till åtnjutande av ett småhus […]Vissa ekonomiska villkor har uppställts. I 
fråga om småstugor får makarnas sammantagna inkomst vid kommunal taxering inte under-
stiga 10 000 kronor, vilket anses minimum för att klara bostadsutgifterna. Den högsta tänk-
bara årsinkomsten vid kommunal taxering för en enbarnsfamilj är 18 000 kronor, men denna 
övre gräns ökar med 1 000 kronor per ytterligare barn, till maximum 22 000 kronor. Om båda 
makarna har förvärvsarbete får den övre gränsen ökas med 2 000 kronor.” Stockholms stads 
småhus 1959-60. Stockholm:1960, s. 5.  
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avgränsning i tid sammanfaller således med de två dominerande program i 
såväl bostadspolitik som i utbyggnaden av samhället: den socialdemokra-
tiska välfärdsstatens bostadspolitik och den funktionalistiska stadsplanering-
en. Det socialdemokratiska ideologiska paradigmet under dessa decennier 
präglades av en klassutjämnande ideologi. I de bostadspolitiska paradigmen 
inkluderas ett brett spektra av befolkningskategorier. I den dominerade poli-
tiska ideologin var ambitionen att etablera ett samhälle präglat av gemenskap 
och jämlikhet. Stadsplanerarna var inriktade på betydligt mindre grupper. 
Trädgårdsstäderna från det första paradigmet, från 1880 till 1930, planerades 
efter en strategi om rumslig differentiering av olika befolkningskategorier. I 
de båda stadsplaneringsparadigmen vid 1900-talets mitt var tendensen tyd-
lig: småstugor, villor och flerbostadshus placerades i regel i olika förorter 
under 1930-talet.  Likaså placerades i grannskapsenheten småstugor, villor 
eller flerbostadshus i olika delområden inom den större förorten.  
   Sociologen Sophia Lövgren har sammanfattat Foucaults komplexa go-
vernmentalitybegrepp och delar in det i följande tre premisser. För det första 
att det finns en samhällelig makt och styrning som kommer ovanifrån. För 
det andra att denna makt och styrning innehåller visioner av olika slag. För 
det tredje att dessa visioner och syften grundas på föreställningar om med-
borgarna, som utgår från antingen genererad kunskap, eller föreställningar 
som är baserade på fördomar, värderingar och åsikter.414 Strategin om social 
differentiering i stadsrummet kan också relateras till Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteorietiska perspektiv att såväl klass som all social 
tillvaro är diskursivt konstruerad. Klass är ett socialt görande, och föreställ-
ningar om grupperingar i samhället produceras och reproduceras diskursivt. 
Där föreställningar om klass är flytande, och förändras och omförhandlas 
diskursivt över tid. Konsekvensen av denna ständiga samhälleliga reprodukt-
ion och görandet av kategorier är att klassidentifikationer inte är objektiva 
eller statiska utan konstruktioner som produceras, reproduceras och föränd-
ras över tid.415  
   Stadsplaneringen under den period som jag undersökt kan definieras som 
ett sådant görande av klass. När förorterna planerades var målet, i såväl reto-
rik och fysisk planering, att försöka planera fram former av lokal gemen-
skap. Syftet var att planera för en social sammanhållning i mindre geogra-
fiska enheter, baserad på en övertygelse att gemenskap lättare kunde etable-
ras om grannarna delade värderingar och tillhörde samma inkomstkategori. 
Såväl ekonomiska inkluderings- och exkluderingsaspekter medverkade till 
att definiera vilka invånare som tänktes bo i respektive område. Under 1900-
talets mitt förefaller ett sådant antagande ha varit väletablerat bland förorts-
planerarna, planeringsideal som fick genomslag i flertalet förorter som pla-
nerades efter att Vällingby stod färdigt. Sociologerna Göran Lindberg och 
                                                      
414 Lövgren, 2007, s.165.  
415 Laclau och Mouffe, 2008, s. 136 ff.   
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Anna-Lisa Lindén visar att många förorter planerade i Sverige efter andra 
världskriget alltjämt planerades med den långa traditionen om social diffe-
rentiering i stadsrummet. Visserligen förekom ofta, precis som i Vällingby, 
ett flertal bostadstyper. På så vis skapades en skenbar bild av integration 
mellan samhällsklasser. Men Lindberg och Lindén påpekar att blandningen 
oftast inte innebar att bostäder med olika upplåtelseform eller storlek förde-
lades jämnt. Istället delades förorterna in i delområden med olika hustyper 
och upplåtelseformer, delområden för olika hushållstyper och samhällsklas-
ser.416  
   Jag har analyserat stadsplaneprojekt i de två funktionalistiska planerings-
paradigmen. Det inledande, från ca 1930 fram till slutet av 1930-talet ställ-
des i fokus i kapitel 1. Grannskapsplaneringen under och efter andra världs-
kriget analyserade jag i kapitel 2. Jag har betraktat de planerade förorter eller 
idéprogram som lyfts fram som paradigmatiska och signifikanta för gene-
rella tankestrukturer: och därmed har jag visat att såväl 1930-talets kategori-
förorter och grannskapsenheten planerades efter strategier om social diffe-
rentiering i stadsrummet. Gregor Paulssons kritik mot sekelskiftets träd-
gårdsplanering citerade jag i inledningen av kapitel 1. Paulsson identifierade 
vad han såg som en paradox, en dikotomi mellan teori och praktik i sekel-
skiftets trädgårdsstadsplanering att ”detta klassamhällets värderingssätt har 
hållit sig kvar även i stadsplanesystem som syfta till raka motsatsen.”417  
Även om Paulsson lanserade stadsbyggandet efter 1930 som ett konkret ut-
tryck för det demokratiska samhällets jämställdhetssträvanden, blir hans 
kritik mot trädgårdsplaneringen tillämpbar på de båda funktionalistiska pla-
neringsparadigmen. Funktionalisterna försökte ta avstånd från sekelskiftets 
planering. Men de genealogiska rötterna, tillämpningen av den sociala diffe-
rentieringsprincipen under 1930 40-talet, fanns i sekelskiftets förortsplane-
ring. Tillämpningen av den sociala differentieringsprincipen har gett ett be-
stående avtryck i Stockholms förortslandskap. Alltjämt efter 1930 separera-
des trädgårdsstäderna från förorter med antingen smalhus, punkthus, radhus 
eller småstugor. När förorterna planerades var tanken om social homogenitet 
i respektive förort förenat med positiva värden och konsekvensen blev att 
den urbana strukturen redan från början planerades efter segregationens 
principer. 
 

  

                                                      
416 Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén, Social segmentation på den svenska bostadsmark-
naden, Stockholm:1989, s. 55 ff. Samt Lindberg och Lindén, ”Housing Market segmentation 
in Swedish Local Authorities”, Scandinavian Housing an Planning Research vol. 3:1986, s. 
223-248.  
417 Paulsson, 1941, s. 35.  
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Bostadsplanering och borgerliga traditioner 
vid 1900-talets mitt 

1930-talets bostadsplanering – hemmet som privat sfär  
Jag belyser i det här kapitlet vad jag ser som en alternativ bostadsdiskurs 
under 1930- 40-talet. Och för att påvisa hur en sådan alternativ planering 
formerades diskursivt, hur retorik konkretiserades i planering, analyserar jag 
såväl texter och bostadsplaner publicerade i tidskriften Hem i Sverige. Dessa 
bostäder ser jag som signifikanta för vad arkitekturhistoriker Henrik Ranby 
benämnt som folkhemmets utmarker, bostäder planerades utanför stora bo-
stadspolitiska program och normregler, privatbyggda bostäder med konser-
vativa planlösningar.418 Bostäderna skulle då som nu även inredas och jag 
undersöker också hur den kommersiella marknaden, som i decennier sålt 
representativa inredningar och möbler under förespegling att de också signa-
lerade abstrakta värden, förhöll sig till teorierna om vardaglig, saklig nytta 
och praktisk funktion. 
   Att betrakta en bostadsplanering som alternativ, baseras på tanken att en 
sådan planering avvek från gängse normer. Den planering som var tongi-
vande och normgivande, såväl i retorik som i praktik, baserades på några 
grundläggande utgångspunkter. Vardag och funktion. Begreppet vardagsrum 
kan därför sägas sammanfatta en central ideologisk dimension i den bostads-
planering som varit normgivande i Sverige sedan 1900 talets första decen-
nier. Även om ordet vardagsrum har funnits i det svenska språket sedan 
1700-talets mitt fick begreppet förnyad aktualitet vid 1900-talets början, och 
som det är formulerat i Svenskt Möbellexikon från 1960-talet, var vardags-
rummet en konsekvens av planeringsidologier ”då bostaden i stort sett blev 
något anspråkslösare möblerad i och med salongens och det typiska herr-
rummets försvinnande”.419  
   Vardagen var ett centralt begrepp, vackrare vardagsvaror, praktiska och 
välfungerade inredningar, där vardagsrummet lanserades som i huvudsak en 
familjens privata och vardagliga sfär. Svenska Slöjdföringen var den organi-

                                                      
418 Ranby, 2009, s. 265 ff. 
419 Benämningen vardagsrum förekom redan under 1700-talet, delvis med en annan innebörd 
och var främst en benämning på ett rum i ett profant hus i motsats till ett rum i exempelvis ett 
bönehus. Se citat i Ingegerd Henschen och Sten Blomberg, Svenskt Möbellexikon, Stock-
holm:1962, s. 1090 ff.  
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sation som tydligt bidrog till att formulera ett sådant bostads- och inred-
ningsideal. I allt från texten Vackrare vardagsvara (1919), till avdelningen 
för standardmöbler under Stockholmsutställningen 1930 och en rad andra 
utställningar, var anspråket att visa fram funktionella, praktiska möbler, hus-
geråd och inredningar – vardagsvaror med standardiserade mått utförda i 
prisbilliga material. Vardagen och funktionella vardagsvaror ställdes i cent-
rum, både under utställningar, möbeltävlingar, bohagskurser och i pedago-
giska texter.420 Gregor Paulsson skrev om motiven bakom en sådan bostads-
planering:  
 

Bakom genombrottet låg en strävan som i sig innehöll två väsentliga motiv, 
dels en stilsträvan mot en ny formgivning där innehåll och funktion, konstrukt-
ion och material fingo uttryck i tingens yttre form, dels en social strävan till i 
främsta rummet en bättre bostadsstandard och till upphävande av konventions-
bundna fördomar om bostadens användning och utformning.421       

 
Med vardagsrummet i centrum har hemmet succesivt kommit att betraktas 
som en privat sfär, en plats för familjens privata umgänge. Allt från 1910-
talets mitt diskuterade Paulsson i en rad texter sin syn på hemmets föränd-
rade roll i samhället och för familjen.422 
                                                      
420 Svenska Slöjdföreningen medverkade till att det ställdes ut ”mönsterbostäder” i en rad 
nyinvigda bostadsområden, med fokus på vardagen och den funktionella vardagsvararan. 
Hemutställningen 1917 var inledningen på en serie utställningar som kan sammanfattas i tre 
tongivande teman. För det första exponerades bohagsprodukter som gick i linje med idén om 
formgivare till industrin. För det andra fanns en social ambition att exponera föremål i ett 
prisläge för en bred konsumerande allmänhet. För det tredje fanns en ambition att fokusera på 
den praktiska och sakliga nyttan. Avdelningen för standardmöbler på Stockholmsutställningen 
1930 var på så sätt en idéhistorik förlängning av Hemuställningen 1917. På flera utställningar 
exponerades bostads- och bohagsprodukter, möbler och inredningar, textilier, husgeråd och 
andra föremål med den övergripande ambitionen att visa upp nya alternativa normer kring 
boendet. Standardisering och masstillverkning var lösningen för en billigare prisbild, se ut-
ställningskataloger. Gotthard Johansson (inledning), Det moderna hemmet. Radhus i Ålsten, 
4-26 mars 1933, Stockholm:1933. Gregor Paulsson (medarbetare), Standard 1934 för bostad 
och Bohag, utställning i Liljevalchs konsthall 18 maj- 22-juni, Stockholm:1934. Hem i kol-
lektivhus Svenska slöjdföreningens utställning: moderna heminredningar, barnavdelning, 
restaurant, Stockholm:1935. Vårt bohag, Svenska slöjdföreningens andra vandringsutställ-
ning, Stockholm:1935. (red. Elias Svedberg.), Vi bo i Riberhus, Svenska Slöjdföreningens 
utställning: Malmö 7-28 september 1938, Malmö:1938. 
421 Paulsson, 1939, s. 7.  
422 Gregor Paulsson diskuterade sin syn på familjen, det nya hemmet och 1900-talets samhälle 
i flera texter. Redan i boken Den nya arkitekturen, publicerad 1916, hade Gregor Paulsson 
skrivit om sin syn på arkitekturens roll i det moderna samhället. Teknik, menande Paulsson, 
genererade nya krav på form och skönhet, att också i formen försöka nå funktionen. Idéerna 
hämtades från Deutscher Werkbund, och Paulsson medverkade till Svenska Slöjdföreningens 
program för konstindustrin, att ge bruksvarorna en saklig och funktionell gestaltning. Ett 
tongivande tankesätt som framträder hos Paulsson i mitten av 1910-talet, bland annat i boken 
Den nya arkitekturen, var att representation och monumentalitet företrädesvis borde återfinnas 
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Vardagen stod inte bara i centrum i inredningsdetaljer och bruksföremål. I 
den bostadsideologi som lanserades skulle hela hemmet, såväl dess inred-
ning och planlösning, planeras för vardagsbruket, för en saklig, praktisk och 
välfungerande vardag. Därför skulle bostaden organiseras kring några klart 
avgränsade funktioner: separerade rum för hushållsarbete, måltider, familje-
umgänge och enskild, individuell avskildhet. Grundläggande behov som 
sömn, vila, arbete och umgänge sattes i fokus. Familjen som institution var 
den enhet som hela planeringen nästan uteslutande kretsade kring och hem-
met framhävdes därför som familjens nödvändiga motvikt till den urbana 
stadens möten, mångfald, vitalitet och rörlighet. Bostadsplaneringen relate-
rades framförallt till större samhällsförändringar. Restauranger, bagerier, 
tvättinrättningar och andra offentliga inrättningar hade övertagit många 
funktioner som tidigare bedrevs i bostaden. Trots detta framhävde Paulsson 
ändå att bostaden som privat sfär fått en centralare och viktigare plats än 
tidigare. När umgänget i det offentliga livet ökade skulle den moderna bo-
staden vara en plats för privat och familjeorienterad rekreation.423  
   I boken acceptera från 1931, ett av den moderna planeringens viktigaste 
dokument, skrev funktionalisterna, att ”Det är klart att alla familjens delar, 
både faderns, moderns, och familjens kärna, barnet, härmed får en helt annan 
ställning till varandra och att en helt ny familjetyp därmed med allra 
största sannolikhet kommer att utvecklas med försvinnande rutinarbete 
och med barnuppfostran utförd av annan än modern.”424  
   ”Finrummet” framställdes därför som något av en funktionalismens ano-
mali, en missuppfattningens rumsanvändning, en frivillig trångboddhet ef-
tersom familjer tenderade att ha det vardagliga umgänget i köket, medan 
”finrummet” stod oanvänt förutom på helgen eller när det kom besök. Arki-
tekt Åke Huldt skrev i slutet av 1930-talet en artikel i ämnet:  
 

Det är gott och riktigt att söka skapa goda bostäder, bekväma och hygieniska, 
men samhället har också skyldighet att bifoga en bruksanvisning. Som för-
hållanden nu äro, bli de möjligheter, som de moderna bostäderna ge, mycket 
sällan fullt utnyttjade, och orsaken är icke alltid bristen på medel utan bristen 
på kunskap och förståelse. En brett lagd upplysningsverksamhet med utnytt-

                                                                                                                             
i den offentliga arkitekturens yttre gestaltning och inredningar. Se Gregor Paulsson, Den nya 
arkitekturen, Stockholm:1916, s. 86 ff. Tanken om hemmet som privat sfär, med fokus på 
funktionell och praktisk nytta, var ett återkommande tema i texter publicerade under flera 
decennier, se bland annat ”Inledning” i Stockholmsutställningen 1930, Specialkatalog över 
bostadsavdelningen. Stockholm:1930. Paulsson skrev passager i acceptera, Stockholm:1931. 
Hur bo, Stockholm:1934. Tillsammans med Nils Paulsson skrev Gregor Paulsson också Ting-
ens bruk och prägel, Stockholm:1957. Samt förordet i Konsten att bo, Stockholm:1960. 
423 De ovan refererande tankegångarna om hemmet och samhället återfinns i ett koncentrat 
i ”Hemmet – konstindustrin”, Stockholm:1930. Katalogen gavs ut i samband med Stock-
holmsutställningen 1930, vars teoretiska texter troligen författades av Gregor Paulsson.  
424 Gunnar Asplund, m.fl. acceptera, Stockholm:1931, s. 44.  
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jande av de möjligheter, som press, radio och redan förefintliga institutioner, 
med sin verksamhet inom ifrågavarande område ge, borde säkerligen vara till 
än ovärderlig gagn för vårt land […] Den moderna bostaden är liten. Den ut-
rustas med allsköns tekniska hjälpmedel på bekostnad av utrymmen. I de 
allra flesta fall lämnar den mycket ringa plats för ”finrum” och salonger. 
Matsalen försvinner och dess uppgifter övertagas av en blygsammare matvrå. 
Hemmets kärna blir vardagsrummet, platsen för familjens dagliga samvaro, 
med möjligheter för olika former av umgängesliv, för rekreation, arbete och 
vila.425   

 
Den bruksanvisning och det upplysningsarbete som arkitekt Åke Huldt efter-
lyste, med målet att skapa en välfungerande vardag med praktiska och funkt-
ionella bostäder och inredningar präglade bostadspolitiken och bostadsplane-
ringen i flera decennier. Det stundtals mycket intensiva forskningsarbete 
som genomfördes under 1920-talet och decennierna framöver, syftade i 
första hand att komma till rätta med den utbredda trångboddheten och höja 
utrymmesstandarden.426 Ett av de viktigaste målen under denna långvariga 

                                                      
425 Åke Huldt, ””Erk du! Maja du! Så ska´ vi ha’t” Några aktuella synpunkter på ett evigt  
   aktuellt problem,” i Tidskiften Hem i Sverige nr. 1:1937, Stockholm:1937, s. 41. 
426 De bostadspolitiska insatserna under 1900-talet har medverkat till en generell utrymmes-
standard, där stort fokus lagts på att planera vardagsnära och familjeorienterade bostäder. 
Under 1920-talet var trångboddheten utbredd och bostadsbyggandet under 1930-talet medver-
kade till en generell standardhöjning. Men ännu på 1940-talet bestod nästan hälften av Sveri-
ges bostadsbestånd av enrumslägenheter. Under 1940-talet var definitionen kallad ”trång-
boddhetsnorm 1”, och enligt denna norm betraktades ett hushåll per definition som trång-
bodda om det bodde fler än två personer per rum, kökssektionen oräknad. Från och med 1960-
talet formulerades en ny och uppdaterad norm, vilken undantog såväl kök som vardagsrum 
och innebar att två personer kunde bo i övriga rum, utan att hushållet betraktas som trång-
bodda. Andelen trångbodda enligt 1940-talets norm var 30% 1945, 13 % 1960 och 1% 1976. 
Motsvarande siffror för 1960-talets norm om trångboddhet var 43 % 1960, 7 % 1975 och 4 % 
1985. Normen för trångboddhet uppdaterades så ytterligare en gång 1975 och innebar att varje 
enskild individ, de vuxna ej inräknade, skulle bo i separerade och enskilda sovrum, utan att 
hushållet skulle betraktas som trångbott. Se, Anna Andersson, m.fl. Var finns rum för våra 
barn? Rapport om trångboddheten i Sverige, Stockholm:2015, s. 11, 23, 24. Från 1921 års 
utredning Kommittén angående bostadssociala minimifordringar, via betänkandet Praktiska 
och hygieniska bostäder till 1950-talens dokument God bostad, som delvis reglerade miljon-
programmets bostäder, skedde en successiv standard- och utrymmeshöjning. Det socialt inrik-
tade bostadsbyggandet bedrevs i huvudsak av Kooperativa bostadsföretag och allmännyttiga 
bostadsbolag, vilka hade ett förmånligt finansiellt stöd genom att lagen erbjöd dem bättre 
lånevillkor. De bostadssociala målen som formulerades i början av 1930-talet realiserades 
successivt. Funktionsstudier av bostaden stod i fokus, vilket byggde vidare på 1920-talets 
utredningar om standardisering. Kökets utformning och hur det användes och borde användas 
var centralt. Målsättningen att planera praktiska och funktionella familjebostäder resulterade i 
en lång rad utställningar, utredningar och förslag. Under tre decennier fram till slutet av 1950-
talet formerades successivt en grund för arbetet för ökad boendestandard, där både Koopera-
tiva förbundet, HSB, allmännyttiga bostadsbolag, Hemmets forskningsinstitut, Svenska Slöjd-
föreningen, Statens institut för bostadsforskning och Hemmets forskningsinstitut medverkade 
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period i bostadsplaneringens historia var att försöka definiera fram och kon-
kret planera vad som ansågs vara praktiska och familjeorienterade bostäder, 
där vardagen, den praktiska nyttan och funktionen ställts i fokus. Konstve-
tarna Maria Perers, Leif Wallin och Anna Womack, har beskrivit vardags-
rummets idéhistoria, hur bland annat bostadsutställningar etablerat ett ideal 
kring vardagsrummet som familjens samlingsplats.427 En tongivande tanke, 
visar de, var att vardagsrummet skulle vara platsen för det privata och famil-
jeorienterade umgänget, och i första hand vara ett rum som skulle användas 
av hela familjen varje dag. I detta samlings- och sällskapsrum skulle allt 
rymmas och få plats, från barnens lek till husmoderns sysslor, till umgänge 
och middagar.428  
   Tanken om vardagsrummet som familjens privata sfär indikerar således en 
betydande värdeförändring vad gäller rummens symboliska och praktiska 
användning. Den traditionella borgerliga bostaden planerades med en tyd-
lig differentiering av privata och offentliga och könskodade rum, där möbler 
och inredningar var betydelsebärande accessoarer i en borgerlig symbol-
miljö. Salonger, matsal, förmak och herrum var rum för ett offentligt um-
gänge i hemmets sfär, ett sätt att använda bostaden som de tongivande funkt-
ionalisterna tog avstånd ifrån. Statusfyllda hantverksföremål och representa-
tiva inredningar förkroppsligade ett bostadsideal som ansågs tillhöra det 
förflutna, en representativ umgängesform i hemmet som skulle planeras bort. 
I debattinlägget acceptera, formulerades följande:  
 

Acceptera den föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi utsikt att 
behärska den, att rå på den för att förändra den och skapa en kultur som är ett 
smidigt redskap för livet. Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna 
former för att uppehålla vår självaktning. Vi kan inte smyga oss ur vår egen 
tid bakåt.429  

 
I detta kapitel undersöker jag om och hur rumslig differentiering av privata 
och offentliga rum, hur idéer om klass, genus och rumslig differentiering av 
familjemedlemmar, i retorik och praktik, fick effekter i bostadsplaneringen 
vid 1900-talets mitt. Vad hände med salongerna, matsalen, herrummet och 
rummet för hembiträdet i bostadsplaneringen vid 1900-talets mitt. Vad 

                                                                                                                             
till att formera grunden för utvecklingen inom ämnesfältet bostadsplanering. Ett av de mer 
påtagliga exemplen är 1940-talets bostadsutredning, vilket inleddes 1944 på initiativ av 
Svenska Slöjdföreningen, och Svenska arkitekters riksförbund, där generella riktlinjer forme-
rades för ett förbättrat bostadsbestånd i Sverige. Se bland annat Rolf Sandahl, Bostadspoli-
tiska styrmedel. En studie om statsmakternas styrning av bostadsstandarden, Stock-
holm:1983. Se även Brunnström, 2004, s. 238 ff.  
427 Maria Perers, Leif Wallin och Anna Womack, Vardagsrummet en plats för allt och alla, 
Stockholm:2013.      
428 Perers, Wallin och Womack, 2013, s. 11 ff.      
429Asplund m.fl. 1931, s. 198. 
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hände med de exklusiva och hantverkstillverkade möblerna och inredningar-
na? För att motivera denna undersökning ytterligare ska jag i det närmast 
följande lyfta fram några exempel på tidigare forskning, för att på så sätt 
diskutera hur forskning från olika decennier tolkat bostadsplaneringen från 
dessa decennier.     

Tidigare forskning om hemmet som privat sfär  
Att betona vardagsrummets familjära vardaglighet och att ta avstånd från det 
traditionella borgerliga och umgänget i bostäderna, har tolkats på olika sätt i 
tidigare forskning. Vardagsrummet var den centrala ingrediensen i den 
funktionsdifferentierade bostaden och konstvetaren Per G Råberg analyse-
rade differentieringen av rum som i huvudsak ett led i en ny formkonvent-
ion.430 I flera fall förefaller det, enligt Råberg, som om inriktningen på att 
separera funktioner genom planlösning var underordnad en gestaltningsmet-
od. Rumsdifferentieringen - med växlingar mellan små och stora utrymmen, 
med vinkelställda rum och asymmetriska ljusinsläpp – såg Råberg snarare 
som ett led i en intuitiv gestaltningsvilja, lika utvecklad som i tidigare epo-
ker. Ur ett sådant synsätt började funktionalisternas differentieringstänkande, 
enligt Råberg, att vara rationellt och blev istället en arkitektonisk metod, där 
tekniska och social argument var retorik för att snarare understödja den este-
tiska utformningen.431   
   Funktionalisternas differentieringstänkande har även relaterats till de nor-
mer och värderingar som manifesterades i 1800-talets borgerliga bostad. 
Historikern Sten O Karlsson har diskuterat hur arbetarfamiljernas boendeva-
nor succesivt förändrats från 1800-talets mitt; att arbetarfamiljernas bostads-
vanor sågs som ett problem, som behövde studeras, omdefinieras och lö-
sas.432 Karlsson visar att tidigare bestod arbetarfamiljens traditionella bostad 
i huvudsak av en bostad med ett rum. Det var en funktionsintegrerad bostad 
där familjens aktiviteter ägde rum i ett och samma rum. Enrumslägenheten 
som familjebostad betraktades som både omoralisk, ohygienisk och direkt 
opraktisk för ett fungerande och barnalstrande familjeliv. Element som av-
vek från normen, som den långa traditionen med inneboende eller familjer 
som delade lägenhet och släkt- och generationsboenden, definierades i stor 
uträckning ut med bostadsplanering. Den borgerliga familjens normer, vär-
deringar och familjehierarki var, enligt Karlsson, utgångspunkt när den 
funktionsdifferentierade bostaden planerades. Bostaden med separerade rum 
för olika ändamål ser Karlsson i ett långtgående bostadshygieniskt projekt 
som succesivt gav nya normer kring boendet och därmed en normering och 

                                                      
430 Råberg, 1972, s. 318. 
431 Råberg, 1972, s. 318.  
432 Karlsson, 1993, s. 16, 211-212. 
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standardisering av familjelivet. Genom kökets krympning och förvandling 
till matlagningslaboratorium skulle traditionen med inneboende planeras 
bort. Tillkomsten av ett sovrum skyddade intimsfären från barnens insyn och 
barnkammaren skyddade i sin tur barnen från intryck som betraktades som 
osunda. Bostadsplaneringen efter rumsdifferentieringens principer syftade 
till, enligt Karlsson, att lösa ett klassiskt bostadsmoraliskt problem: priorite-
ringen av barnens psykiska och fysiska hälsa.433  
   Historikern Kirsi Saarikangas tolkar en sådan bostadsplanering som både 
normerande och disciplinerande.434 I ett idéhistoriskt perspektiv analyserar 
Saarikangas de närmare 60 000 standardiserade typhus som byggdes i Fin-
land från 1940-talet och framåt, en väsentlig del av landets bostadsprodukt-
ion under och efter kriget. Saarikangas visar att de finska typhusens bostads-
planer medverkade till att formera ett familjeideal som inte bara reproduce-
rade utan också förstärkte könsroller och normer. För mannen, husfadern och 
familjeförsörjaren planerades hemmet främst som viloplats efter arbetet. 
utgångspunkten för planeringen var att kvinnans roll i hemmet både var som 
husmor, moder och maka. Kvinnan hade hela hemmet som sin arbetsplats 
och som mor hade hon ansvar för barnen. I föräldrarnas sovrum material-
iserades så kvinnas tredje roll: makan. Barnkammaren fyllde en isolerande 
funktion, barnen och föräldrarna skulle sova i olika rum. Det fanns också en 
moralisk dimension i att separera vuxna och barn i olika sovrum. Föräldrarna 
skulle få ett eget sovrum delvis för att skydda deras intimsfär och sexualitet 
från barnens omedelbara inblick.435  
   Filosofen Sven-Olov Wallenstein analyserar såväl teorier och bostadspla-
neringen från åren kring 1930 och diskuterar att utgångspunkten för plane-
ringen var inte bara att administrera fram ett nytt familjeliv utan också bygga 
förutsättningar för ett nytt samhälle.436 I såväl teorierna och planeringen be-
tonades hemmet som privat sfär, där rumsdifferentieringen skulle medverka 
till en individualitet genom att separera rumsliga sfärer för sömn och privata 
aktiviteter; en planering som skulle tillgodose behovet för en familj i en bo-
stad.437 
   Den bostadsplanering som dominerande i Sverige sedan 1900-talets första 
decennier har således varit inriktad på vardagen och att separera olika funkt-
ioner till olika rum, en bostadsideologi som har betraktats som så inflytelse-
rik att den förändrade bostadsplaneringen även för kategorier av befolkning-
en som av tradition använt sina bostäder för representation.  
                                                      
433 Karlsson, 1993, s, 16, 211-212. 
434 Kirsi Saarikangas, Model houses for model families: gender, ideology and the modern 
dwelling: the type-planned houses of the 1940s in Finland. Helsingfors:1993, s. 363 ff. 
435 Saarikangas, 1993, s. 363 ff.  
436 Sven-Olov Wallenstein, ”A family affair Swedish modernism and the administering of 
life”, i Swedish Modernism: architecture, consumption and the welfare state. (red. Helena 
Mattsson) Stockholm:2010, s. 188-199. 
437 Wallenstein, 2010, s. 188 – 199. 
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Sociologerna Mats Franzén och Eva Sandstedt argumenterar för en sådan 
förändring.438 Deras argumentation baseras delvis på Gregor Paulssons be-
skrivning av den borgerliga 1800-talsbostaden. I Svensk Stad Del I, publice-
rad 1950, definierade Paulsson den borgerliga bostaden som uppdelad av 
privata och offentliga sfärer, med representationsrum placerade mot gatan, 
mot offentligheten, och de privata rummen mot gården.439 Franzén & Sand-
stedt påpekar också att i den äldre borgerliga bostaden var de offentliga 
rummen en större del av bostaden medan 1900-talets moderna (borgerliga) 
bostäder planerades för i huvudsak vara en privat sfär. De lyfter fram flera 
aspekter för att förklara att tendens till representation inom hemmets sfär 
minskade i omfattning vid 1900-talets mitt. De betonar att användningen av 
hemmet för affärsmiddagar och ett socialt umgänge var utbredd under 1800-
talets slut. Som komplement till stadens utbud av restauranger bjöd 1800-
talets fabrikörer, handelsmän, butiksägare och skeppsredare av tradition på 
middagar i sina hem. Franzén & Sandstedt diskuterar aspekten att represen-
tationen successivt förflyttades till restauranger eller till företagens rum för 
representation och med denna trend minskade, menar Franzén & Sandstedt, 
behovet av representationen i hemmet. Enligt deras synsätt blev konsekven-
sen, från och med 1930-talet, att de traditionella rummen för ett offentligt 
umgänge i hemmet – salonger, matsal, herrum etc. - började definieras ut, 
också ur bostäder som planerades för kategorier som av tradition använt sin 
bostad för representation. Franzén & Sandstedt för därför fram argumentet 
att salonger och andra rum för ett offentligt umgänge inom hemmets sfär 
blev efter 1930 ett alltmer sällsynt inslag. Enligt deras synsätt planerades 
bostäderna i första hand för familjens privata umgänge, även för kategorier 
av hushåll som av tradition använt bostaden för representation.440  
   Skribenten Gunilla Lundahl ser på året 1930 och Stockholmsutställningen 
på ett likande sätt.  I en historisk sammanställning över Föreningen Svensk 
Hemslöjds verksamhet under 1900-talet argumenterar Lundahl att Stock-
holmsutställningen 1930 markerade ett skifte för en kategori som hon defini-
erar som medelklass, och deras förhållande till varor och heminredning blev 
mer saklig, vardaglig och funktionell. Enligt Lundhahl reducerades tjänste-
folket i antal, dels av kostnadsskäl som härrörde till tjänstefolkets löneut-
veckling, men också för att det ansågs vara otidsenligt att föra det borgerliga 
familjelivet som var norm bara en generation tidigare.441  
   En delvis motsägande tolkning av bostadsplaneringen under dessa decen-
nier har framförts av såväl idéhistorikern Maria Göransdotter och Gunnela 
Ivanov, som båda uppmärksammat ett utbrett fenomen under 1930- och 

                                                      
438 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 182. 
439 Gregor Paulsson, Svensk stad Del 1, Stockholm:1950, s. 495-504.  
440 Franzén och Sandstedt, 1993 s. 182. 
441 Gunilla Lundahl, Karaktär och Känsla Ett sekel med svensk hemslöjd, Stockholm:2001, s. 
167.  
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1940-talet.442 De visar att de många bostadsutställningar som arrangerades 
under 1930-talet, men också i flera av de bostadsmanualer som publicerades 
under den här perioden, fanns en utbredd tendens att såväl identifiera och 
specificera preferenser hos individer eller hushåll. Både Göransdotter och 
Ivanov lyfter fram en återkommande tendens i bostadsdiskurserna; familjer 
med olika inkomster förväntades ha olika förväntningar och behov. En lägre 
tjänstemannafamilj förväntades ha en viss typ av behov av rumslighet och 
möblering, en högre tjänstemannafamilj förväntades ha behov av en annan 
typ av boende som betraktades som mer förfinat.443 
   Historiker Kirsi Saarikangas har analyserat 1930-talets kategoribostäder ur 
ett sådant synsätt.444 Saarikangas argumenterar för att kategoribostäderna 
ritades och planlades efter tanken om att olika kategorier hade olika prefe-
renser och behov. Saarikangas visar att barnrikehusen planerades för barn-
rika, trångbodda och mindre bemedlade familjer, där hushållsarbetet förvän-
tades bli hanterat av en handlingskraftig och rationell husmoder och där 
barnomsorgen förväntades ske i hemmet. Mannen, familjeförsörjaren, för-
väntades ha sitt arbete utanför hemmet, och för mannen var hemmet i första 
hand en plats för vila och återhämtning. Saarikangas betonar också att plane-
ringen av kollektivhusen vanligen baserades på normativa föreställningar 
kring familjens behov och kvinnans roll i hushållet. Enligt Saarikangas pla-
nerades kollektivhuset för en kategori som definierades som lägre medel-
klass, där båda föräldrarna förutsattes vara yrkesarbetande men med inkoms-
ter som inte kunde finansiera ett hembiträde. Bostaden i kollektivhuset defi-
nierades som i huvudsak en privat sfär, en plats för vila och rekreation, en 
plats för både man och kvinna och med en kollektiv barnomsorg utanför 
familjens boende. Saarikangas argumenterar för att planeringen av det egna 
hemmet vanligen baserades på antaganden om andra familjestrukturer, där 
den tydliga hierarkin mellan familjemedlemmar, föreställningar om kvinnans 
olika roller i familjen manifesterades i planläggningen. Saarikangas menar 
att planläggningen av det egna hemmet vanligen utgick från att de boende 
förutsattes hade ett intellektuellt eller praktiskt arbete, där normer och ideal 
förutsatte att familjen ha ett offentligt umgänge inom hemmets sfär. Hierar-
kin mellan hushållets olika medlemmar markerades genom en separering av 
sovrum, representativa utrymmen och föräldrarnas arbetsrum. Och av tradit-
ion ritades rum för hembiträde in i dessa bostäder, eftersom hushållsarbetet 
förväntades skötas av avlönad personal.445  
   Jag har således lyft fram en tolkningstradition som har betonat att bostads-
planeringen från 1900-talet mitt i första hand var inriktad på att planera 

                                                      
442 Ivanov, 2004, s. 280-281. Göransdotter, 1999, s. 449–474. 
443 Ivanov, 2004, s. 280-281. Göransdotter, 1999, s. 449–474. 
444 Kirsi Saarikangas, ”Skaparen av Det moderna hemmet, Alva Myrdal och planeringen av 
vardagslivet”, i Arbetarhistoria 2-3/2003. Stockholm:2003, s. 50 ff.  
445 Saarikangas, 2003, s. 50 ff.  
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funktionella bostäder som syftade till att fungera för familjens vardag. Denna 
planeringsideologi förklaras ha varit så tongivande att planeringsstrategierna 
konkretiserades i bostäder för familjer som av tradition använt bostaden för 
representation. En annan tolkningstradition har således uppmärksammat en 
epok präglad av distinktioner, att i såväl bostadsmanualer och under utställ-
ningar beskrevs och exponerades bostäder efter antagandet att olika katego-
rier av familjer hade varierade behov och preferenser.  
   Jag fortsätter min analys i den senare tolkningstraditionen och undersöker 
om och hur idéer om rumslig differentiering av privata och offentliga rum, 
hur idéer om klass, genus och rumslig differentiering av familjemedlemmar, 
i retorik och praktik, fick effekter i bostadsplaneringen.  Jag undersöker hur 
redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige formulerade ett bostadsideal 
med en utpekad kategori som mottagare, en målgrupp som definierades som 
medelklass. Jag undersöker om och hur de traditionella komponenterna i den 
borgerliga 1800-talsbostaden – differentiering av privata och offentliga och 
könskodade rum – återfanns i planlösningar som lanserades som ideal i tid-
skiften. I den borgerliga 1800-talsbostaden, var differentiering av privata och 
offentliga och könskodade rum betydelsebärande i en borgerlig symbolmiljö. 
I min analys av det bostadsideal som lanserades i tidskriften undersöker jag 
om och hur planeringskomponenter från den borgerliga 1800-talsbostaden 
förflyttades till de bostäder som publicerades i tidskriften under 1930-talet.   
Därför ska jag här ge en idéhistorisk tillbakablick på bostadsplaneringen från 
1800-talets senare hälft.  
 

Den borgerliga bostadens rumsliga  
och symboliska uppbyggnad   
En femrumsvåning planlagd vid 1800-talets slut bestod vanligen av följande 
rum: Ett förmak, eller en salong, en matsal, ett herrum, en sängkammare, och 
en barnkammare. Efter differentieringens principer bedrivs umgänget och 
vardagslivet i platsbestämda domäner där varje funktion hade en bestämd 
plats. Enligt normen skulle matsalen var såväl ett rum för vardagliga mål-
tider, en samlingsplats för familjen och ett rum för middagar, för bjudningar 
och ett offentligt umgänge inom hemmets sfär. Salongen, eller förmaket, var 
en annan plats för det offentliga umgänget i hemmet, en plats för gästerna 
och konversationer. Herrummet var husfaderns rum, liksom sängkammaren 
var fruns och barnkammaren var barnens. Ekonomiavdelningen, en sfär för 
hembiträdet, bestod av kök, serveringsgång och jungfrukammare. 446  
                                                      
446 För en ingående analys om den borgerliga bostadens historia och rumsliga organisation, se 
Birgit Gejvall, 1800-talets stockholmsbostad, En studie över den borgerliga bostadens plan i 
hyreshusen. Stockholm:1954.  
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   Den borgerliga bostaden kan relateras till en rad historiska och teoretiska 
perspektiv. I en vetenskaplig text Konstens sociala dimension från 1950-talet 
diskuterade Gregor Paulsson konstens sociala dimensioner.447 Hittills i min 
undersökning har jag emellertid refererat till Paulssons historiska texter, i 
egenskap av hans betydelse som teoretiker och debattör när den moderna 
bostads- och stadsplaneringen introducerades i Sverige. Att referera till en av 
Paulsson vetenskapliga texter från 1950-talet, då han diskuterade konstens 
sociala dimensioner och symbolvärden, ser jag som relevant eftersom hans 
sätt att förklara konstens symboliska dimensioner kan ses som en föregång-
are till Pierre Bourdieus fältteori. Paulssons syn på konstens symbolvärden 
kan också relateras till den borgerliga bostadens rumsliga och symboliska 
uppbyggnad. Paulsson illustrerade emellertid sin syn på konstens sociala 
dimensioner med en tydlig metafor med ett helt annat föremål. 448 Bildligt 
placerade Paulsson två stolar som polära motsatser på en axel och längst ut 
på ena polen ställde Paulsson den enkla mjölkpallen och på dess motpol 
tronen i Peterskyrkan i Rom. Den enkla mjölkpallen hade enligt Paulsson 
uteslutande praktiska funktioner. Cathedra Petri i Peterskyrkan i Rom defini-
erade han å andra sidan som utan praktiska funktioner och uteslutande som 
en symbol för den katolska kyrkans högsta ämbete. Paulsson ville på så sätt 
illustrera föremålens inneboende praktiska egenskaper och symbolvärden, 
och på sått sätt enkelt förklara att föremål har symbolvärden som mer eller 
mindre kan identifieras av personer i ett kulturellt och socialt fält, och att 
betraktaren ser på en stol utifrån olika kulturella och sociala preferenser.449  
   Enligt Paulsson bildar föremålens symbolvärden tillsammans med andra 
värden ett socialt fälts symbolmiljö. Begreppet symbolmiljö hämtade Pauls-
son från sociologen Torgny Segerstedts bok Verklighet och värde, vilken 
publicerades strax före andra världskriget.450 Segerstedt argumenterade där 
för att uppfattningar om verkligheten är socialt betingade, att kulturella pre-
ferenser, språk, normer och seder är ett resultat av delade erfarenheter, vär-
degrunder och moral inom en specificerad grupp. Delade preferenser och 
tolkningsramar formar samtidigt, enligt Segerstedt, gruppens sammanhåll-
ning, gemenskap och värdegrunder. Socialt betingade och delade preferenser 
om verkligheten benämnde Segerstedt med det sammanhållande begreppet 
symbolmiljö.451  
 
                                                      
447 Gregor Paulsson, Konstens sociala dimension, Stencil översatt av Birgitta Högvall 1970 
efter det tyska originalet Die soziale Dimension der Kunst, 1955 
448 Paulsson, 1970, s. 8 f. 
449 Paulsson, 1970, s. 8 f. 
450 Torgny Segerstedt, Verklighet och värde Inledning till en socialpsykologisk värdeteori. 
Stockholm:1938. 
451 Segerstedt, 1938, se särskilt avsnitten ”Känslan och gemenskapen”, s. 158-173. Samt 
”Språket, känslan och gemenskapen”, s. 191 ff.           



 160 

Decennier senare publicerade Pierre Bourdieu sina teorier om de ekono-
miska, sociala, kulturella och symboliska kapitalens betydelser för såväl 
livsstils- som konsumtionspreferenser.452 Centralt i Bourdieus fältteori står 
hur individer såväl inordnas och inordnar sig själva i olika livsstilsmönster, 
beroende på social eller kulturell härkomst.   
    Det ekonomiska kapitalet är bara en del i detta inordnande, där insikter i 
ekonomiska spelregler och materiella och ekonomiska tillgångar är central. 
Socialt kapital är ett annat, där vänner, släkt och kollegor i individens nät-
verk ingår. Det kulturella kapitalet handlar om individens förmåga att orien-
tera sig i kultur, språkbruk etc. Med kläder, inredningsdetaljer, resvanor, 
gastronomiska intressen etc. manifesterar individen en social tillhörighet och 
för Bourdieu är sådana smakpreferenser och relationer till estetiska uttryck 
faktorer som medverkar till att skikta grupper av individer. Smaken med-
verkar så till att skapa såväl synliga och osynliga spärrar i det sociala 
rummet och individers eller gruppers gemensamma smakpreferenser fun-
gerar som ett konkret uttryck för åtskillnader. Sättet att förhålla sig till 
konst och kultur, sättet att klä sig eller inreda sitt hem blir ett sätt att mar-
kera samhällelig position. Mer eller mindre kvalificerade smakpreferenser 
blir då betydande markörer för såväl identitet, status och grupptillhörighet. 
Bourdieu talar om ett ”rum av livsstilar ” där såväl materiella ting, språk, sätt 
att tala är symboliska och reella markörer som medverkar till att särskilja 
grupper. Konsumtionsvanor, värderingar och normer är samverkande, sam-
manlänkande och karaktäriserande tecken, knutna till specifika grupper, som 
medverkar till att markera ut en livsstil. Individens livsstil och smak formas 
samtidigt av fältets dominerande normer och preferenser, ett gemensamt sätt 
att se på omvärlden och sig själv, ett sätt att markera tillhörighet för att posit-
ionera sig från andra grupper.453 
   Jag ser det som relevant att nämna såväl Paulsson teori om symbolvärden 
och Bourdieus teori om symboliskt och kulturellt kapital som markörer för 
såväl identitet, status och grupptillhörighet för att de kan relateras till den 
borgerliga bostadens rumsliga uppbyggnad. Såväl designhistorikern Penny 
Spark och språkvetaren Rita Felski har dock betonat den borgerliga bostaden 
som i huvudsak en privat sfär, en familjens och kvinnornas sfär, som en kon-
trast till det urbana livet i staden, som tillflyktsort och ett skydd mot omvärl-
den, en bostad för privata stunder, för familjesfären.454 I den borgerliga bo-
stadens symboliska och rumsliga uppbyggnad, med intern hierarki, manife-
sterades en rad praktiska och familjemoraliska traditioner. Planeringen base-
                                                      
452 Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris:1979, s. 31 f. 59 f. 
Samt Mark Moberg, Engaging anthropological theory - A social and political history. Ox-
ford:2013, s. 222 ff. Samt Henrietta L. Moore och Todd Sanders, Antrohropology in theory - 
Issues in epistemology, Malden&Oxford: s. 2012, 410 f. 
453 Bourdieu, 1979, s. 31f. 59f. Moberg, s. 2013, 222 ff. Moore och Sanders, 2012, s. 410 f. 
454 Penny Sparke, As long as it’s pink, The sexual politics of taste. London:1995, s. 3. Rita 
Felski, The Gender of Modernity, Cambridge:1995, s. 15 f.  
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rades på en tydlig princip kring separering av rum och funktioner. Habermas 
har i en ofta citerad formulering sammanfattat hur uppdelningen av privata 
och offentliga rum genererade ett rörelseschema, karaktäristiskt för såväl 
den borgerliga symbolmiljön och tanken om individuell avskildhet och 
offentligt umgänge i hemmets sfär. Enligt Habermas baserades planeringen 
på en tanke att från sovrummens privata sfär var privatpersonerna tänkta att 
träda ut till salongen för att agera i ett offentligt umgänge i bostadens offent-
lighet.455 
   I 1800-talets bostadsplanering i Sverige har två planingsprinciper domine-
rat: Herrgårdsplanen och kontinentalplanen. Herrgårdsplanen hade vanligen 
alla representationsrum i en fil mot gatan, vilket innebar att det i många 
byggnader bara fick plats med en lägenhet mot huvudgatan. Kontinentalpla-
nen, som introducerades vid 1800-talets mitt, motiverades ekonomiskt. flera 
representationsrum placerades i fil mot gården, som sträckte sig in i kvarte-
ret, och på så sätt kunde fler bostäder rymmas i samma fastighet.456 Oavsett 
inbördes olikheter mellan dessa planer var såväl herrgårdsplanen som konti-
nentalplanen planlagd efter en rad symboliska, praktiska och moraliska 
överväganden.  
   Ett centralt rum i den borgerliga bostaden var salongen, ett rum som längre 
tillbaka i historien var det huvudsakliga representationsrummet i aristokra-
tins privatbostäder. Jag ska inte här fördjupa mig i den borgerliga bostadens 
förhistoria. Mitt syfte är att spåra planeringsaspekter så som de kom till 
utryck i bostadsplaneringen under 1930-talet. Men för att ändå förstå den 
borgerliga bostadens uppdelning i privata och offentliga rum är det nödvän-
digt att göra en kort historisk tillbakablick till aristokratins salonger. Salong-
skulturen som fenomen fick spridning i Europa från och med mitten av 
1600-talet.  

                                                      
455 Jolanta T Pekacz, Conservative tradition in pre-revolutionary France. New York:1999, s. 
3.  
455 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentlig i det mo-
derna samhället, Lund:1984, s. 51. 
456 Herrgårdsplanen, ursprungligen från 1650-talet och det franska slottet Vaux le Vicomte, 
realiserades i en rad svenska slott under 1600-talets andra hälft och var ett dominerande ideal 
under 1800-talet när våningarna planerades i Stockholm. Matsalen placerades mot gården 
medan salong/förmak, sängkammare och herrum alltjämt placerades i fil mot gatan. Mot 
gården placerades ett par sovrum, kök samt ett eller flera rum för tjänstefolket. Birgit Gejvall 
analyserar de borgerliga bostädernas idéhistoria, med tyngdpunkt på bostäder i Stockholm 
från 1800-talets senare hälft. Boken, publicerad i en begränsad upplaga vid 1900-talets mitt, 
när såväl bostadsplanering, utredningar och utställningar hade ett stort fokus på vardaglig 
funktion, på praktiska och rationella lösningar, fick en begränsad uppmärksamhet. Gejvall 
analyserade ett ämne som inte låg i tiden och det var först 1987 som en nyutgåva publicera-
des, och avhandlingen fick därmed förnyad aktualitet. Undersökningen baserades på ett om-
fattande ritningsmaterial från 1800-talets Stockholm och behandlade bostadsvanor och bo-
stadsnormer, med fokus på de två dominerande bostadsplanerna: herrgårdsplanen och konti-
nentalplanen. se Gejvall, 1952, s. 120-155. 
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   Konstvetaren Anne Summer analyserar adelns slott och hur dess rumsliga 
uppbyggnad påverkade de borgerliga idealen kring sekelskiftet 1900.457  

Summer belyser aristokratins slott och skillnader och likheter mellan de 
byggnader som den svenska adeln i många fall låtit gå i arv generation efter 
generation, hur dessa ideal påverkade de byggnader som det nyrika borger-
skapet lät uppföra under den nämnda perioden. Summers undersökning är 
tvärvetenskaplig och utifrån ett etnologiskt perspektiv sätter hon såväl män-
niskan och sättet att använda rummen i centrum, med såväl ekonomiska per-
spektiv och en mångfald av socialhistoriska kontexter. Summer belyser hur 
1800-talets nyrika borgerskap genom arkitektur valde att konstituera identi-
tet och manifestera samhällelig position och genom att jämföra med byggna-
der uppförda av och till aristokratin belyser Summers hur borgerskapet 
anammade den traditionstyngda adliga arkitekturuppfattningen, men även 
hur spåren av borgerlighetens individualistiska åskådning och framåtskri-
dande livssyn, konsumtionsmönster och smak manifesterades i dessa bygg-
nader.458 
   I Habermas hypoteser om framväxten av den borgerliga offentligheten har 
aristokratins salongskultur som en viktig institution, en del av den litterära 
offentlighet som under 1700-talet förebådar den borgerliga politiska offent-
ligheten.459 Habermas hypoteser om framväxten av den borgerliga offentlig-
heten inbegrep en rad analysområden. Helt kort kan det sägas att successivt, 
genom samtal, publikationer, press, konst, gallerier och konstkritik utveckla-
des en diskursiv demokrati, en borgerlig offentlighet, präglad av idén om 
samtalet, diskussionen och den fria pressen som medel för demokrati och ett 
öppet, offentligt och tillåtande samtal. Detta fick konsekvenser, såväl för det 
offentliga livet i staden med en allt mer utbredd umgängeskultur på restau-
ranger, teatrar och andra offentliga platser.460  
 

                                                      
457 Anne Summer, Borgerliga ambitioner och adliga ideal Slott och byggherrar i Sverige 
kring sekelskiftet 1900, Stockholm:2004, s. 19 ff.   
458 Summer, 2004, s. 19 ff.   
459 För aristokratin var salongerna politiska och konstnärliga fristäder och till salongerna kom 
konstnärer och intellektuella för att diskutera idéer eller finansiering, vilket innebar att privat-
personer ur aristokratin samlades för ett offentligt umgänge i hemmen, främst för att arrange-
rade litterära och politiska samtal. Värden för salongen var nästan alltid en kvinna och salong-
ernas karaktär som sociala bjudningar gjorde både värd och gäster delvis skyddade från poli-
tiska ingripanden, medan samtalen utanför hemmen hade en annan inskränkt åsiktsfrihet. 
Aristokratins salongskultur är en central idéhistorisk referens för Habermas, som i detta hän-
seende har blivit kritiserad för sin teori om salongerna och offentligheten inom salongen som 
varande i opposition mot hovet, medan umgänget i salongerna snarare kommit att betraktas 
som en förlängning av hovkulturen. Se Jolanta T. Pekacz, Conservative tradition in pre-
revolutionary France, Ney York:1999, 3.  
460 Habermas, 1984, s. 44 f., 51f. 
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Denna succesiva etableringen av en borgerlig offentlighet hade inflytande i 
hur bostäderna planerades. Salongskulturen, det vill säga ett offentligt um-
gänge i hemmets sfär, blev en central aspekt när den borgerliga bostaden 
planlades. Den borgerliga symbolmiljön baserades så på denna separering 
av privata och offentliga sfärer. Matsal, salong och förmak var rum ämnade 
för representation och offentligt umgänge i hemmet. Korridorer, passager, 
serveringsgångar, dörrpartier eller hallar var symboliska och reella skiljelin-
jer mellan den privata och offentliga sfären. Med salongen som utgångs-
punkt organiserades hemmets rum för ett offentligt sällskapsliv; rum för 
samtal och konversationer, där hemmet var en markör, en plats för att visa 
upp familjens sociala position, en skådeplats för familjen, för gäster och 
affärsbekanta.461 I den borgerliga familjestrukturen från det sena 1800-talet 
var tjänarskapet en viktig del av det borgerliga hushållet. Tjänstefolk var 
förutsättning för familje- och hushållets skötsel, och i den borgerliga våning-
en från 1800-talets fick synen på tjänstefolket genklang i bostadens plane-
ring. Hierarkin mellan tjänstefolk och herrskap manifesterades genom rum-
mens placering. I den borgerliga symbolmiljön separerades tjänstefolket 
redan i trapphuset med en egen separat ingång och små rumsliga alkover i 
nära anknytning till bostadens ekonomiavdelning.462 Separerat från salong 
och matsal placerades herrummet, ett rum som var såväl ett arbetsrum, ett 
bibliotek, ett rökrum, vilket utgjorde en könskodad manlig sfär, ett privat 
rum för husfar men också ett offentligt rum, företrädesvis för manliga gäs-
ter.463 Om och hur samt i så fall varför en traditionsförankrad redaktion 
bakom tidskriften Hem i Sverige förvaltade den borgerliga bostadens symbo-
liska och rumsliga uppbyggnad är ämnet för nästkommande avsnitt.             
 

                                                      
461 För ytterligare diskussion om rumslighet, och representation inom hemmets sfär, se Jerrold 
Seigel. Bohemian Paris: culture, politics and the boundaries of bourgeois life, 1830-1930, 
NewYork:1999, s. 53 ff. 
462 Begreppet borgerlig materialism har sammanfattat den omsorgsideologi som var tidstypisk 
vid seklets första årtionden, det vill säga att privilegierade kvinnors emancipatoriska strävan-
den var förenade med en konservativ syn på underprivilegierade. En egen ingång, ofta små 
rumsliga alkover i nära anknytning till hushållets ekonomiavdelning. Den borgerliga matriark-
ismen innebar att hembiträden förväntades stå till tjänst när herrskapet hade behov. Hembiträ-
det hölls samtidigt utanför herrskapets sociala relationer. Arbetsgivaren utövade samtidigt en 
sträng social kontroll av hembiträdet som förväntades acceptera herrskapets världsåskådning, 
levnadssätt och ställning i samhället. se Ann-Katrin Hatje, ”Triangeldramat”, i Kvinnans plats 
i det tidiga välfärdssamhället, (red. Annika Baude och Cecilia Runnström) Stockholm:1994, 
s. 80. 
463 August Brunius skrev om villorna som planerades i trädgårdsstäderna under 1900-talets 
första decennium, där han diskuterade just denna manliga sfär i herrummet. Se August Bru-
nius, Hus och Hem Studier af den svenska villan och villastaden, Stockholm:1911, s. 15 f. I 
Gejvalls redogörelse har detta herrum en rad benämningar: ”herrns rum”, ”professorns”, 
”doktorns”, allt efter innehavarens yrke, ibland kallades det också för ”kontoret” eller ”skriv-
rummet” se Gejvall, 1952. s. 225.                      
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Tidskriften Hem i Sverige: 1930-talets produktion  
av bostadsideal för en kategori som definierades  
om medelklass   
”Storlägenheterna inne i staden äro ett släkte i utdöende.”464 I tidskriften 
Hem i Sverige publicerades under 1930-talet en mängd artiklar om fördelar-
na med förorter med egnahem, förorter som ansågs främja såväl familjens 
trevnad, och barnens välbefinnande, där ljuset, den friska luften och till-
gången till den egna trädgården, lanserades som framtidens boendeideal. I 
Tidskriften publicerades, vilket jag kommer att diskutera nedan, återkom-
mande artiklar som på olika sätt beskrev trädgårdsstäder i Bromma, Saltsjö-
baden etc.465 Den traditionella staden, kvartersstaden och den traditionella 
borgerliga våningen på malmarna ingick inte nämnvärt i det redaktionella 
materialet. Trädgårdsstäderna ställdes i fokus och inte minst den fristående 
villan. Men hur skulle dessa egnahem vara planerade?  
   I Sverige introducerades funktionalismen relativt snabbt. Från att ha dis-
kuterats teoretiskt i slutet av 1920-talet blev funktionalismen en domine-
rande planeringprincip, både i debatt och i tillämpning, redan under 1930-
talet. När Gregor Paulsson och många andra tongivande funktionalister åren 
kring 1930 lanserade den funktionalistiska arkitekturen fanns två samman-
länkade tankefigurer som jag ser som betydande för min fortsatta analys, 
tankefigurer som jag menar påverkat hur bostadsplaneringen från denna 
period tidvis tolkats i tidigare forskning. Dels fanns en tendens att betona 
vardagen, hemmet som en i huvudsak privat sfär. Den andra tankefiguren, 
direkt sammanlänkad med den första, skulle, såsom Paulsson uttryckte sa-
ken, innebära ett ”upphävande av konventionsbundna fördomar om bosta-
dens användning och utformning.”466 Det kan därför framstå som att de som 
pekades ut som traditionalister, de som värnade om traditioner, hantverk och 
borgerliga symbolvärden, såg sig tvingade att ge upp, inte bara under Stock-
holmsutställningen 1930 utan generellt under 1930-talet och decennierna 
framöver.467   

                                                      
464 Dan Byström, ”Stockholms kommunala trädgårdsstäder alltjämt på marsch”, i Tidskriften 
Hem i Sverige, nr. 2:1936 Stockholm:1936, s. 163. 
465 (Anonym), ”En exposé av tomtområdena i Stockholmstrakten”, i Tidskiften Hem i Sve-
rige, nr. 3:1936.  Stockholm:1936, s. 191.  
466 Paulsson, 1939, s. 7.  
467 Debatten om ”tradis” och ”funkis” har setts som ett betydande vägskäl, en debatt som 
analyserats i tidigare forskning. I stort handlade debatten om tolkningsföreträde kring vad som 
skulle räknas som bra och funktionell formgivning. På en sida i debatten stod teoretiker och 
arkitekter knutna till Svenska Slöjdföreningen, där Gregor Paulsson, Uno Åhrén och andra 
propagerade för standardisering, rationalisering, och industrialisering. På andra sidan i debat-
ten stod Carl Malmsten, Elsa Gullberg och andra debattörer som propagerade för nationella 
traditioner, hantverk och vad som då ansågs vara ”svensk” heminredning. Därför betonades 
hemmets traditionella karaktär och ett bostadsideal där traditioner på olika sätt borde förenas 
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Arkitekturhistoriker Anders Bergström har lyft fram en diskussion från 
1930-talets början som behandlade just representanter från arkitektkåren och 
olika synsätt på arkitektens/arkitekturens roll i samhällsutvecklingen.468  För 
att kunna närma mig hur redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige och 
den bostadsideologi som lanserades i nummer efter nummer under 1930-talet 
är det av vikt att belysa en debatt om arkitektens roll i samhällsutvecklingen 
under dessa decennier. Bergström visar att i förlaget Spektrums tidskrift 
Arkitektur och samhälle genomfördes 1933 en enkät där representanter från 
arkitektkåren svarade på frågan hur de såg på arkitektens roll i samhället. 
Arkitekt Ivan Tengbom, under 1930-talet chef för Kungliga byggnadsstyrel-
sen, svarade att han inte ansåg det vara arkitektens uppgift att leverera radi-
kala och samhällsomdanande förslag. Arkitekt Sune Lindström hade vid den 
här tiden en helt annan åsikt: arkitekteten skulle enligt Lindström inte bara 
planera enskilda hus utan också göra planer för hela samhället. Ivar Ten-
gbom hade en mer pragmatiska hållning. Tengboms tanke var att arkitektens 
främsta uppgift var att planera byggnader efter de behov som efterfrågades 
av såväl privata och offentliga beställare.469   
  Arkitekt Erik Wåhlin var knuten till tidskriften Hem i Sverige som under 
1930-talet, och som skribent formulerade han sina argument mot den bo-
stadsideologi som betonade hemmet som en i huvudsak privat sfär. Hans 
målgrupp var villabeställare med ”goda ekonomiska omständigheter.”470 och 
i en längre artikel publicerad under krisåret 1934, då det rådde ekonomisk 
deflation, bostadsbrist och hög arbetslöshet, skrev Wåhlin: 
  
   

Den moderna arkitekturen vill gärna bli betraktad som en social företeelse. 
Med förkärlek studeras därför de små bostädernas problem; god bostadsstan-
dard skall bliva den stora massans egendom. Man sätter gärna ett skiljetecken 
mellan den nya behovsarkitekturen och äldre, representativ byggnadskonst. 
Men även om utvecklingen går mot sundare, bättre och mer ekonomiska bo-
städer för de mindre bemedlade, så är det därmed icke sagt, att den stort an-
lagda bostadstypen går sin undergång tillmötes. Tvärtom, även den upplever i 
våra dagar en renässans. Men dess utformning sker nu efter andra linjer än 
förut, linjer som i viss mån, sammanfalla med dem, som giva form åt den 
mest anspråkslösa bostaden. Båda behärskas nämligen enväldigt av den 

                                                                                                                             
med den moderna samhällsutvecklingen. Eva Rudberg, ”Rakkniven och lösmanschetten”, i 
Formens rörelse: Svensk Form genom 150 år. (red. Kerstin Wikman) Stockholm:1995, s. 131 
f. Samt Ivanov. 2004, s. 282 f. 
468Anders Bergström, Arkitekten Ivar Tengbom. Stockholm:2001, s. 279 f.  
469 Ivar Tengbom, i Arkitektur och samhälle, nr. 3:1933, Stockholm:1933, s. 16. Se även 
Gotthard Johansson, Funktionalismens framtid: kritiska betraktelser, Stockholm:1935, s. 44. 
470 Erik Wåhlin, ”En spekulation i ärlighet”, i Tidskiften Hem i Sverige, nr. 
1:1938.Stockholm: 1938, s. 25.  
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stränga despot, som heter ekonomin. Just denna sak gör utformandet av den 
stora villan till en särdeles delikat uppgift. Byggnaden ska först och främst 
vara bostad och icke tillfällig uppehållsort för kavaljerer eller salongslejon. 
Men den skall vara användbar för representation. I detta ord lägga vi av 
gammal vana en icke oväsentlig biton av slöseri och prakt, något som stäm-
mer ganska illa överens med det nyss nämnda ordet ekonomi. Att represen-
tera betyder dock icke endast att bjuda på stora middagar i magnifika salar. 
Begreppet har en långt vidare betydelse. Att kunna se en större krets av vän-
ner hos sig vid en tid på dygnet, då barnen börja kunna sova ostört, att kunna 
taga emot en underlydande utan att han behöver komma i kontakt med famil-
jen, att kunna utföra ett krävande tankearbete utan att störa familjens trevnad 
och utan att själv bli störd, att detta är på sitt sätt representation. Om man 
därmed avser en persons förmåga att i sin omgivning skapa ett synligt uttryck 
för sin ställning i samhället. 471          

 
Den traditionella borgerliga bostaden var en del i den symbolmiljö som 
syftade till att markerade ut innehavarnas samhälleliga position. Som såväl 
identitets- och statusmarkörer var herrgårdsplanen och kontinentalplanen 
nästintill standardiserade bostadsplaner från 1800-talets mitt. Delade värde-
ringar, preferenser och normer kring könsroller, familjehierarki och en upp-
delning av privat och offentligt umgänge, manifesterades och konkretisera-
des genom planering och rumslighet. Symboliska och reella slussar separe-
rade familjemedlemmarna i olika rum som herrummet, salongen, fruns säng-
kammare och rum för tjänstefolk. I Wåhlins argumentation återfinns en rad 
idéer och värderingar, kopplade till traditioner och invanda föreställningar 
om hemmet som såväl privat som offentlig arena, med könsbestämda rum. 
Wåhlin framställde bostaden som en plats för såväl ett representativt och 
offentligt sällskapsliv, där även den rumsliga differentieringen, hierarkin 
mellan olika rum och rumsfunktioner, diskuterades. Herrummet skulle 
alltjämt vara till för att tillgodose mannens yrkesverksamhet och behov av 
rumslig representation och den stora villan framställdes som en viktig sym-
bol och markör för att peka ut ägarens samhälleliga position, i första hand 
vara en statussymbol för mannen, yrkesmannen och familjeförsörjaren, en 
villa som i såväl sin inre rumsliga organisation som i sitt yttre skal skulle 
kontrasteras mot bostäder för ”de mindre bemedlade.” Tendensen att lansera 
bostadsideal med distinktioner mellan socialgrupper var ett återkommande 
tema i det redaktionella innehållet under 1930-talet. Jag ska här kontextuali-
sera arkitekt Erik Wåhlins retorik om den borgerliga bostadens symbolvär-
den och diskutera tidskriften Hem i Sverige, såväl idéhistoriskt, tidskriftens 
roll i ämnesfältet bostadsplanering samt återkoppla till de teoretiska ut-
gångspunkter jag diskuterade i inledningskapitlet. 
                                                      
471 Erik Wåhlin,”Den stora villan”, i Tidskiften Hem i Sverige. nr. 1B:1934. Stockholm:1934, 
s. 3-6 samt 13.  
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Tidskiften Hem i Sverige: en kontextuell inramning  
Även om tidskriften idag, i modern forskning om bostadsplanering från 
1900-talets mitt, inte förekommer nämnvärt som källa, var publikationen 
tongivande under sin samtid. ”Så vitt jag kan se har Hem i Sverige utvecklat 
sig till ett slags de svenska hemmens encyklopedi, en uppslagsbok, som 
borde finnas överallt där man har intresse för de svenska hemmens utveckl-
ing och förkovran”, skrev Axel Dahlberg, Stockholms stads fastighetsdirek-
tör under 1930-talet. 472 Tidskriften var en av de äldsta i Sverige med hem-
mets sfär som övergripande inriktning. Dess tidigaste publikationer var kvar-
talsblad från Nationalföreningen mot emigration som bildades 1908. 1926 
blev det en självständig publikation och tidskiften var fram till 1950-talet 
den centrala opinionsbildande publikationen för egnahemsrörelsen, den vik-
tiga opinionsbildande kraft som verkade värnade om inhemska, nationella 
bostadsfrågor.473 
   I Tidskriften behandlades såväl befolkningsfrågor, landsbygdens bostäder, 
småbruk och egnahem. Tidskriften innehöll texter om utredningar, bostads-
tävlingar, reseskildringar, texter om bostadsbrist, hygieniska kök och stan-
dardutveckling och inte minst trädgårdens planering – tidskriften Hem i Sve-
rige avspeglade den allmänna och allt mer intensiva bostadspolitiska debatt 
som präglade mellankrigstiden. Det är viktigt att påpeka att bakom de texter 
som publicerades i tidskriften fanns en rad enskilda skribenter, med kompe-
tenser i olika ämnesfält. Såväl arkitekter, inredningsrecensenter, trädgårdsar-
kitekter och i andra yrkesområden verksamma skribenter skrev texter. Tid-
skriftens skribenter behandlade en rad olika ämnen: hur pälsen bäst förvara-
des under sommarsäsongen, hur läsekretsen skulle gå till väga för att anställa 
tjänstefolk, reseskildringar, juridik, ekonomi etc. 474 
    Jag kommer analysera redaktionen bakom tidskiften Hem i Sverige som 
ett kollektiv – en utgångpunkt som jag här ska diskutera teoretiskt. Foucaults 

                                                      
472 Axel Dahlberg, ”Hem i Sverige inför tioårsjubileet, några uttalanden om tidskriftens kul-
turgärning”, i Tidskiften Hem i Sverige nr. 1:1936. Stockholm: 1936, s. 9. 
473 Tidningen var landsomfattande och nådde också emigrerade ”utlandssvenskar” i både 
Brasilien, Kanada och USA. Och trots att det påtalades att: ”Hem i Sverige kan glädja sig åt 
en i hela landet omfattande, sällsynt jämn fördelning och åt en läsekrets som, populärt talat, 
sträcker sig från topp till tå”, visade redaktionen inför sina annonsörer att yrkeskategorierna 
bland läsekretsen exempelvis var: ”bank- och kontorsfolk, riks, spar-, och andra direktörer, 
bankkamrerare och tjänstemän, revisorer, kontorister, prokurister.” (Anonym) ”Kring tidskif-
ten”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 11:1932. Stockholm: 1932, s. 445.  
474 Tidskiften behandlade det mesta som rör hemmets sfär och konsumtion: artiklar om bostä-
der, heminredning, möbler, trädgårdar, mode och familjejuridik. Ett urval av artikelrubriker 
från 1932 får här exemplifiera den redaktionella bredden: ”Standardtyper på egnahemsbyg-
gandsväsendets område”, ”Timmerstugans renässans”, ”Svenska folkspetsar”, ”Arbetslöners 
inflytande på byggnadsverksamheten”, ”Svensk silversmide dags dato”. För Per Albin Hans-
son se ”Det goda hemmet - den bärande grunden för samhället”, i Tidskriften Hem i Sverige 
nr. första kvartalet:1933. Stockholm: 1933, s. 8. 
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diskursbegrepp inbegriper vad som under en speciell epok kan sägas, skrivas 
och tänkas och inbegriper bland annat också handlingsmönster och institut-
ionella arrangemang. Med såväl föreskrivna, uttalade och outtalade regler är 
diskursen självreglerande och definierar vad som är möjligt, omöjligt, accep-
terat att uttala vid en viss tidpunkt. Och som en strukturell praktik skapar 
diskursen en specifik typ av vetande och utsagor.475  Jag ser på redaktionen 
bakom tidskriften som en diskursiv formation, men också som ett exempel 
på var kunskapssociologen Ludwig Fleck beskriver som ett tankekollektiv.476 
I korthet betyder ett tankekollektiv en grupp av människor som såväl utbyter 
idéer som värdegrunder och där gruppens medlemmar står i en tankemässig 
växelverkan med varandra. Tankekollektivet medverkar på så sätt till att 
definiera ett tankeområdes utveckling, såväl dess historia som dess fram-
tid.477 Visserligen består ett sådant tankekollektiv av individer, i tidskriften 
Hem i Sverige var de såväl arkitekter som kritiker. Men enligt Flecks teori är 
det gemensamma sätt att tänka kring en specifik fråga som bygger upp ett 
sådant tankekollektiv, där delade referenser och värderingar är ett resultat av 
att gruppen tillsammans byter idéer och värdegrunder.  Så stället för att rikta 
fokus på de enskilda skribenterna och i detalj belysa deras avsändarposition-
er ser jag redaktionen bakom tidskriften Hem I Sverige som ett sådant kol-
lektiv med en gemensam agenda.   
   Det redaktionella innehållet marknadsförde enfamiljsvillan, och det visa-
des villaexempel som var ekonomiskt tillgängliga för flera kategorier av 
bostadssökande familjer. Redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige ville 
appellera till en läsare som gick i villatankar, eller just flyttat in i en villa, 
läsare som hade ett särskilt intresse att informera sig om byggnadsteknik, 
bostadsplanering, heminredning och trädgårdsskötsel. Artiklarna och bild-
materialet som publicerades vid 1900-talets mitt visar att redaktionen hade 
en ambition att både följa och utveckla den estetiska ambition som lansera-
des av samtidens ledande arkitekter. Konstvetaren Leif Johnsson påpekar 
just att tidskriften Hem i Sverige, genom såväl arkitekttävlingar och det red-
aktionella innehållet, spelade en viktig roll i att forma villabostaden som 
ideal och norm för familjen.478 Men redan från början och framförallt under 
1950-talet, speciellt under redaktör Ulla Molins ledning, riktade tidskriften 
in sig på städernas bostadsbyggare och så särskilt på en kategori av bostads-
konsumenter som definierades som medelklass. Johnsson påpekar också att 
den huvudsakliga på målgruppen som definierades som medelklassen fick 
konsekvenser. Genom att i huvudsak fokusera på en målgrupp exkluderades 

                                                      
475 Foucault, 1993, s. 21. Se även Liedman, 2006. s. 415.  
476 Bengt Liljeqvist, Ludwig Flecks jämförande kunskapsteori, Stockholm:2003, s. 47. 
477 Liljeqvist, 2003, s. 47.  
478 Leif Jonsson, Från egnahem till villa Enfamiljshuset i Sverige 1950-1980. Gävle:1985, s. 
126. 
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att antal andra kategorier i det redaktionella innehållet: mindre betalnings-
starka familjer, ensamstående samt äldre.479  

”Medelklassens identitetskris”  
– en idédebatt vid 1900-talet mitt.        
Tidskiften Hem i Sveriges inriktning mot en kategori som definierades som 
medelklass kan relateras till en samhällsdebatt om klass och livsstilsideal 
kopplat till ekonomi och utbildning. En av tidskriftens skribenter, redaktör 
Hjalmar Cassel, skrev 1938, hur kostnader och inkomstförhållanden föränd-
rats sedan 1920-talets mitt. Genom att räkna samman inkomster och utgifter 
i relation till index och inflation kom Cassel fram till följande centrala slut-
sats: ”en påtaglig nedgång i medelklassens levnadsstandard har tydligen 
försiggått samtidigt som de lägre tjänstemännen och i synnerhet arbetarklas-
sen väsentligt förbättrat sin levnadsstandard.”480  
   Redaktör Cassels artiklar om vad han såg som sin läsekrets försämrade 
villkor avspeglade innehållet i en större samhällsdebatt. Historiker Orsi Husz 
har lyft fram och sammanfattat flera intressanta teman ur en idédebatt, vad 
som kan definieras som en ”medelklassens identitetskris.”481 Debatten fördes 
i konservativa medier, där synen på klass var tvådelad i en kulturell och en 
ekonomisk dimension. Jag sammanfattar Husz analys enligt följande. Idéin-
nehåll i debatten kan sammanfattas i följande problemformulering: Hur 
skulle den allt större grupp av kategorin som definierades som medelklass 
förhålla sig till den expanderande välfärdsstatens ekonomiska utjämningspo-
litik? Frågan var i första hand grundad i ekonomin. För akademiker och 
andra tjänstemän föregicks yrkesliv och inkomster av en lång period av stu-
dier. En industriarbetare som gick in tidigt i arbetslivet kom under sin livstid 
upp i jämförbara inkomster. Inkomsterna för de kategorier som definierades 
som medelklass, räknade på en livstid, hade minskat, sett ur ett historiskt 
perspektiv. Livslönen blev ett relevant begrepp, och sett på hela yrkeslivets 
inkomster kom akademiker och tjänstemän alltså inte upp i nämnvärt högre 
inkomster än de grupper som etablerade sig som inkomsttagare i yngre år 
med kortare utbildning. Det lönade sig inte ekonomiskt, enligt debatten, att 
investera i utbildning. Denna utveckling som blev grogrund för en tydligare 
artikulering kring klass och klasstillhörighet vid 1900-talets mitt. I debatten 
gjordes det skillnad på ekonomi, kultur och utbildningsnivåer. Såväl inkomst 
och utbildning skapade värderingar kring en förväntad livsstil. Argumenten 

                                                      
479 Jonsson, 1985, s. 126.  
480 Hjalmar Cassel, ”Medelklassens levnadsstandard”, i Tidskriften Hem I Sverige, nr. 3:1938. 
Stockholm:1938, s. 247. 
481 Orsi Husz, ”Att räkna värdighet”, i Scandia tidskrift för historisk forskning nr. 2013:79:1. 
Lund:2013  
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var att det blev allt svårare att verkställa de kulturella ambitioner och den 
livsstil som motsvarade normativa ideal bland medelklassen, främst på grund 
av att inkomsterna inte i samma utsträckning kunde medverka till att för-
verkliga ens lågt ställda anspråk, som kunde ha realiserats bara en generation 
tidigare. Innehållet i lönekuvertet räckte helt enkelt inte till.482  
   Även i den politiska sfären bedrevs vad historikern Torbjörn Nilsson defi-
nierat som en ”kamp om tjänstemännen”. Högerpartiet, nuvarande Modera-
terna, hade sedan 1920-talet bara i begränsad mening haft en politisk inrikt-
ning mot den kategori som definierades som medelklass. Successivt under 
mellankrigstiden och mer uttalat efter andra världskriget började Högerparti-
ets politiska budskap få en tydligare inriktning mot tjänstemännen i bred 
mening; småföretagare, tjänstemän i enskild eller offentlig tjänst började i 
allt större utsträckning betraktas som väljarkårens kärna. Kampen om tjäns-
temännens röster kan dels relateras till att tjänstemännen blev fler, dels att 
Socialdemokraternas strategi var att gå från att vara ett arbetarparti till ett 
löntagarparti. Bland högerideologer betraktades tjänstemännen i allt större 
utsträckning som en brygga mellan kapital och arbete och ansågs därmed 
kunna medverka till en utbredd samförståndsanda. Från och med valrörelsen 
1944 blev tjänstemännen högerns främsta målgrupp, och både partiprogram 
och partiets utåtriktade material präglades av ambitionen att vinna röster från 
tjänstemannagrupperna.483  
   Denna debatt kring såväl ”tjänstemän” som ”medelklass” kan så relateras 
till 1930-talets debatt om befolkningsfrågan. När Alva och Gunnar Myrdal 
publicerade boken Kris i befolkningsfrågan initierade de en bred samhälls-
debatt484. Med en åldrande befolkning skulle det låga barnafödandet på sikt 
leda till allvarliga försörjningsproblem. Makarna Myrdal förespråkade en rad 
lösningar. Med både bostadsfrågan och befolkningsfrågan som utgångspunkt 
sammanfattades en tydligt formulerad framtidsprognos: befolkningsfrågan 
skulle lösas främst genom att myndigheterna grep in och levererade reformer 
för att uppmuntra till viljan att bilda familj. Fri sjukvård, skollunch och 
barnbidrag var några av förslagen, åtgärder med fokus på familjen som mo-
tiverades utifrån en önskan att understödja och främja familjen som levnads-
form. Byggandet av familjebostäder sågs som en av de viktigaste åtgärderna 
i befolkningspolitiken. Resultatet av denna bostadspolitik blev bland annat 
barnrikehusen för familjer med begränsad ekonomi.485  
   Redaktionen bakom Tidskriften Hem i Sverige identifierade vad vi kan 
kalla för en bostadspolitisk lucka, eftersom den kategori som definierades 
som medelklass hade, vilket påpekades gång på gång i tidskriften, ett margi-

                                                      
482 Husz, 2013, s. 87-115. 
483 Nilsson, 2004, s. 120 ff.  
484 Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, 2 uppl. Stockholm:1997. 
485 Yvonne Hirdman, Det tänkande Hjärtat Boken om Alva Myrdal, Stockholm:2005, 194 ff. 
Gaunt, 1983, s. 286-287. Samt Myrdal, 1944, s. 22 f.    
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nellt utrymme i 1930-talets bostadsdebatt.486I klartext hade dessutom Alva 
och Gunnar Myrdal formulerat att ”en positiv befolkningspolitik bör icke 
inriktas på att få enstaka fattiga familjer att föda ett stort antal barn, utan att 
förmå det stora flertalet att föda låt oss säga t.ex. 3 barn.”487  
   Historikern Orsi Husz har diskuterat vad hon definierar som den ”borger-
liga medelklassens identitetskris” under 1920-1930-talet.488 Husz analyserar 
både ekonomi och skatter men lyfter också fram bostadsplanering. Att som 
en konsekvens av den ”borgerliga medelklassens identitetskris” började 
konservativa tidskrifter i allt större utsträckning betona en distinktionens 
bostadsideal; att hemmet alltjämt skulle fylla traditionella behov. Skilda rum 
för det sociala umgänget inom hemmets sfär: matsal, salong, herrum, etc. 
som alltjämt skulle fylla funktionen för sociala sammankomster, bjudningar 
och middagar.  Husz visar att denna uppfattning om den särskiljande borger-
liga livsstilen allmänt var rådande under mellankrigstiden.489 Såväl befolk-
ningsfrågan, en upplevd identitetskris bland ”medelklassen” och tidskriftens 
Hem i Sveriges tydliga inriktning till en kategori som definierades som me-
delklass skulle så konkretiseras i bostadsplanering. Hur denna utrycktes, 
såväl i retorik som i bostadsplanering är ämne för analys i nästkommande 
undersökningsdel.              

”Varje familjemedlem kan ju snart  
sagt ha en hel våning för sig själv”    
- bostadsideal i Tidskiften Hem i  
Sverige under 1930-talet   
Tankekollektiv bakom tidskriften Hem i Sverige uttryckte gång på gång en 
kritik. Den funktionsdifferentierade bostaden om två till tre rum ansågs vara 
en bostad som kunde medverka till försämrade familjära värden. En sådan 
bostad ansågs inte motsvarade ens lågt ställda anspråk. Utifrån en sådan syn 
på bostaden ställde redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige en retorisk 
fråga. Den fiktive ”Herr medelsvensson” fick stå som talesman för den typ 
av bostadsplanering som redaktionen ansåg som föredömlig för den kategori 
som definierades som medelklass: ”Vad säga herrar arkitekter? Äro de be-

                                                      
486 Se Gunnar Janson, ”Bostadsfrågan – Nativiteten”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 3:1935. 
Stockholm:1935, 175. Erik Arrhén, ”Om framtiden ska bli vår, Befolkningspolitik i teori och 
verklighet”, i Tidskiften Hem i Sverige, nr. 3:1945 Stockholm:1945, s. 273-274. Gösta Malm, 
”Sällskapet Hem i Sveriges tävling om en familjebostad”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 
3:1945. Stockholm:1945, s. 279.  
487 Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, 2 uppl Stockholm:1997, s. 190.  
488 Orsi Husz,”Privatekonomin och den borgerliga medelklassens identitetskris”, Fronesis nr. 
24, Borgerlighet Stockholm:2007, s. 122. 
489 Husz, 2007, s. 122.  
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redda att gå i svarsmål för att ge ett bidrag till den funktionalistiska lösning-
en av medelklassens bostadsproblem?”490  
   När tidskriftens fiktive ”herr Medelsvensson” rekommenderade sina läsare 
att leta lämpliga tomter till sina villor skulle urvalet ske efter flera kriterier: 
skattesatser, kommunikationer, närhet till skolor, tomtpriser samt att området 
skulle befolkas av likasinnade. Äppelviken, Ålsten, Nockeby, Enskede, Salt-
sjö- Duvnäs och andra förorter med egnahem var därför att rekommen-
dera. 491 Fram till dess hade läkare, arkitekter, ingenjörer och andra tradition-
ella medelklasskategorier i decennier fram till 1930-talet bott i bostäder med 
en traditionell separering av den privata och offentliga sfären i hemmet. Vil-
lorna i trädgårdsstäderna i Bromma, Saltsjöbaden och på Lidingö innehöll 
herrum, rum för hembiträde, matsal och sällskapsrum på nedre plan, privata 
sovrum på det övre planet.492 I den borgerliga bostaden från 1800-talets sista 
decennier separerades privata domäner och offentliga utrymmen genom en 
komplex planlösning. Dörrar, passager, hallar etc. var både reella och sym-
boliska skiljelinjer mellan privata och offentliga och könskodade rum. Plan-
lösningarna som illustrerades i tidskriften Hem i Sverige under 1930-talet 
ansågs vara mer rationellt uppbyggda, utan de många och trånga passager, 
hallar och vrår som kunde återfinnas i en våning planerad under 1880-talet. 
Små ytor betraktads som omotiverade, främst av ekonomiska skäl då de upp-
tog en alltför stor del av bostaden, räknat av den totala bostadsytan.493  
   I de planlösningar som publicerades i tidskriften var rationalisering ett 
återkommande tema. Planlösningens organisation skulle reduceras, ovid-
kommande och svårmöblerade utrymmen skulle planeras bort. Flera av de 
traditionella rumsförteckningarna - förmak eller salong etc. – ersattes med 
begrepp som sällskapsutrymmen, vardagsrum, sovrum, hall. 494  
                                                      
490 (Anonym), ”Ett Hem - eller en maskin för livsföring? Herr Medelsvensson har ordet”, i 
Tidskriften Hem i Sverige, nr. tredje kvartalet:1934. Stockholm:1934, s. 178.  
491 (Anonym), ”Herr Medelsvensson ser på tomter”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 1:1935. 
Stockholm: 1935, s. 34.  
492 August Brunius skrev om villorna som planerades i trädgårdsstäderna under 1900-talets 
första decennium. I boken Hus och Hem Studier af den svenska villan och villastaden, publi-
cerad 1911, förde Brunius fram argument för att behålla serveringsgångar, vikten att alltjämt 
planera de representativa rummen i fil, där såväl symboliska som reella slussar skulle med-
verka till att rummen behöll sina traditionella funktioner, men vilka skulle moderniserade 
efter ”en ordinära svensk medelklassfamilj”.  Se August Brunius, Hus och Hem Studier af den 
svenska villan och villastaden, Stockholm:1911, s. 14 ff.                  
493 Se bland annat Erik Wåhlin, ”Planlösningens ekonomi”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 
2:1934. Stockholm: 1934, s. 78. 
494 Se bland annat E. Dahlberg och R. Gavel, ”Till villabyggandets rationalisering”, i Tid-
skriften Hem i Sverige nr. 4:1936 Stockholm: 1934, s. 344. Samt Waldus Wikén, ”En ”Stor 
villa” byggd på spekulation”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 1b:1934. Stockholm: 1934, s. 8. 
Waldus skrev om denna rumslighet: ”Sällskapsutrymmena i huset äro stora, öppna och fritt 
förbundna med varandra. Det är ju ganska sällsynt numer att man delar upp dem i en mängd 
små rum med olika benämningar; har man vant sig vid det stora vardagsrummet med dess rika 
möjligheter, återgår man ej gärna till det gamla systemet.” 
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Rummens sammansättning och inbördes förhållande varierade visserligen 
också i de nya planlösningar som publicerades i tidskriften Hem i Sverige 
under 1930-talet, men bostäderna innehöll trots det nästan alltid följande 
rumskomponenter. 495 I entréavdelningen en jungfrukammare, kök och säll-
skapsutrymmen som vardagsrum och matsal. I sällskapsavdelningen åter-
fanns i mindre villor ett vardagsrum, i större villor hela serier av vardags-
rum, matsal, herrum och salong. I entréavdelningens hall finns passager, 
skjutdörrar eller dörrar till sällskapsavdelningen och köks- och ekonomiav-
delning. I ekonomiavdelningen finns ett kök. I större villor finns där både 
kök, matrum, serveringsrum, jungfrukammare och sovalkov. Större villor 
hade ofta en representativ huvudentré och en mindre köksentré för tjänste-
folk och leveranser till hushållet. I övervåningens privata sfär återfanns ett 
varierande antal sovrum beroende på villastorlek, ett badrum och en hall, 
eller en övre neutral större hall. Behovet att separera familjens medlemmar 
medförde ibland att hembiträdets toalett placerades i källaren, och framför-
allt separerades den representativa entrén från hembiträdets köksentré. Vil-
lorna som illustrerades och beskrevs, företrädesvis av arkitekterna själva, var 
vanligen byggda i exklusiva material: kapprum med kolmårdsmarmor, hel-
glasade dubbeldörrar mellan matsal och sällskapsrum, stavparkett, trappor i 
massiv ek, marmorbänkar och inbyggt elektriskt kylskåp i köket. Öppen spis 
såväl i övre hallen som i sällskapsrummen, franska dörrar som entré till ter-
rasser, kassettak i herrummet och ibland ett traditionellt blyinfattat fönster 
vid entrén eller i trapphuset. Arkitekt Erik Wåhlin skrev om denna planering 
som separerade privata och offentliga sfärer, familjemedlemmar och tjänste-
folk:       
 

Byggnaden är så belägen, att man bekvämt når huvudentrén från vägen. Ge-
nom vindfånget kommer man till en förplats varifrån alla husets delar lätt 
kunna nås: kapprum med wc, vardagsrum, herrum (som kan vara bibliotek el-

                                                      
495 Min analys baseras på följande artiklar, samtliga publicerade i Tidskriften Hem i Sverige 
under 1930-talet: Georg Lindberg, ”Tvenne Nockebyvillor”, nr. 11:1932, s. 452. Olof Nils-
son, ”Två villabyggnader”, nr. 11:1932, s. 458. Olof Nilsson, ”Ritningar till villan”, nr. 
4b:1933, s. 15. N. W. Larsson, ”Tvenne enfamiljsvillor”, nr. 4b:1933, s. 21. Erik Wåhlin, 
”Planlösningens ekonomi”, nr. 2:1934, s.78. Henrik Muller, ”En eller två våningar” nr. 
3:1935, s. 179. Erik Wåhlin, ”Ur skissboken”, nr. 1:1935, s. 10. Georg Lindberg, ”Bostadshus 
i Djursholm och Bromma”, nr. 4:1935, s. 264. Erik Wåhlin, ”Ett par villatyper”, nr. 4:1935, s. 
266. Georg Lindberg. ”En stor och en liten villa, villabyggnad i Ålsten”, nr. 5:1935, s. 345. 
Henrik Muller, ”Tegel och tegelhus i Stockholmstrakten”, nr. 4:1936, s. 323. Erik Wåhlin, 
”En spekulation i ärlighet”, nr. 1:1938, s. 25. Hugo Häggström, ”En villa”, nr. 3:1938, s. 249. 
Edvin Engström, ”En splitterny Ängbyvilla”, nr. 1: 1937, s. 19. Arvid Berghman, ”Kanske en 
utopi: en Önskevilla beskriven av Arvid Berghman och ritad av arkitekt G: Lindberg”, nr. 
2:1937, s. 119. B. Wiljmark, ”En Stocksundsvilla”, nr. 2:1937, s. 126. Lennart Atterlind, ”En 
tjänstemannavilla i Bofors”, nr. 3:1937, s. 240. Valdus Wikén, ”En tjugofemtusen- kronors 
villa”, nr. 3:1937, s. 250. 
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ler mottagningsrum), trappa till övervåningen och slutligen köksavdelningen. 
Vardagsrummet ligger ljust och inbjudande rakt framför den inträdande, detta 
rum ha direkt anslutning till matsalen; då den stora skjutdörren är öppen bilda 
dessa båda rum ett gemensamt utrymme. Herrummet är däremot strikt avskilt 
för att vara ostört. På övervåningen finns 4 sovrum. Badrum, borstrum, stor 
och ljushall samt tillräckligt antal garderober. Hembiträdena ha sitt rum i di-
rekt förbindelse med köksingången. Kök och serveringsrum äro rikligt till-
tagna och lämna plats för en inventiös utrustning. 496    

 
Att herrummets alltjämt betonas av redaktionen bakom tidskriften Hem i 
Sverige kan relateras till Brita Åkermans klassiska bostadssociala undersök-
ning, Familjen som växte ur sitt hem (1941).497 Teknikhistorikern Jan Erik 
Hagberg sammanfattar analyserna kring de faktiska hemförhållanden, så som 
de framställdes av Brita Åkermans, i följande sammanfattning: ”Det känns 
lite som att kliva in hemma hos ett tvärsnitt av Stockholm familjer våren 
1937. Det är trångt, enkelt och opraktiskt.”498 Åkermans undersökning syf-
tade till att ge en realistisk bild av hemförhållanden, företrädesvis bland 
trångbodda familjer i flerbostadshus. Åkerman identifierade också vad hon 
såg som annat problem: att mannen, hushållsförsörjaren sällan var hemma 
och framför allt inte medverkade i hushållets olika bestyr. Det offentliga 
livet på stadens krogar, föreningslivet eller besök hos bekanta och andra 
fritidsaktivitet lockade ut mannen från hemmet, vilket fick en betydande 
konsekvens: männen var inte hemma hos sin familj mer än i genomsnitt tre 
kvällar i veckan. Väl hemma tenderade männen i Åkermans undersökning 
han en utpräglat avslappnad inställning till hem, hushåll och familjeliv. I 
huvudsak var han sysselsatt med läsning, vila och radiolyssnande, även om 
han ibland kunde hjälpa sin fru med enklare hushållssysslor.499  
   I tidskriften Hem i Sveriges redaktionella material fanns under 1930-talet 
en återkommande tendens: syftet var att medverkade till att förstärka attity-
den kring mannens närvaro i hemmet: ”Ni ser alltså herrn sitta där med sina 
                                                      
496 Citatet från Erik Wåhlin, ”Den stora villan”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 1b:1934 
Stockholm 1934, s. 4. Arkitekt Bengt Lundberg, en av tidskriftens många skribenter, skrev en 
text om standardisering, och påpekade att historiskt fanns standardtyper för såväl stugan och 
dess utveckling som för herrgården och slottet upp till 1800-talets paradvåningar. Lundberg 
påtalade att storleken på bostaden varierade beroende på ekonomiska förutsättningar men de 
ofrånkomliga utrymmena och dess inbördes läge är i stort sätt var desamma: ”Det är ingen 
djävuls påfund eller någon socialnivellering som framkallat den monotoni som präglar det 
moderna byggnadssättet, det är en historisk återupprepning av vissa ofrånkomliga faktorer 
som ligga till grund och alltid legat till grund för historiska epokers uniformitet.” Bengt 
Lundberg, ”Uniformitet Eller Personlighet”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 5:1935. Stock-
holm:1935, s. 335.                
497 Brita Åkerman, Familjen som växte ur sitt hem, Stockholm:1941.  
498 Jan Erik Hagberg, ”Mannen som växte ur sitt hem”, i Kvinnans plats i det tidiga välfärds-
samhället, (red. Annika Baude och Cecilia Runnström ), Stockholm:1994, s. 80.    
499 Hagberg, 1994, s. 80. Samt Åkerman, 1941, s. 36 f.   
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ämbetsutlåtanden, sitt ritbräde, sina skrivböcker, sina kalkyler, medan bar-
nen leker i nedre hallen och jungfrun telefonerar till sin ’kusin’. Det är funkt-
ionalism det!”500 Med den moderna planeringen som utgångspunkt för sin 
kritik betonande tidskriftens redaktion att bostaden skulle ha ett eget rum för 
husfar, för arbete och stunder av lugn och ro: 
  

Jag tror husfadern är den som mest borde vara missnöjd med de nya arkitek-
terna. Är det ej han som står för inkomsten och för honom som bostaden i 
främsta rummet är till för? Är han ej medlem av familjen? Skall han hålla till 
på klubbar eller bio kanske? Varje familjeöverhuvud i de kategorier, som vill 
skaffa villor, måste därför tillgodoses med ett arbetsrum – ett herrum skulle 
man kalla det för.501  

 
Efter differentieringens principer separerades herrummet från sällskapsav-
delningen och rummet ansågs fylla flera funktioner. Dels att befästa man-
nens ställning i hemmet, som försörjare och yrkesman. Herrummet sågs 
alltjämt också som en sfär dit manliga kollegor, anställda eller bekanta trad-
itionsenligt skulle bjudas in för samtal och umgänge. Rummet lanserades 
även som en uppvisningsplats, en plats för den lärde mannen eller yrkes-
mannens rekvisita, med böcker, konst- och boksamlingar eller reseminnen. 
Samtidigt sågs det som ”ett tillgängligt och levande rum, med rättmätigt 
stängd dörr endast under härskarens strävaste arbetstid”. 502 (se bild 22, 23 
och 24) Herrummets existens motiverades också med moraliska argument, 
ett rum för tobaksrökning och alkoholintag där barnen skulle slippa insyn i 
sådana laster, och i händelse av äktenskapliga dalgångar fyllde så herrummet 
också en sista funktion: husfar skulle också kunna sova där.503 Separeringen 
av rum och familjemedlemmar relaterades till vad som ansågs var brister i 
den moderna planeringen:   
 

Det klagas över att de moderna bostäderna är skulden till de talrika skilsmäs-
sorna därför att kontrahenterna måste trängas med varandra i de små lägen-
heterna, säger frun i huset, den risken föreligger absolut inte i ett hus som 
detta. Om maken befinner sig i den andra ändan av huset är det som om han 

                                                      
500 Hilding Svartengren, ”Enfaldiga funderingar om funktionalism”, i Tidskriften Hem i Sve-
rige nr. 1B:1934. Stockholm:1934, s. 137. 
501(Anonym), ”Ett Hem - eller en maskin för livsföring? Herr Medelsvensson har ordet”, i 
Tidskriften Hem i Sverige, nr. tredje kvartalet:1934. Stockholm:1934, s. 177.  
502 Eva Schmith, ”Hur Herrarna har det”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 3:1932. Stockholm: 
1932, s. 110. 
503 (Anonym), ”Ett Hem - eller en maskin för livsföring? Herr Medelsvensson har ordet”, i 
Tidskriften Hem i Sverige, nr. tredje kvartalet:1934. Stockholm:1934, s. 178. 
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rest bort. Varje familjemedlem kan ju snart sagt ha en hel våning för sig 
själv.504 

 
Idealet om könsdifferentierad rumslighet tog sig uttryck även i sovrumsav-
delningen; redaktionen för tidskriften Hem i Sverige lanserade ett ideal som 
uppmuntrade till separerade sovrum, ”trots att funkisprofeterna alltid placera 
dubbelsängar i ett av sovrummen”.505 Hemmet framställdes framförallt som 
plats för ett offentligt umgänge: ”Om jag kommer på idén att bjuda ett par 
dussin vänner på middag, så vill jag ordna den saken i mitt hem och icke i 
brist på plats tvingas att gå på restaurang med dem”, påpekade en av arkitekt 
Erik Wåhlins villabeställare.506 Sällskapsrummen och matsalen betraktades 
som rum för offentligt umgänge inom hemmet och traditionsenligt placera-
des matsalen vanligen i anslutning till serveringsgång och kök. Enligt det 
egnahemsideal som lanserades i tidskriften Hem i Sverige skulle barnen få 
ett betydande utrymme. Trångboddhetens avigsidor lyftes fram, med alltför 
små bostäder för alltför stora familjer. Bristen på möjligheten att sova, stu-
dera eller umgås med vänner i privata rum var förenat med problem, men 
trångboddheten hade även andra sociala och psykologiska dimensioner. 
 

Trångboddheten skapar i sig själv friktionsanledningar och försvårar därmed 
sammanlevnaden inom familjen. Särskilt allvarligt är, att vantrevnaden i en 
allt för trång bostad driver familjemedlemmarna att tillbringa sin fritid utom 
hemmet. Denna flykt från hemmet är väl mest betänklig för barnen och spe-
ciellt för ungdomen i genombrottsåren.507          

 
Historikern Sten O Karlson har lyft fram såväl moraliska och socialhygi-
enisk motiv till en könsdifferentierade sovrum. Att separera barnen i olika 
rum, att separera alla familjemedlemmar i olika rum, innebar att planera 
fram en privat sfär för att individen skulle få egna utrymmen för att mer in-
tima handlingar skulle skyddas från blickar och insyn.508 En sådan aspekt, 
men också en allt mer etablerad tanke om det omoraliska att syskon av olika 
kön delande säng, formulerades bland annat av arkitekt Jöran Curman:  
 

Vissa mental-hygieniska krav på avskildhet mellan de olika familjemedlem-
marna sovplatser måste uppställas. Det är främst önskemålet att kunna skilja 

                                                      
504 Sign Wöjar, ”En egendomlig bostadsform, Besök i ett enfamiljshus i fyra våningar på St. 
Essingen”, i Tidskriften Hem i Sverige, Stockholm:1934, s. 268.  
505 (Anonym), ”Ett Hem - eller en maskin för livsföring? Herr Medelsvensson har ordet”, i 
Tidskriften Hem i Sverige, nr. tredje kvartalet:1934. Stockholm:1934, s. 177. 
506Erik Wåhlin och Nils Hjelm, ”En stor villa i måttligt format”, i Tidskiften Hem i Sverige 
nr. 5: 1937. Stockholm:1937, s.  459.   
507 Gunnar Janson, ”Bostadsfrågan – Nativiteten”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 3:1935. 
Stockholm:1935, s 175.   
508 Karlsson, 1992, s. 214.  
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på könen. När barnen komma in en bit i skolåldern, som kräver möjligheter 
till skilda sovplatser. Men även det behov av att få vara ensam med sina pro-
blem eller någon sysselsättning, som inträder vid ungefär samma ålder, gör 
det önskvärt, att bostaden medger möjligheter till avskildhet för de olika fa-
miljemedlemmarna.509          

 
Tankegångar om en rumslig könsdifferentiering konkretiseras i den bostads-
planering som publicerades i tidskriften Hem i Sverige. Vanligen separerades 
sovrummen från sällskapsavdelningen i nedre plan. Och på övre plan place-
rades efter könsdifferentieringens princip vanligen 3- 4 sovrum, där en hall, 
en halvoffentlig sfär, fungerade som sambandscentral för sovrummen, som 
”lekrum, första frukostrum eller sällskapsrum i allmänhet”, som arkitekt 
Waldus Wikén uttryckte saken.510  Denna halvoffentliga hall i villornas övre 
plan genererade så en planlösning med privata så kallade ”hela rum”, utan de 
passager och genomgångskorridorer som präglade 1800-talets rumsindelning 
i fil. Planeringen baserades delvis på tankar kring hygien och moral, bland 
annat för att barnen inte skulle leka i sina sovrum på dagtid. 511 En sådan 
rumslig separering av barnen sågs också som en förutsättning för en sociali-
sering in i ett sällskapsliv med egna vänner, och rummen skulle dimension-
eras för studier, fritid och sällskap i könskodade sovrum. 512 Föreställningar 
om flickors och pojkars särdrag tog sig uttryck i rumslig separering, med 
inredningsdetaljer som skulle medverka till att förstärka könsidentiteter:  
 

Nu är tiden inne för differentierade rum. Pojkrummet skall vara enkelt och re-
jält redan från början. […] pojkar skola känna att de kan rusta om, som de 
vilja, och att deras grejer och mobiler verkligen hålla att handskas litet vårds-
löst med. Särskilt roligt är det, om pojkarna själva kunna snickra ihop sina 
möbler. […] Det lilla vita flickrummet däremot, som vi alla sett så många 
gånger, får gärna ha litet ömtåligare saker, och det blir ganska individuellt, 
om flickan själv får vara med och ordna det och göra det sött, sy gardiner, 
kuddar och dukar. Det är emellertid ej alla flickor, det lilla näpna rummet 
passar. Är eder dotter käck och sportbetonad och kanske lite slarvig, så tvinga 

                                                      
509 Curman, 1944, s. 138.  
510 Arkitekt Waldus Wikén beskrev denna rumslighet: ”Övre våningen innehåller 5 sovrum 
och en rundligt tilltagen hall. Den senare kan användas till många ändamål, lekrum, första 
frukostrum eller sällskapsrum i allmänhet. Valdus Wikén, ”En ”Stor villa” byggd på spekulat-
ion”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 8, 1b:1934. Stockholm:1934.  
511 Kjerstin Göransson-Stenlåås, ”Barnkammaren ett förbisett rum”, i Tidskiften Hem i Sve-
rige nr. andra kvartalet:1933. Stockholm:1933, s. 141f. Se även David Helldén, i ”Alla Rum i 
Ett plan”, Tidskriften Hem i Sverige nr. fjärde kvartalet:1933. Stockholm: 1933, s. 252.  
512 Ulla Eklöf. ”Barnen i Hemmet II”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 4:1943. Stock-
holm:1943, 384.      
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inte henne i en miljö, vari hon inte trivs. Låt henne då få sitt rum sportigt och 
pojkaktigt, tids nog kommer det en kvinnlig prägel över det.513 

 
Bakgrunden till barnens privata och mer omsorgsfullt inredda rum kan rela-
teras till en successiv förändring, från den borgerliga våningen till sekelskif-
tesvillor i trädgårdsstäderna. 1800-talets borgerliga bostad utgick från herr-
skapets behov av det offentliga salongslivet, vilket fick den betydande kon-
sekvensen att föräldrarnas sovrum och rum för det offentliga umgänget i 
bostaden placerades i de främsta rummen, ofta mot gatan. Barnen och tjäns-
tefolket fick de minsta och ofta mörkaste utrymmena, vilka placerade avsi-
des i våningen. Kring sekelskiftet 1900 började uppfattningen om barnens 
fysiska miljö förändras. På ett estetiskt plan handlade det i mångt och myck-
et om att göra rent hus och sopa bort 1800-talets historiska stiltänkande. Med 
Ellen Keys bok, Skönhet för alla (1899), med Carl Larssons Sundborn-bilder 
och med arkitekt Ragnar Östbergs skrift Ett Hem (1905) etablerades en ton-
givande tanke: att individen skulle må bättre i vackra och väl inredda rum, 
att skönheten kunde medverka till att förädla människan.514 Det som ansågs 
vara överlastade inredningsideal skulle ersättas med ett enklare och anspråk-
slösare hem, vilket medverkade till ett allt större fokus på barnens välbefin-
nande. Soliga och ljusa barnkammare med en medveten gestaltning, med-
verkade till att skapa ideal och med föreställningen om barnens behov av väl 
inredda rum etablerades en allt tydligare ambition att skapa miljöer som 
skulle vara stimulerande och medverka till barnens välbefinnande. 515 
   Hembiträdets rum slutligen: I den traditionella borgerliga bostaden place-
rades herrummet av tradition ut mot gatan i den representativa rumsfilen, väl 
separerat från hembiträdets rum i ekonomiavdelningen i rumsfilen mot går-
den. Denna rumsliga ordning reproducerades i flera av 1930-talets villor, 
med herrummet i anslutning till huvudentrén och hembiträdets rum mot vil-
lans baksida.516 Hembiträdets rum placerades väl separerat från herrummet, 
en differentieringsprincip som inte alls motiverades i arkitekternas beskriv-
ningar, även om den moraliska aspekten var uppenbar. En hygienisk moti-
vering till separeringen framkom dock i tidskriften Hem i Sveriges bostads-

                                                      
513 Kjerstin Göransson-Stenlåås, ”Barnkammaren ett förbisett rum”, i Tidskiften Hem i Sve-
rige nr. andra kvartalet:1933. Stockholm:1933, s. 146 f. 
514 Ellen Key, Skönhet för alla: fyra uppsatser. Stockholm:1899. Ragnar Östberg, Ett Hem. 
Stockholm:1905.  
515 Idéerna hämtades delvis från engelska bostäder, där barnen hölls åtskilda från vuxna famil-
jemedlemmar genom tydliga och avskilda rumsdomäner. I många av de villor som planerades 
kring sekelskiftet gestaltades barnens rum utifrån tankar om lek och fritid. Rummen skulle 
vara svala och dammfria med ett särskilt separerat lekrum. Idéerna fick snabbt fäste och kom 
att dominera bland den kategori som definierades som medelklass vid sekelskiftet 1900. 
Ranby, 2007, 242, samt Hidemark, 1971, s. kap. 1-4.  
516 Se exempelvis Erik Wåhlin, ”Den stora villan”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 1b:1934. 
Stockholm: 1934, s. 4.          
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manual, Villabyggarboken, utgiven i flera upplagor från 1938. Arkitekt Hans 
Holst skrev: ”I en jungfrukammare kan man möblera så mycket trevligare, 
om en särskild plats för ett tvättställ anordnas. I hur många hem måste inte 
hembiträdet tvätta sig i köket? Det är en häpnadsväckande brist på hygien, 
vilket vi blundar för, därför att man i regel inte vet om felet.”517  
   Att välja huruvida det skulle planeras eller inte planeras in ett rum för ett 
hembiträde var under 1930-talet något av att dilemma, relaterat till arbets-
marknaden. Som genusvetaren Emma Strollo visat var husligt arbete hos 
andra i städer och tätorter vid 1800-talets slut ett av Sveriges vanligaste ar-
betstillfällen för kvinnor, speciellt bland unga kvinnor från mindre bemed-
lade familjer från lantbrukarmiljöer eller statarmiljöer, som tjänstgjorde som 
hembiträden.518 Forskning om hembiträdet och den förändrade arbetsmark-
naden är komplex. Men kan sammanfattas i följande: Från och med 1920-
talets slut och successivt fram till 1950-talet etablerades en allt mer märkbar 
tendens. Att arbeta som hembiträde blev succesivt under decennierna förenat 
med en allt lägre status. I kombination med en alltmer expanderande arbets-
marknad fick denna statusförändring effekter i yrkesstatistiken. 1930 fanns 
det ungefär 200 000 registrerade anställda i hemmen. 1950 var antalet regi-
strerade hembiträden ungefär 90 000.519  
   Ökad familjebildning, gifta kvinnors deltagande i förvärvsarbete utanför 
hemmet och höjd levnadsstandard medverkade till att efterfrågan på huslig 
arbetskraft inte sjönk trots att hemarbete rationaliserades och modernisera-
des. Även under hög arbetslöshet var det brist på hembiträden. Den allt mer 
expanderande privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn genererade 
en allt större efterfrågan på arbetskraft, både manlig och kvinnlig. Att arbeta 
som pälssömmerska, butiksbiträde, receptionist, postkassörska eller inom ett 
annat serviceyrke ansågs innebära bättre framtidsutsikter än att tjänstgöra 
som hembiträde. 520 Bland de hushåll som efterfrågade hembiträden var ut-

                                                      
517 Hans A. Holst, ”Tvåplansvilla 7 rum och kök”, i Tidkriften Hem i Sveriges: Villabyggar-
boken, Stockhom: 1945, s. 35.      
518 Emma Strollo, Det städande folkhemmet. Göteborg:2013 s. 39.  
519 Therese Nordlund Edvinsson och Johan Söderberg, ”Servants and Bourgeois Life in Urban 
Sweden in the Early 20th Century”, i Scandinavian Journal of History nr. 4:2010. 
520 Under 1930-talet pågick en debatt, såväl politisk som medial, kring den så kallade hembi-
trädesfrågan. Fram till 1930-talet formulerades i princip villkor för det husliga arbetet av de 
privilegierade, de bemedlade familjernas efterfrågan på arbetshjälp. Det gängse mönstret 
bland unga kvinnor under mellankrigstiden var att förvärvsarbeta som ogifta, men att sluta, 
när de gifte sig. Särskilt arbetarklassens kvinnor strävade efter att uteslutande kunna vara 
hemmafruar och leva på mannens lön. För kvinnor med högre utbildning kunde däremot en 
svårare valsituation uppstå där valet kunde stå mellan att avstå från ett kvalificerat yrkes- eller 
förvärvsarbete om familjen inte hade råd att anställa ett hembiträde. Då stod hembiträdet 
fortfarande utan en arbetstidsreglerad lagstiftning. Minst hälften av ersättningen för hembiträ-
dets arbete bestod av kost och logi. Bristen på hembiträden genererade ett flertal statliga 
utredningar, som främst fokuserade på frågan utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Formellt löd 
hembiträdet under tjänstehjonsstadgan fram till att den avskaffades 1926. 1931 lade socialde-
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vecklingen på arbetsmarknaden förenad med problem. Som historikern Orzi 
Husz påpekat blev de borgerliga attributen allt svårare att upprätthålla under 
decennierna vid 1900-talets mitt. Minskade realinkomster gjorde det allt 
svårare att upprätthålla en livsstil som varit möjlig bara en generation tidi-
gare.521 Men att planera in rum för hembiträden var en av de viktigaste mar-
körerna för att alltjämt manifestera en borgerlig livsstil. Det fanns också ett 
uttalat behov av distinktion, att i såväl utsagor som i publicerade planlös-
ningar, påtala en skillnad mellan bostäderna som var ämnade för den kate-
gori som identifierades som medelklass. I en sådan distinktion ansågs arbe-
tarklasshemmen vara av en annan karaktär. De borgerliga attributen – hem-
biträden, herrum, salonger, matsal – relaterades till en livsstil. Bjudningar, 
middagar, arbetsrum för husfar i hemmet och det påtalade behovet av huslig 
arbetskraft manifesterades i planlösningar. 522 Redaktion bakom tidskriften 
Hem i Sverige uttryckte tydligt, att:   
 

Jungfrukammaren behöver reformeras. Stackars människa som skall degrade-
ras därhän att hon skall sova i en alkov eller en med dörr stängd alkov, ty 
bättre får hon det ej om arkitekterna skola få råda.523    

 
I den traditionella borgerliga bostaden manifesterades den familjära hierar-
kin genom att hembiträdet fick en egen ingång, med egen alkov i nära an-
knytning till köket. Bostadsplanerna som publicerades i tidskriften under 
1930-talet utgick från en sådan tradition. Hembiträdets rum placerades van-
ligen strategiskt intill kök, serveringsgång och i anslutning till en egen en-
tré.524  
                                                                                                                             
mokraterna en motion för att uppmärksamma hembiträdenas arbetssituation; en generell idé 
var att förbättra arbetssituationen för att få fler att arbeta som hembiträden. Arbetskraftsin-
vandringen efter andra världskriget, som länge har förknippats med manlig arbetskraft till 
olika yrkeskategorier, blev ett konkret statligt verktyg för att tillgodose bristen på arbetskraft i 
denna yrkeskategori. Under kriget införde den svenska samlingsregeringen ett undantag för 
arbetstillstånd, som i praktiken innebar att kvinnor födda utanför Norden som ville komma till 
Sverige för att arbeta var hänvisade till att arbeta som hembiträde i två år. Många tyskfödda 
kvinnor, den stora majoriteten av den totala arbetskraftsinvandringen decennierna efter kriget, 
sökte sig till Sverige och många kom att tjänstgöra som hembiträden. Se Strollo, 2013, 17 ff. 
Samt Hatje, 1994. s. 80 ff.  
521 Husz, 2007, s. 123.     
522 Husz, 2007, s. 123.     
523 (Anonym), ”Ett Hem - eller en maskin för livsföring? Herr Medelsvensson har ordet”, i 
Tidskriften Hem i Sverige, nr. tredje kvartalet:1934. Stockholm:1934, s. 178.  
524 För exempel på placeringen av hembiträdets rum, se Tidskriften Hem i Sverige under 
1930-talet: Georg Lindberg, ”Tvenne Nockebyvillor”, nr. 11:1932, s. 452. Olof Nilsson, ”Två 
villabyggnader”, nr. 11:1932, s. 458. Olof Nilsson, ”Ritningar till villan”, nr. 4b:1933, s. 15. 
N. W. Larsson, ”Tvenne enfamiljsvillor”, nr. 4b:1933, s. 21. Erik Wåhlin, ”Planlösningens 
ekonomi”, nr. 2:1934, s.78. Henrik Muller, ”En eller två våningar” nr. 3:1935, s. 179. Erik 
Wåhlin, ”Ur skissboken”, nr. 1:1935, s. 10. Georg Lindberg, ”Bostadshus i Djursholm och 
Bromma”, nr. 4:1935, s. 264. Erik Wåhlin, ”Ett par villatyper”, nr. 4:1935, s. 266. Georg 
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Den bostadsplanering som lanserades för en kategori som definierades som 
medelklass kan således relateras till de teoretiska utgångspunkter som disku-
teras i inledningskapitlet. För det första diskuterade jag en forskningstradit-
ion, som jag benämnt som en arkitekturhistorisk modernitetsnationalism, där 
bostadsplaneringen från åren kring 1930 tolkats som ett paradigmskifte, en 
planering som frångick de planeringstraditioner som återfanns i den borger-
liga bostaden. Teoretiskt har jag betraktat bostadsplanering som ett styrin-
strument, och genom att exempelvis specificera kriterier för bostadsanvänd-
ningen medverkade planeringen till att upprätthålla en inre ordning. Det 
planeringsideal som lanserades i tidskriften Hem i Sverige baserades på den 
traditionella uppdelningen av hemmet indelat i privata och offentliga sfärer: 
ett nästintill standardiserat schema med herrum, sällskapsavdelning, matsal, 
köksavdelning och rum för hembiträde på nedre plan, sovrum och en halvof-
fentlig hall på övre plan.  
   Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv kan denna planering ses som tyd-
liga exponenter för Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teori, att såväl klass 
som all social tillvaro är diskursivt konstruerad, ett socialt görande, och före-
ställningar om grupperingar i samhället produceras och reproduceras diskur-
sivt över tid.525 Litteraturvetaren Judith Butler visar också att genusidentifi-
kationer konstitueras av och konstrueras i upprepade samhälleliga proces-
ser.526 De bostäder som lanserades för en kategori som definierades som 
medelklass baserades på traditioner och planeringselement från den tradit-
ionella borgerliga bostaden. Delade värderingar, preferenser och normer 
kring könsroller, familjehierarki och en uppdelning av privat och offentligt 
umgänge, manifesterades och konkretiserades genom planering och rumslig-
het. Symboliska och reella slussar separerade familjemedlemmarna i olika 
rum som herrummet, salongen, fruns sängkammare och rum för tjänstefolk. 
Idéer och värderingar, kopplade till traditioner och invanda föreställningar 
om hemmet som såväl privat som offentlig arena, med könsbestämda rum.  
   Villan framställdes som en viktig symbol och markör för att peka ut äga-
rens samhälleliga position. Det bostadsideal som lanserades utgick från en 
kritik mot vad som ansågs vara brister i den funktionsdifferentierade småbo-
staden. Distinktionen kan relateras till Pierre Bourdieu, som bland annat 

                                                                                                                             
Lindberg. ”En stor och en liten villa, villabyggnad i Ålsten”, nr. 5:1935, s. 345. Henrik Mul-
ler, ”Tegel och tegelhus i Stockholmstrakten”, nr. 4:1936, s. 323. Erik Wåhlin, ”En spekulat-
ion i ärlighet”, nr. 1:1938, s. 25. Hugo Häggström, ”En villa”, nr. 3:1938, s. 249. Edvin Eng-
ström, ”En splitterny Ängbyvilla”, nr. 1: 1937, s. 19. Arvid Berghman, ”Kanske en utopi: en 
Önskevilla beskriven av Arvid Berghman och ritad av arkitekt G: Lindberg”, nr. 2:1937, s. 
119. B. Wiljmark, ”En Stocksundsvilla”, nr. 2:1937, s. 126. Lennart Atterlind, ”En tjänste-
mannavilla i Bofors”, nr. 3:1937, s. 240. Valdus Wikén, ”En tjugofemtusen- kronors villa”, 
nr. 3:1937, s. 250. 
525 Laclau och Mouff, 2008, s. 136 ff.   
526 Butler, 2005,  s. 46. 
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skriver om olika ”rum av livsstilar.”527 Bourdieu skriver om hur såväl sym-
boliska och reella markörer medverkar till att särskilja grupper. Värderingar 
och normer är samverkande, sammanlänkande till specifika grupper, som 
markerar ut en livsstil. Smakpreferenser blir markörer för såväl identitet, 
status och grupptillhörighet, som inte bara markerar tillhörighet utan skapar 
distinktion från andra grupper.  
   I tidskriften Hem i Sverige var denna distinktion framträdande. Bostaden 
framställdes som en plats för såväl ett representativt och offentligt sällskaps-
liv inom hemmets sfär, där den rumsliga differentieringen, hierarkin mellan 
olika rum och rumsfunktioner, separerade familjens medlemmar efter kön 
och traditionella föreställningar om hierarki mellan familjemedlemmar. Den 
uttalade ambitionen att förstärka snarare än att förändra traditionella borger-
liga värden var en tendens som fortsatte fram till 1950-talets mitt. I tidskrif-
ten Hem i Sverige publicerade 1953 en villa i Djursholm, ritad av arkitekt 
Stig Anker. Villan presenterades i tidskriften av byggkvinnan själv; makan 
och husmor Astrid Svedberg, som var med och drog upp linjerna för rum-
mens organisation, en bostad för sällskapsliv, hembiträden, salonger, matsal. 
Planlösningen var genombruten med en av artikelförfattaren streckad linje, 
som syftade till att visa bostadens vertikala uppdelning - en representativ och 
offentlig avdelning, en ”allmänning” samt en privat sfär för barnen. Åtskill-
naden mellan privata och offentliga rumsliga sfärer återspeglas i materialval. 
Golv, väggbeklädnad och möbler valdes dels utifrån praktiska övervägan-
den. Men salongen och matsalen skulle alltjämt vara påkostad och ha karak-
tär efter den borgerliga traditionens symbolvärden. Herrrum, separerade 
sovrum för föräldrarna, separerade entréer för vuxna och barn där även hem-
biträdet fick en egen igång, till ett rum väl separerat från herrummet. 528 Un-
der 1950-talet motiverades rummet för hembiträde enligt följande:  
 

Den egna ingången ger henne känslan av att hon bebor en egen våning samti-
digt som hon känner familjens förtroende att inte missbruka en sådan förmån. 
För familjens del innebär ett sådant arrangemang för det första ökande möj-
ligheter att skaffa hemhjälp, och för det andra förfogar familjen en liten lä-
genhet, som ev. kan hyras ut, när den tiden kommer att man inte längre är i 
behov av hemhjälp.529    

 

                                                      
527 Bourdieu, 1979, s. 31f, 59f. Moberg, 2013, s. 222 ff. Moore och Sanders, 2012, s. 410 f. 
528 Astrid Svedberg, ”Manlig teori och Kvinnlig erfarenhet”, i Tidskriften Hem i Sverige, nr. 
7:1953 Stockholm: 1953, s. 188 -199.  
529 Svedberg, 1953, s, 196. 
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Bostadstävling under 1940-talet: att definiera ut 
hembiträdet och befästa husmoderskontraktet genom 
bostadsplanering 
Åren 1944–1945 arrangerade redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige 
en stort upplagd arkitekttävling. De förutsättningar som formulerades i pro-
grammet och arkitekternas förslag på planlösningar genererade ett plane-
ringsideal som avvek från de planlösningar som idealiserades under 1930-
talet. Redaktionen såg den allt mer utbredda bristen på hembiträden och 
skulle genom en tävling få fram en bostad som svarade mot detta. Orsi Husz 
diskuterar förändring på arbetsmarknaden.530 Husz visar att såväl förändrade 
villkor på arbetsmarknaden, ökade reallöner för hembiträden och den mins-
kade tillgången på arbetskraft. Utifrån statistik om förhållanden i Stockholm 
minskade antalet hembiträden från ungefär 30 000 till 7400 mellan åren 
1930 till 1964 och under dessa decennier mer än tredubblades deras inkoms-
ter. Husz visar också att bland familjer med inkomster över 20 000 kr per år 
hade ungefär 68 % av hushållet året 1940 ett hembiträde. Familjer med något 
lägre inkomster, under 20 000 per år hade under samma år 58 % av hushål-
len ett hembiträde. Bland medelklasshushåll med lägre inkomster än så, 
sjönk antalet hushåll med hembiträde till 25 % och ytterligare till 12 % av 
hushållen i den lägsta inkomstkategorin.531  
   Redaktionen svarade på situationen på arbetsmarknaden och den alltmer 
påtagliga bristen på hembiträden genom att formulera ett program för täv-
lingen: Huset skulle planeras för den kategori som definierades som medel-
klass utan ekonomi nog att anställa huslig arbetskraft. Enligt de förutsätt-
ningar som formulerades i programmet skulle arkitekterna därför rita förslag 
på en bostad utan rum för hembiträden, samtidigt som planeringen skulle 
underlätta för husmodern själv att sköta hushållets markservice. Tävlingen 
gällde ett friliggande enfamiljshus och omfattade såväl huset, inredningar 
som tomtens placering. 532 Tävlingsprogrammet innehöll också initialt en 
formulering om att arkitekterna skulle placera villan i ett stadsplaneförslag, 
en del av tävlingen som av okända orsaker inte blev av.533 De sociologiska 
motiven för en stadsplanering baserad på den sociala differentieringens prin-
ciper, hur detta konkretiserades i förortsplanering, analyserade jag i föregå-
ende kapitel.  
 

                                                      
530 Husz, 2007, s. 123. 
531 Husz, 2007, s. 123.     
532 Gösta Malm, ”Sällskapet Hem i Sveriges tävling om en familjebostad”, i Tidskriften Hem i 
Sverige nr. 3:1945, Stockholm:1945, s. 279. 
533 Nils Ahrbom, S.A. Hermelin och Åke Huldt, ”Allmänna synpunkter på tävlingsresultatet”,  
i Tidskriften Hem i Sverige nr. 3:1945. Stockholm:1945, S. 279 f.  
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Enligt de förutsättningar som fanns i tävlingsprogrammet hade arkitekterna 
en klart formulerad utgångspunkt. Den under 1930-talet vanligen förekom-
mande planlösningen – matsal, sällskapsrum och herrum, kök, hembiträdets 
domän på nedre plan och de privata sovrummen en trappa upp - betraktades 
som svårarbetad. Utan hembiträde befarades husmor i en sådan planlösning 
bli isolerad i köket utan kontakt med övriga familjen.534 Arkitekt Jöran Cur-
mans utredning om industrins bostadsförsörjningsprogram var också en refe-
rens i tävlingsprogrammet, en referens som lyftes fram för ett förändrat bo-
stadsideal under 1940-talet. Arkitekt Jöran Curman ställde en fråga: ”Nuva-
rande bostadsnormer och bostadsplanerna passa ej ihop. Skola vanorna eller 
planerna ändas?” Dels konstaterade Curman att finrummet i dess ursprung-
liga form inte var lämpligt i en modern bostad. Behovet att ta emot gäster 
och att ha ett fint möblerat rum betraktade han ändå som ett sätt att använda 
bostaden och ”icke bygga på slentrian och vanföreställningar utan grunda sig 
i klara behov och praktisk nödvändighet och måste därför antas komma att 
bestå i framtiden, så länge de rent praktiska förutsättningarna äro des-
amma.”535   
   Bostadstävlingen som tidskriften Hem i Sverige arrangerade i mitten av 
1940-talet syftade till att ge svar på två frågor, dels antagandet om ett behov 
av representation inom hemmets sfär. Dels syftade tävlingen till att få fram 
en bostad till den kategori av hushåll som inte hade ekonomiskt utrymme att 
anställa hembiträde. En rad namnkunniga arkitekter var på olika sätt delakt-
iga i tävlingen.536 Märk väl: När tävlingsresultaten väl redovisades ett halvår 
efter utlysningen – totat inkom 636 ritningar från sammanlagt 52 tävlings-
förslag – använde arrangören begreppet borgerlig bostadstyp för den typ av 
bostad som tävlingen åstadkommit.537 Det vinnande förslaget författades av 
arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström.  
   I tävlingsprogrammet finns en tilltänkt familj avbildad: En yngre tjänste-
man, med fru och fyra barn. (se bild 25) Mannen, hushållsförsörjaren förvän-
tades ha ett tjänstemannaarbete utanför hemmet. Arkitekterna Sverker Er-
ichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström samarbetade med sociologer och 
tillsammans formulerade de en rad antaganden om familjens dygnsrytm och 
inbördes arbetsfördelning.538 Mannens dagsschema specificerades från kl. 
07.00–23.00, med allt från frukost, närvaro på arbetsplatsen utanför hemmet, 
den förväntade middagen, viss behjälplighet med hushållssysslor, läsning 

                                                      
534 Ahrbom (m.fl.), s 1945, s. 280. 
535 Curman, 1944, s. 175.  
536 Professor Nils Ahrbom, arkitekt Åke Huldt och trädgårdsarkitekten S. Hermelin satt som 
sakkunniga i tävlingsjuryn. Tävlingen lockade nationella och internationellt kända arkitekter, 
bland andra Anders Tengbom, Ralf Erskine, Arne Jakobsen, Carl-Axel Acking och Artur von 
Schmalensee. se Ahrbom (m.fl.). 1945, s. 280. 
537 Ahrbom, (m.fl.), 1945, s. 280.  
538 Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström (m.fl.), ”Första pris:”Äppelblom””, i 
Tidskriften Hem i Sverige nr. 3:1945. Stockholm:1945, s. 316.  
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och trädgårdsarbete. Hustrun, som hela planlösningen skulle anpassas till, 
hade ett annat tidsschema. Hon förväntades stå för markservice, sköta barn, 
ordna frukost, middag, tvätta och amma. Efter en stund av gemensam läs-
ning och radiolyssning med sin make skulle hon stå för kvällens sista skötsel 
av spädbarnen. Makarna förutsattes dela ett gemensamt sovrum och somna 
kl. 23:00.539 (se bild 26) 
   Föreställningar om grupperingar i samhället produceras och reproduceras 
diskursivt över tid, genusidentifikationer konstitueras likaså diskursivt. Ur 
ett diskursteoretiskt perspektiv på bostadsplanering blir följande frågor såle-
des relevanta: Hur organiserade arkitekterna en planlösning för detta familje-
liv där antaganden om könsroller och arbetsfördelning så tydligt artikulerats? 
Skulle husfar få ett herrum? Fanns salongen eller matsalen kvar? 
   Arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström vinnande 
förslag på bostad betonade och förstärkte värderingar, traditioner och in-
vanda föreställningar om hemmet som såväl privat och offentlig arena, med 
utmarkerade och könsbestämda platser. (se bild 27) I de förutsättningar som 
fanns i formulerade i tävlingsprogrammet fanns ett klart formulerat anta-
gande: ”Men det är först i en i kulturellt avseende ganska avancerad klass av 
människor, där det vardagliga och det representativa helt kunna förenas i en 
och samma miljö.”540 Utgångspunkten för ett sådant antagande var arkitekt 
Jöran Curmans undersökning om bostäder till svenska industriföretag: ”Det 
behov av ’finrum’ som enligt senaste bostadsundersökningar föreligger för 
bl. a. industriarbetare gäller ej den yngre medelklassen, som istället önskar 
ett matosfritt större samlingsutrymme för alla familjemedlemmars dagliga 
samvaro.”541 I arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell 
Åströms vinnande tävlingsförslag fick det offentliga rummet i hemmet den 
under 1940-talet symptomatiska benämningen ”dagrummet.”542  
   Habermas har sammanfattat hur uppdelningen av privata och offentliga 
rum genererade ett rörelseschema, karaktäristiskt för såväl den borgerliga 
symbolmiljön och tanken om individuell avskildhet och offentligt um-
gänge. Enligt Habermas baserades planeringen på en tanke att från sov-
rummens privata sfär var privatpersonerna tänkta att träda ut till salongen för 
att agera i ett offentligt umgänge i bostadens offentlighet.543 Med dagrummet 
i arkitekternas planritning reproducerades traditionen om hemmet som inde-
lat i privata och offentliga sfärer. Kategorin ”privat”, familjens sovrum, se-
parerades från kök och dagrum genom en placering av sovrummen i fil mot 
trädgården: ”I enlighet med gällande, borgerliga bostadsvanor ha föräldrar-
nas sovplatser förlagts till ett gemensamt för enbart sömn och vila avsett 

                                                      
539 Erichs (m.fl.), 1945, s. 316. 
540 Ahrbom (m.fl.), 1945, s. 280. 
541 Erichs (m.fl.), 1945, s. 316.    
542 Erichs (m.fl.), 1945, s. 317 f. se planritning.  
543 Habermas, 1984, s. 51. 
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rum.”544 Placeringen av de privata sovrummen baserades på traditionen om 
en könsdifferentiering, en separering av barnen i flick- och pojkrum. Ytterli-
gare ett rum specificerades, ”arbetsrummet”, vilket placerades centralt mel-
lan den offentliga delen och de privata sovrummen. Det var ett rum som 
traditionsenligt benämndes som privat sfär och speciellt utformat för husfar, 
men också för husmor.545  
   Enligt de förutsättningar som fanns i tävlingsprogrammet hade arkitekterna 
en klart formulerad utgångspunkt. Planlösningen skulle organiseras så att 
husmor skulle få ett lättarbetat hushåll. Såväl kökets placering och funktion-
er betonades. Kökets förändrade roll i hushållet under 1900-talet har diskute-
rats i tidigare forskning. Bland annat av sociologerna Elizabeth Shove och 
Martin Hand, som har analyserat kökets historiska utveckling genom att 
studera tidskriften Good Housekeeping och Ideal Home åren 1922, 1952 och 
2002.546 De visar att under 1900-talet har planering av köket genomgått be-
tydande förändringar och i tidskriften märks en förändrad syn på kökets 
funktioner, vilket vittnar dels om en teknisk och ekonomisk utveckling, men 
också den historiska utvecklingen om ett ideal där kvinnan skulle beredas 
möjlighet till intåg i arbetslivet. Dessutom vittnar förändringen över tid, en-
ligt Shove och  Hand, om en förändrad syn på arbetsfördelning och familje-
liv, samt att hemmet och köket i slutet av deras undersökningsperiod i allt 
större uträckning blivit en statusmarkör.547  
   Konstvetaren Maja Willén, som undersökt bostadsplanering och föreställ-
ningar om hemmet under 2000-talet 548 Willén undersöker ur olika perspektiv 
bostäder med öppen planlösning, planerade under 2000-talet. Framträdande i 
Willéns studie, såväl i hur bostäderna planlagts som hur de uppfattas av dess 
brukare, är kökets funktion i hemmet. I bostäder med öppen planlösningen 
har kökssektionen allt mer kommit att uppfattas som en offentlig arena inom 
hemmets sfär. 549  
   Tanken om köket som delvis en representativ del av hemmet, fanns redan 
under 1940-talet.  I arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindmans och Kjell 
Åströms vinnande förslag tilldelades köket tre övergripande funktioner. Dels 
som hemmafruns arbetsplats, dels som en plats för strömåltider, dels som en 
plats för familjens gemensamma måltider. Denna planering generade således 
en inre differentiering även i köket. Med en skiljevägg separerades köket 
från matplatsen och en uppdelning av privat och offentlig sfär, en hierarkisk 

                                                      
544 Erichs (m.fl.), 1945, s. 316. 
545 Erichs (m.fl.), 1945, s. 316.  
546 Elizabeth Shove och Martin Hand, “Orchestrating Concepts: kitchen dynamics and regime 
change in Good Housekeeping and Ideal Home, 1922-2002.” i Home Cultures 1:3: 2004, s. 2-
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547 Shove och Hand, 2004, s. 2-13.   
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skillnad mellan vardag och familjära sammankomster kvarstod, med borger-
liga traditionen om måltiden och matsalens offentliga karaktär.550  
Normer och antaganden om könsroller manifesterades och konkretiserades i 
planeringen, en planering som baserades på en traditionell uppdelning av 
privata och offentliga sfärer. Det vinnande förslaget kan teoretiskt relateras 
till historikern Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och kvinnans olika 
roller i hem och arbete. 551 Hirdman visar hur socialt och kulturellt veder-
tagna skillnader baserade på kön bidrar till idéer och föreställningar som 
påverkar förutsättningarna för kvinnors och mäns verksamheter. Männens 
verksamhet betraktas som norm och är överordnad kvinnornas. Åtskillnaden 
i detta genussystem omfattar en ideologisk nivå men även en individuell nivå 
som medverkar till att påverka relationen mellan enskilda kvinnor och 
män.552  
   När redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige formulerade ett program 
och arkitekterna tävlade om en bostad för en inringad kategori reproducera-
des både könsroller, identiteter och normer kring familjeideal. Familjens 
ekonomiska åtagande för att förverkliga drömmen om det egna hemmet 
krävde en pålitlig inkomst genom mannens avlöning. Hemmet, barnen, tvät-
ten och matlagningen skulle alltjämt skötas. Hushållets organisation var ba-
serat på att makan skulle hålla sig hemma. Genuskontraktet mellan makarna 
institutionaliserades på så sätt i bostadens ekonomi, organisation och plan-
lösning. Den hierarkiska uppdelningen mellan husmor och tjänstefolk ersat-
tes med den hierarkiska uppdelningen mellan maka och make.  
   Under rubriken framtida levnadsvillkor poängterade arkitekterna att plan-
lösningen inte bara skulle utgå från 1940-talets behov utan också kunna an-
passas till framtida förhållanden. 553Prognosen för framtida användning av 
bostaden kopplas så samman med hushållsarbetet och kvinnans roll i famil-
jen. Arkitekterna spådde dock en framtida förändring i hushållsarbetets om-
fattning. Genom en samordning av måltiderna, genom en framtida rational-
isering av hemarbetet, genom en fortsatt utveckling från självhushållning till 
penninghushållning, genom en industrialiserad tillverkning av hel- och halv-
fabrikat av livsmedel, förutspådde arkitekterna en minskning av husmors 
arbetstid inom hemmets sfär. Arkitekterna poängterade dock: ”Även om man 
således kan förutse en viss ändring av hemarbetets art och omfattning, är det 
dock knappas tävlingens avsikt att söka nå en bostadsform, som är baserad 
på förhållanden, vilka i detta avseende väsentligt avvika från dagens.”554  
Denna traditionsbundna planering som reproducerade normer och traditioner 
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kommenterades av Erik Lundbergs, konsthistoriker, arkitekt och byggnads-
antikvarie. När han recenserade tävlingen skrev han följande om arkitekter-
nas traditionsförankrande planering: ”Förslaget varslar om att våra arkitek-
ters ögon ånyo börjar öppnas för den källa till förnyelse och vederkvickelse 
som vår egen tradition dock utgör.” 555 
   Jag har lyft fram flera orsaker till varför tidskriften Hem i Sveriges redakt-
ion medverkade till att lansera ett alternativt boendeideal för en kategori om 
de definierade som medelklass. Dels fanns en kritik mot den funktionsdiffe-
rentierade småbostaden, som ansågs vara ett hot mot den traditionella famil-
jen. Dels hade redaktionen identifierat en bostadspolitisk lucka, eftersom 
stat, kommun etc. under 1930-talet i första hand prioriterade barnrika famil-
jer med låga inkomster. Jag ser på redaktionen bakom tidskriften Hem i Sve-
rige som en diskursiv formation och därmed som en kategori av makthavare 
som genom det publicistiska innehållet hade en ambition att skapa vissa 
ideal kring boendet. Som tankekollektiv delade redaktionen värderingar, 
preferenser och normer kring könsroller och familjemedlemmars inbördes 
hierarki. Vilket manifesterades och konkretiserades i bostadsplaner. Idéer 
och värderingar, kopplade till traditioner och invanda föreställningar om 
hemmet som såväl privat som offentlig arena, med könsbestämda rum.  
   Att redaktionen så konsekvent försökte förstärka snarare än att förändra 
normer kring boendet måste också relateras till det faktum att tidskriften var 
en produkt på den kommersiella marknaden. ”Bygg på Solsidan Saltsjöba-
den. Låga skatter. Utmärka skolförhållanden. Hög belåning.” Annonsören 
bakom en sådan slogan var Saltsjöbadens fastighetsavdelning som därmed 
försökte förmå spekulanter att bygga villor i deras trädgårdsstad. Bland de 
redaktionella artiklarna just intill finns också guiden till kreditväsendets re-
gleringar, vilken kombinerades med artikeln ”Saltsjöbaden – en aristokrat 
bland villasamhällena” eller ”Tomten som kapitalplacering.” 556  Stockholms 
stads fastighetskontor annonserade på motsvarande sätt, samtidigt som Hem 
i Sveriges redaktion skrev artiklar om stadens planering av trädgårdsstä-

                                                      
555 Erik Lundberg, ”Akvileja – arkitekt v. Schmalensees tredje pris”, i Tidskriften Hem i 
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Sverige nr. tredje kvartalet:1934, Stockholm:1934, s. 157. Se även Dan Byström, ”Tomten 
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der.557 Med detta sagt vill jag påpeka att Tidskriftens ekonomi baserades på 
två inkomstkällor – prenumeranter och annonserande företag. Och ett nästin-
till kommersialiserat redaktionellt innehåll formades efter marknadens vill-
kor.  
   Mediaforskaren John H McManus skriver om ett sådant kommersialiserat 
redaktionellt material.558 McManus applicerar flera ekonomiska perspektiv 
på att förklara innehållet i redaktionella texter och generell journalistik och 
relaterar en mer påtagligt kommersialiserad mediabransch till mitten av 
1900-talet, främst på grund av en allt mer utbredd konkurrens kring läsarna 
med en generell tendens att redaktioner i allt större utsträckning övergått till 
att fylla det redaktionella innehållet med frågor och ämnen som redaktioner, 
vinstdrivande ägare etc. anser att läsarna efterfrågar. Inte sällan till förmån 
för vad som såväl redaktion anser som angelägna ämnen och frågor som 
läsarna borde få ta del av.559   
   Tidskriften Hem i Sveriges redaktionella innehåll kan ur ett sådant synsätt 
således ses som en kommersialiserad journalistik. Annonsintäkterna påver-
kade ämnen, perspektiv och frågor, vilket innebär att det fanns ett samband 
mellan det redaktionella materialet och annonsörer och produktplacerande 
företag. Det redaktionella innehållet skulle vara till gagn för både tidningens 
ekonomi, företagens annonseringsvilja och läsekretsens preferenser. Inred-
ningsfirmor, leverantörer av öppna spisar, parkettgolv, marmorgolv etc. var 
beroende av konsumenter som efterfrågade produkter till ett representativt 
hem. Omvänt var läsekretsens preferenser ett sätt att marknadsföra tidskrif-
ten till företag som levererade föremål och inredningsdetaljer till köpstarka 
konsumenter. Det redaktionella innehållet skulle därför i största utsträckning 
förstärka läsarens preferenser och därmed företagens annonseringsvilja, vil-
ket sammantaget var en grundförutsättning för tidskriftens ekonomi.560  

                                                      
557 Se Dan Byström, ” Stockholms trädgårdsstäder på marsch framåt ”, i Tidskriften Hem i 
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   Denna kommersiella aspekt var särskilt påtaglig när ett varuhus som Nor-
diska Kompaniet marknadsförde möbler och inredningar i en funktionalistisk 
formkonvention åren kring 1930.  Syftet med min undersökning om inred-
ning är att undersöka hur varuhuset, som kommersiell aktör, förhöll sig till 
de tongivande teorierna om inredningar, funktion och saklig nytta.  
På vilket sätt och utifrån vilka argument förhöll sig den kommersiella mark-
naden, som i decennier sålt representativa inredningar och möbler, till teori-
erna om saklig nytta och praktisk funktion?        

Att ”ställas öga mot öga med det ouppnåeliga”  
- lyxmöbler utställda på Stockholmsutställning 1930   
Sociologen Zygmunt Bauman har påtalat att modern konsumtion kan sägas 
utgå från två grundläggande principer.561 Bauman påtalar att dels konsumerar 
vi eftertänksamt och rationellt de varor som ska tillfredsställa våra grundläg-
gande behov. Vi konsumerar också irrationellt och impulsivt varor vi varken 
behöver eller ens visste fanns. Konsumtion har på så sätt ersatt grubblerier 
om existensens ovisshet och skapat korta stunder av tillfredställelse för gene-
rationer av konsumenter. Att slänga bort och göra rent hus har blivit en del 
av begäret att skaffa nytt. Zygmunt menar att den korta tillfredställelsen er-
sätts snart av en otillfredsställelse att inte äga den senaste nyheten. Tanken 
om ständig tillväxt gör att nya produkter måste lanseras säsong efter säsong 
och på så sätt skapas nya trender, nya behov, som i sin tur genererar nya 
varor. Dessa nya varor genererar snart nya behov, begär och drömmar.562  
   I den inredningsideologi som Svenska Slöjdföreningen varit med om att 
formera har den rationella nyttan snararare än den irrationella onyttan ställts 
i fokus. Vardagen och vardagsvarorna med inriktning på funktionella, prak-
tiska, standardiserade vardagsvaror har haft en central position, i såväl bo-
stadsmanualer och utställningsprogram. Idéhistorikern Gunnela Ivanov i sin 
avhandling om Svenska Slöjdföreningen och 1920-talet arbete med att få 
fram vad som betraktades som vackrare vardagsvaror emellertid identifierat 
vad hon benämner som en klassegregerande utställningspedagogik.563 I sin 
studie fokuserar Ivanov i synnerhet på 1920-talets utställningar och visar, 
trots de teoretiska ambitionerna om att alla skulle kunna ta del av det ”goda 
hemmets vackra varor”, att det exponerades varor som avvek från ambition-
erna. Dels exponerades föremål, vilka Ivanov benämner som tillhörande en 
”social” estetik, industriellt producerade och konstnärligt gestaltade bruks-
föremål där målgruppen var en bred konsumerade allmänhet. Ivanov visar 
                                                      
561 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv. s. Göteborg:2008.       
562 Bauman, 2008, se kap. ”Konsumistisk kultur”, s. 105 ff.       
563 Ivanov, 2004, s. 298. 



 191 

också att ett viktigt inslag i utställningsverksamheten var att exponera en 
”lyxestetik” för inkomstsstarka konsumenter.564   
   Såväl möbler som inredningar hade fram till 1930-talet varit betydelsebä-
rande accessoarer i den borgerliga symbolmiljön. Att lansera ett bostadsideal 
med tydlig differentiering av privata och offentliga och könskodande rum 
var alltjämt under 1930-talet framträdande i den bostadsideologi som lanse-
rades i tidskriften Hem i Sverige. Den tongivande kommersiella aktören 
inom heminredning och möbelformgivning under detta decennium var varu-
huset Nordiska Kompaniet (NK).565 I fortsättningen av detta kapitel undersö-
ker jag om och hur det som Ivanov benämner som en ”lyxestetik” fortsatte 
under 1930-talet, om och hur en sådan inriktning överfördes till en funktion-
alistisk formkonvention. NK:s deltagande under Stockholmsutställningen 
bildar ram för min undersökning. Jag belyser också hur de tongivande kriti-
kerna i kretsen kring Svenska Slöjdföreningen reagerade på en sådan form-
givning.  
   NK:s utställningsvilla ritades av arkitekt Carl Bergsten och var till stora 
delar inredd av varuhusets ansvarige möbelarkitekt, Axel Einar Hjorth.566 I 
såväl villans planlösning och inredning manifesterades en inredningsideologi 
som NK:s inredningsarkitekter ansåg vara lämplig för sin kundkrets. Varu-
husets ledning avsåg med sitt deltagande att ge en bild av sin verksamhet 
som möbeltillverkare och sin position på det moderna inredningsområdet 

                                                      
564 Ivanov, 2004, s. 298. Att exponera vardagsvaror för det stora flertalet konsumenter och 
lyxvaror för en elit avspeglade innehållet i flera utställningar vid 1920-talets mitt, i synnerhet 
under utställningen i Göteborg 1923 och Parisutställningen 1925. Konsthantverk och konstin-
dustrin från Sverige blev inom loppet av några år världsberömt, och framförallt lyxföremålen, 
en utveckling som inleddes inför Göteborgsutställningen 1923. Svenska Slöjdföreningen hade 
fått uppdraget att visa en paviljong med svensk konstindustri. Gregor Paulsson ansåg, besjälad 
av socialestetiska ambitioner, att visa industritillverkade standardvaror. Men utställningssty-
relsen, med Göteborgs konstmuseums chef Axel Romdahl i spetsen, ville ”inte ha något soci-
alt skit på denna utställning”. Den positiva konjunkturen, viljan att ha en prestigefylld utställ-
ning utan sociala förtecken och inslaget av fest och jubileum medverkade till att de sociala 
ambitionerna uteblev. Citat ur Gregor Paulsson. Stilepok utan morgondag. Stockholm:1968, s. 
111. 
565År 2009 sammanställde jag i samarbete med Eric Erikson och Thomas Ekström en popu-
lärvetenskaplig bok om varuhuset NK:s möbelarkitekt Axel Einar Hjorth. Med boken hade vi 
två syften. Dels att synliggöra Hjorths möbelproduktion. Dels att sätta Hjorth i en samtida 
kontext, i såväl utställningssammanhang och debatterna i formfältet under 1930-talet. Boken 
blev till, delvis med bakgrund i omfattande arkivstudier i NK:s arkiv, som sedan 1970-talets 
början finns i Nordiska museets samlingar. Arkiv omfattar mer än 10. 000 sorterade och 
osorterade skisser, fotografier och ritningar. För att kunna lyfta fram Hjorths möbelproduktion 
under hans period som ansvarig möbelarkitekt på NK, viket var under perioden 1927-1938, 
bedrev jag arkivforskning och inventerade ett stort antal skisser och fotografier, forskning 
som legat till grund för föreliggande undersökning om inredning och formgivning från NK 
åren kring 1930. För boken om Hjorth, se Christian Björk, Thomas Ekström och Eric Ericson, 
Axel Einar Hjorth: möbelarkitekt. Stockholm:2009.           
566 Björk (m.fl.),  2009, s. 87-103.   
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och NK var samtidigt det i särklass största utställande företaget under 1930 
års stockholmsutställning.567 Bergstens villa, med två våningar med sadeltak 
och symmetrisk fönstersättning, definierades redan under utställningen som 
”ett rikemanshem”, ”en lyxvilla.” 568 Även om villan inte ingick i det offici-
ella bostadsprogrammet var den ändå en del av den bostadsarkitektur som 
ställdes ut under Stockholmsutställningen 1930.569  
   I planlösningen manifesterades en rad komponenter från den traditionella 
borgerliga bostaden. De offentliga rummen placerade Bergsten på nedre 
plan, med salong, matsal, serveringsgång och kök. För att åstadkomma skil-
jelinjer mellan privata och offentliga sfärer i bostaden betonades rummens 
offentliga karaktär med representativa möbler. Matsalsbordet placerades 
centralt i matsalen, vilket omgärdades med matsalsstolar, flankerat av mat-
salsskåp och ett traditionellt placerat serveringskåp intill köksregionen. Sa-
longen inreddes med en konversationsavdelning för offentligt umgänge inom 
hemmets privata sfär. Från de offentliga delarna kunde så familjens med-
lemmar beredas rum för privat individualitet. De privata rummen för indivi-
duella aktiviteter placerades en trappa upp. Rum, inredningsdetaljer och 
specifika möbler formgavs efter traditionen att såväl plats- som könsbe-
stämma dessa olika rum. Pojkrummet inreddes i en mörk och nedtonad 
möblering, flickrummet i en ljusare. I föräldrarnas sovrum placerades köns-
specifika möbler. Sminkbordet hade sin givna mottagare och biblioteksbor-
det sin uppenbara användare. Rummet för tjänstefolk placerades strategiskt 
efter traditionen att vara nära såväl ekonomiavdelningar och entréer. 570 (se 
bild 16 och 17) 

                                                      
567 (Anonym), Aktiebolaget Nordiska Kompaniet och Stockholmsutställningen. Stock-
holm:1930, vardagstryck, Kungliga biblioteket. I katalogen marknadsförs flera framträdande 
arkitekter, flera av dem som i olika sammanhang framhävde vardagsvarans betydelse. För NK 
formgav de möbler och inredningar som tillverkades och ställdes ut av NK under Stock-
holmsutställningen 1930, däribland Sven Markelius och Uno Åhrén. 
568 N.S. Lundström, ”Kors och tvärs bland utställningsvillorna”, i Tidskriften Hem i Sverige,  
specialnummer, Stockholmsutställningen, Stockholm:1930, s. 44. Tidskriften Hem i Sveriges 
recensent Lundström skrev: ”Ett steg ovanför och utanför utställningens villabebyggelse i 
övrigt står Nordiska kompaniets villa ritad av byggnadsrådet Carl G. Bergsten. Det är ett 
rikemanshem, en prägel som huset får inte minst genom sin möblering. Men även i sin plan-
läggning är det tänkt för en familj med behov av jämförelsevis stora utrymmen, och så som 
det hela nu ter sig i sin slutgiltiga utformning är det att betrakta som en lyxvilla, efter nutida 
sätt att se på saken.”  
569 Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm:1930. s. 142-
144. NK:s villa hade benämningen ”Villa 42” där det i katalogen påpekades att villan inte 
ingick det serien av egna hem.          
570 N.S. Lundström skrev om planlösningen: ”Matsalen möter också en överraskning, i ty den 
bjuder på ett mycket mörkt tak och ett alldeles svart golv, men däremot vita väggar. Även i 
den stora, dyrbart inredda sängkammaren en trappa upp har arkitekten roat sig med att gå 
ifrån den vanligen luftiga och ljusa, lätta ton som plägar utmärka våra svenska sovrum, åt-
minstone de som kommit till på denna sidan sekelskiftet. Här är själva rummet mörkt hållet 
och möbleringen är den varmt ombonade budoarens. I de övriga sovrummen i den präktiga 
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För att förstå NK:s deltagande i Stockholmsutställningen 1930, varför varu-
huset under denna funktionalismens manifestation visade ”ett rikemanshem” 

måste man i första hand se till den kommersiella logik som var vägledande 
för ett varuhus som NK. 
   Historikern Orsi Husz har i sin avhandling om konsumtion och lotteriverk-
samhet i Sverige under 1900-talets första hälft analyserat varuhuset NK:s 
affärsstrategier.571 Varuhuset grundades 1902 genom en sammanslagning av 
företagen K. M. Lundbergs och Joseph Lejas affärer, vars båda verksamheter 
var familjebaserade och bedrevs parallellt av olika generationer i Stockholm 
under 1800-talets slut. Inledningsvis fanns varuhuset vid Stureplan, men 
redan efter ett decennium fattades ett beslut om expansion och år 1915 in-
vigdes det stora varuhuset i hörnet Hamngatan/Regeringsgatan, en byggnad 
ritad av arkitekt Ferdinand Boberg. Därmed fick Stockholm sitt första stora 
varuhus av internationell karaktär. Koncist kan varuhusets verksamhet sam-
manfattats enligt följande: Varuhusets ledning ville skapa ett nytt sätt att 
handla, med fri entré och med en öppen exponeringsprincip; de ville vara en 
utpräglat modern institution som exponerade varorna på ett nytt sätt. Till 
skillnad från den mindre butiken, som oftast specialiserade sig på ett visst 
varuutbud, var målbilden att kunderna skulle erbjudas ett brett varuutbud, 
kläder, möbler, antikviteter, mattor, textiler etc.572 
   Jag ska här belysa några aspekter ur Husz forskning om varuhuset och 
strategier om konsumtion, för att därefter undersöka sådana sakförhållanden 
på varuhuset möbel- och inredningsideologi. Husz undersöker flera aspekter 
och strategier bakom en sådan strategi. Dels exponerades varorna för att ge 
en känsla av överflöd. Syftet med exponeringstekniken var samtidigt att 
kunderna skulle få en överblick. Det centrala syftet var att varorna därmed 
inte enbart skulle vara enkla materiella ting, något som konsumenten hade 
behov av, utan att varorna också skulle besjälas med abstrakta, symboliska 
värden. Dels exponerades varor för behovskonsumtionen, men även föremål 
som skulle locka till irrationella köp. Genom att kombinera dessa var inrikt-
ningen att fånga såväl den eftertänksamma, rationella och den irrationella, 
impulsiva konsumtionen.573 För att väcka konsumenten irrationella habegär, 
för att både skapa drömmar och utopier, visar Husz att varuhuseledningen 

                                                                                                                             
sovrumsvåningen har man rikt tillfälle att glädjas åt en modern anda i behaglig anslutning till 
gamla krav på trevnad och bekvämlighet. Det gäller såväl goss– och flickrum som gästrum 
samt inte minst den lilla näpna jungfrukammaren i blått, där hembiträdet helt enkelt inte kan 
annat än trivas, helst som det genom en särskild kökstrappa är sörjt för bekväm kommunikat-
ion med köket.” se N. S. Lundström, ”Det moderna hemmet på Stockholmsutställningen 
1930”, Tidskriften Hem i Sverige: specialnummer, Stockholmsutställningen, Stockholm:1930, 
s. 62-63. 
571 Orsi Husz, Drömmars värde: varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897–1939. 
Stockholm:2004. 
572 Husz, 2004, s. 66 ff.    
573 Husz, 2004, s. 299 ff.  
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också hade finkulturella ambitioner. Genom att arrangera utställningar av 
olika slag var syftet att fylla varorna med ytterligare symboliska värden. 
Med temautställningar av olika slag, med orientaliska mattor, keramik, mid-
dagsdukningar och modern konst, var syftet att förädla konsumtionen. Med 
ambitionen att höja kommersens kulturella värde – exempelvis genom te-
mautställningar - var syftet att framställa varuhuset som en finkulturell in-
stitution.574 I detta hänseende var varuhusledningen framgångsrik. Utställ-
ningsverksamheten ansågs vara en sevärdhet och genom att locka såväl 
publik och ge utställningarna en kulturell inramning jämfördes varuhuset 
med huvudstaden museer. Tillförordnad intendent vid Nationalmuseum åren 
kring 1930, Åke Stavenow, skrev:  

 
Det är en stor insats som Nordiska Kompaniet gör med dessa konstindustriut-
ställningar, förra året den danska och i år den franska, och vi må hoppas att 
de endast må beteckna inledningen till en lång och lysande rad. Så länge sta-
tens samlingar av konstslöjd och konstindustri äro inhysta i snålt tillmätta lo-
kaler i Nationalmuseum och hämmas i sin utveckling i brist på ett självstän-
digt konstindustrimuseum, vore annars den moderna konstindustrin ganska 
hemlös i Stockholm.575 

 
Som Husz visat hade ambitionen att ge konsumtionen en kulturell inramning 
ett syfte. Konsumenterna skulle i sitt besök på varuhuset kunna kombinera 
såväl nytta som nöje, och på så sätt kunde konsumtionen bli till ett tidsför-
driv, ett sätt att umgås och därmed i allt större utsträckning kunna vara ett 
samtalsämne.576 Husz visar också att varuhusets ledning, genom att anställa 
experter i olika sakområden, gjorde anspråk på att definiera den goda sma-
ken och på så sätt bidra till en smakfostrande konsumentupplysning. Samti-
digt var sortimentet inriktat till en köpstark kundkrets, och vad som avsågs 
vara god smak kunde förvärvas – med hjälp av varuhusets experter. Såväl de 
kulturella och smakhöjande ambitionerna var inkluderade när kundpolitiken 
ändrades under 1920-talet. Varuhusets ledning avsåg att nå ut till en bredare 
konsumerade allmänhet, framförallt till de som definierades som medel-
klasskonsumenter. Inriktning mot flera kategorier av kunder skulle den smak 
som definierats som lämplig för de mest förmögna, som tidigare utgjort ba-
sen för varuhusets ekonomi, fortsätta att vara norm.577   
   Möbler och inredningar till såväl offentliga beställare som privata hem 
blev från och med 1904 ett av varuhusets stora affärsområden.578 Under 
                                                      
574 Husz, 2004, s. 66 f. 79 ff.   
575 Åke Stavenow, ”Modern fransk konstindustri inför svensk publik”, i Boet: månadsskrift 
för hemkultur, hantverk och konstindustri nr. 2:1929. Göteborg:1929, s. 32 
576 Husz, 2004, s. 300.    
577 Husz, 2004. s. 91, 160.  
578 År 1904 grundades varuhusets möbelfabrik i Nyköping, som fanns kvar fram till 1970-
talet, och därmed skapades möjligheter för inhemsk tillverkning i större skala, och importen 
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1900-talets tre första decennier blandades stilarterna. Målsättningen var sål-
des att konsumenterna skulle investera tid och pengar i att gestalta sin hem-
miljö, att bygga stämningar i rum efter rum. För att skapa normer och ideal 
arrangerades exempelvis 1919 en utställning, Borgerliga möbler, en utställ-
ning där varuhuset identifierade såväl sin målgrupp och som ett ideal om hur 
målgruppen borde möblera.579  
    De inredningar som exponerades under Stockholmsutställningen 1930, 
vilka analyserats här, kan relateras till Pierre Bourdieu, som skriver om di-
stinktion som ett ”rum av livsstilar.”580 Materiella ting blir symboliska och 
reella markörer som medverkar till att särskilja grupper. Konsumtionsvanor, 
värderingar och normer är samverkande, sammanlänkande och karaktärise-
rande tecken, knutna till specifika grupper, som medverkar till att markera ut 
en livsstil. Smakpreferenser blir då betydande markörer för såväl identitet, 
status och grupptillhörighet. Smaken blir ett sätt att inte bara markera tillhö-
righet utan att också för att positionera sig från andra grupper.581 Med de 
mest förmögnas smak som norm präglades varuhusets inredningssortiment 
av ett traditionellt borgerligt inredningsschema. Carl Malmsten recenserade 
utställningen: ”Vad ”stilen” angår visade ”Borgerliga Möbler” en lycklig 
förening av tradition och ny anda.”582 Trots de moderna anspråken hade ut-
ställningsrummen traditionella rumsbenämningar. Salong, vardagsrum, mat-
sal, herrum och sängkammare, med inredningsdetaljer och rumsgestaltning 
som specificerades efter kön. Efter differentieringens principer placerades 
herrum, pojk- flickrum och fruns rum separerade från varandra, där respek-
tive rum fick olikartad rumsgestaltning, där olika stildrag centrerads i olika 
rum, beroende på mottagare.583 Idealet som lanserades var att hemmet skulle 
vara såväl en skådeplats som och ett skydd mot omvärlden, en scen där fa-

                                                                                                                             
kunde minskas. Inrednings- och arkitektkontorets chef var arkitekt David Blomberg. Varuhu-
sets möbelsortiment under 1900-talets första decennier baserades på en princip där konsumen-
ten kunde inreda rummen efter specifika rumskategorier; herrum, salong, matsal, etc. Kunder-
na erbjöds att beskåda de inredningar som varuhuset saluförde i inbundna pärmar och skinn-
album med fotografer på enstaka möbler, Fotografier sorterade efter varukategori och rums-
benämningar finns idag i NK:s arkiv i Nordiska museets arkiv. Se även NK:s möbelkataloger, 
vardagstryck, Kungliga biblioteket.                
579 Carl Malmsten, ”Nordiska Kompaniets utställning av borgerliga möbler”, i Svenska Slöjd-
föreningens tidskrift 1919. Stockholm: 1919. 
580 Bourdieu, 1979, s. 31f. 59f. Moberg, 2013, s. 222 ff. Moore och Sanders, 2012, s.410 f. 
581 Bourdieu, 1979, s. 31f. 59f. Moberg, 2013, s. 222 ff. Moore och Sanders, 2012, s. 410 f. 
582 Malmsten, 1919, s. 100-101. 
583 Carl Malmsten skrev: ”Den nya chefen har säkerligen i Kompaniets arkitektkontor funnit 
en stor fond av gedigen kunskap i de gamla stilarna ävensom en uppriktig strävan att bryta 
traditionalismens bojor […]” Trots de moderna anspråken hade utställningsrummen tradition-
ella rumsbenämningar. Salong, vardagsrum, matsal, herrum och sängkammare, med könsbe-
stämda inredningsdetaljer och rumsgestaltning. Herrummet möblerades exempelvis i mörk ek, 
där skrivbord, soffa, bokhylla utgjorde möbleringen, matsalen i barock medan salong och 
sängkammare inreddes i ljusare rokoko. se Malmsten, 1919, s. 95- 102.  
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miljen visade upp sitt välstånd och sin sociala position. En tradition som 
fortsatte oavsett formkonvention eller utställningssammanhang.584 I slutet av 
1920-talet skedde ett tydligt trendbrott i varuhusets möbel- och inrednings-
sortiment. Geometriska grundformer kom till uttryck i allt från möbler, mat-
tor och lampor, stolar i stålrör och möbler med geometriska former rätvink-
liga, kubiska och skarpskurna linjer.585 (se bild 18, 19, 20 och 21) 
   NK:s utställningsdeltagande under Stockholmsutställningen 1930 kan så-
ledes ses ur flera perspektiv. Som tongivande kommersiell aktör hade varu-
huset en rad strategier. För att skapa mervärde var strategin att göra kon-
sumtionen till ett nöje, ett sätt att umgås för att på så sätt skapa samtalsäm-
nen. Varuhuset hade också ambitioner att framstå som en finkulturell in-
stitution. Syftet med utställningarna var att försök förädla konsumtionen för 
att på så sätt skapa irrationella habegär, drömmar, utopier och kulturellt kapi-
tal. Ambitionen var också att definiera den goda smaken, med målet att 
skapa inredningsnormer och samtidigt besjäla varorna med abstrakta, sym-
boliska värden. Varuhusets ledning avsåg med sitt deltagande att ge en bild 

                                                      
584 Från och med slutet av 1910-talet ritade möbelarkitekter i allt större utsträckning möbler 
som hade anknytning till 1920-talets klassicism, där möblerarnas yttre formspråk visserligen 
fick en förändrad karaktär, men där möblerna och möbleringar alltjämt skulle anpassas efter 
rummets funktion och tänkta brukare. 1920 arrangerade exempelvis föreningen Verkstaden, 
en sammanslutning av arkitekter, konsthantverkare och snickarmästare, en stort tilltagen 
utställning i Liljevalchs konsthall i Stockholm. Som konstrast till de sociala inslagen i pro-
grammet till 1917 års Hemutställning visade föreningen Verkstadens medlemmar en serie 
rumsinredningar med betydande anspråk på representation. Arkitekt Carl Bergstens om-
dömme om arkitekt Hakon Ahlbergs matsal: ”Rummet är möblerat med en påfallande nykter, 
flärdfri, borgerlig hemtrevnad”, indikerar inriktningen. Övriga rum hade symptomatiska 
betäckningar med specificerade mottagare: pojkrummet förklarades vara ”av en litet kärv, 
lagom avmätt karaktär”, medan i flickrummet, ”äro möbelformerna mera flickaktigt veka och 
lekfulla med rikare linjeverkan”. Arkitekt Gunnar Asplunds, ”Fruns rum”, förklarades vara en 
”värdig fortsättning på vacker tradition från gustaviansk tid.” se Carl Bergsten, ”Möbler och 
inredningskonst på verkstadens utställning”, Svenska Slöjdföreningens tidskrift, Stockholm 
1920, s. 59- 81, 1920. Citaten 61, 64, 73. Till jubileumsutställningen i Göteborg 1923 ritade, 
på NK:s uppdrag, exempelvis arkitekt Carl Bergsten möbler och inredningsdetaljer till ett 
traditionellt herrum. Till världsutställningen i Paris 1925 ritade Carl Malmsten och arkitekt 
Carl Hörvik olika rum som ingick i en borgerlig symbolmiljö. Under världsutställningen i 
Barcelona exponerade varuhuset ett synnerligen påkostat rum med tydlig adress: den lärde 
mannen. Rummet hade traditionella herrumsattribut som barskåp, bokhyllor, skrivbord och 
soffa med fåtöljer. se Björk (m.fl.), 2009, s. 72 ff. 
585 Parallellt fortsatte varuhuset att både marknadsföra och med stora kommersiella fram-
gångar sälja de möbler och inredningsdetaljer som fanns i varuhusets möbelkataloger under 
1920-talet. Möbelserier med modellnamn syftade till att signalera den moderna ansatsen: 
”Funkis”, ”Stål” eller ”Typenko”, serier som blev tillägg till 1920-talets möbelserier med mer 
traditionstyngda modellnamn: ”Caesar”, ”Du Barry”, ”Pompadour”. Se Björk (m.fl.), 2009, s. 
146. 
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av sin verksamhet som möbeltillverkare och sin position på det moderna 
inredningsområdet.586  
   Utgångpunkten när denna drömvärld producerades var den borgerliga 
symbolmiljön. Produktionen av inredningsideal och normer kan också relate-
ras tillplaneringen som makt – och styrinstrument, en makt och styrning som 
innehåller visioner av olika slag, visioner och syften som grundas på före-
ställningar om medborgarna, som utgår från antigen genererad kunskap, eller 
föreställningar som är baserade på fördomar, värderingar och åsikter.587 Det 
inredningsschema som varuhuset exponerade både utgick ifrån och repro-
ducerade traditionella borgerliga symbolvärden. Under Stockholmsutställ-
ningen 1930 gestaltades en sådan borgerlig symbolmiljö i geometriska 
grundformer, rätvinkliga, kubiska och skarpskurna linjer. Matsalen och sa-
longen inreddes traditionsenligt med matsalsgarnityr och en konversations-
avdelning för offentligt umgänge inom hemmets privata sfär. När NK:s mö-
belarkitekter adderade exklusiva träslag och välgjorda intarsior skulle de 
funktionalistiska möblerna obehindrat fortsätta spela en viktig roll i bekräf-
tandet av social status. Varuhuset framhöll deras utställningsdeltagande på 
Stockholmsutställningen 1930 skedde med ”möbelpjäser, stående på höjden 
av vad som över huvud taget kan åstadkommas på möbelkonstens om-
råde.”588 Eller med kritikern N.S. Lundström ord: 

 
Det kan ju också vara lockande i fråga om en stor allmän utställning, där det 
gäller för en försäljningsfirma att finna ett slagnummer, att bjuda på något 
som alla måste tala om. Man visar saker, som väcka uppseende, men som 
man kanske inte så mycket räknar med att sälja.589   

 

                                                      
586 (Anonym), Aktiebolaget Nordiska Kompaniet och Stockholmsutställningen, Stock-
holm:1930. Vardagstryck, Kungliga biblioteket. 
587 Lövgren, 2007, s 165.  
588 (Anonym), ”NK på Stockholmsutställningen 1930”, i Kompanirullan nr. 5:1930 Stock-
holm:1930, s. 6-7.  
589 N. S. Lundström, ”En reträtt från lyxfunkis”, i Boet nr. 4:1931. Göteborg: 1931, s. 73. Den 
tyskfödde inredningsarkitekten Otto Schulz var redaktör för Tidskriften Boet: månadsskrift för 
hemkultur, hantverk och konstindustri, vilken utkom åren 1928-1938, samt innehavare av 
Firma Boet, som sålde möbler och inredde hela hem, bland annat efter Schulz ritningar. Att en 
sådan argumentation framkom i recensionen kring Stockholmsutställningens möbelavdelning-
ar är föga förvånande. Under det decennium som Tidskiften Boet publicerades var inriktning-
en att med ett rikt illustrationsmaterial bli såväl inredningsarkitekternas och det ”kultiverade” 
hemmets tidskrift.  Schulz var en aktör som skapade ett alterativ till teorierna om saklig funkt-
ion och praktiskt nytta: ”De underkänna hemmets skönhetsvärden och erkänna blott ända-
målsenligheten. Standardisering och mekanisering är lösen för den lilla klick ultramoderna 
arkitekter som vilja göra sig till den framtida hemkulturens apostlar.” Se (Anomym), ”Anmä-
lan”, i Boet, nr. 1:1928 Göteborg:1928, 2.  
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Att skapa en fiende och marknadens förvar   
Tidskiften Hem i Sveriges kritiker, N.S. Lundström, skrev om varuhuset 
NK:s möbler utställda under Stockholmsutställningen 1930: att ”Lyxavdel-
ningen är nödvändig ur publiksynpunkt. Allmänheten tycker om att på detta 
sätt ställas öga mot öga med det ouppnåeliga.”590 Exkluderande lyx var oåt-
komlig för konsumenter utan betalningsförmåga och för flera av de tongi-
vande funktionalisterna i Sverige var lyx och dekorationer och andra symbo-
ler som signalerade status och rikedom svåra att förena med teorierna om 
saklig funktion och praktisk nytta.  Kritikerna Gotthard Johansson skrev: 
 

Som en mardröm minns man lyxmöblerna på Stockholmsutställningen. De 
voro nästan det enda, om vilket traditionalister och funktionalister voro fullt 
ense. Från bägge håll utsattes de för en absolut nedgörande kritik. Den visade 
sig lyckligtvis effektiv. Visserligen kan man inte påstå, att lyxmöblerna totalt 
försvunnit, men i så horribla former har den knappast senare vågat visa sig 
offentligt i vårt land.591    

   
Bland de tongivande funktionalisterna i Sverige betraktades inriktningen på 
funktionella, praktiska och standardiserade vardagsvaror vara av sådan bety-
delse att lyx och dekorationer blev en fiende som behövde motarbetas. Re-
dan med arkitekt Uno Åhréns ofta citerade artikel ”Brytningar”, publicerad i 
Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1925, etablerades ett nytt sätt att se på 
1920-talets arkitektoniska utsmyckningar och påkostade möbler. 592 Influerad 
av Le Corbusiers paviljong L’Esprit Nouveau som ställdes ut i Paris 1925, 
redovisade Åhrén samma år sin kritik mot den, som han menade, överde-
korerade formgivning som dominerat på den svenska utställningen i Paris 
1925. Åhréns ambition att försöka ta avstånd från 1920-talets formvärld var 
en del i en större strategi; han försökte lansera funktionalismen som ett 
skifte. Åren kring 1930 hade teorierna om saklig nytta och praktisk funktion 
blivit en så förhärskande att formgivare eller aktör på den kommersiella 
marknaden som bröt mot en sådan norm utsattes för hård kritik och sankt-
ioner. Kritikern Gotthard Johansson skrev redan 1929 att marknadskrafternas 
tendenser och ambitioner att addera abstrakta värden, men att ett sådant till-
lägg skulle vara att ”förmäla funktionalismens nakna ändamålsenlighet”, 
därför att ”Funktionalismens väsen är […] att icke ingå några föreningar 
varken med historiska stilar eller med vad vi kallar möbelkonst.”593  

                                                      
590 N. S. Lundström, 1930, 78.  
591 Gotthard Johansson, Funktionalismens framtid: kritiska betraktelser, Stockholm:1935, s. 
28-29.  
592 Uno Åhrén, ”Brytningar”, i Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1925, Stochholm:1925, s. 
35. 
593 Gotthard Johansson, ”Funktionalism och pseudofunktionalism i möbelkonsten”, i Boet nr. 
5:1929. Göteborg: 1929, s. 98.  
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   Med Johanssons synsätt etablerades begreppet pseudofunktionalism i 
svensk debatt. Dekorationer, ornament och möbler som en konstform betrak-
tades som ett arv från den borgerliga symbolmiljön, element som sågs som 
oförenligt med teorierna om saklig funktion. Arkitekt Sven Markelius förde 
tanken ett steg vidare.594 Enligt Markelius skulle varorna inte bara uppfylla 
kraven på funktionell ändamålsenlighet, utan också vara ”socialt sanna”, en 
för konsumenten slutgiltig lösning i såväl form som ekonomiskt utbyte. Med 
en bestämd uppfattning om vad som rymdes i en ”äkta” funktionalism ansåg 
Markelius att ett flertal av marknadsaktörerna använde ordet funktionalism 
felaktigt, i första hand för att enbart stimulera affärsverksamheten.595 Ab-
strakta geometriska former, linjer, cirklar och starka färgkontraster skrevs så 
in i ornamentikens utsmyckande tradition och med begreppen ”kvasi”, 
”pseudo-” eller ”profitfunktionalism” pekades en hantverksorienterad, deko-
rerad funktionalism med borgerliga symbolvärden ut som en missuppfatt-
ningens funktionalism. Johansson och många andra funktionalister etable-
rade redan från början ett problemformuleringsprivilegium kring vad som 
var rätt och fel sorts funktionalism. Gotthard Johansson skrev:   
 

Den nya formvärld, som skapats av nya funktioner, material och tekniker, ut-
gör för kvasifunktionalismen endast ett nytt motivförråd. Den är, även när 
den inte rör sig med dekorativa motiv i traditionell mening, ingenting annat 
än en dekorationsstil. De historiska stilformerna med deras organiska orna-
mentik, ha ersatts av abstrakta geometriska former, det är allt.596    

 
Tankefiguren om en ”oäkta” och ”äkta” funktionalism fick ett så starkt fäste 
att begreppet ”profitfunkis” beskrevs ingående i standardverket Svenskt Mö-
bellexikon så sent som på 1960-talet.597  

                                                      
594 Sven Makelius, ”Kommersiell Funktionalism”, i Tidskift för ljuskultur nr. 1:1934 Stock-
holm:1934, s. 4.      
595 Markelius, 1934, s. 4.  
596 Johansson, 1935, s. 27.   
597 Se Gotthard Johansson, ”Funktionalism och pseudofunktionalism i möbelkonsten”, i Boet 
nr. 5:1929, Göteborg:1929, s. 98. Gustaf Munthe, ”Lyxmöbler på Stockholmsutställningen”, i 
SSF:s årsbok 1930, Stockholm:1930, s. 445. Samt Hans Rabén, Det moderna hemmet, Från 
åttiotal till nutid, Stockholm:1950, s. 69. Se även Ingegerd Henschen och Sten Blomberg, 
Svenskt Möbellexikon, band 3:1962  Stockholm 1962, kolumn 75. Henschen och Blomberg 
skriver där in den ”äkta” funktionalismen i en idétradition kring standardisering, förenklad 
form, hänsyn till sociala faktorer etc. ”Profitfunkisen” förklarade Henschen och Blomberg 
som ett ytligt form- och mönsterexperiment, som ansågs attrahera en mer ”okritisk” konsu-
ment, medan den ”äkta” sågs som ”de strängare och renare, konstnärligt fullödiga utslagen av 
funktionalismen.” Tanken om en ”äkta” funktionalism fick sociologisk inramning under 
1940- och 1950-talet. En krets av teoretiker knutna till Svenska Slöjdföreningen lade fram 
tankar om att konsumtionen inte bara skulle baseras på praktiska och funktionella övervägan-
den, utan också vara ”socialt sann”. Ur ett sådant synsätt skulle konsumenterna konsumera 
varor som motsvarade konsumenternas sociala ställning. Konsumenten valde, enligt ett sådant 
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Den kommersiella sektorn – möbelsnickare, möbelproducenter, varuhus och 
möbelaffärer – hade lång erfarenhet av att sälja möbler och inredningar med 
förespeglingen att föremålen hade andra värden än enbart praktiska. Gene-
rationer av konsumenter hade inrett sina hem utifrån tanken att inredningar 
och föremål signalerade status och kulturellt kapital. Gotthard Johansson 
skrev en bit in på 1930-talet, om sin syn på möblernas samverkan med 
hemmet och dess brukare: 
 

Ett hem består av två element: bostad och möbler För att det ska fylla sitt än-
damål måste dessa element samverka. Bostaden skall passa för möblerna och 
möblerna för bostaden. Båda skola på bästa sätt tjäna människan. Hemmet är 
till för människan, inte människan för hemmet.598          

 
Marknadsaktörer som exempelvis NK, vars ekonomi baserades på strategier 
om irrationell och rationell konsumtion, kom med tydliga motargument. Och 
den som kanske svarade tydligast var möbelarkitekt Albin Elison, bland 
annat anställd på Nordiska Kompaniet vid debatten 1930. Som svar på de 
möbler och inredningar som faktiskt ställdes ut under Stockholmsutställ-
ningens skrev Elison:    
 

Inför utställningens många möbelformer framstår nog mångens fråga: var äro 
produkterna av de utlovande idéerna? Dessa, som enligt Dr Gregor Paulssons 
program, skulle ersätta ”nationella traditionens eller den klassiska skönhetens 
vackra men falska museietiketter.” Idéerna har nu tagit gestalt och blivit till 
nya sammanställningar av möbelns element. Utställningens möbler visa dock 
med odiskutabel tydlighet att ett skåp alltjämt är ett med sidor, bottnar, rygg 
och dörrar försett förvaringsrum, en byrå har lådor, som kunna dragas ut och 
skjutas in - längre än så ha vi icke kommit ens 1930. På stolen böra vi kunna 
sitta och i sängen ligga, och bordets skiva ha förblivit horisontellt. På det för-

                                                                                                                             
synsätt, alltför ”överdrivna” och ”skrytsamma” inredningsdetaljer, varorna skulle istället, 
enligt ett sådant synsätt, harmonisera med konsumentens sociala levnadsförhållanden. Se Nils 
Paulsson, ”30-talets program- och 50-talets”, i Svensk form nr. 5:1956, s. 117. Samt Ulf Hård 
af Segerstad, Moderna möbler från Danmark, Finland, Norge och Sverige, 1963 s. 41. Idéer-
na om en socialt sann konsumtion tydliggjordes i 1950-talets inredningsmanualer. bland annat 
boken Tingens bruk och prägel där Gregor Paulsson och Nils Paulsson identifierade tre sor-
ters konsumtion. En ängslig. En ivrig. Och en autonom konsumtion. Den ängsliga konsumen-
ten tilldelades negativa karaktärsdrag, inte bara som ängslig utan som gruppkonform, där 
ängslan innebar ett behov att vilja tillhöra en specifik socialgrupp. Den ivrige konsumenten 
sågs som klassimiterande och konsumerade utanför sin sociala tillhörighet, en nivå ovanför 
vad den egna inkomsten tillät. Den autonoma konsumtion uppstod när konsumenten lyckats 
frigöra sig från påverkan av andra och enbart konsumerade efter praktiska behov. Se Gregor 
Paulsson och Nils Paulsson, Tingens bruk och prägel, Stockholm:1957, s. 39.  
598 Gotthard Johansson (Förord), Det moderna Hemmet Radhusen i Ålsten 1933, Stock-
holm:1933.      
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nämsta av dessa nya möbler kunna vi nog skönja både ”nationell tradition” 
och ”klassisk skönhet”. Och blivande ägare till dessa möbler med vilka de 
skola ”umgås” ett längre eller kortare liv, se nog hellre denna prägel än en di-
rekt importerad nutidsform.599    

 
Elison var nu inte motståndare till det estetiska program som etablerades 
åren kring 1930. Han ifrågasatte istället försöken att lansera den som något 
radikalt nytt. Framförallt var Elison kritisk till aspekten att enbart betona 
tingens praktiska och funktionella betydelser. För att förstå Elisons debattin-
lägg ska jag kort beskriva Elisons roll och position i inredningsbranschen. 
Elison var en respekterad debattör. I mer än 25 år, från 1905–1933, var han 
anställd på NK i Stockholm, med speciell inriktning på stilmöbler och histo-
riskt inspirerade inredningar. Han var verksam i den kommersiella sektorn 
som i strategierna att höja konsumtionens kulturella inslag inkluderade nytta 
och nöje, drömmande, tidsfördriv och målinriktade köp. Elison betonade 
hantverks- och snickartraditioner utifrån en kommersiell horisont: varuhuset 
NK, som sålde inredningar till den borgerlighet som bar upp varuhusets eko-
nomi. Som en reaktion på de teorier som förespråkade standardisering, sak-
lighet och ändamålsenlighet skrev Elison artiklar med rubriker som ”Moder-
na möbelidéer kunna vara – gamla”, ”Hantverkets dilemma, bör hantverkar-
na engagera sig politiskt?” och ”Vi måste göra mera propaganda för vårt 
hantverk”.600 Inte minst var Elison hantverkets försvarare, men han var också 
kritisk till försöken att lansera funktionalismen som en nyhet, utan anknyt-
ning till historia och traditioner. Elisons utgick från den borgerliga tradition-
en där inredningar och möbler inte bara var enkla materiella ting, något som 
konsumenten hade behov av, utan ingick som i en borgerlig symbolmiljö. 
Elison kom också verksam som pedagog. Från 1920-talets början var han 
lärare vid Tekniska skolan i Stockholm och utbildade möblerarkitekter och 
inredare. Som skribent och föredragshållare stod Elison också hantverksför-
eningarna nära. Han publicerade sig i Tidskrift för snickeri och möbelkonst 
och skrev även ett antal möbel- och inredningshistoriska sammanställningar. 
Under närmare 40 år var Elison verksam som forskare, lärare och samlare, 
och genom hans studier av inredningar, möbleringar och utsmyckningar 
betraktades han som en av sin  samtids främsta forskare inom området.601 I 

                                                      
599 Albin Elison, ”Möbelformer år 1930”, i Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst, nr. 6:1930. 
Stockholm:1930, 4. 
600 Albin Elison, ”Hantverkets dilemma, bör hantverkarna engagera sig politiskt?”, i Tidskrift 
för Snickeri och Möbelkonst nr. 1:1934 Stockholm:1934, 11. Albin Elison, ”Vi måste göra 
mera propaganda för vårt hantverk, i Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst nr. 3:1934 Stock-
holm:1934, 12. Albin Elison, ”Moderna möbelidéer kunna vara - gamla”, i Tidskrift för Snick-
eri och Möbelkonst nr. 9:1935, Stockholm:1935, 3. Albin Elison, ”Hantverket och heminred-
ningskonsten”, i Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst, nr. 2:1934, Stockholm:1934, s. 8.   
601 Elisons samlade ritningar, fotografier och uppmätningar och beskrivningar av möbler och 
inredningar, utförda från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet. Hans mål var att skapa en 
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boken Typologiska och stilhistoriska studier602 framförde han idén om två 
huvudgrupper av måttförhållanden för möbeluppbyggnad. Den traditionella 
borgerliga bostadens könskodade domäner och uppdelning mellan privata 
och offentliga rum påverkade Elisons tankar om möbleringsprinciper. Enligt 
Elison hade man något att av lära av historien i och med att det borgerliga 
hemmets traditioner påverkade de möbleringskonventioner som lanserades i 
en funktionalistisk formkonvention. Oavsett formkonvention, utifrån Elisons 
perspektiv, relaterades till historia och traditioner. I den omfattande föreläs-
ningen ”Funktionalistiska funderingar” gick Elison till storms mot i stort sett 
varje detalj som lanserades som nyhet: han framställer funktionalismen som 
en imiterande formkonvention som hämtade inspiration från såväl empire, 
barock och renässans.603 Vidare skrev Elison: 
 

I svensk möbelhistoria kommer med visshet framledes möbeltyperna om-
kring 1930-talets början att uppmärksammas för dess exceptionella enkelhet, 
minimala mått och ringa materialinnehåll samt friheten från dekorativa stil-
reminischener. Framtiden må visa, om möblerna även kunna helt frigöra sig 
från de historiska stilarnas fundamentala former.604  

 
När en av tidskriften Hem i Sveriges skribenter, Eva Schmidt, i mitten av 
1930-talet skrev en artikel om heminredning och trender bland ”unga bil-
dade” stockholmare, bosatta på Östermalm, Norr mälarstrand eller i Nock-
eby, ställde hon frågan: ”Är det värsta av det räta-släta över nu? Har den 

                                                                                                                             
samling avsedd för framtida kulturhistoriska studier. 1932 bildades Stiftelsen Elisons sam-
lingar, med ändamål att samla in medel för att säkerställa samlingen för framtiden. Initiativta-
gare var Elison själv och Uppsala hantverksförening. Till styrelsemedlem valdes bland annat 
Gregor Paulsson. Styrelsearbetet och stiftelsens framtid blev inte helt friktionsfritt. Medan 
övriga styrelsemedlemmar med emfas betonande samlingens kulturhistoriska betydelse argu-
menterade Paulsson för att Elisons samling inte var helt oproblematisk. Paulsson framhöll att 
samlingen först i framtiden skulle kunna komma att få ett musealt anseende. Enligt Paulsson 
riskerade Elisons samling - för en yngre och modernt orienterad generation inredare och 
möbelarkitekter - att åstadkomma mer skada än nytta om den skulle bli föremål för uppmärk-
samhet och studier. Albin Elisons samling återfinns sedan mitten av 1930-talet vid konstve-
tenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och är, mig veterligen, i det närmaste out-
forskad. Unders samma period tillträdde Paulsson som professor vid konsthistoriska institut-
ionen i Uppsala, vilket möjligen medverkat till att samlingen förblivit outforskad. Om sam-
lingens tillblivelse och stiftelsen grundande, se (Anonym). ”Albin Elisons samlingar”, i 
Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst nr. 2:1932. Stockholm:1932, s. 4. 
602 Erik Ulrich, recension av Typologiska och stilhistoriska studier, i Tidskrift för Snickeri och 
Möbelkonst, nr. 9:1935. Stockholm:1935, s 8. 
603 Albin Elison, ”Föredrag inför Stockholms snickarmästarförening den 3 februari 1931”, i 
Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst, nr. 2:1931 Stockholm:1931, s. 4. För ett liknande reso-
nemang, se Elison, ”Kejsaren nya kläder Funktionalismen inför snickarmästarna”, Tidskrift 
för Snickeri och Möbelkonst, (onumrerad) Stockholm:1931, s. 15.  
604 Albin Elison, ”Svensk Möblering”, i Tidskrift för Snickeri och Möbelkonst nr.16:1935. 
Stockholm:1935, s. 7. 
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funktionalistiska möbelstilen av 1930 genomgått alla de misstag, motgångar 
och diskussioner, som kanske äro nödvändiga för bildande av en god och 
avhållen möbelstil?” En inredning av NK:s Svend Thoresend var referens för 
hennes resonemang. Om Axel Einar Hjorth fick negativ kritik åren kring 
1930, var Thoresend något av den extravaganta inredningsstilens epicentrum 
på NK, en institution på inredningsavdelningen där tidens celebriteter sam-
lades för att få sina hem inredda efter Thoresends fingerfärdigheter. Gösta 
Ekman den äldre, Zarah Leander och bröderna Kreuger var några av kunder-
na. Till sin hjälp hade Thoresend möbelarkitekt Torgny Roloff, som förverk-
ligade inredningar där antikviteter, lackerade furumöbler och arvegods blan-
dades med funktionalistiska möbelformer. NK:s medarbetare svarade: 
”Överhuvudtaget gäller det nu för de allra flesta bildade unga människor att 
ej få hemmet utställningsartat utan få förr med ett föga hjärtligt ord kallat 
”hopplockat.”605 Standardiserade och masstillverkade varor riktade till en 
bred konsumerande allmänhet var en delmängd av 1930-talets produktion. 
Bostadsideologi med inriktning på vardag och praktisk funktion likaså. I 
denna del av undersökningen har jag visat att hantverk, lyx och exklusiva 
unikat var en annan del av periodens produktion. Framförallt var den borger-
liga traditionen en utgångpunkt. När möbelarkitekt Perry Martin skrev om 
sin samtids inredningar under 1930-talet fick rubriken ”1800-talet går igen” 
illustrera hans trendanalys:        
 

Det är alldeles uppenbart att den allmänna tendensen inom möbel- och inred-
ningskonsten just nu är den att revidera den strängt funktionella uppfattning-
en, sådan den fått uttryck det senaste decenniet. Det är ganska lätt att bevisa 
den saken. Man behöver bara jämföra några av möbelarkitekters senaste cre-
ationer med motsvarade möbelpjäser från 1800-talets senare hälft för att få 
full övertygelse.606       

  

                                                      
605 Eva Schmidt, ”Ett tvärsnitt genom moderna unga hem där gammalt och nytt fogas till-
sammans”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 5:1936 Stockholm:1936, s. 201. 
606 Perry Martin, ”1800-talet går igen”, i Tidskriften Hem i Sverige nr. 9:1937 Stock-
holm:1937, s. 489.  
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Avslutning  

 
Förorts- och bostadsplanering i Sverige från 1900-talets mitt har kanske mer 
än någon arkitekturhistorisk epok omgärdats av ideologiska begrepp. Två 
dominerande program dominerade när Sverige skulle moderniseras från och 
med 1930-talet: den funktionalistiska arkitekturen och den socialdemokra-
tiska välfärdsstaten, med generell välfärd och ambitioner om klassutjäm-
ningar. Flera av 1930-talets teoretiker och arkitekter tenderade att se på arki-
tekturen som demokratisk, som progressiv och som ett uttryck för jämlik-
hetssträvanden, som en byggd manifestation av socialdemokratins välfärdsi-
deologi, en tolkningstradition som också finns i modern idédebatt och 
forskning.  
   I den här avhandlingen har jag belyst såväl produktion av exklusiva möb-
ler, traditionella planlösningar med herrum salonger och rum för hembiträ-
den. Vidare har jag undersökt planeringen av förorter i Stockholm, såväl 
retorik och hur förorterna planerades, under två planeringsparadigm. Genom 
att inkludera såväl inredning, bostads- och förortsplanering i analysen har 
mitt syfte varit att undersöka aspekter av 1900-talets förorts- och bostadspla-
nering, aspekter som jag har betraktat som mindre uppmärksammade. 
   Visst är det möjligt, som arkitekturhistoriker Anders Åman föreslog, att se 
på arkitektur som indifferent och ideologiskt tomt; byggherren och sättet att 
använda byggnader definierar ett innehåll, forskare och kritiker tolkar arki-
tekturen, idéerna läggs så in och idéinnehållet i arkitekturen är utbytbart. Jag 
har analyserat förorts- och bostadsplanering ur ett diskursteoretiskt perspek-
tiv med utgångspunkt att såväl klass som all social tillvaro är diskursivt kon-
struerad, ett socialt görande, att genusidentifikationer och föreställningar om 
grupperingar i samhället produceras och reproduceras diskursivt över tid. 
Under 1930-talet och de följande decennierna präglades stora delar av sam-
hället av konservativa värderingar som betonade fasta normer, tydliga klass-
gränser, väl definierade könsroller och familjen som samhällets minsta en-
het. Jag har undersökt huruvida strategier om social differentiering var väg-
ledande i de båda funktionalistiska stadsplaneringsparadigmen, såväl när 
1930-talets förorter och 1940- 50-talets grannskapskapsenheter planerades. 
Jag har också undersökt om och hur idéer om rumslig differentiering av pri-
vata och offentliga rum, hur idéer om klass, genus och rumslig differentie-
ring av familjemedlemmar, i retorik och praktik, fick effekter i bostadsplane-
ringen vid 1900-talets mitt.  
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  Jag har således delat upp min underökning i enlighet med en traditionell 
periodisering. Inledningsvis undersökte jag om och hur strategier om social 
differentiering påverkade planeringen i det första funktionalistiska paradig-
met genom att belysa ett att antal förortsprojekt i Stockholm under 1930-
talet. I det avslutande kapitlet om förortsplanering undersökte jag sakförhål-
landet i det andra funktionalistiska paradigmet genom ett analysera 1940- 
50-talets grannskapsplanering i Stockholm. Min avgränsning i tid samman-
faller således med de två dominerande programmen i såväl bostadspolitik 
som i utbyggnaden av samhället: den socialdemokratiska välfärdsstatens 
bostadspolitik och den funktionalistiska stadsplaneringen. Trädgårdsstäderna 
från det första paradigmet, från 1880 till 1930, planerades efter en strategi 
om rumslig differentiering av olika befolkningskategorier. Jag utgick från 
tidigare forskning som visat att trädgårdsstäderna planerades efter tydliga 
strategier om rumslig differentiering av olika befolkningskategorier. 
   Jag undersökte stadsplanerna som visades under Stockholmsutställningen 
1930. Utgångspunkten för planeringen 1930 var att identifiera specificerade 
målgrupper och kategorier av befolkningen – att separera kategorierna i 
olika förorter. Varje enskild stadsplan skapades med ambition om ett likvär-
digt bostadsbestånd, utan intern hierarkisk skiktning. Principen att planera 
bostadsområden utan intern skiktning och hierarki innebar i förlängningen 
att det under Stockholmsutställningen 1930 visades en serie stadsplaner där 
inkomstkategorier separerades i olika förorter. Då stadsplanerna ställdes ut 
på en stor nationell utställning, med syfte att inte bara visa samtidens utan 
också framtidens planeringsideal, legitimerades och befästes sådana plane-
ringsideal. Stockholmsutställningen 1930 var en idéutställning. För att un-
dersöka hur idéerna om en planerad rumslig separering av bostadstyper och 
inkomstkategorier kom till konkret uttryck i både planerade förorter, idétäv-
lingar och andra kommunala dokument, analyserade jag ett antal förorter i 
Stockholm under mellankrigstiden och fram till 1950-talet. 
   I mitten av 1900-talet, kontrollerades såväl exploatering som stadsplane-
ring av kommunen. Svenska kommuner hade framförallt från och med mit-
ten av 1940-talet laglig rätt och skyldighet att bestämma var och när exploa-
tering skulle ske, och formellt sett ett juridiskt monopol över stadsplanering-
en. Jag diskuterade därför maktförhållanden mellan tjänstemännen i en 
kommunal stadsplanerade förvaltning och den formella politiska makten hos 
de folkvalda politikerna. Den kommunala beslutsprocessen omfattar i princip 
fem moment: initiering, beredning, beslut, implementering och efterkontroll. 
Tjänstemännens kompentens i olika kommunala förvaltningar kommer till 
uttryck i två av dessa moment: beredning och implementering. I praktiken 
har också kommunala förvaltningar ofta spelat en viktig roll när frågor eller 
ärenden initierats. Politikernas viktigaste roll är att vara beslutsfattare. Min 
utgångspunkt i analysen av förortsplaneringen i Stockholm vid 1900-talets 
mitt är att tjänstemännens hade ett kunskapsövertag i stadsplaneringen: att 
kunskapen och vetandet om hur bostadspolitiken skulle realiseras i planerade 
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förorter fanns bland en tjänstemannakår av arkitekter, ingenjörer och från 
och med 1940-talet även sociologer. Politiskt fattade beslut baserades före-
trädesvis på underlag författade av tjänstemän i den kommunala administrat-
ionen. Jag har undersökt genomförd förortsplanering, men också idétävling-
ar, sociologiska utredningar, generalplaner, remissinstanser med mera, före-
trädesvis producerade av tjänstemän i Stockholms stad, samt ett antal för-
ortsprojekt, vilka jag betraktad som paradigmatiska. I 
stadsplaneringsparadigmet mellan 1930-1945  var tendensen tydlig: småstu-
gor, villor och flerbostadshus placerades i regel i olika förorter under 1930-
talet. Under 1940- och 1950-talet fanns en alltmer utbredd ambition att skapa 
ett mer varierat bostadsbestånd i förorterna med smalhus, punkthus, småstu-
gor, radhus och egnahem i samma förort. Samtidigt betraktades gårdsbild-
ningen som mer legitim. Mindre gårdsbildningar i grannskapsenheten där 
familjer, grannar och individer skulle få en lättfattlig enhet antogs medverka 
till bättre sammanhållning och gemenskap. Likaså i grannskapsenheten pla-
cerades vanligen småstugor, villor eller flerbostadshus i olika delområden 
inom den större förorten. Bostadstyperna separerades vanligen i mindre del-
områden där såväl gårdsbildning som landskapsplanering medverkade till att 
ruta in och separera respektive delområde. Även grannskapsenheten delades 
in i delområden med olika hustyper och upplåtelseformer. Med vad jag har 
betraktat som paradigmatiska exempel från förortsplaneringen i Stockholm 
har jag således visat på en kontinuitet i de tre dominerande planeringspara-
digmen under 1900-talet - sekelskiftets förorter, 1930-talets kategoriförorter 
och grannskapsplaneringen efter andra världskriget - planerades efter den 
sociala differentieringens principer. Förortsplanerarna som lyfts fram i denna 
avhandling, företrädesvis tjänstemän anställda i Stockholm stads planerande 
förvaltningar – formulerade vad de ansåg vara fördelar med att invånarna i 
respektive förort delade värderingar och preferenser. Förortsplanerarna hade 
således siktet inställt på en småskalig och lokal gemenskap. Att planera för 
lokal gemenskap var ett försök att återskapa förlorade former av lokal solida-
ritet; att med planering försöka främja en social sammanhållning. Utgångs-
punkten för planeringen var ett antagande att invånarna kände större samhö-
righet och var beredda att agera solidariskt med människor som var lika dem 
själva. De sociologiska argumenten för en sådan planering var således att 
gemenskapen mellan grannarna antogs bli bättre om familjerna och indivi-
derna inom varje mindre enhet hade likvärdiga värdegrunder, kulturella pre-
ferenser och ekonomiska förutsättningar. Genom att både identifiera, speci-
ficera och separera tänkta kategorier fanns uttalade ambitioner kring vilka 
som skulle bosätta sig i respektive förort. Med sådana utgångspunkter place-
rades radhus, smalhus, småstugor, egnahem vanligen i olika områden.  
   Jag har också undersökt bostadsplanering som delvis planerades utanför 
den övergripande bostadspolitiken, bland annat delar av det privata bostads-
byggandet med exklusiva material och konservativa planlösningar. I kapitlet 
om bostadsplanering utgick min analys från den borgerliga 1800-
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talsbostaden, som planerades med en tydlig differentiering av privata, offent-
liga och könskodade rum, där möbler och inredningar var betydelsebärande 
accessoarer i en borgerlig symbolmiljö. I det avslutande kapitlet undersöker 
jag hur redaktionen bakom Tidskriften Hem i Sverige formulerade ett bo-
stadsideal med en utpekad kategori av mottagare, en målgrupp som definie-
rades som medelklass, om och hur såväl retorik och planlösningar utgick 
från den borgerliga 1800-talsbostaden, med en tydlig differentiering av pri-
vata och offentliga och könskodade rum. Placeringen av funktioner inom 
bostaden var ideologiskt motiverad och syftade till att både underlätta, möj-
liggöra och uppmuntra till en viss typ av rumsanvändning. Kön och klass var 
grundläggande utgångspunkter för kategoriseringen av individer och grup-
per, vilket fick betydande effekter på den bostadsplanering jag undersökt. 
Traditionella föreställningar om klass, familjehierarki och om vart vissa ak-
ter skulle äga rum manifesteras genom planering. Den principiella upp-
delningen av privata och offentliga rum och rumslig separeraring av famil-
jemedlemmar påverkade planeringen, även under 1930-talet. Jag relaterar en 
sådan planering till de tongivande teoretiker som åren kring 1930 förde fram 
tanken att hemmet i huvudsak skulle vara en privat sfär, en plats för det var-
dagliga umgänget inom familjen. Rummens sammansättning och inbördes 
förhållande varierade visserligen också i de nya planlösningar som publice-
rades i tidskriften Hem i Sverige under 1930-talet, men bostäderna innehöll 
trots det nästan alltid följande rumskomponenter: i entréavdelningen en jung-
frukammare, kök och sällskapsutrymmen som vardagsrum och matsal. I 
sällskapsavdelningen återfanns i mindre villor ett vardagsrum, i större villor 
hela serier av vardagsrum, matsal, herrum och salong. I entréavdelningens 
hall finns passager, skjutdörrar eller dörrar till sällskapsavdelningen och 
köks- och ekonomiavdelning. Traditionella värderingar, preferenser och 
normer kring könsroller, familjehierarki och en uppdelning av privat och 
offentligt umgänge, manifesterades och konkretiserades genom planering 
och rumslighet. Symboliska och reella slussar separerade familjemedlem-
marna i olika rum som herrummet, salongen, fruns sängkammare och rum 
för tjänstefolk.  
   Idéer och värderingar, kopplade till traditioner och invanda föreställningar 
om hemmet som såväl privat som offentlig arena, med könsbestämda rum 
innebar, vill jag hävda, att inget påtagligt paradigmskifte inträffade genom 
funktionalismens introduktion åren kring 1930. Planeringen utgick från en 
kritik mot vad som ansågs vara brister i den funktionsdifferentierade småbo-
staden. Redaktionen bakom tidskriften Hem i Sverige levererade ett alterna-
tiv: ett bostadsideal som hämtade erfarenheter från den traditionella borger-
liga bostaden. Villan framställdes som en viktig symbol och markör för att 
peka ut ägarens samhälleliga position och bostaden framställdes som en plats 
för såväl ett representativt och offentligt sällskapsliv inom hemmets sfär, där 
den rumsliga differentieringen, hierarkin mellan olika rum och rumsfunkt-
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ioner, separerade familjens medlemmar efter kön och traditionella föreställ-
ningar om hierarki mellan familjemedlemmar.  
   1940-talet markerade ett skifte; bristen på hembiträden medverkade till att 
tidskriften Hem i Sveriges redaktion arrangerade en bostadstävling där arki-
tekterna skulle definiera ut hembiträdet ur bostaden och istället skapa en 
planlösning som underlättade husmoderns husliga arbete. På så sätt planera-
des en bostad som medverkade till att befästa husmoderskontraktet i bosta-
dens planlösning. Alltjämt under 1940-talet separerades olika rumsfunktion-
er, i privata rum för individen och offentliga rum i hemmets sfär, med möj-
lighet för middagar, bjudningar så som den borgerliga traditionen innebar.   
   Kapitlet om bostadsplanering avslutas med en analys om möbler och in-
redningar producerade av varuhuset Nordiska Kompaniet, hur ett varuhus 
med kommersiella intressen, som i decennier fram till 1930-talet producerat 
inredningar till en borgerlig symbolmiljö, förhöll sig till de tongivande 
idéerna kring saklig nytta och praktisk funktion. Hela serien av rum skulle 
inredas och NK tillverkade och marknadsförde alltjämt möbler under före-
spegling att de hade andra värden än bara funktionella, de marknadsfördes 
under förespegling att de signalerade både kulturellt och symboliskt kapital. 
Utgångspunkten för Nordiska Kompaniets möbelarkitekter var den borger-
liga bostadens organisation och innehåll, vilket kombinerades med en stra-
tegi som visade på konsumtion som ett nöje, ett tidsfördriv och ett samtal-
sämne; konsumtionen skulle väcka kundens rationella och irrationella sidor. 
Med finkulturella satsningar, utställningar och annan marknadsföring ville 
NK göra möblerna till del i en tradition om möbler som objekt och inred-
ningsdetaljer i en borgerlig symbolmiljö. När NK:s möbelarkitekter adde-
rade exklusiva träslag och välgjorda intarsior skulle de funktionalistiska 
möblerna obehindrat fortsätta spela en viktig roll i bekräftandet av social 
status. För att åstadkomma skiljelinjer mellan privata och offentliga sfärer i 
bostaden betonades därför rummens offentliga karaktär med representativa 
möbler. Under 1930-talet gestaltades en sådan borgerlig symbolmiljö i geo-
metriska grundformer, rätvinkliga, kubiska och skarpskurna linjer. 
   Arkitektur kan betraktas som manifesterad och materialiserad ideologi och 
förorts- och bostadsplaneringen från 1900-talets mitt har tolkats som demo-
kratisk, progressiv, som ett uttryck för jämlikhetssträvanden. Den planering 
som jag belyst i denna avhandling är tydliga exempel på en planering som 
hade andra utgångspunkter. Förorterna planerades efter en tydligt formulerad 
utgångspunkt: en uttrycklig strävan om social differentiering i stadsrummet, 
baserat på antagandet att gemenskapen och sammanhållningen skulle bli 
bättre i ett socialt homogent grannskap. Bostäderna planerades efter tradit-
ionella föreställningar om såväl klass och genus och inbördes hierarkier mel-
lan familjemedlemmar, vilket konkretiserades i en traditionellt differentierad 
bostad med såväl privata, offentliga och könsspecificerade rum. Funktional-
istiska möblerna ritades för att alltjämt placeras i en borgerlig symbolmiljö 
där möblerna skulle fortsätta spela en viktig roll i bekräftandet av social sta-
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tus. Traditionella värden och konservativa utgångspunkter överfördes såle-
des enbart till en ny formkonvention, som de tongivande funktionalisterna 
lanserade som så nyskapade och progressiv, retorik som påverkat hur senare 
forskning tolkat arkitekturen. Standardiserade och masstillverkade varor 
riktade till en bred konsumerande allmänhet var visserligen en delmängd av 
1930-talets produktion. Bostadsideologi med inriktning på vardag och prak-
tisk funktion likaså. I denna avhandling har jag försökt ge ett bidrag till den 
omfångsrika historieskrivningen om förorts- och bostadsplanering och un-
dersökt aspekter av 1900-talets förorts- och bostadsplanering som jag har 
betraktat som mindre uppmärksammade. Hantverk, lyx och exklusiva unikat 
var en annan delmängd av periodens produktion. Under samma decennier 
producerades bostäder som reproducerade borgerliga traditioner, bostäder 
som vanligen placerades i förorter där social homogenitet betraktades som 
eftersträvansvärd. Med moderna begrepp definieras sådana planeringsstrate-
gier som en planerad segregation. Erfarenheterna till de borgerliga symbol-
miljöerna hämtades från det förflutna, likaså den planerade segregationen. 
Planeringen har lämnat ett bestående avtryck i det urbana landskapet, ett 
urbant arv till vår tid som där segregationen definieras som ett betydande 
samhällsproblem. När förorterna planerades var sådana planeringsstrategier 
tvärtom en utgångspunkt för ett fungerande lokalsamhälle, med antagandet 
att grannarna skulle trivas bättre av att bo i socioekonomiska homogena en-
klaver. Att, som i den forskningstradition som jag benämnt som en arkitek-
turhistorisk modernitetsnationalism, definiera dessa decenniers planering 
som ett tydligt paradigmskifte, och att också omgärda planeringen som de-
mokratisk, som progressiv och som ett uttryck för jämlikhetssträvanden, som 
en byggd manifestation av socialdemokratins välfärdsideologi, framstår där-
för som en förenkling. Istället för att tala om funktionalism i bestämd form 
framstår det därför som mer rimligt att tala om en period med flera funktion-
alismer. 
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Summary  

The rhetoric and realisation of social differentiation: 
Critical perspectives on functionalistic suburban and 
housing planning in mid-20th century 
 
In this thesis, I have analysed town and housing planning and interior deco-
ration carried out primarily in Stockholm in Sweden between the 1930s and 
the 1950s. Functionalism, the overall concept of the period, has perhaps been 
interpreted in terms of ideological concepts more than any other epoch in 
architectural history. In what I have entitled the nationalism of modernity in 
architectural history I have discussed a tradition of research and interpreta-
tion ongoing since the 1930s in which planning is related to the Swedish 
welfare state and social democracy's ideological superstructure: functional-
ism has been interpreted as "democratic", as a progressive dividing line be-
tween the past and the future, a planning approach based on ideals of equali-
ty and integration. The background is well known: in Sweden, the concept of 
modernisation has been associated with the welfare state's political reforms 
during the 1900s. From the 1930s until the late 1970s two programmes dom-
inated housing policy and the expansion of society: the social democratic 
welfare state and functionalist architecture. Folkhemmet (literally, the peo-
ple's home) was a concept used to visualise the welfare policies that the So-
cial Democrats intended to implement: to establish a society that left the 
unequal conditions of the class-based society behind it, and to instead shape 
a society characterised by community, equality and solidarity. One of the 
central aspects of the policy involved solving housing issues and offering 
what was considered to be well-planned, hygienic housing for affordable 
rents. With considerable influence over the design of the home and the urban 
landscape, both politicians, architects and theoreticians supplied comprehen-
sive solutions for how the future should develop. Influential architects and 
theoreticians put forward their arguments with ideologically loaded rhetoric. 
In the most highly developed formulations, the idea was expressed that the 
architects should not only design housing and town plans but should also 
draw up plans for the whole of society; that both the layout of housing and 
the design of suburbs could contribute to creating a society with a collective-
ly oriented population. With the goal of foreshadowing the society of the 
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future from detail to whole, designs were drawn up for everything from the 
smallest item of cutlery to the largest suburban area.  
   The 1930s and the following decades were characterised by conservative 
values which emphasised fixed norms, clear class boundaries, well-defined 
gender roles and which had a strong focus on the family as the smallest unit 
of society. The aim of my investigation was to examine how housing and 
suburban planning in Sweden in the mid-20th century was affected by how 
housing and town planning related to that period's clear class boundaries and 
well-defined gender roles. The aim of the thesis overall is also to demon-
strate a continuity between planning ideals from the 1800s into housing and 
town planning in Sweden from the mid-20th century and thereby to critically 
relate this to ideas from previous research which have interpreted planning 
after 1930 as being separated by a clear dividing line.  At the same time, 
differentiation has been the central motif in planning in the 20th century. 
Schools, factories and other social institutions have been placed separately 
from each other – for hygienic and rational reasons. My overall starting point 
was to examine whether the principle of differentiation also dealt with peo-
ple on a social level. Formulating the purpose of the thesis generated the 
following questions: Were there explicit ambitions regarding spatial differ-
entiation of socio-economic categories, and what effects did such a starting 
point have on the physical planning of the suburbs? How did ideas about 
class, gender and spatial differentiation both of private and public spheres in 
the home and of family members affect the organisation of the room in hous-
ing planning? How did the commercial market, which had for decades sold 
interior decoration and furniture intended for entertaining in the home, relate 
to theories of objective benefit and practical function?   
   I therefore discuss a research tradition which examined planning on the 
basis of theories and concepts such as force, conformity, order, regulation, 
norms and discipline. From such a perspective, historical town and housing 
planning is a reflection of past assumptions about both social affiliation, 
gender roles and the internal hierarchy between family members. On the 
basis of the concept of differentiation I analyse whether and how the plans 
were based on the identified population categories, both in housing and sub-
urban planning, and whether and how these categories were spatially differ-
entiated. Instead of viewing functionalist architecture as a dividing line, I 
seek continuity with the 19th-century upper middle-class housing and plan-
ning ideals that led to garden cities. A number of paradigmatic case studies 
provide a framework and I employ a discourse theory perspective to theoret-
ically and methodologically analyse housing and suburban planning: plan-
ning can be seen as a discursive practice in which assumptions about social 
constructions such as class, gender and social identity are produced and re-
produced but also changed over time. Suburban and housing planners are 
regarded from such a perspective as a category of policy makers who, with 
their special expertise, organised and planned the organisation of rooms and 
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the content of the suburbs. The theoretical starting point is that planning is a 
control instrument which contributes to both producing and reproducing, but 
also over time to changing norms, morals and how individuals are both ex-
pected to and actually do move in towns and homes. Taking as a starting 
point the fact that social categories such as class and gender are deliberately 
employed, I analysed both rhetoric and physical planning; whether the archi-
tect had explicit ambitions to achieve spatial differentiation of socio-
economic categories and what effect such assumptions had on the physical 
design of the suburbs, and how ideas of class, gender and spatial differentia-
tion of family members affected the organisation and design of rooms in the 
housing planning of the mid-20th century. I employ a social constructivist 
perspective to examine housing and urban planning as an activity in which 
power and knowledge is centred, in which class and gender identities are 
produced, reproduced and possibly also changed over time. Through an in-
tersectional perspective, I analyse how both the political sphere and archi-
tects took as their starting point society's social stratification and identified 
social categories, thus contributing to producing and reproducing identities 
such as class, sex and age. From such a theoretical perspective, housing and 
suburban planning is a form of control technique – an exercising of power – 
in which the plan of the home and the suburb both contributes to maintaining 
the boundaries with the surrounding society but also establishes and main-
tains an inner order, both in the home and the suburb. A number of paradig-
matic case studies provide the framework of the thesis; planned homes and 
suburbs where general, characteristic ideas became reality. The actors' rela-
tionship to major structural patterns is discussed; that the actors' production 
of statements, home plans or suburbs were social processes which reflected 
other social processes and structures. Actors and structures can be seen to be 
mutually interdependent, constantly interacting in that structures define ac-
tors but are in turn defined by actors. Architects, engineers, suburban plan-
ners and others active as theoreticians and debaters within this area were the 
vocal subjects of the discursive formation, in which their subject positions 
gave issues a legitimising authority.  
   In Chapters 1 and 2, about suburban planning in Stockholm in the mid-
20th century, I investigate how suburban planners dealt with their historical 
inheritance and the principles about categorisation and spatial separation 
which were central when the garden cities were planned. I analyse both 
statements, rhetoric and town plans, and show that the suburban planners had 
explicit ambitions for the spatial separation of socio-economic categories. 
Suburban planning as a control technique contributed towards maintaining 
boundaries with the surrounding society, but established and maintained 
internal order.  Planning was expressed in concrete terms in the housing 
section of the Stockholm exhibition in 1930. The town plans presented at the 
1930 Stockholm exhibition embodied the contemporary functionalist plan-
ning ideal, and must be seen as clear exponents for specific knowledge and 



 214 

for how it was felt that town planning should be carried out. The idea of 
equivalent housing in each suburb in practice meant something unlike a tra-
ditional residential property in a town made up of blocks of housing, where 
large and small flats could be accessed by a single communal stairwell; hier-
archical but socially integrated residential buildings. Such an inheritance 
from the past was felt not to be appropriate for the suburbs of the future. 
Instead, each housing area should contain equivalent homes without internal 
or hierarchical layering. The exhibition programme therefore divided the 
housing into target groups and income categories. This approach of planning 
housing areas without internal layering or hierarchy in practice meant that 
the Stockholm exhibition presented a series of town plans in which income 
categories were separated into different, clearly delineated, housing areas. 
Town planning was launched as "democratic" because the homes within 
each area were equivalent. When each suburb was planned with equivalent 
housing, it became relevant to relate these suburbs with different housing 
types to each other. The 1930 Stockholm exhibition presented town planning 
that consciously separated population categories in the urban space.  The 
event was an exhibition of ideas, and to investigate how the ideas about 
planned spatial separation of housing types and income categories were ex-
plicitly expressed in both planned suburbs, architectural competitions and 
other municipal documents, I analyse suburban planning in Stockholm in the 
interwar period and up to the 1950s.  
   On a general level, the orientations of housing policy in Stockholm have 
been related to three identified paradigms: the first, from 1880 to 1930, re-
strictive and reactive, with few investments and of an emergency nature. The 
second and shorter paradigm is found in the period 1930 to 1945, a period in 
which planning focused on category housing for specified individuals or 
households. The third paradigm coincides with the major state housing and 
social investigation final report from 1945, with high levels of uniform hous-
ing production and a general raising of standards formulated as goals. By 
means of modified legislation in the town planning area, the municipalities 
had obtained a planning monopoly, gradually during the interwar period and 
definitively after the Second World War. In order to see how policy was 
concretised into physical planning, I also examine the planning of suburbs 
and the exercise of power between the municipal civil servants' knowledge 
of the issues and the democratically elected politicians' formal power. 
   The municipal decision process consists in principle of five stages: initia-
tion, preparation, decision, implementation and post-inspection. The compe-
tence of civil servants in different municipal administrative bodies is ex-
pressed in two of these stages: preparation and implementation, and the poli-
ticians' most important role comes in the decision-making process. The civil 
servant delivered the information upon which the political grouping would 
base its decision. The political initiative was generally found in the political 
sphere. But housing policy visions were transformed into physical town 
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planning. Above all during the decades after the Second World War, there 
were political discussions about how civil servants had a considerable 
amount of influence; that a group of leading civil servants from the technical 
and planning administrations had gradually established significant influence 
over the planning carried out. In the 1940s and the following decades it had 
been seen as self-evident that the city architect had both the knowledge and 
ability to plan what was considered to be necessary in a modern suburb; with 
the power represented by his professional expertise and experience as a lead-
ing civil servant, the city architect had achieved a position as an expert with 
great authority. For this reason, I have analysed town planning practice on a 
municipal level, and more specifically on the level of the civil servant. 
   Municipal housing policy, and thereby physical town planning, included a 
broad spectrum of social categories. The "Billiga bostäder" (Cheap housing) 
programme, initiated in around 1930, was aimed at the least affluent, sub-
urbs with småstugor (literally, "small houses"), a programme initiated in the 
mid-1920s and which was one of the city's most long-term projects until the 
1960s, aimed at families defined as conscientious and with secure incomes; 
where the breadwinning husband should ideally be an indoor industrial 
worker.  Södra Ängby was planned for a category of earners defined as mid-
dle-class. The planning of suburbs in the 1930s was based upon the princi-
ples of differentiation. The suburbs of the city were planned with a number 
of different building types, each of which had an explicit socio-economic 
target group. The planning of suburbs such as Södra Ängby, suburbs of cot-
tages and the Årsta competition were clear experiments of an ideal and an 
approach within town planning practice in the interwar years; concrete ex-
amples both of innate cognitive structures and specific knowledge of the 
town planning area. With the housing policy programmes for småstugor, the 
town planning competition in Årsta and the suburb of Södra Ängby, Stock-
holm city's politicians included a number of category homes. Planning was 
carried out by regulating the size, standard and price of housing, with a 
clearly formulated objective being the socio-economic profile in each sub-
urb. Economic regulation limited the access of certain categories of earners 
to certain housing projects. When the housing policy programme was trans-
formed into physical town planning, the general pattern in the 1930s was to 
plan detached homes in one suburb, småstugor in another, and blocks of flats 
in a third. Class and income categories were a basic starting point for the 
categorisation of target groups and the family as an institution was the basic 
unit upon which the entire planning process was based. Each suburb there-
fore had a number of inclusion and exclusion factors. As a control technique, 
planning was still an instrument for differentiating categories in different 
suburbs.  
   The 1940s involved a slightly different orientation in town planning prac-
tice. Neighbourhood planning was established as the ideal. Among town 
planners during and after the war, sociology became what objective and ra-
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tional engineering science had been in the 1930s. Beliefs that town planning 
could build community and satisfaction among people were central to the 
planning approach. The person, family and inhabitant were brought into 
focus. With the concept of democracy as a keyword, a belief was established 
that the neighbourhood unit could contribute to creating participation, com-
mitment and societal orientation in citizens, with theatres, community cen-
tres, cinemas, libraries and public squares regarded as components which 
would stimulate dialogue and democratic consciousness.  From the 1940s 
onwards there was an ever greater explicit ambition to plan suburbs with 
different types of housing: the suburbs would have both rented flats in 
blocks with everything from studio flats to three-bedroom flats, cohousing, 
terraced houses, småstugor and houses for large families, with households 
estimated as having incomes of widely varying ranges. Vällingby was the 
first large-scale suburb planned on such a basis, and when complete it also 
had a population composition corresponding to Stockholm as a whole. How-
ever, Vällingby was still planned using the principles of differentiation. So-
ciological justifications for social differentiation found a concrete expression 
in suburban planning. The primary argument was that it was seen as an ad-
vantage that individuals and families with similar backgrounds and interests 
should live near each other – and thereby separate from other identified cat-
egories.  Community and cohesion between neighbours and families were 
important starting points and the sociological argument was that cohesion 
was improved if the inhabitants in the local neighbourhood shared similar 
values and income levels. Even though a suburb such as Vällingby as a 
whole had both blocks of flats, terraced housing, småstugor and owner-
occupied housing, planning was based on internal differentiation; dividing 
the larger suburb into smaller areas with different types of housing based on 
neighbourhood planning in the 1940s and 1950s on the principles of differ-
entiation. The suburbs from the 1930s to the 1950s were planned on the ba-
sis of the principles of differentiation right down to the housing types, with 
terraced housing, småstugor, owner-occupied housing and three-storey 
blocks of flats in different suburbs.  Smaller areas were separated from each 
other through the design of the landscape. Parks and green areas had framing 
and separating effects.  
   In Chapter 3 I investigate how ideas about class, gender and familial hier-
archy made a breakthrough in the planning of housing in the mid-20th centu-
ry. The starting point for the analysis is the traditional upper middle-class 
home from the 1800s, which was planned with a clear differentiation of pri-
vate and public and gender coded rooms, where furniture and interior deco-
ration were accessories indicating meaning in an upper middle-class symbol 
environment. I also discuss the fact that the traditional upper middle-class 
home's double functions and symbolic values – the home as private and pub-
lic sphere – were opposed by the modern design movement. Instead the 
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home was emphasised as being primarily a private sphere for familial inter-
action, with individual rooms for sleep and private activities.  
The spatial differentiation of private and public rooms, ideas about class, 
gender and spatial differentiation of family members, were expressed in 
rhetoric and had effects on housing planning in the mid-20th century. The 
content of ideas in a conservative magazine, Hem i Sverige (Home in Swe-
den), constitutes my primary research material. In parallel with a general 
middle-class debate in the mid-20th century, I analyse how the magazine's 
editorial content contributed to producing a middle-class housing ideal. A 
central aspect of modern housing planning and the debate in around 1930 
was the launch of the home as an essentially private sphere.  The editorial 
team behind the magazine Hem i Sverige launched the home as an important 
sphere, a place of the family which should contribute to maintaining both 
social, economic, cultural and moral stability. The home should always be 
planned to separate the different family members into different rooms, with a 
separation of private and public spheres within the sphere of the home. As a 
reaction against the idea of the home as essentially a private sphere, the edi-
torial team behind the magazine Hem i Sverige contributed to reinforcing 
rather than changing the housing ideal: with a clear spatial hierarchy and 
division between different family members, between private and public 
spheres. With constituent traits from the traditional upper middle-class 
home, an ideal was launched with gender coded room components and a 
division of the home into private and public spheres, with the study, dining 
room and drawing room.  In all homes, there was an explicit strategy of 
planning gender differentiated rooms, with expressly female and male do-
mains. Men's need for work-related entertaining in the home was empha-
sised. In the 1930s, servants were an essential prerequisite for the family, 
and housing was planned with rooms for servants, traditionally placed close 
to kitchens and serving spaces. The 1940s involved a slightly different orien-
tation in housing planning for this category. An increasingly apparent change 
in the labour market – the shortage of domestic servants – contributed to the 
editorial team behind Hem i Sverige magazine launching a housing ideal in 
which the domestic servant was defined out of the home's organisation. At 
the same time the division between private and public spatial spheres contin-
ued. The family's members were provided with individual rooms for private 
activities while the public rooms were planned for both public and familial 
interaction within the sphere of the home. With a hierarchical order between 
rooms, individuals and family members, a housing ideal was produced with 
both gender specific roles and a familiar hierarchy with explicit gender roles 
and division of labour. Without servants and a hierarchical division between 
domestic servants and the housewife, the plan and organisation of the home 
constituted a hierarchical division between husband and wife. The gender 
contract between the spouses was thus institutionalised in the organisation 
and plan of the home.  
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   In the concluding part of Chapter 3, I analyse aspects of interior design 
during the 1930s: how the commercial market reacted to the influential ide-
alistic debate that presented furniture and interior decoration as essentially 
functional and objective: that not only the organisation of the home should 
facilitate the family's daily life but that the interior design should also func-
tion on a practical everyday level. In this way, the functionalists contributed 
to launching a housing ideal that was distanced from upper middle-class 
traditions. The organisation and content of the home should be based on a 
practical and functional everyday life. I carefully examined the participation 
of the Nordiska Kompaniet department store in the 1930 Stockholm exhibi-
tion. As an influential commercial actor, the store's management had a strat-
egy of combining consumption with both benefit and enjoyment, dreams, 
pastimes and goal-oriented purchases. Central to their strategy was the trans-
formation of material things into symbolic objects. The exhibition acted as 
an injection of high culture, intended to generate cultural status. In this chap-
ter, I also analyse a debate in which influential functionalists with interpre-
tive precedence argued and opposed what they considered to be incorrect 
functionalism, and how representatives from the market responded to such 
criticism. The commercial sector had a long history of selling furniture and 
interior decoration by presenting them as having values other than the mere-
ly practical. For centuries, furniture and interior decoration had manifested 
status and membership and had given symbolic value to the upper middle-
class home. The modern design movement's attempt to remove symbolic 
values resulted in debate. The modern design movement responded by at-
tempting to reduce the value of craft oriented and decorated functionalism, 
and functionalism aimed at entertaining in the home, with upper middle-
class symbolic values through expressions such as "pseudo" or "profitfunk-
tionalism" (literally, "profit functionalism"). The second starting point was 
the traditional upper middle-class home's practical and symbolic construc-
tion. I employ the concepts of symbolic value and cultural capital to discuss 
the fact that objects had values other than the purely material, practical and 
functional. The starting point for Nordiska Kompaniet's interior decoration 
approach was the organisation and content of the upper middle-class home. 
The drawing rooms, the dining room, the serving area, the homes with clear 
dividing lines between private and public sphere, were emphasised by the 
furniture intended for entertaining in the home. Sex and family structures 
and familial hierarchy were emphasised on the basis of the upper middle-
class family's tradition and history. Boys' rooms, girls' rooms, male domains 
and female domains were decorated differently. For Nordiska Kompaniet's 
furniture designers, furniture and interior decoration were thereby tools in-
tended to emphasise the gender identity of the room and thereby of the user. 
The result was that the department store's interpretation of functionalism was 
far more than merely function, practical benefit and objective design. Interi-
or decoration and design became a marketing strategy. The department 
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store's strategy was to be at the cutting edge in terms of trends and new ap-
proaches. The public and function rooms were filled with furniture for enter-
taining in the home. The style of decorating was both based on and symbol-
ised the upper middle-class tradition.  For a commercial actor such as NK, 
the solution was thus to employ the functionalist design convention in the 
long tradition in which furniture and interior decoration had been accessories 
in a upper middle-class symbol environment.     
   Were there explicit ambitions regarding spatial differentiation of socio-
economic categories, and what effects did such a starting point have on the 
physical planning of the suburbs? How did ideas about class, gender and 
spatial differentiation both of private and public spheres in the home and of 
family members affect the organisation of the room in housing plan-
ning? How did the commercial market, which had for decades sold interior 
decoration and furniture intended for entertaining in the home, relate to theo-
ries of objective benefit and practical function?  In what I have entitled the 
nationalism of modernity and architectural history I have discussed a tradi-
tion of research and interpretation in which planning is related to the Swe-
dish welfare state and social democracy's ideological superstructure: func-
tionalism has been interpreted as "democratic". The general conclusion of 
the thesis as a whole is that ideas about class, sex and familial hierarchy 
were reflected in functionalist housing and interior decoration. The planned 
suburbs, which were regarded as paradigmatic cases for the suburban plan-
ning of the period, involved explicit strategies for differentiating population 
categories in different suburbs, a strategy that was concretised in physical 
suburban planning. Terraced housing in one area, småstugor in another, 
blocks of flats in a third, detached houses in a fourth. Parks, forested areas 
and green areas contributed to differentiation. Sociological arguments justi-
fied this type of suburban planning. The emotional affinity between neigh-
bours was considered to be better if the neighbours belong to the same cate-
gory, the same occupations and income level. Planned homes, which were 
regarded as paradigmatic cases for the housing planning of the period, in-
volved explicit strategies for differentiating family members into different 
rooms, distinguishing between private and public rooms within the sphere of 
the home, a strategy that was concretised in physical housing planning. The 
interior decoration analysed in this thesis, which was regarded as paradig-
matic cases for the interior decoration ideals of the period, launched furni-
ture as the carrier of upper middle-class symbolic values. 
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Bild 1. Arkitekt Uno Åhrén. Radhus och stadsplan. Stockholmsutställningen 1930.  
Publicerad i Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, 

Stockholm, 1930. Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren). 

Bild 2. Arkitekt Sven Markelius. Fristående enfamiljshus och stadsplan. 
Stockholmsutställningen 1930. Publicerad i Stockholmsutställningen 

1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm, 1930.  
Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren).



Bild 3. Arkitekt Sigurd Lewerentz. Lägenhet i flerbostadshus och stadsplan. 
Stockholmsutställningen 1930. Publicerad i Stockholmsutställningen 1930, 

Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm, 1930.  
Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren). 

Bild 4a. Arkitekt Ture Ryberg. Fristående flerfamiljshus och stadsplan. 
Stockholmsutställningen 1930. Publicerad i Stockholmsutställningen 1930,  

Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm, 1930.  
Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren). 



Bild 4b. Arkitekt Erik Friberger. Lägenhet i flerbostadshus och stadsplan. 
Publicerad i Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, 

Stockholm, 1930. Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren). 



Bild 5. Arkitekt Friberger. Stadsplan till “Lägenhet 1”. 
Publicerad i Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, 

Stockholm, 1930. Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren).



Bild 6. Stadsplan över förort med småstugor enligt självbyggeriprincipen i 
Skarpnäck. Framtagen av stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad och signerad 

1926. Stockholms stadsarkiv. Foto: Stockholms stadsarkiv.  



Bild 7. Ett av Stockholm stads största och mest långvariga bostadspolitiska projekt var 
byggande av förorter med småstugor. För att få bygga en småstuga ställdes en rad krav kring 

såväl ekonomi som skötsamhet. Förorter med småstugor planerades väster och söder om 
Stockholms innerstad. Stadsplan för Norra Ängby, 1931 av Albert Lilienberg i sammarbete 

med Thure Bergentz. Stockholms stadsarkiv. Foto: Stockholms stadsarkiv.



Bild 8. I början av 1930-talet arrangerades i Stockholms stad en stort upplagd 
arkitekttävling rörande det bostadspolitiska programmet “Billiga bostäder”.  Efter 

differentierings principer placerades bostadstyperna för denna målgrupp i en 
egen förortsenklav. Stadsplan: ”Motto: 20”, av arkitekt Nils G:son Friberg, 1932. 

Tävlingen för “Billiga bostäder”. Foto: Stockholms stadsarkiv.  



Bild 9. Stockholms stad arrangerade en stort upplagd arkitekttävling rörande det 
bostadspolitiska programmet “Billiga bostäder”. Tävlingen var början till planering av 

1930-talets förorter med smalhus innehållandes små lägenheter. Skiss: utförd av Nils G:son 
Friberg arkitektkontor, 1932. Tävlingen för “Billiga bostäder”. Foto: Stockholms stadsarkiv.



Bild 10. Villor i Södra Ängby, en av Stockholms 
stads sista trädgårdsstäder planerad under 1930-talet.  

Foto: Okänd, Stockholms stadsmuseum.



Bild 11. Inköpt tävlingsförslag motto: “I byalag” av arkitekt Gunnar Lindman. 
Under krigsåren på 1940-talet arrangerade Stockholms stad en stadsplanetävling för 
Gubbängen. I en sociologisk undersökning formulerades tankar om förortens sociala 
sammansättning. Arkitekten placerade olika hustyper i tydligt avskilda delområden 

inom den större förorten. Lindmans statsplaneförslag publicerades i tidskriften 
Byggmästaren 1943. Foto: Anders Nord.



Bild 12. Sven Markelius idéer om förortsplanering realiserades i Vällingby. Differentieringen av 
bostadstyperna i olika delområden var vägledande. Närmast centrum placerades höga punkthus, 

som med sin höjdverkan skulle markera centrumbildningen. Därefter, halvperifert, återfinns glesare 
och lägre smalhusbebyggelse. Längre ut i periferin placerades en krans av radhus och villor medan 

småstugeområden placerades ännu längre bort. Foto: Oscar Bladh, Stockholms stadsmuseum.



Bild 13. Vällingby centrum, en urban miljö som planerades med föresatsen att 
vara en plats för överraskande möten med främlingar, en plats med ekonomisk, 

kulturell och kommersiell dynamik, en plats för mångfald, vitalitet och rörlighet. 
Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum.



Bild 14. Vällingby centrum. Punkthus.  
Vittangigatan, bland annat kvarter Ritlaget 3. 

Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum.



Bild 15. Radhusområde i Vällingby, delområde i den större grannskapsenheten. 
Området utfört av arkitektkontor Jon Höjer och Sture Ljungqvist i sammarbete med 

kontorets anställde arkitekt Fritz Ridderstolpe. Kvarter Accepten 1, Stockholms stads 
stadsplanekontor 1952/ Sven Markelius och Göran Sidenbladh. När arkitekt Sidenbladh 
framförde sina sociologiska argument för sådana delområden var det efter antagandet 

att förutsättning för gemenskap var att grannarna tillhörde samma socialgrupp, att 
social gruppbildning uppstod lättare i enheter, som var socialt homogena. 

Foto: Stockholms stadsarkiv.



Bild 16. Arkitekt Carl Bergsten. Villa, nedre plan med salong, matsal och kök. 
Nordiska Kompaniet. Utställd: Stockholmsutställningen 1930. Publicerad i 

Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, Stockholm, 1930. 
Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren).

Bild 17. Arkitekt Carl Bergsten. Villa, övre plan med pojk- och flickrum samt sovrum 
och rum för hembiträde. Nordiska Kompaniet. Utställd: Stockholmsutställningen 

1930. Publicerad i Stockholmsutställningen 1930, Katalog över bostadsavdelningen, 
Stockholm, 1930. Digital bearbetning: Pierre Björk (beskuren). 



Bild 18. Arkitekt Carl Bergsten. Matsal i NK:s villa, 
Stockholmsutställningen 1930. Interiör av Axel Einar Hjorth i sammarbete 
med Nils Öfverman. Foto: Erik Holmén, ur Nordiska museets samlingar. 

Bild 19. NK:s skyltfönster vid Stockholmsutställningen 
1930, skrivbord till herrum av Axel Einar Hjorth.   

Foto: NK, ur Nordiska museets samlingar.



Bild 20. Rum med sminkbord i NK:s villa, 
Stockholmsutställningen 1930. Interiör av Axel Einar Hjorth. 

Foto: NK, ur Nordiska museets samlingar.

Bild 21. Pojkrum i NK:s villa, Stockholmsutställningen 1930. Interiör 
av Axel Einar Hjorth. Foto: NK, ur Nordiska museets samlingar.



Bild 22. Planritning: Herrum.  
Publicerad i tidskiften Hem i Sverige, 1932.  

Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.

Bild 23. Illustration: Herrum.  
Publicerad i tidskiften Hem i Sverige, 1932.  

Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.



Bild 24. Illustration: Herrum.  
Publicerad i tidskiften Hem i Sverige, 1932.  

Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.



Bild 25. Typfamilj för tävling gällande enfamiljshus arrangerat av 
tidskiften Hem i Sverige. Okänd illustratör. Publicerad i tidskiften 

Hem i Sverige ,1945. Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.



Bild 26. Diagram över familjens schemaläggning där mannens, kvinnans 
och barnens sysslor preciserades. Diagramet publicerades i tidskriften 

Hem i Sverige och illustrerades i samband med tävling för enplansbostad. 
Arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström lät diagramet 
få avspegling i bostadens planlösning. Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.



Bild 27. Arkitekterna Sverker Erichs, Gunnar Lindman och Kjell Åström  
Motto i “Äppelblom”. Vinnande tävlingsförslag i tidskiften Hem i Sveriges tävling 1945 för 

friläggande enplansbostad. Efter differentierings principer ritades såväl flick-som pojkrum på 
olika platser i bostaden. Under 1940-talet medverkade redaktionen bakom Hem i Sverige till ett 

bostadsideal utan rum för hembiträde. Lösningen blev att organisera en planlösning som förutsatte 
att hemmafrun skulle ombesörja hemmets skötsel. Foto: Reproduktion: Kungl. biblioteket.
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