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Sammanfattning
I denna studie studeras rekordårens betydelse som historiebärare och kulturmiljö i förhållande till nutida 
stadsbyggnadsförändringar för att tillmötesgå 2010-talets ideal om en tät och stadsmässig boendemiljö. Krav 
på ökad bostadsproduktion i landets större städer och upprustning av rekordårens bebyggelsebestånd är 
andra anledningar till fysiska förändringar och nybyggnation. Det har vid tillbyggnad i befintliga bostads-
områden visat sig svårt att kommunicera den ursprungliga stadsplanen och de kvaliteter som den är  
sammankopplad med, det är denna konflikt som utgör studiens kärnproblematik. 

För att studera sambandet mellan platshistorisk hänsyn och nybyggnation genom förtätning utförs en fall-
baserad analys av rekordårsområdet Hageby i Norrköping där tre alternativa förtätningsförslag presenteras 
utifrån generell teori och forskningsöversikt om kulturmiljövård och rekord-årens flerbostadshusområden 
där de övertygelser som formade dem samt den roll de har att spela som kulturmiljö redovisas.  



Förord
Examensarbetet du håller i din hand är en slutprodukt av tre års studier vid programmet för Fysisk  
Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet har för mig som författare varit mycket lärorikt och  
inneburit 15 högskolepoäng hårt jobb. Jag vill tacka Stadsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun för 
hjälp med grundkarta och arkiverade stadsplaner, Norrköpings Stadsarkiv för uttömmande arkivmaterial 
samt min handledare Leifh Stenholm för stöd och råd. Även tack till Carl-Gunnar Nilervik som  
korrigeringsläst. 

Julia Johansson
Norrköping
2012-07-18
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1. Inledning
Rekordårens miljöer har många gånger redan genomgått och står ständigt inför nya typer av ingrepp och 
förändringar. Vid all typ av omdaning påverkas det befintliga, det är därför relevant att vid fysisk förändring 
beakta vad den byggda miljön berättar om det förflutna. Trots den problematisering och diskussion som 
präglar och länge präglat rekordåren- och miljonprogrammets bostadsområden innehar de många kvaliteter 
med ursprung i de bakomliggande tankar som formade planeringen och byggandet av dem. Att nu anpassa 
dem, utformade efter helt andra premisser än idag, blir en allt mer aktuell och angelägen fråga samt en stor 
utmaning för att tillmötesgå 2010-talets syn på hur den moderna staden ska se ut och fungera men också 
som ett viktigt led i att upprätthålla ett såväl ekologiskt-, ekonomiskt- som socialt hållbart stadsbyggande.  

För att inte riskera att man om 50 år skakar på huvudet och fördömer stadsplanerare och arkitekter vilka 
förvanskade rekordårens miljöer är det viktigt att förändra med förståelse och varsamhet d.v.s. att låta  
förändring ske på kulturhistoriens villkor där dåtiden tillåts vara en del av och ses som en resurs i vår tids 
förvandling av rekordårens flerbostadshusområden. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillbyggnad för att nå ökad täthet, så kallad förtätning, kan ske 
utan att i hög grad förvanska rekordårens flerbostadshusområdens tidstypiska strukturer, kulturhistoriska 
och därigenom utmärkande värden. Värden vilka är hör samman med den ursprungliga stadsplanen. Syftet 
är också att beskriva varför användande och synliggörande av en plats historia bör utgöra en bärande del av 
förändringsprocessen. 

1.2. Problemformulering
I och med drivkrafter att genom förtätning anpassa och därigenom strukturellt förändra områdens fysiska 
struktur och sammansättning löper risk att kulturhistoriskt värdefulla miljöer och därmed en del av den  
gemensamma historieskrivningen påverkas. En svårighet är hur förtätning hanteras med hänsyn till de 
värden som kan tillmätas rekordårens bostadsmiljöer för att möta nutida krav och tätare stadsbyggnadsideal. 

1.3. Frågeställningar
 

1.4. Upplägg
Studien är indelad i två delar. Del ett, teori och forskningsöversikt, tar avstamp i historiens betydelse för plats 
och individ vilket med tillhörande forskningsöversikt om kulturmiljövård och rekordåren ligger till grund 
för och testas i en fallstudie. I fallstudien, som tillsammans med analys utgör studiens andra del, studeras om 
bostadsområdet Hageby i Norrköping kan förtätas med hänsyn till de ursprungliga intentioner som formade 
stadsplanen och de värden som den är sammankopplad med. Hagebys framväxt undersöks i förhållande till 
framtida förändringar, resultatet presentaras som tre alternativa förtätningsstrategier med tillhörande diskus-
sion.

Huvudfråga
-Kan tillbyggnad i form av förtätning och komplettering av rekordårens fysiska 
strukturer och sammansättning ske med hänsyn till dess roll som kulturmiljö?

Underfrågor
-Varför bör förändringsprocessen vara historieförankrad?
-Varför bör kulturhistoriskt intressanta miljöer, i detta fall rekordårens stadsdelar, 
värnas? 
-Vad är karaktäristiskt för rekordårens flerbostadshusområden?
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1.5. Avgränsning 

Saklig Med hänsyn till studiens omfattning krävs en rad innehållsmässiga avgränsningar. Förändring av 
rekordårens bostadsbebyggelse har många dimensioner, i detta arbete fokuseras att undersöka hur  
förändringar i form av tillägg av byggnadsvolymer i befintliga strukturer för att nå ökad täthet på om-
rådesnivå kan ske med hänsyn till platsens historia, uppkomst och ursprungliga stadsplan. Med förtätning 
avses tillägg av bebyggelse på mark, inte att byggnader tillåts växa på höjden. Arbetet fokuserar på fler-
bostadshusområden uppförda under rekordåren, 1960-1975, miljonprogrammet inräknat, med en  
beskrivning av vad som karaktäriserar deras fysiska strukturer och sammansättning på en generell nivå då 
varje bostadsområde som planerades och uppfördes under epoken har specifika förutsättningar.  

Med fysiska strukturer menas bebyggelsemönster, ytor för såväl grönstruktur som trafiklösningar samt hur 
de förhåller sig till varandra. Studien sker ur ett fysiskt planeringsperspektiv där områdets stadsplan och  
planeringsmönster i helhet är av intresse på en relativt övergripande nivå. Arbetet tar avstamp i svensk lag-
stiftning och i huvudsak svenska förhållanden. Trots Riksantikvarieämbetets riktlinjer för urval och  
värdering av moderna kulturarv, vilket bör ske utefter brukarens lokala kunskap, genomförs inga intervjuer i 
studien. För en rättvis och djupgående brukarbaserad analys krävs flera och grundliga intervjuer. Att  
genomföra både brukarbeskrivningar och historisk områdesbeskrivning, vilket denna studie omfattar, ryms 
inte inom arbetets tidsram. 

Rumslig Fallstudien avgränsas geografiskt till att omfatta bostadsområdet Hageby i Norrköpings  
kommun. Hageby gränsar i öst och norr till väg E22, av söderleden respektive söderköpingsvägen. I väst 
friluftsområdet Vrinneviskogen. Hageby avgränsas i söder av Trumpetarevägen där området Navestad tar vid.  

Bild 1. Fallstudieområdet Hageby (röd) i  
             förhållande till centrala Norrköping (vit).
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Bild 2. Rumslig avgänsning Hageby
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2. Bakgrund 
Sverige var i början av 1900-talet ett utvecklingsland med låg bostadsstandard. Trångboddheten var hög och 
de sanitära bristerna stora vilket Nordström skildrar i Lortsverige 1938. Han möter på sin resa genom landet 
dragiga och ostadiga bostäder med ohyra och smuts. Omständigheterna i vilka en stor del av befolkningen 
bodde var usla. 

Som en följd av de undermåliga bostadsförhållandena genomfördes en Bostadssocial utredning under 
1940-talet vilken la grunden för en nationellt genomgripande lösning på bostadsproblemet (Berg. 1999). 
Under efterkrigstiden, de så kallade rekordåren 1960-75, präglades Sverige av industriell tillväxt och välfärd. 
Resurser fanns för att effektivt komma till rätta med den brådskande bostadsfrågan. Omflyttning med en 
koncentration till landets städer, invandring och stora barnkullar spädde på den redan heta bostads- 
debatten under 1960-talet som trots ökad bostadsproduktion inte mättades. Bostadsbyggnadsutredningen 
Höjd bostadsstandard blev starten för genomförandet av miljonprogrammet vilket resulterade i moderna, 
rationella och delvis storskaliga lösningar. Målet var att bygga en miljon bostäder inom loppet av tio år,  
mellan 1965-1975. För att klara den höga produktionsnivån tvingades bygget industrialiseras, standardiseras 
och rationaliseras. Rekordårens bostäder formade och färgade av funktionalistiska och modernistiska ideal 
uppfördes i hela landet. De bostäder som tillkom inom miljonprogrammet utgör idag cirka 25 procent av det 
samlade bostadsbeståndet, varav 60 procent är lägenheter i flerbostadshus (Gordan. 2012). 

Lösningen på bostadsproblemet blev början på ett nytt, optimism och stolthet byttes snabbt till kritik. Målet 
att höja bostadsstandarden och radera ut bostadsbristen uppfylldes bl.a. på bekostnad av en tillfredsställande 
utomhusmiljö och rik arkitektonisk estetik vilket sedan dess präglat diskussionen om framförallt miljon- 
programmets lyckande. Områdenas fysiska brister, upprustning av tekniska system tillsammans med om-
struktureringar i samhället ligger till grund för att rekordårens bostadsområden i allmänhet står inför ett 
stort förändringstryck rörande dess framtida form och funktion (Reppen. Vidén. 2006).

Som en motreaktion på modernismens stadsbyggnadsidéer kom under 1960-talet den så kallade postmod-
ernistiska eran att etableras och utvecklas till ett stadsideal med intresse för den täta innerstaden (Rådberg. 
1997). Intresset för innerstaden och idealet av en tät och händelserik miljö har yttrat sig i principer för att 
bygga den ännu tätare, så kallad förtätning. 1979 formulerades genom statliga direktiv att komplettering 
och förtätning var en tillämpbar princip för att utveckla staden (Kristensson. 2007). Alexander Ståhle menar 
att diskussionen inte längre handlar om utifall staden ska förtätas utan snarare om hur (2009).  I och med 
bostadsbrist i landets större städer tillsammans med trenden att bo centralt blir förtätning en naturlig  
lösning där stadens närområden med större grönområden blir mål för tillbyggnad, det är just i denna  
glesare och grönare randzon till staden rekordårens flerbostadshusområden generellt återfinns. Vid förtät-
ning förändras de befintliga strukturerna. En viktig del i denna process blir därmed att värna helheten och 
den ursprungliga stadsplanen (RAÄ. 2006). 
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3. Metod 
3.1. Analytisk ram
I det teoretiska avsnittet och forskningsöversikten söks utgångspunkter, bärande begrepp samt belägg för det 
resonemang som förs i arbetet med hjälp av dokument. De bidrar också till att ge inblick i fältet och möjlig-
gör en välgrundad diskussion. 

De dokument, den litteratur, som studerats i arbetets teoridel om historia samt i forsknings-översikten om 
kulturmiljövård är i första hand material från Riksantikvarieämbetet och Peter Aronssonsom är professor i 
kulturarv och historiebruk. I forskningsöversikten om rekordåren som kulturmiljö har i huvudsak verk av 
Thomas Hall, Leila Reppen, Sonja Vidén och Klas Ramberg använts för att klargöra hur beståndet ser ut och 
varför. Johan Rådberg har i forskningsöversikten bidragit med kunskap om de funktionalistiska arkitekternas 
intentioner och Per Wirtén med ett för rekordåren försvarande- inifrånperspektiv. 

Ovan nämnda dokument har kompletterats med artiklar för att skapa en rik bild av hur rekordårens  
bostadsområden uppfattas samt hur de hanteras som arv. En blandning av olika typer av dokument med för-
fattare av skiftande bakgrund har eftersträvats. Myndighetspublikationer har använts då de anses trovärdiga, 
objektiva och faktabaserade (Denscombe. 2009), för att sedan kompletterats med relevant forskning som 
motpol. En balans som är viktig då institutionens roll som historieproducent allt mer ifrågasätts. 

Mycket har skrivits och tyckts om rekordårens bebyggelse, diskussionen är omfattande i såväl media, bransch 
som forskning. Urvalet av referenser är ett axplock baserat på vad som är relevant i förhållande till studiens 
syfte och avgränsning. Författarens värderingar har stor betydelse för källans objektivitet och trovärdighet. 
Det finns både de som förespråkar och de som djupt kritiserar rekordårens bostadsområden vilket medvetet 
inverkat vid urval för att eftersträva en blandning av båda synsätten. Johan Rådberg menar t.ex. att  
funktionalismen förfulade, sargade och delade sönder staden (1997. 7) i jämförelse med Per Wirtén som 
försvarar funktionalismens förorter som boendemiljö. Artiklar från branschtidskrifter har använts för att 
presentera den inom branschen aktuellt rådande diskussionen.

För att studera materialet har ett antal ganska breda analysfrågor ställts:

-  Varför  ska det historiska arvet värnas? Vad har det för betydelse?
-  Hur fungerar den svenska kulturmiljövården i förhållande till fysisk planering? 
- Vilken lagstiftning är relevant?
- Hur sker det urval kring vad som betraktas som kulturhistoriskt intressant,   
värdefullt och bevarandevärt?
- Hur hanterar den svenska kulturmiljövården moderna kulturarv?

-  Vad är karaktäristiskt för rekordårens flerbostadshusområden?
-  Vilka faktorer var betydande vid utformningen av dem?
-  Hur uppfattas de idag?
-  Vad har hänt sedan de byggdes?
-  Vilka för- respektive nackdelar kan förtätning av rekordårens strukturer  
innebära?
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3.2. Fallstudie
Martyn Denscombe skiljer på forskningsstrategi och metod där strategi beskrivs som ett samlat till-
vgagångssättet för att samla in empirisk data (2009). Fallstudien möjliggör att via flera metoder undersöka ett 
specifikt fall för fördjupad förståelse med syftet att lyfta enskild kunskap till generell nivå. Ett typiskt fall kan 
jämföras med liknande och möjliggör därmed generalisering vilket är målet för all forskning, även om  
generaliserbarheten gällande fallstudier är en omdiskuterad fråga då varje fall är unikt. Hageby som fall  
studeras utifrån generell teori och forskningsöversikt vilket inordnar Hageby i ett allmänt sammanhang. Fall-
studien kan därmed bidra med slutsatser och principer som är applicerbara för liknande bebyggelseområden. 

Valet av fall har styrts av att Hageby utgör ett representativt exempel. Hageby består i huvudsak av  
trevånings- flerbostadshus av lamelltyp vilket är rekordårens vanligaste flerbostadshustyp (Vidén. 1999). Ett 
ytterligare motiv för val av fallstudieområde är att Hageby i Norrköping- och Linköping kommuns  
gemensamma översiktplan från 2010 redovisas som ett i framtiden genom förtätning växande område med 
i framtiden ytterligare 1000 invånare. Förtätning är Översiktsplanens övervägande utbyggnadsprincip.  Det 
har också från Norrköpings politiker till kommunens stadsbyggnadskontor utfärdats ett uppdrag kallat 
Trädgårdsstaden Hageby vilket jag tolkar är en vision som inkluderar fysiska förändringar vilka delvis består 
av att tillföra nya volymer enligt trädgårdstadens mönster. 

”Trädgårdsstaden Hageby
Hageby utmärks idag av ett antal problem men också flera kvaliteter. Hög arbetslöshet och ohälsa, tillsam-

mans med storskaliga strukturer som följd av miljonprojektets idéer. Samtidigt har Hageby en tydlig identitet 
och styrka med sin enorma mångfald av människor från olika världsdelar,  

sina stora grönytor och närhet till rekreationsområden.
Stadsbyggnadskontoret ska studera hur vi kan tillvarata och utveckla de kvaliteter som finns i stadsdelen och 

samtidigt skapa strukturer som stödjer företagande, integration och god hälsa”.  
(Norrköpings kommun. 2011. d.5).

Ett tredje motiv är att Hageby inte omges av kulturminnesskydd eller bevarandeplan. Hageby planlades delvis 
innan 1960 vilket definieras som rekordårens start, däremot skedde den största delen av områdets plan- 
läggning och utbyggnad under 1960-talet vilket gör stadsdelen i helhet till ett rekordårsprojekt. 

Fallstudien innehåller flera metoder, så kallad metodkombination. En kombination av av dokumentstudier, 
inventering och framställande av förtätningsförslag. Metodkombination innebär att flera metoder nyttjas för 
att belysa ett fenomen ur mer än ett perspektiv vilket bringar en mer fullständig bild (Denscombe. 2009). En 
risk med metodkombination är att metoderna inte förstärker utan motbevisar varandra. En av fallstudiens 
styrkor är möjligheten att ingående studera komplexa samband och processer. För att studera en plats  
berättelse och historiska uttryck kopplat till fysiska förändringar, vilket är en process av flera relaterade  
faktorer, är fallstudien därmed lämplig.

3.2.1. Dokument i fallstudie
En plats berättelse kan utläsas på flera sätt. Dels genom ett tränat öga direkt i den fysiska miljön och dels via 
dokumenterad information. Arkivmaterial i form av ursprungliga planer, planbeskrivningar, foton och  
kartor utgör en unik och autentisk källa för att studera de ursprungliga visioner, tankar och förhållanden som 
präglade planeringen av Hageby specifikt och rekordårens bostadsbyggande generellt. Plandokument är ett 
sätt att studera utbyggnadstidens politiker och planförfattares ambitioner. Litteratur har i studien  
kompletterat det övriga arkivmaterialet för att nå en så fullständig bild av Hagebys berättelse som möjligt. 

Den litteratur som valts är främst lokala skrifter. Urvalet av arkiverade plankartor med planbeskrivningar har 
avgränsats till att innefatta de planer som legat till grund för och påverkat utbygganden av Hagebyområdet. 
En marknadsföringsbroschyr som visar hur Hageby i sin barndom framställdes är en värdefull källa liksom 
arkivfoton då de innehåller faktisk information och bidrar med förståelse för hur Hageby en gång såg ut och 
presenterades. Dock skildrar de det skaparen avsåg förmedla och bör därför granskas med ett mått av kritik.  
Litteratur utgiven av Hyresbostäder och Norrköpings byggmästareförening kan återge en partisk och  
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möjligen romantiserad bild av utbyggnaden av Hageby.

Följande frågor har ställts till de dokument som studeras i fallstudien:

3.2.2. Inventering
För att ta avstamp i platsens förutsättningar och komplettera den kunskap som dokumentstudierna bidragit 
med genomförs inventeringar vilka baseras på observationer av hur Hageby ser ut och fungerar för att ge en 
platsgrundad bas för fallstudiens förtätningsförslag och ökad områdesförståelse.

Observation är en metod som sker på fältet i en direkt och naturlig miljö (Denscombe. 2009). Observation 
grundas i subjektiva bedömningar där forskarens minne, erfarenheter, känsloläge och förmåga att se olika 
saker ofrånkomligt inverkar på och riskerar studiens reliabilitet, d.v.s. möjligheten att upprepa eller  
kontrollera metoden med samma resultat.  Observationen, inventeringen, färgas därmed ofrånkomligt av 
mina som forskares subjektiva tolkningar och bedömningar. Observation tenderar vara beskrivande och 
förenklande. Den bör därför komplettars med fler metoder. Positivt är att inventeringen ger mig som forskare 
en helhetsbild och en upfattning om platsen. Inventering har skett vid två tillfällen, båda under helgdagar. 
Det hade varit önskvärt att inventera olika veckodagar och tider. 

Inventeringen har styrts av en rad inventeringsfrågor: 

3.2.3. Samuelssons modell
Nilsson Samuelsson är arkitekt och tidigare involverad i Riksantikvarieämbetets satsning Storstadens arkitek-
tur- och kulturmiljö som genomdrevs mellan åren 1999-2001. Projektets syfte var att öka kunskapen om 
bebyggelse uppkommen efter 1945 samt skapa ett bättre kunskapsunderlag för aktsam utveckling av den. 
Ett resultat av projektet är Samuelssons rapport Förändra varsamt- vägledning vid ombyggnad av rekordårens 
bebyggelse varifrån den mall som tillämpas i studien är hämtad. Samuelssons modell baseras kunskapsin-
samling via områdes- och brukarbeskrivning. För att utveckla handlingsstrategier definierar Samuelsson tre 
typer av förändringsgrader baserade på dess anpassning till de ursprungliga prioriteringar som format miljön 
(RAÄ. 2004). De tre typerna är Arv, med en hög grad av anpassning och försiktighet, Uppdatering, där det 
ursprungliga bejakas men utmanas och Samtid där nutiden ”ohämmat” tillåts prägla förändringen. 

De tre förändringsgraderna utgör grund för de framtagna förtätningsförslagen över Hageby vilka utvecklats 
i en design- och skissprocess. Samuelssons modell utökas med ett nollalternativ för att understryka att förän-
dring ej är självklart. Innebörden av de olika förändringsgraderna, Arv, Uppdatering och Samtid, grundas i 
arbetets forskningsöversikt samt i översiktsplaner för Norrköping. De framarbetade förslagen är inte menade 
att betraktas som ett orubbligt eller felfritt resultat utan som ett underlag för vidare diskussion. 

-  Hur såg bostadssituationen i Norrköping ut?
- Hur kom efterkrigstidens bostadspolitik och visioner att speglas vid planering 
och byggandet av Hageby? 
- Vilka argument, ambitioner och faktorer påverkade Hagebys utformning?

- Hur förhåller sig Hageby till omgivningen och staden?
- Hur är området i helhet uppbyggt? D.v.s. hur ser sammansättningen av  
funktioner, bebyggelsetyper, grönstruktur och trafiklösningar ut samt hur förhåller 
de sig till varandra?
- Vilken typ av grönstruktur återfinns i områden och hur används den?
- Vilka trafiklösningar/trafikstrukturer präglar stadsplanen?
- Var kan eventuella tillägg i form av ny bebyggelse ske? 
- Hur används obebyggda ytor? 
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Samuelssons modell kopplar samman teori, forskningsöversikt och fallet Hageby. Den har valts då den redan 
är utarbetad och formulerad samt då den kan tillämpas på olika skalnivåer och med varierande fokus.  
Modellen kan anses lämplig då den möjliggör att flera utvägar skisseras. Modellen möjliggör ett konkret och 
alternativbaserat diskussionsunderlag. Framställande av förslag är visuellt och tydligt sätt att presentera  
analys och resultat på. Då arbetet ska överensstämma med innehållet i programmet Fysisk Planering är en 
visuell framställning naturligt för att tillgodose och tillämpa utbildningens illustrerande del.

De tre förtätningsförslag som presenteras i arbetet genom tillämpandet av Samuelssons modell är en produkt 
av en tolkning- och en designprocess där forskarens ”jag” har stor betydelse. Därför är det viktigt att under- 
stryka att de endast är förslag vilka bygger på min personliga tolkning och tillämpning av inventering och det 
refererade materialet. Att direkt definiera vad de olika förändringsstrategierna betyder samt översätta dem till 
förslag är inte problemfritt, analysen baseras oundvikligt på subjektiv tolkning och bedömning. Att använda 
en redan utarbetad metod som är framställd ur ett myndighetsperspektiv kan vara både en styrka och en 
svaghet. Det är tidsekonomiskt och underlättar arbetet för mig som forskare. Modellen är i någon mån redan 
beprövad och godkänd vilken gör den trovärdig. En nackdel är att den låser studien till att följa myndighetens 
synsätt och modellens givna ramar.  

3.3. Jaget  
Då kvalitativ forskning bygger på hur data tolkas spelar forskarens ”jag” en viktig roll för studiens form och 
utfall (Denscombe. 2009). Jag har personligen en generellt positiv syn till rekordårens bostadsområden och 
tycker att de innehar värden som bör bejakas. Att det i sin tur har betydelse för hur studien formas och dess 
resultat är jag medveten om. För att neutralisera den ståndpunkten har litteratur som underlag för en bred 
diskussion eftersträvats. Min värdering av rekordårens bostäder kan dels bero på att jag tillhör en generation 
som växt upp flera decennier efter att de byggdes i en tid då rekordårsbebyggelsen redan börjat omvärderas 
tillsammans med en bredare syn på historia och kulturav. Min syn av rekordårens bostadsområden är helt 
baserad på ett utifrånperspektiv då jag inte har egna erfarenheter av att bo eller växa upp där. 
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Teori & Forskningsöversikt

4. Historiebruk
4.1. Utgångspunkter
För att förklara och påvisa vikten av att värna rekordåren som fysiskt uttryck tar arbetet stöd i dels Peter 
Aronssons forskning om historiebruk och dels i den svenska kulturmiljövården med lagstiftning och centrala 
begrepp. En grundläggande ståndpunkt där är relevansen att värna en mångfald av kulturhistorisk  
representation för att tillgodose nuvarande och kommande generationers förståelse för sitt eget- och  
samhällets ursprung samt säkra att denna rättighet tillförs alla samhällsgrupper (RAÄ. 2006). 

Peter Aronsson använder begreppet Historiebruk för att förklara den process då det passerade levandegörs 
genom aktiv handling för att skapa en meningsfull helhet (2004). Historiebruk är dynamiskt, då historia, hur 
den nyttjas och förmedlas är en produkt av sin samtid och de faktorer som inverkar på samhällsutvecklingen 
i stort. Historia är inget passerat utan något som hela tiden omger oss i vår vardag. Att aktivt hålla historien 
levande och märkbar länkar samman då-, nu- och framtid. Aronsson menar att historiebruk skapar mening 
och legitimitet samt utgör en viktig del i att hantera förändring. I spelet och den ständiga dragkampen  
mellan stabilitet och omvandling är användning, synliggörande och tolkning av historien betydande för att 
skapa motiv för förändring. Historiebruk säkerställer också att den sker på ett förankrat sätt. Historia och 
dess dynamik ger känsla för plats, ting och människor. 

4.2. Varför historia? 
Mats Brusman skriver att historia knyts samman av begreppen kultur, identitet, tid och rum (2008). Han 
definierar kultur som ”ett helt sätt att leva” alternativt som ett system av meningsskapande symboler som 
både verkar inkluderande och exkluderande samt binder samman det sociala och det materiella. Kultur hör 
därmed samman med meningsskapande processer och identitet. Brusman återger Antohony Giddens  
mening att en individs identitet kan förstås som hennes förmåga att hålla igång en specifik berättelse.  
Människan söker ständigt mening, enligt Brusman genom sociala handlingar som i sin tur styrs och avgörs 
av individens identitet. Identitet är ett begrepp som bygger på identifikation och tillhörighet vilket definieras 
av likheter eller skillnader och avgörs av omgivande förutsättningar, t.ex. personens sociala kontext, religion 
eller etnicitet. 

Mening betyder att skilda delar fogas samman och sätts in i ett sammanhang vilket är betydande för såväl 
individen som kollektivet. Historia är enligt Peter Aronsson meningskapande på fem sätt: (2004. 57) 

– skapar helhet genom kronologiskt och berättande samanhang. 
– evigt liv genom minnen och ritualer, omvandlar tolkningar till saklighet och bildar myter. 
– gestaltning ger liv och upplevelse.
– expanderar erfarenheten till andra samhällen och andra tider.

Meningsskapande kring en plats består av berättelser om det verkliga och föreställda. Det är en dynamisk 
process då en plats inte omges av en rådande mening utan av flera (Brusman. 2008). Framkallandet av 
mentala bilder fungerar som referenspunkter för individens identitetsskapande. Den institutionaliserade 
kulturmiljövården hade tidigare ett syfte och en funktion av att ena landet genom att skapa gemensamma 
föreställningar med vilka invånarna i riket kunde identifiera sig (Pettersson. 2005). Institutionens förmåga att 
skapa betydelser genom att konstruera kulturarv lever kvar idag även om kulturmiljövårdens fokus numera 
är att belysa samhällets alla kulturer med tillhörande historia för att främja förståelse och tillhörighet. Mening 
kopplas idag allt mer till enskild identitet framför nationell tillhörighet (Aronsson. 2004). Kulturmiljövårdens 
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breddade representation bottnar i utgångspunkten att alla har rätt till sin historia och en god livsmiljö med 
historisk förankring (Pettersson. 2005). 

Kulturmiljövård fungerar identitetskapande för individ och för en plats genom att dess speciella historia och 
vad som därmed gör den unik synliggörs (Johansson. 1997).  All av människan formad miljö utgör en  
historisk källa som berättar om tidigare livsvillkor, trender och utvecklingar i samhället (Unnerbäck. 2002). 
Att aktivt värna tidens överlagringar bidrar till en mångflad som främjar individens och samhällets förståelse 
för både sin samtid och sitt arv. Axel Unnerbäck menar att hela samhällets och varje generations verk ska 
vara synlig i den byggda miljön vilket främjar individens trygghetskänsla och förankring i tillvaron. Det  
innebär att framhålla värden för såväl individen, personhistoriska eller identitetsrelaterade värden, som för 
hela samhället, symbol- eller samhällshistoriska värden. 

4.3. Kulturmiljövård
Följande presenteras två centrala begrepp från den svenska kulturmiljövården samt en definition av  
begreppet modernism vilket är bärande i diskussionen om moderna kulturarv. 

Kulturarv: 
”Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det  

vidare ” (RAÄ. 2010). 
Kulturarv innefattar såväl fysiska som immateriella arv som t.ex. traditioner och berättelser.

Kulturmiljö: 
”Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla alltifrån enskilda  

objekt till stora landskapsavsnitt” (RAÄ. 2010). 
Kulturmiljö är underordnat och innefattas i begreppet kulturarv. 

Modernism: 
”sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner 

och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig  
öppenhet för förändringar, andliga och materiella ” (Björn. NE). 

Vad som menas med modernt kan variera. Här avgränsas begreppet till att omfatta den högindustriella  
perioden från 1930 till miljonprogrammets slut 1975 (RAÄ. 2006). 

4.3.1. Lagstiftning
Portalparagrafen i kulturminneslagen bestämmer att ansvaret att värna kulturmiljön är allas. Det fastställs i 
samma kapitel att Riksantikvarieämbetet har ansvar för kulturmiljövård i riket och Länsstyrelsen i länet (SFS 
1988:950). Enligt Unnerbäck är kulturmiljövårdens uppgift att bevara och levandegöra kulturarvet, skapa en 
rik vardagsmiljö samt synliggöra arv från vår egen tid så att de blir intressanta och viktiga vilket främjar den 
lokala identiteten (2002). Kulturmiljövården ska arbeta för att möta de hot som kan påverka kulturmiljön 
negativt. Länsstyrelsens roll är att utfärda byggnadsminnesförklaringar, verka rådgivande samt utöva tillsyn 
som kontroll av att miljöbalkens utpekade riksintressen inte påtagligt skadas. Kulturminneslagen, KML, är ett 
statligt styrdokument och den huvudsakliga lagen för kulturmiljövård. KML är en gemensam lag för bl.a.  
kultur-, forn- och byggnadsminnen (RAÄ. 2011). Kulturminnesfrågor regleras på en nationell nivå via KML 
och Miljöbalken, MB. MB skyddar kulturmiljöer av riksintresse. Eftersom kommunen har huvudansvar för 
planläggning följer det grundläggande ansvaret att tillvarata riksintressen hos dem. I Plan och bygglagen, 
PBL, betonas att varsamhet ska tillämpas vid planläggning och byggnation i kulturhistoriskt intressanta 
miljöer. PBL medger bl.a. att bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till stads- och land- 
skapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt att intresset av en god helhetsbild ska främjas vilket 
tillsammans med bestämmelser om underhåll samt förbud mot förvanskning skyddar kulturhistoriskt  
intressant bebyggelse (SFS 2010:900). PBL ger kommunen möjlighet att via bygglov, detaljplan och områdes-
bestämmelse skydda bebyggelse. Beroende på med vilken grad av skydd ett objekt eller en miljö tillmäts, dess 
nationella alternativt lokala betydelse, avgörs med vilken lagstiftning den omges. ”K märkning” är ett samlat 
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och allmänt begrepp för kulturminnesmärkning som byggnadsminnesförklaring, kulturreservat eller skydd 
genom bestämmelse i detaljplan (RAÄ. 2009).

4.3.2. Kulturmiljöbegreppets uppkomst och dynamik
Svenska städer genomgick under 1900-talets andra hälft modernisering p.g.a. de nya krav som trafik,  
detaljhandel, moderna bostäder och visionen om en modern och sund stad ställde. Människan skulle befrias 
från historien och se framåt vilket i innerstaden resulterade i omfattande omvandling genom rivning  
(Johansson. 1997). Modernismens gentemot historien hänsynslösa framfart i städernas centrum och att 
kulturmiljövården agerade vagt födde ett ökat intresse och uppmärksamhet för betydelsen av att skydda och 
bevara äldre bebyggelse. Synen på begreppet kulturarv kom att breddas. 1972 myntades begreppet kulturmiljö 
med syftet att i större utsträckning bevara sammanhängande bebyggelsemiljöer.

”Det nya i situationen är att intresset nu omfattar hela den av människan uppbyggda och påverkade miljön, 
utan de tidigare inskränkningarna till vissa utvalda objekt som uppfyller vissa bestämda kriterier på ålder, 

kulturhistoriskt/antikvariskt värde eller konstnärlig betydelse”. 
(1965 års musei- och utställningssakkunniga betänkande SOU 1972:45 refererad i Johansson. 1997. 97).

Det breddade perspektivet kom att innebära att flera typer av bebyggelse ansågs skyddsvärda, även  
allmänhetens arkitektur började skyddas. Det formulerades att ”kulturarvet blev en rättighet, alla skulle 
ha rätt till sin historia också i vardagsmiljön” (Johansson. 1997). Mot slutet av 1970- och under 1980-talet 
tillkom flera betydande förändringar i lagstiftningen där kulturarv allt mer kom att betraktas som en resurs 
med vilken det bör hushållas. 

4.3.3. Kulturarvsproduktion
Historia bygger på urval och tolkning (Brusman. 2008). Synen på och relationen till kulturarv genomgår 
ständig förändring där breddningen av kulturarvsbegreppet på flera sätt öppnat för ytterligare om- 
formulering (Pettersson. 2005). Tidigare skedde urvalet av vad som ansågs historiskt intressant utifrån  
expertkunskap i förhållande till en homogen målgrupp. Richard Pettersson påpekar vetenskapens och över-
hetens oförmåga att värdera vad som för allmänheten är bevarandevärt vilket motiverar att besluten om vad 
som kan betraktas som kulturmiljö i större utsträckning ska fattas på en regional eller lokal nivå i samverkan 
med objektets eller platsens brukare. 

Sara Fast redogör för en teoretisk förklaring till kulturarvsfrågans dynamik genom två begrepps- 
baserade förhållningsätt, essentialistiskt respektive konstruktivistiskt. Ett essentialistiskt perspektiv innebär 
en oföränderlig syn på kulturarv där det finns ett ursprungligt och sant kulturarv vilket bestäms och pekas ut 
av en expertkompetens (2011). Ett motsatt perspektiv är att kulturavet är konstruktivistiskt format, d.v.s. att 
studieobjektet konstrueras i nuet genom tolkning och handling. Båda perspektiven förekommer idag, sida 
vid sida. Dock kan det konstruktivistiska perspektivets ökade inverkan vara en förklaring till ifrågasättandet 
av kulturmiljövårdens och därmed den statliga institutionens roll vilken reducerats och förskjutits till  
kommunal nivå i och med PBLs varsamhetsbestämmelse. Aronsson menar att institutionens betydelse  
nedvärderats som ett resultat av ett allmänt växande historieintresse och behov av förklaring i en värld med  
omfattande och snabba förändringar (2004). 

Identifikation och definiering utgör grund för Riksantikvarieämbetets bedömning med vilken ambitionsnivå 
ett objekt eller miljö bör skyddas på en skala från musealt, konserverat bevarande till att inga särskilda åt-
gärder vidtas utöver vad PBL redan reglerar (Unnerbäck. 2002). Argument som ofta framhävs för bevarande 
är är tidstypiskt, särskilt, sällsynt, kvalitativt eller representativt. Unnerbäck redogör för  
Riksantikvarieämbetets urvalskriterier för kulturhistorisk värdering av moderna kulturarv. 

”Byggnader och miljöer från perioden efter år 1900, där antalet byggnader är så stort att ett urval måste 
göras, skall bevaras om de har ett klart definierbart kulturhistoriskt värde. Med  

kulturhistoriskt värde avses både historiska egenskaper och upplevelsemässiga egenskaper” 
(Unnerbäck. 2002. 14)
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Vid urval av yngre kulturarv kan det vara svårt att urskilja ”ett klart definierat kulturhistoriskt värde”,  
därför blir berättelsen och därmed brukarperspektivet betydande (RAÄ. 2006). En av tyngdpunkterna för 
den urvalsprocess som omger det moderna kulturarvet blir därför den lokala kunskapen med minnen, bilder 
och berättelser om vad som urskiljer en plats och ger den mening. Att komplettera expertkunskapen blir i 
moderna kulturarvs fall en förutsättning för att skapa sammanhang då brukaren innehar den främsta  
kunskapen om platsen samt då institutionens dokumentation och kunnande inom området är bristfällig. 

Uppskattning och värdering om av vad som anses vara kulturhistoriskt bevarandevärt är till stor del en klass 
och generationsfråga. Ett exempel är den avrivning och sanering av arbetarklassens bostadsbebyggelse i  
innerstaden som skedde under 1950- och 60-talen. Först när generationer utan egen erfarenhet av de  
omoderna och undermåliga bostadsmiljöerna intresserade sig i kulturarvsdebatten tillskrevs de  
bevarandevärde (Ramberg. 2000). 

4.3.4. Moderna kulturarv
Modernism och kulturmiljövård var länge totalt skilda och varandras motpoler. Det moderna byggandet tog 
starkt avstånd från historia och tradition vilket inte ansågs vara en del i den framtida samhällsutvecklingen 
(Pettersson. 2005). Nu förenas de genom att kulturmiljövården inkluderar efterkrigstidens arv. 

Att moderna miljöer ska innefattas av kulturmiljövården formulerades uttryckligen i  
Kulturmiljöpropositionen 1988 (Johansson. 1997).  Det moderna kulturarvet skiljer sig från det traditionella i 
flera avseenden och kräver ett från Riksantikvarieämbetet nytt förhållningssätt för hur denna förhållandevis 
nya gren ska behandlas. Moderna kulturarv är, liksom de traditionella, materialiserade berättelser som  
vittnar om tidigare livsvillkor och ideal (RAÄ. 2006). Modernismens rumsliga samband, landskap bostäder, 
arbetsplatser, offentliga platser och trafikmiljöer utgör idag en fungerande bas och vardagsmiljö för  
invånarna i dagens samhälle och stad vilka därigenom dagligen påverkas av de mönster som skapades  
under modernismens tidevarv. Att de är miljöer som används och fungerar genererar utmaningar i arbetet 
att behandla och betrakta dem som kulturarv. Riksantikvarieämbetet menar att skydd och synliggörande 
av moderna kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling och mångfald i vilka berättelser som kultur-
miljövården representerar. 
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5. Rekordåren som kulturmiljö
”Förorten är den enda plats där jag känt mig hemma. Men så småningom förstod jag att min 

hembygd inte räknades. Jag kom från en plats som inte fanns när Sverige summerades. Under tonåren läste 
jag berättelser om torp i skogsbryn, statarlängor på godsen, stenhus i staden och patriciervillor omgivna av 

körsbärsträd. Men aldrig om radhusen, allmänningarna eller 
förortstorgen…” (Wirtén. 2010. 11).

Wirtén påvisar den ignorans och det ointresse som generellt omger förorten, vilka många rekordårs- och 
miljonprogramsområden tillhör, och dess invånare. Denna ignorans gäller även värderingen av dem som 
kulturhistoriskt värdefulla. Förorten, i detta fall rekordårens perifera flerbostadshusområden, byggdes som 
isolerade enheter utan att integreras med staden och därmed utan att sammankopplas med dess historia 
(Wirtén. 2010). Utan historia saknar en plats mening, något som berättar om varför bebyggelsen står där och 
varför den ser ut som den gör. Vid byggnationen av rekordårens bostadsområden hann tiden inte med,  
platsen berövades på sin historia genom extrem omgestaltning vilken inte tog avstamp i platsens  
förutsättningar. När invånarne flyttade in i de nybyggda områdena fanns därför ingen bakgrund att vila på, 
de fick påbörja ett nytt identitetsskapande i en ”historielös” miljö. 

”När människorna kom fick de börja om, fanns inget arv. Hur ska människor utan historia/ 
känna igen sig själva / på historiens yttersta spets?”  

(Jacques Werup refererad i Wirtén. 2010.113). 

Wirtén menar att förorternas historia fallit i så kallad offentlig glömska, att samhället glömt förmedla sin his-
toria vilket borde ligga i allas intresse (2010). Idag, cirka 40 år senare, har bostadsområdena utvecklat en egen 
identitet vilken kulturmiljövården har ett ansvar att värna och synliggöra (RAÄ. 2006).

Att betrakta rekordårens och miljonprogrammets omtvistade fysiska uttryck som kulturmiljö är  
kontroversiellt. Det finns de som förespråkar en antikvarisk hantering av rekordårens bebyggelse med sociala,  
kulturella och historiska argument mött av de som menar raka motsatsen, att de är omänskliga miljöer 
präglade av separering, monotoni och storskalighet (Berg. 1999). Omkring 1990 skedde en omvärdering till 
en allt positivare syn på rekord- och miljonårsbebyggelsen samtidigt som de ideal som format dem  
ifrågasätts. Aneldningen till att rekordårens arv börjar räknas som kulturhistoriskt intressant har till stor del 
att göra med tidsrymden vilket gör ett historiskt perspektiv enklare. PBL 1987 som sammanföll med den  
kulturhistoriska breddningen bestämmer att varsamhet gäller all bebyggelse, därmed även rekordårens.  
Lagen fastställer att ”ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag  
respekteras och tillvaratas” (SFS 2010:900). Riksantikvarieämbetet påvisar betydelsen att visa respekt och  
solidaritet för olika samhällsgruppers kulturarv, även arbetarklassens och ”svaga” samhällsgruppers livsmiljö 
(Unnerbäck. 2002). Ett exempel där ett antikvariskt förhållningssätt visat sig gynnsamt vid upprustning av 
rekordårsbebyggelse är i miljonprogramsområdet Hjällbo i Göteborg vilket ”K-märktes” och sedan varsamt 
renoverades i slutet av 1990-talet. Marianne Ohlanders visar i sin studie om K-märkningen i Hjällbo att  
kulturminnesskyddet var betydelsefull då det genererade en positiv bild i media av det annars negativt om-
talade området (2002). Att någon utifrån med expertkunskap bedömt området som värdefullt visade sig ha  
betydelse för ”Hjällbos självkänsla och stolthet”. En av Ohlander slutsatser är att K-märkning  
tillsammans med andra faktorer kan bidra till att höja ett områdes status. 

Ylva Blank menar att det inte borde vara konstigt att även miljonprogrammet räknas som en del av kultur-
arvet, att utesluta det skulle ge en felaktig bild av historieskrivningen (2006). Johanna Roos redogör för  
svårigheten att acceptera och räkna rekord- och miljonårens bebyggelse som kulturmiljö då de är evigt 
omtvistade (2009). Hon menar att ett antikvariskt förhållningssätt inte är givet och att vad som i termer av 
varsamhet menas i förhållande till rekordårens moderna byggsätt bör diskuteras. Varsamhetsbegreppet blir 
komplicerat och inte självklart. Roos menar att det krävs acceptans, förståelse och intresse för att dessa om-
råden ska ses som kulturarv och att vägen dit fortfarande är lång. Alla rekordårens flerbostadshusområden 
kan och bör inte värnas (Wirdby. 2006). Tyngdpunkten för urval bör ske utefter särskild kvalitet av såväl  
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estetisk art som tillgång till service, andra livskvalitetshöjande faktorer och om miljön är omsorgsfullt  
planerad och utformad då rekordårens bebyggelse och bebyggelseavsnitt uppfördes med skiftande  
ambitionsnivå.

Relevansen att betrakta rekordårens moderna miljöer som kulturarv styrks av det höga förändringstryck som 
omger dem Att värna ett områdes helhet och stadsplan vid större  
förändringar har visat sig svårt (RAÄ.2006). 

5.1. Föreställningar
Framförallt ordet miljonprogram sammankopplas ofta med negativa bilder och föreställningar. Ett helt 
bebyggelsebestånd med den gemensamma faktorn att de byggdes under samma tioårsintervall har blivit mål 
för år av diskussion. Per Wirén försvarar förorten (2010). Han menar att förorten består av miljöer som är 
många människors hem och därmed utgör en del av en identitet vilken ständigt blir nedvärderad, kritiserad 
och ifrågasatt. Denna omvärldssyn ger förortsinvånaren vetskap om en annorlundahet, att denne bor i en 
förort och ”borde” flytta därifrån trots trivsel och hemmakänsla.  Bilden av och acceptansen för rekordårens 
markbostadsomården är en helt annan än i områden med flerbostadshus. Wirtén menar att en del av dagens 
problematik vilar i föreställningen av att förorten inte räknas som en del av staden, att den omtalas åtskild 
och präglas av föreställda och förväntade problembilder.

En viktig aktör för de allmänna föreställningarna om förorter generellt och rekordåren specifikt är media och 
hur de väljer att presentera bostadsområden och dess invånare (Wirtén. 2010). Ett lika stort problem som 
felaktiga bilder är medias tysthet i att inte beröra och nästan ignorera förorten, Wirtén skriver om en urban 
ojämlikhet Då urbant idag är ett värdeord och förorten anses vara icke-urban är den inte lika intressant som 
stadens centrum.

Främst miljonprogrammets flerbostadshusområden omges av många felaktiga uppfattningar, exempelvis att 
de i huvudsak består av grånande betonghus och extrem storskalighet medan den största andelen av rekord-
årens flerbostadshus uppfördes som trevånings-, lamellhus i tegel (Vidén. 1999). De riktigt höga husen 
återfinns främst i storstädernas förorter. Att all bebyggelse uppfördes i likartade, större och sammanhängande 
bostadsområden är heller inte sant då en stor del utgör styckbyggda flerbostadshus och villabebyggelse. Den 
mångfald och variation som rekordårens bebyggelse faktiskt utgörs av samt de kvaliteter som de innehar 
skyms då fokus främst riktas mot beståndets brister. Viss kritik och många bilder är befogade, som exempel-
vis flerbostadshusområdenas fattiga utomhusmiljö och ibland otillräckliga service. Liksom upplevd  
otrygghet, social kategorisering samt den industrimässiga byggtekniken och val av material vilket i flera fall  
resulterat i en steril och monoton estetik (Boverket. 2005). 

Ser man förbi vedetagna schablonbiler återfinns många värden och en uppskattad boendemiljö med väl 
fungerande lägenhetslösningar, hög boendestandard, luftiga stadsplaner, bilfria bostadgårdar samt närhet till 
grönytor och natur (Boverket. 2005). Många flerbostadshusområden har god tillgång till både kommersiell- 
och offentlig service som skola, fritidslokaler och föreningslokaler liksom närhet till lekplatser och ytor för 
idrott och ungdomsverksamhet (Reppen. Vidén. 2006).

5.2. Styrande utformningsfaktorer
När rekordårens nya stadsdelar uppfördes vävdes estetik, arkitektur och samhällsbyggnad samman mot det 
gemensamma målet att åtgärda bostadsfrågan på ett modernt sätt. Viktiga inslag i debatten om bostadsom-
rådenas form var frågor som sociologi, hygien, teknik, ekonomi, estetik och trafik (Berg. 1999). Det fanns 
redan på 1960-talet en medvetenhet om de riskfaktorer som en stor skala och förenklad estetik kunde med-
föra men enligt Lisbeth Söderqvist förekom inget uttalat motstånd mellan arkitekten och de förutsättningar 
som det industrialiserade byggandet medgav (1999).

5.2.1. Ideal
Byggandet under rekordåren var en fortsättning och utveckling av den funktionalism som formulerats på 
1920-30 talen.  
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Funktionalism är en:

”radikal arkitekturströmning som utvecklades i Europa omkring 1925. Funktionalism innebar en radikal 
brytning med de gamla, klassiska stilidealen. Formen skulle bestämmas av funktionen, formbildningen präg-

las av släta, ofta vita ytor på geometriskt enkla grundformer” (Björn. NE).

Ledande för det funktionalistiska stadsbyggandet var närhet till natur och grönska med bostäder  
organiserade i grannskap (Ramberg. 2000). Le Corbusiers tankar från 1920-talet påverkade verksamma 
arkitekter och planerare i Sverige under efterkrigstiden (Wirtén. 2010). Hans idéer och egna övertygelse om 
att bebyggelse skulle upplevas genom maskinens fart och frihet fick stor genomslagskraft. När bilen blev var 
mans rättighet och möjlighet kom situationen i städerna att bli ohållbar. Bilen skapade problem då de gamla 
stadsstrukturerna inte var anpassade för att rymma många fordon. Att skapa nya, radikala lösningar för hur 
stad skulle byggas blev oundvikligt. Rekordårens planering skiljer sig dock på flera sätt gentemot den tidigare 
funktionalismen, inte minst till syftet. Särskilt miljonprogrammet skulle effektivt råda bot på bostadskrisen 
och var inte lika politiskt färgat som det tidigare folkhemsbygget. Funktionalismens Hus i parkideal kom att 
vara en bas men stå tillbaka för ambitioner av större regelbunden- och stadsmässighet under  
miljonprogramsåren (Rådberg. 1997).  

Rådberg menar att stadsplanerarens och arkitektens värderingar och visioner var betydande för  
funktionalismens och därmed rekordårens stadsbyggande som också påverkades av tekniska faktorer och 
ekonomi (1997). Värden som eftersträvades var effektivitet, koncentration, funktionsuppdelning och en 
förenklad arkitektur vilket skulle uppnås genom höga hus och ingenjörens kunskap. Att man planerade och 
ritade osentimentalt med kollektivet som förebild med exakthet, mätbarhet och objektivitet som ledord 
bidrog till att vad den enskilda människan värderade som vackert ansågs oviktigt och ovetenskapligt. 

5.2.2. Lokalisering
Utveckling av kommunikationer, framförallt bilen, ökade möjligheten att öka avstånden och bygga rekord-
årens bostadsområden utanför staden (Wirtén. 2010). Det var där frisk luft och natur återfanns i jämförelse 
med innerstadens trängsel, luftföroreningar, buller och mörker, men framförallt fanns det utrymme att bygga 
modern stad med praktiska och tidsenliga lösningar. Jungfrulig mark på landsbygden nära stadens utkanter 
togs därför i anspråk för exploatering, den var också billig och enkel att bebygga. I Stockholm blev tunnel-
banans utbyggnad en grund-läggande faktor för lokalisering av ny bebyggelse.

5.2.3. Stadsplan
Den stereotyp efter vilken många områden planlades utgjordes av att bebyggelsen grupperades inom bostad-
sområdet i enklaver med olika typer av bostadsbebyggelse runt ett stadsdelscentrum med närservice dit alla 
invånare skulle ha gångavstånd (Vidén. 1999). Den handel, kollektivtrafik och annan service som planerades 
i området ställde krav på tillräckligt kundunderlag vilket är en förklaring till de ofta riktigt höga husen som 
lokaliserades i centrumets direkta närhet. Så kallade centrumanläggningar ersatte det tidigare öppna och  
offentliga torget i många flerbostadshusområden som planerades under det tidigare 1960-talet och  
miljonåren (Boverket. 2005). Centrumanläggningarna utformades som slutna byggander, som varuhus vilka 
vänder sig inåt med ett slutet yttre utan gatukontakt.

Den stora skalan med vilken vissa områden uppfördes motiverades av att bebyggelsen skulle upplevas ur ett 
bilperspektiv, på avstånd och i hög hastighet (Söderqvist. 1999). Bebyggelsen sågs därmed som något skulp-
turalt och som en accent i landskapet. Området planerades som en avgränsad och sammanhållen anläggning 
likt en estetisk modell, ofta betraktad ovanifrån. Det är inte ovanligt att rekord-årens flerbostadshusområden 
omges av en större väg vilket genererar en isolerande effekt (Boverket. 2005). Området blir en ”ö” en bit från 
staden med inträde genom infarter som följd av trafiknätets matarsystem. Strikt funktionsseparering var  
planeringsideal både gentemot andra stadsdelar och inom bostadsområdet. Strukturrationaliseringen bidrog 
till att bostäder byggdes separerade från industrier och arbetsplatser av hälsoskäl för att undvika störnin-
gar samt för att tillgodose de olika funktionernas krav på expansionsutrymme (Reppen. Vidén 2006). Inom 
området yttrade sig funktionsuppdelningen som stora och frånskilda parkeringsytor, trafiklösningar och 
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bostadsgårdar.  

Rekordårens flerbostadshusområden planerades som enheter med skarpa gränser och kontrastverkan till 
omgivningen där geometriska principer och upprepning lät prägla bebyggelsen (RAÄ. 2004). Hänsyn till 
vädersträck och solinfall inverkade ofta på byggnaders placering och utformning som att balkonger och 
större fönster förlades i soliga lägen. Söderqvists studie om varför bebyggelsen blev så hög i Täby visar att  
höghusets stora mått motiverades av att det skulle imponera, ge identitet till området och skapa en skarp  
siluett (1999). Låg och utbredd bebyggelse ansågs uttröttande. Ett annat argument var att höghuset var 
ekonomiskt eftersom byggandet gick snabbt när det väl startat och sparade in på kostsamma markarbeten. ‘

”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet” mer känt som SCAFT skrivet av en  
forskargrupp på Chalmers och utgiven 1968 av planverket fick stor genomslagskraft och påverkan på tidens 
stadsplanering även om dess budskap redan tillämpats innan 1968 (Wirtén. 2010). I och med SCAFT lät 
planernare trafiksystemet prioriteras och utgöra grund för den övriga stadsplanen. Skriften frambringades 
av den kraftigt ökande bilismen och de konflikter, framförallt personolyckor, som följd. SCAFT visade hur 
trafikanter och bilar skulle skyddas från varandra genom trafikseparering för snabb respektive långsam trafik 
med väl tilltagna buffertzoner och planskilda korsningar. SCAFT fick stor inverkan inte bara på stadsplanen 
utan även den yttre miljön i allmänhet (Vidén. 1999). SCAFT tillsammans med tidens rådande ideal om 
bilens dignitet skapade områden med vida trafik och parkeringsytor baserade på ett system med matargator, 
bostadsgator och angöring med bilfria innegårdar. Bilparkeringar placerades i områdets utkant intill matar-
gatan. Vägnätet planerades med återvänds-, så kallade säckgator, vilket skulle förebygga genomfartstrafik i 
området (Boverket. 2005).

5.2.5. Utomhusmiljö
Utomhusmiljön i rekordårens flerbostadshusområden karaktäriseras av funktionsuppdelning. Ytor för lek 
och plats för planetringar grupperades strikt (Vidén. 1999). Slittåliga material som asfalt, grus och betong 
valdes vilket bidrog till en hård och kall upplevelse. Även växtligheten bestämdes av praktiska skäl. De 
rälsgående kranar som användes för att transportera material till byggplatsen bestämde till stor del husens 
placering och markens behandling. Det var nödvändigt att avlägsna naturlig vegetation och att bearbeta 
marken som senare p.g.a. den hårda belastningen blev plan och ogenomtränglig. En rationell lösning som 
tillämpades var att marken skalades av och plansprängdes till nya nivåer.  Lånevillkor och riktlinjer fick stor 
inverkan på utomhusmiljöns utformning och styrde bl.a. lekplatsers storlek och avståndet mellan bostad och 
parkeringsplats. Stenstadens anlaggda park var inte en förebild för utomhusmiljön (RAÄ.2004).

Bostädernas gårdar och utomhusmiljön i allmänhet blev inte anpassad för vistelse och sällan utformad efter 
platsens terräng utan snarare av byggteknikens krav. Områdenas utomhusbelysning var vid många miljon-
programsområdens födelse bristfällig liksom skötslen av grönytor.  Långa siktlinjer längs gång- och cykel-
vägar istället för en uppbruten skala med mer intima rum var kritik som präglade utförandet. Att gång- och 
cykelvägnätet planerades med skarpa svängar i ett icke användarvänligt system vilket begränsar individens 
rörelsemönster var annan kritik som formulerades Ett synsätt hos många arkitekter var att bebyggelsen och 
den omgivande miljön skulle fungera som en neutral grund för social utveckling och mänskliga aktiviteter 
vilket till viss del kan förklara dess sparsamhet (Söderqvist. 1999). 

5.2.6 Bebyggelse
För att säkra kvalitet, pris och bostadsproduktionens effektivitet infördes Svensk Byggnorm 1967 vilken kom 
att ha stor betydelse för hur såväl byggnaden som bostadsområdet i helhet gestaltades (Vidén. 1999).  
Rekordårens lägenheter har generellt väl genomarbetade planlösningar och hög standard. Byggnadens  
exteriöra arkitektur betonas av grundvolymer och saknar klassiskt mötande element som socklar eller  
takfötter vilket genererar skarpa arkitektoniska möten (RAÄ. 2004). Liksom de idéer som präglade stads-
planen som repetition och geometri är byggnaden getsaltad med återkommande delar vilket fungerar  
mönsterbildande. Byggnadens färgsättning är ofta sparsam och i materialets ursprungliga färg.  Rekordårs-
bebyggelsen innehåller flera typer av flerbostadshus som lamell-, punkt-, skiv-, loftgångs- och böjda hus. Ofta 
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byggdes ett enstaka böjt hus i bostadsområdet (Söderqvist. 1999).

5.3. År av förändring
Ända sedan rekordårens- och främst miljonprogrammets flerbostadshusområden stod klara har de genom-
gått olika typer av förändringar i varierande grad. De har inte alltid skett med hänsyn till människa och 
arkitektur (Vidén. 1999). Problem med outhyrda lägenheter och omfattande kritik mot områdenas  
utformning och utomhusmiljö orsakade tidigt förbättringsåtgärder vilka delvis finansierades av statliga  
subventioner och lån. Miljöförbättringsbidraget är ett sådant, det infördes redan 1975. Andra bidrag har  
inrättats för reperation och underhåll samt för insatser i områden med sociala problem. 

Rekordårens bostadsbestånd har genom åren genomgått rutinmässig och nödvändig förvaltning. Majoriteten 
av flerbostadshusområdena sköts och underhålls väl dock är en andel eftersatt i form av yttre och tekniska 
brister vilket i sin tur genererar andra problem och ger en orättvis bild av resten av beståndet (Vidén. 1999). 
Brister i konstruktion och material har resulterat i renovering förhållandevis tidigt. Anledningar är den 
snabba byggtiden och användandet av outforskade material som åldrats dåligt. Många byggnader har fått ny 
färgsättning och exteriör utformning vilken ofta inte stämmer överens med områdets grundkaraktär och  
estetik vilket påvisar en rådande konflikt mellan att bevara de ursprungliga idéerna vilka inte är förenade 
med vad som anses estetiskt tilltalande vid förnyelsetiden. Att bryta upp rekordårsidealets repetitiva karaktär 
och ofta begränsade färgskala påverkar den ursprungliga tanken. 

Sonja Vidén listar olika åtgärdsmönster för vård och förnyelse av rekordårens bostadsområden av olika 
skala och med skilda syften, från vardagligt underhåll utan stora förändringar till så kallade ”turn around”-
förändringar med hård omvandling, demontering och rivning (1999).  ”Turn around”-förändringar inne-
bär mer bestående och omfattande ingrepp med syftet att ge området en ny identitet för att attrahera en ny 
befolkningsgrupp. Vid hård omvandling sker genom-gripande förändring med rivning och tillbyggnader av 
volymer vilket förändrar områdets fysiska struktur och karaktär betydligt. Vid vikande befolkningsunderlag 
är rivning och demontering en ekonomisk lösning för att anpassa antalet lägenheter efter efterfrågan. Fysiska 
strukturer och bebyggelse är i ständig rörelse och fysisk omvandling vilket är en nödvändig och naturlig  
process i anpassandet till nya krav (Reppen. Vidén. 2006). Förändringar som rivningar eller tillagda  
byggnadsvolymer är mer bestående och oåterkalleliga än ommålning eller utbyte av tekniska brister. De 
kräver därför extra eftertanke och försiktighet (Vidén. 1999). 

5.4. Brukare
Bilden av att rekordårens flerbostadshusområden som stadens minst attraktiva och som funktion av  
bostadsreserv stämmer inte överens med hela beståndets verklighet. Många områden är omtyckta framförallt 
av dess brukare, det är främst de riktigt storksliga bostadsområdena som förtjänar denna kritik (Boverket.  
2005). 

Rekordåren och välfärdssamhället lyckades jämna ut klasskillnader i fråga om bostadsstandard, sysel-
sättningsgrad och hälsa men plötsligt växte ett för Sverige nytt och oväntat problem: boendesegregation 
(Ramberg. 2000). Segregation är det rumsliga uttrycket för ojämlikhet och innebär frånskildhet och  
uppdelning i den urbana miljön (Savage m.fl. 2003). Människor med gemensamma nämnare som klass, kön 
eller etnicitet koncentreras och reproducerar en social identitet och tillhörighet. Det finns olika typer av  
segregation, frivillig och ofrivillig, men i helhet är det en negativ process som inte gynnar alla samhälls- 
grupper och bidrar till främlingskap. Segregation avgörs främst av individens möjlighet att välja var och hur 
den vill leva vilket i sin tur bestäms av ekonomiska förutsättningar. Nilsson Samuelsson listar förklaringar till 
den segregationsproblematik som återfinns i rekordårens flerbostadshusområden (2004. 31-32).



22

-   Att de utgör en icke-fungerande fysisk miljö för grundläggande mänskliga sociala behov, vilket den ensi-
diga, stora och höga bebyggelsemiljön diskuteras vara.
-   Att bostadsmarknaden bidrar till ekonomisk segregation då de som har råd (får lån) ofta väljer att skaffa 
boende i småhus. 
-   Allmännyttans, vilken fortfarande förvaltar stora delar av rekordårens flerbostadshus, roll som socialtjänst. 
De kommunala bostasbolagen tenderar ta emot stor andel hyresgäster med svag ekonomi, sociala problem 
eller immigranter. 
-   Frivillig segregation genom sökandet av kulturell eller social gemenskap, att vara nära  
likasinnade.
-   Behov av trygghet och säkerhet, möjligheten att välja bort ”otrygga” bostadsområden. 
-   Områdets geografiska läge och kommunikationer är avgörande för dess attraktivitet.
-   Stigmatisering och symbolik, att rekordårens bebyggelse ofta tillmäts negativa värden och omges av 
föreställningar som bidrar till dålig ”image”.

Rekordårens flerbostadsstadsdelar har till stor del invånare med lägre medelinkomst, utbildningsnivå och 
högre ohälsa än i övriga staden. Dessa skillnader gentemot andra befolkningsgrupper ses öka (Wirtén. 2010). 
En effekt av 1980 talets ”turn around”-omvandlingar av rekordårens bostadsområden blev att sociala  
problem där visserligen minskade men på bekostnad av att många invånare tvingades flytta som en följd av 
högre hyror vilket inte löste utan endast förflyttade sociala problem (Vidén. 1999). ”Turn around”- 
förnyelserna är typiskt styrd gentrifieringsprocess. Då en befolkningsgrupp ersätts av en mer resursstark med 
högre status talar man om fenomenet gentrifiering (Savage mfl. 2003). Gentrifiering grundar sig i en  
konkurens om rummet vilket intas av de som har medel och rätt kulturella preferenser. Gentrifiering  
grundars sig också i en transformation av den fysiska miljön som sedermera blir tillgänglig och tillhör de 
som har möjlighet att bruka den. 

En faktor att beakta vid mer omfattande fysisk förändring är det ingrepp som det innebär i människors  
vardags- och livsmiljö vilket kräver stor varsam- och lyhördhet. Johansson poängterar betydelsen av att 
särskilt värna svagare gruppers stabilitet i tillvaron och därmed försiktighet vid förändringar i deras livsmiljö 
(1997). Boverket framhåller att den fysiska miljön inte ska underskattas i arbetet för att motverka sociala 
problem och segregation (2005). Boendemiljön har en betydande roll och skapar för individen grund- 
läggande förutsättningar. För att definiera kvaliteter, möjligheter eller brister är brukarens vardagliga  
erfarenheter en förutsättning för ett välförankrat förnyelsearbete (Reppen. Vidén. 2006). Att ta tillvara de 
lokala åsikterna, lyssna och vara lyhörd inför platsens brukare är också en förutsättning för att tillvarata och 
definiera det kvalitativa och kulturhistoriskt värdefulla i rekordårens bostadsområden. Det är i den lokala  
kunskapen och brukarens delatighet denna information kan hämtas (RAÄ.2006).

5.5. Rekordåren och förtätning. Motiv och motmotiv
Den täta staden framhålls på flera plan positiv jämfört med efterkrigstidens utglesade stadslandskap (Widén. 
2010). En tät bebyggelsestruktur menas vara ekologiskt hållbar. Förtätning förespråkas även ur ett  
ekonomiskt perspektiv då befintliga och redan tillgängliga strukturer utnyttjas (Ståhle. 2009). Widén menar 
att förtätning är ett svepskäl med egentliga ekonomiska motiv, att det är marknadens jakt på vinst och  
effektivitet som driver stadsbyggandet (2010). Eva Kristensson poängterar de negativa aspekterna av  
förtätning som trängsel, buller och avgaser. Hon tydliggör konflikten mellan täthet och grönska samt hur 
grönstrukturens kvantitet är betydande för användandet av den. Kristensson menar att en förutsättning för 
användbarhet är rymlighet. Rymliga bostadsnära grönytor är särskilt viktiga, i synnerhet för de boende som 
inte har alternativ till den bostadsnära grönstrukturen (Kristensson. 2007). 

Det finns de som menar att komplettering av ny bebyggelse är en metod för att förbättra många av rekord-
årens flerbostadshusområdens brister och problem vilka enligt Rådberg främst definieras till anonymitet, 
avsaknad av privata och halvprivata rum, otydliga gränser, social segregation och den stora skalan (1997). 
Boverket menar att fysiska tillägg kan vara ett led i att skapa attraktivare, tryggare och mer ”stadsmässiga” 
områden (2005). Att länka samman rekordårens mer perifera stadsdelar med övriga staden genom tillägg 
av stadsavsnitt skulle motverka dess isolation vilket även Wirtén förespråkar som den enda lösningen för att 
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få rekordårens mer avskilt belägna stadsdelar att bli en levande del som räknas till staden (2010). Att på det 
sättet öppna upp stadsdelarna menar han stämmer överens med funktionalismens grundtanke: att världen 
är i ständig förändring och rörelse. En annan förändring som Vidén menar är förenlig med de ursprungliga 
ideal och ambitioner som formade rekordårens bostadsområden är miljöförbättringar i utomhusmiljön. 
Utomhusmiljöns torftighet var inte avsiktlig utan blev en oundviklig effekt av det maskinella byggandet, 
ekonomiska faktorer och tidspress (1999). 

Rekordårens flerbostadshusområden är inte byggda och planerade efter de krav dagens invånare och stad-
byggande ställer, den fysiska miljön blir i vissa fall ett hinder. T.ex. styr och begränsar separering av trafik-
slag individens rörelsemönster. Att den planmässiga strukturen i många fall inte främjar lokal handel och 
företagsamhet är en annan brist gentemot vad som efterfrågas (Boverket. 2005). Liksom att en del av de 
parkeringsytor som planerades under rekordåren nu är överdimensionerade och står tomma (Reppen. Vidén. 
2006).

Att bygga enhetliga bostadsområden av samma bebyggelsetyp bidrar till social segregation (Rådberg. 1997) 
att tillföra en mer blandad bebyggelsesammansättning genom tillägg i de befintliga strukturerna skulle 
därmed vara ett led i att motverka social uppdelning. Principen har redan genomförts, exempelvis i Tensta 
och Äppelgården i Västra Frölunda, där radhus byggts till i den befintliga flerbostadshusstrukturen.  
Förtätning förespråkas som ett medel för att nå en mer blandad befolkningssammansättning men det har 
visat sig svårt att bryta de mentala, negativa föreställningar som tillskrivs ett bostadsområde och därmed 
nedvärderar dess status. Ett exempel är svårigheten att sälja de radhus som byggdes i Tensta till bomässan 
2006 (Malmström. 2007). Erik Stenberg menar i en artikel i tidskriften Arkitekten att ett områdes karaktär, 
både mentalt och fysiskt strukturellt, är tålig och långlivad samt att den inte snabbt förändras genom om- 
byggnad (Gordan. 2012). 

Carlos Rojas, projektledare för miljardprogrammet som syftar till att förändra miljonprogrammets bostäder 
utifrån brukarens kunskap och behov, menar att förtätning sällan efterfrågas av de boende samt att han  
personligen inte ser meningen med att förtäta miljonprogrammets bostadsområden (Gunne. 2012). Rojas 
poängterar att det är av yttersta vikt att ifrågasätta vedetagna ”sanningar” som att de är för glest byggda. 
Förtätning är inte en universallösning för allt, inklusive rekord- och miljonprogrammets problematiker.
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Vid förtätning, och därmed strukturell förändring av rekordårens flerbostadshusområden, möts två skilda 
stadsbyggandsideologier vilka kanske är omöjliga att förena utan att det ena utarmar den andra, men det i 
någon mån oundvikligt. Att låta historiebruk bli en aktiv del i förnyelsearbetet genom att skapa legitimitet för 
förnyelse med en platsförankrad process är en väg för att möta aktuella förändringskrav. 

Rekordårens flerbostadshusområden uppfördes som en skarpt avgränsad och enhetlig anläggning med 
homogen bebyggelse utan tidslager. I efterhand har det främst tillkommit mindre tillägg och upprustning 
av den yttre miljön. Vad referensavsnittet visat karaktäristiskt för rekordårens flerbostadshusområden är 
främst utpräglad trafikseparering, funktions-uppdelning, stora grönytor och bostadsgårdar, homogenitet, 
repetitivitet samt en sparsam och avskalad arkitektur. Att rekordårens stadsdelar planerades från grund, 
genomgående som en enhet poängterar Samuelsson som en betydande faktor vid förändringar där, liksom 
att miljön kan tillmätas kvaliteter på olika skalnivåer och att inventering och förändring ska ske utifrån de 
förutsättningar området har. Rekordårens bostadsområden är inte kvartersstad och bör heller inte jämföras 
med den. En viktig faktor blir att acceptera och respektera rekordårens fysiska uttryck, att se det positiva där 
förändringar genomförs med en ambition om att återanvända, vidareutveckla och förbättra dess befintliga 
strukturer, men det bör ske med eftertanke. En eftertanke som kan hämtas genom ett kulturhistoriskt  
perspektiv vilket både värnar brukare och plats. 

Tillägg bör ske genomtänkt och inte med visionen om en tät och stadsmässig stad som ända förebild.  
Förtätning är inte ända lösningen till rekordårens problem utan bör kompletteras med andra typer av fysiska 
förändringar samt arbete av social karaktär. Att med nya byggnader förtäta ett bostadsområde kan generera 
både för- och nackdelar. Negativa aspekter är att den rika tillgången på grönska riskeras liksom kvaliteter 
som soliga lägen, lugn, luft och rymlighet medan de främsta fördelarna med förtätning i de befintliga, relativt 
öppna och generösa strukturerna är ökad rumslighet med tydligare privata zoner samt att en ökad blandning 
av bebyggelsetyper och funktioner. Men, här återkommer jag till studiens kärnproblematik, dagens  
önskningar strider mot de ursprungliga! Idag uppskattar vi inte det glesa. Vad händer när vi byggt staden för 
tät och tröttnat på det? Vilket ideal tar då vid och vilka värden kommer eftersträvas? 

För att komma närmare ett svar på den frågan studeras hur eventuella tillägg kan adderas utifrån ett  
historiskt perspektiv i rekordårsområdet Hageby i arbetets nästa, fallstudiebaserade, del. 
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Fallstudie & Analys
7. Hagebys berättelse
När Ludvig Nordström under sin resa genom Sverige tagit sig till Norrköping häpnas och gläds han över den 
nya villabebyggelse som möter honom, innan dess har han tagit del av Östergötlands bostadsnöd. 

”Nordström måste först se åtminstone en statarbostad som ger en bild av de s.k. lönebostäderna här i 
Östergötland”…”den ligger alldeles invid vägen ner till Norrköping”… 

”Det blev en syn, vill jag lova. Det var en liten lutande, grå envåningsstuga några meter från stora landsvägen, 
man skulle förr i världen ha sagt en koja, direkt på marken utan tillstymmelse till grund”…”Rummet i sin tur 

var så lågt i tak, att doktorn inte kunde stå rakt, fyllt av en ljum, fet,  
obeskrivlig lukt, vilken fastande i gom, näsborrar och hals”… 

”-Här bor åtta om inte tio personer! Sade doktorn.
 –Tolv! Sade en lång stillsam röst bakom oss.” (Nordström. 1984.68)

En symbolisk och tragisk händelse som beskriver det otillräckliga bostadsläget i Norrköping var vräkningen 
av upp emot 500 Norrköpingsbor vilka en dag i oktober 1923 hänvisades till stadens gator med sina till-höri-
gheter (Ramberg. 2000). Hyrorna hade kraftigt höjts och många familjer blev bostadslösa. Situationen förvär-
rades ytterligare av 1930-talets arbetslöshet då textilarbetare gick ut i strejk och hamnens kranar stod stilla. 
Den akuta situationen utlöste ett kommunalt ansavarstagande för att förbättra bostadsförsörjningen då 68 
procent av Norrköpings befolkning räknades som trångbodda under 1930-talets första hälft, bara i Avesta var 
situationen värre. Först efter andra världskriget kom bostadsbyggandet igång på allvar i både kommunal och 
kooperativ regi. Såpkullen blev i Norrköping HSBs första stora byggprojekt med bostäder i funktionalistisk 
anda. En man som flyttade in på Såpkullen berättar:

”Vi hade en son som blivit svårt astmasjuk när vi bodde nere i Saltängen. När vi kom upp hit  
upphörde det genast. Hur värderar man något sådant?” (refererad i Kvarnström. 2000.54)

I Norrköpings centrala delar var bostadssituationen ohållbar. Lägenheterna var små, de bestod till 68 procent 
av ett rum och kök (Kvarnström. 2000). P.g.a. trångboddheten var det svårt att hålla god hygien där sjukdom, 
löss, kackerlackor och råttor blev en del av vardagen. Under främst 1960-talet genomfördes av den  
anledningen, och för att skapa rum för trafik och handel, omfattande centrumrivningar i staden. Många av 
rekordårens bostäder uppfördes därmed även i Norrköpings innerstad men majoriteten i nya bostads- 
områden utanför dess promenader. T.ex. i Hageby där efterkrigstidens bostadsambitioner tillämpades till 
fullo med kommunens allmännyttiga bostadsbolag Hyresbostäder som huvudaktör. 

7.1. Hageby växer fram
1912 erbjöds Norrköpings stad köpa två hemman jordbruksmark; Hageby och Wallby, av fru Kerstin  
Kinnander (Sandell. 1996). 1952 antogs den första stadsplanen för det nya bostadsområdet Hageby.  
Ärendet var angeläget då brist på planlagd mark för bostadsbebyggelse var stor (Norrköpings Stadsfull-
mäktiges handlingar 1952). 1954 tog Hyresbostäders styrelse beslut om att påbörja byggnationen av Hageby, 
byggandet startade sedan 1955 i nordvästra delen av området, intill Vrinneviskogen på Söderköpingsvägens, 
numera Hagebygatans, västra sida (Sandell. 1996). Ambitionen var att bygga ett bostadsområde för olika 
hushållstyper med bostäder i kedjehus, radhus, hyresbostäder och egna hem (Norrköpings stads stiftelse 
Hyresbostäder). Expansionen av Hageby inleddes försiktigt med lägenheter av ovanligt hög standard  
(Bergentz. 1993). Eric Ahlin var ansvarig arkitekt för i princip hela Hyresbostäders bebyggelse samt Hagebys 
centrumanläggning.
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Efter vidare omarbetningar i stadsplanen kom Hagebys expansion att fortsätta mellan 1963-68. Först på 
västra sidan av den nuvarande Hagebygatan för att sedan fortsätta på dess sydöstra sida (Sandell.1996). 1961 
togs beslut att ändra det tidigare planerade delområdet i nordöstra Hageby, kvarteret Porten, från små- 
industri till bostadsändamål. I och med ändringen kom stads-delens invånarantal att öka vilket ställde  
ytterligare krav på bl.a. på antalet skolplatser i området (Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar. 1961).

1963 började diskussionen om att använda element vid byggnation av flerbostadshus i Hageby (Sandell. 
1996). Den sista utbyggnadsetappen, kvarteret Porten, uppfördes mellan åren 1966-67 i huvudsak som 
trevånings flerbostadshus och två elvavånings- höghus. Det var i denna etapp som elementbygge tillämpades 
för första gången i Norrköping. Fabriken Norrköpings byggelement kom att tillverka betong till de element 
som krävdes för stadens raska bostadsprojekt (Bergentz.1993). Kvarteret Porten planlades utefter  
produktionsmetoden, d.v.s. efter de kranar som skulle lyfta betongelementen. Plattorna gjöts på plats i för-
fabricerade formar. Elementbebyggelsen i Hageby är ett typiskt experimentbygge som tidigt fick problem 
med läckande skarvar och tak. Hageby var i stort sett färdigbyggt 1968.

Egna hem, runt 1900

Etapp 1, start 1954

Etapp 2, start omkring 1960

Etapp 3, start omkring 1963

Etapp 4, Kvarteret Porten 
start 1966

Bild 3. Utbyggnadsetapper Hageby

Bild 4. Elementbygge av lamellhus i kvarteret 
Porten omkring 1966
Norrköpings Stadsarkiv Bild 5. Tidigt perspektiv i kvarteret Porten
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P.g.a. brist på planlagd mark tog det tid att få byggandet av Hagebys centrumanläggning i stånd,  
byggnationen kunde påbörjas 1964 (Sandell.1996). Köpcentrumet invigdes den 3:e mars 1966 av Prins Bertil. 
Det i staden icke-centralt belägna varuhuset som en anläggning för konsumtion, aktiviteter och samvaro 
inspirerades av Amerikanska förebilder (Wirtén. 2010). Varuhuset, shopping inomhus, blev en symbol för 
den nya tidens köpkraft och bilism. Hagebys stadsdelscentrum planerades med en parkering för 600 bilar och 
omnämndes i lokalpressen som en ”jättetårta av betong, stål och glas” (Sandell. 1996). Det var ovanligt  
imponerande och innehöll vid invigningen vårdcentral, affärer, bank, post, samlingslokaler samt en bowling-
hall.

Bild 6. Utbyggnad av Hageby Centrum.  
Omkring 1965. 
Norrköpings Stadsarkiv

Bild 7. “Vy Hagebygatan med “Falukorven”. 
Okänt årtal.  
Norrköpings Stadsarkiv

Bild 8. Bäckgatans skivhus, är idag gula och 
plåtbeklädda. Okänt årtal.
Norrköpings Stadsarkiv



28

7.1.1. Den ursprungliga stadsplanen
I följande avsnitt redovisas de ursprungliga intentionerna för utbyggnaden och planläggningen av Hageby-
området med hjälp av planhandlingar och en marknadsföringsbroschyr. Följande citat är hämtat ur plan-
beskrivingen från den första antagna stadsplanen vilken omfattade nuvarande Hagebygatans västra del mot 
Vrinneviskogen. Citatet beskriver de genomtänkta och goda intentioner som fanns hos ansvariga plan- 
författare och arkitekter.

”Denna gruppering har medfört en tämligen stark koncentration av hyreshusbebyggelsen,  
koncentriskt samlad kring begränsade parkytor enligt planen. Denna bebyggelse, till övervägande del 

bestående av hus i tre resp. fyra våningar, återfinnes inom stadspleneområdets norra och östra delar. Inom 
skilda delar av området, avsett för hyreshusbebyggelse, föreslås en deciderad  

höghusbebyggelse, dels i form av tvenne grupper om 4 st. punkthus vadera VII våningar, dels i form av smal-
hus, skivhus, med möjlighet till genomgåense lägenheter.”…”dessa hus har givits sådant läge att skuggverkan 

skall bliva till minsta förfång för kringliggande bebyggelse.  
Med hänsyn till bostadsområdets öppenhet och för vindar utsatta läge, har hyreshusbebyggelsen samlats i 

gårdsenheter…” (Norrköpings Stadsfullmäktiges handlingar. 1952. 8-9). 

Modet med höghus kom att synas i Hageby där de förväntades bli ”välgörande accenter i den blivande stads-
bilden” (Norrköpings Stadsfullmäktiges handlingar. 1953). Trafiklösningar, garage, parkeringsplatser och 
framförallt trafiksäkerhet ägnades stor omsorg i planarbetet. Gång- och cykelvägar planerades i ett rikt  
förgrenat vägnät. Grönstrukturen med Vrinnervi som närliggande friluftsområde och parkstråk centralt 
mellan hyreshusen syftade att hålla samman bebyggelsen. Utomhus- och friluftsliv spelade en central roll, det 
kom till uttryck via generösa grönytor och anläggningar för aktiviteter som tennis- och bollplaner samt en 
idrottsanläggning.

”Inom de skilda parkstråken har ett flertal arrangemang för barnens och ungdomens lekbehov föreslagits, 
såsom bollplaner av olika storlekar, lekplatser, lekfält samt en större plaskdamm” (Norrköpings Stadsfullmäk-

tiges handlingar. 1952.10). 

I stadsplaneändringen från 1957 uttrycks nya motiv för områdets fortsatta utveckling. I citatet beskrivs  
betydande planeringsfaktorer.

”Bebyggelsens gruppering i stort inom Hagebyområdet har influerats av tre huvudfaktorer,  
nämligen landskapets karaktär, markens beskaffenhet ur grundläggningssynpunkt och de  

trafiktekniska förutsättningarna”...”Landskapet präglas av enkelhet och lugn”...”för att ej bryta landskapets 
enkelhet har bebyggelsen uppdelats i några få, stora grupper, var och en präglad av sin enhetliga hustyp och 
utan splittrande accenter inom gruppen. Landskapets egna former, avbrotten i skogens bryn, bäckens fåra 
och de friliggande kullarna, har accentuerats genom att dessa stora grupper följer utmed eller sträcker sig 

mellan dem”  
(Norrköpings Stadsfullmäktiges handlingar. 1957. 6-7).

Markens grundförhållanden lät avgöra placering av högre- respektive envåningshus då bättre mark bäst 
lämpades för hög- och skolbyggnader. Trafiken styrdes av de stora huvudvägarna, den planerade riksvägen i 
öst och den yttre ringvägen i norr samt målpunkten Vrinneviskogen i väst. Biltrafiken från området samlades 
upp i huvudmatargator. Gångtrafik leddes samlat i motsatt riktning (Norrköpings Stadsfullmäktiges handlin-
gar. 1957).
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Bild 9: Stadsplan över Hageby antagen 1960. Reglerar bostadsbebyggelse på numera Hagebygatans västra sida i flerbostadshus samt 
sammanhängande och frliggande markbostäder. Planen möjliggör plats för  skola, idrottsområde, industri, allmänt änadmål och 
handel på Hagebygatans östra sida, funktionsrationaliseringen  var ännu inte strikt.  
Norrköpings kommun
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Bild 10: Stadsplan antagen1963 över östra Hageby med Hageby Centrum.  Mellan bostadskvarteren medger 
planen centrala parkområden förutom bostädernas gårdar. Denna stadsplan är gentemot tidigare mer  
homogen och rationell.
Norrköpings kommun.



31

Hyresbostäder presenterar i sin broschyr Hyresbostäder visar Hagebyområdet det nybyggda området målande. 

”Vår förhoppning är att genom välplanerade bostäder kunna skapa de yttre förutsättningarna för  
ett trivsamt och bekvämt liv i vår nya stadsdel” 
(Norrköpings stads stiftelse Hyresbostäder. 1).

Följande citat visar de tankar om bilen och trafiksäkerhet som lät prägla utformningen. 

”bilen börjar allt mer bli var mans egendom och vid Hagebyområdets planering har hänsyn tagits till detta. 
Parkeringsplatser har ordnats för varje familjebostad och i nära anslutning till husen”… 

”bilen blir här en välkommen medlem”  
(Norrköpings stads stiftelse Hyresbostäder. 6). 

”Principen att skilja bostäder och butiker åt har varit vägledande då butiken samtidigt drar till sig barn och 
bilar ökar olycksfallsriskerna” (Norrköpings stads stiftelse Hyresbostäder. 4).

De ambitioner för färgsättning och variation vilken senare kom att starkt ifrågasättas beskrivs följande:

”vid byggnadernas utformning och gruppering har önskemålet varit att få fram en variation i stadsbildens 
höjdskala och variation i de olika gruppernas yttre utformning”...”Norra Hagebys  

relativa färgrikedom i lägre hus balanseras av skivhusens milda vita och grå färger”… 
”I södra Hageby har eftersträvats lugna och mot Vinnerviskogen och solsidan öppna gårdsbildningar med 

lägre hus på tre sidor. Utmed Hagebygatan har införts fyra måttligt höga skivhus. Färgsättningen kommer här 
att arbeta med mjuka nyanser och husets galleribalkonger svarar för det dekorativa inslaget. Östra  

delens gårdsgrupperade hus äro tänkta i helt vitt eller enfärgade. Punkthusen och de bågformade lamellhusen 
komma även att hållas i mycket dämpade färger. Principen är att höga hus ska hållas tillbaka i färg.”  

(Norrköpings stads stiftelse Hyresbostäder. 25).

Bild 11. Visionsbild, Bäckgatan, från Hyresbostäder 
visar Hagebyområdet.
Norrköping Stadsarkiv

Bild 12. Visionsbild, Radhus med egen trädgård, från 
Hyresbostäder visar Hagebyområdet.
Norrköping Stadsarkiv
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7.2. Hageby fram till 2012
Förutom renovering, ombyggnad, fastighetsförsäljning och upprustning har Hageby genom åren genom-
gått ett antal stadsplaneändringar som bl.a. möjliggjort tillägg av byggrätter, spårväg och en omvandling av 
Hageby centrum.  

2010 fick Hageby spårvägsförbindelse med staden i och med en länge efterlängtad spårvägs-dragning mot 
Navestad-Ringdansen (Södergren. 2010). Planer för ombyggnad av Hageby centrum bildades redan 1991 
med visioner om utökad försäljningsyta samt en ny parkering med entré mot väg E22 i öster (Sandell.1996).  
2010 var ombyggnationen klar vilket gav stadsdelscentrumet dess nuvarande utseende och omfattning 
(Hageby världens centrum). I centrumet rymdes 2011 cirka 80 butiker, innan renoveringen cirka 35. Dess 
tidigare 6-700 parkeringsplatser blev 1500. Hagebys centrumanläggning lockar idag besökare utanför  
områdets och stadens gränser. Centrumet bidrar till att tillgången till kommersiell service inom bostads-
området är god. Hageby innehåller även flera former av offentlig service vilken säkrades redan i det tidiga 
planarbetet från 1950-talet då plats för skola, idrott, vårdcentral, centrumanläggning och mindre  
butikslokaler i bostadsfastigheter planlades. 

Hyresbostäder ägde från början hela Hagebys bebyggelsebestånd förutom områdets villor. 1993 började delar 
av beståndet säljas till privata fastighersägare (Sandell.1996). Hagebys fastigheter har i skiftande grad genom-
gått renovering och ombyggnad. Vid ombyggnationen av kvarteret Porten deltog de boende aktivt, främst i 
fråga om utformingen av den yttre miljön. Kvarterets typiska miljonårsbrister som platta, läckande tak och 
skarvar samt dålig ventilation åtgärdades. Ombyggnationen var klar 1995 med förändringar som tilläggs-
isolerade fasader av tegel, sadeltak och uteplatser till alla marklägenheter. Ett av flerbostadshusen i kvarteret 
byggdes om till en ekobyggnad. Flera av Hagebys flerbostadshus har fått ny färgsättning och fasadbeklädnad.  

Bild 13. Västlig entré med torgplats och 
spårväg, Hageby Centrum 2012.  
Julia Johansson

Bild 14. Lamellhus i kvarteret Porten om-
byggt till ekoboende.  
Julia Johansson



33

7.2.1. Hagebys brukare
Drömmen om det moderna och goda boendet i Hageby utsattes tidigt för kritik (Kvanström. 2000). Hageby 
beskrevs som överbefolkat och att främst husera samhällets låginkomsttagare. En bild som inte till fullo  
stämmer med de boende i områdets. 

”Jag vet inte men just det där allt, man gör ju allt här, man har växt upp här och så. Så det betyder mycket, jag 
skulle aldrig kunna flytta här ifrån” (Pilar, 14 år, bor i Hageby).

Trots den enskildes bild är Hageby ett segregerat område med bl.a. lägre ohälsa, utbildningsnivå och  
medelinkomst än övriga staden. År 2005 var 31 procent av dess 7552 invånare utrikesfödda jämfört med 
15 procent i hela Norrköping år 2011. Totalt hade 44 procent av Hagebys invånare utländsk bakgrund 
(Norrköping kommun. b.d. 2012). Ohälsotalet i Hageby var 2010 13 dagar högre än kommungenomsnittet, 
som en av de fem stadsdelar i Norrköping med högst värde (Norrköping kommun. c. 2011). Disponibel 
inkomst för en Hagebyfamilj i medeltal var år 2009 70 000 kr lägre än Norrköpings genomsnitt (Norrköping 
kommun. a. 2011). Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre än kommunens medeltal vilket 
följs i antalet arbetslösa (Norrköping kommun. b 2011). 2011 var i Hageby 21 procent öppet arbetslösa som 
den stadsdel i kommunen med högst siffra (Norrköping kommun. a. 2012). 

De av Samuelsson definierade orsakerna till segregation stämmer för Hageby där t.ex. bebyggelsens homog-
enitet och omfattning, områdets dåliga rykte och geografiska läge bidragit till Hagebys segregerade status. 
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8. Ny bebyggelse i Hagebys  

Följande stycken baseras på mina som forskares egna noteringar, bedömningar och upplevelser. Först  
presenteras en inledande beskrivande del, 8.1, för att sedan övergå till analys och förslag, 8.2.

8.1. Inventering
Hageby är enligt teorin, hänvisning till avsnitt 5.2, ett typiskt rekordårsprojekt där utbyggnadstidens ut- 
veckling speglas i de olika etapperna då uppförandet av områdets äldsta del gentemot dess yngsta skiljer cirka 
13 år.  Stadsplanen i helhet och dess bakomliggande intentioner är starkt färgade av efterkrigstidens bostad-
sideal och politiska ambitioner. Idealet hus i park är styrande med sammanhängande grönska,  
soliga bostadsgårdar och närhet till natur. Hageby omges av två större vägar och är lokaliserad på tidigare 
jordbruksmark cirka två kilometer ifrån Södertull i innerstaden. Bilar skiljs ifrån gång-och cykeltrafikanter 
och parkeringar är lokaliserade så att bostadsgårdar hålls bilfria. Området är lokaliserat runt ett stadsdels-
centrum. Planen innehåller enklaver med olika typer av likartad bebyggelse och ett enstaka böjt höghus. De 
punkthus som byggdes direkt vid centrat säkrade ett högre antal invånare i dess närhet. I övrigt består Hage-
bys flerbostadshusbebyggelse i huvudsak av trevånings lamellhus vilken är rekordårens vanligaste  
flerbostadstyp. Det som kan uttryckas otypisk för Hageby är dess stora köpcentrum och den varierande  
bebyggelsesammansättningen av radhus, kedjehus, egnahem och flerbostadshus. Hageby planerades med 
bandad bebyggelse för att kunna locka många olika familjetyper. Likartad bebyggelse planerades i enklaver 
utan att blanda och splittra kvarter med olika bebyggelsetyper.



35

8.1.1. Funktioner och bebyggelse
Hageby är ett bostadsområde med variation i såväl bebyggelsetyper som funktioner. I området finns idag 
offentlig service i form av fritidsgård, bibliotek, förskolor, vårdboende, grundskolor med årskurs ett till nio, 
vårdcentral samt en idrottsanläggning med tillhörande konstgräsplan.

N
Bild 15. Användningar och funktioner i Hageby.
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.

Bostäder Industri Offentlig
byggnad

Handel
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Äldre Egna Hem

Flerbostadshus med butiksplan, 1950-tal

Skivhus

Renoverade elementhus

Radhus

Putsade lamellhus

Radhus

Friliggande villor

Flerbostadshus

N
Bild 16. Exempel på bebyggelse i Hageby. 
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.
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8.1.2. Grönstruktur
Tillgången på grönstruktur är i Hageby god både inom och i närheten av området, mycket tack vare hus i 
parkidealet som verkade grundläggande vid Hagebys tillkomst. Genomgående har Hagebys fler- 
bostadshuskvarter gröna bostadsgårdar utan biltrafik. Det finns även tre större parker, som i äldre plan-
beskrivningar kallas lekfält, inom flerbostadshusenklaverna. Förutom mindre lekplatser finns i området ett 
antal större lekanläggningar. All grönstruktur är inte kvalitativ och utnyttjad. Det finns flera stora gräsytor 
utan definierad användning, främst i Hagebys randzoner. Hageby gränsar i väster mot Vrinneviområdet, ett 
friluftsområde med motionsspår, skidbacke och gårdsbebyggelsen Vrinnevi gårdar.

N
Bild 17. Grönstruktur i Hageby. Privata trädgårdar ej medräknade 
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.
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Då Hageby är framvuxet under dryga tio år skiftar graden av trafikseparering till att vara som mest utpräglad 
i kvarteret Porten, Hagebys yngsta del. Generellt är Hageby försett med ett rikt förgrenat gång- och cykel-
vägnät som är frånskilt biltrafiken och bilparkeringar i flerbostadshuskvarterets utkant enligt så kallad utifrån 
matning. Hagebygatan utgör områdets huvudstråk med spårväg, biltrafik och parallell gång- och cykelväg.

N
Bild 18. Trafikkarta över Hageby.
Skapad efter grundkarta från Norrköping kommun.



39

8.2. Förtätningsförslag
Baserat på Samuelssons modell presenteras följande tre förtätningsstrategier med skiftande grad av anpassn-
ing till Hagebys ursprungliga stadsplan. Analysen sker på en relativt övergripande nivå där tillägget inte löses 
i detalj. Förslagen grundas i teoriavsnittens innehåll tillsammans med  
bakomliggande information om Hageby och dess framväxt.

8.2.1. Nollalternativ
Förätning är inte självklart. Ett alternativ är att inga åtgärder vidtas vilket påvisar relevansen av att framhålla 
att ett nollalternativ som en möjlig utväg. 
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8.2.2.  Arv
”Försök att förstå de ursprungliga prioriteringarna bakom bebyggelsens tillkomst och  

tillämpa dem även vid förändringar” (RAÄ. 2004.35)

Med stöd i forskningsöversikten om rekordåren samt i beskrivningen av Hagebys tillkomst förklaras de ur-
sprungliga prioriteringar som formade områdets stadsplan som likartad bebyggelse i sammanhållna grupper, 
bilfria gårdar, rymd och närhet till grönska med större, ostörda grönytor. Hageby är arkitektoniskt repetitivt, 
stramt och ordnat.

Resultat: Att inte ta ”lekängar” eller innegårdar i anspråk för ny bebyggelse och i första hand bebygga rand-
zoner i enklaver av likartad bebyggelse på ej anlagda och direkt använda grönytor. Centralt är att värna hus i 
park strukturen och bevara Hageby som en enhet med ett fortsatt luftigt mönster. 

N
Bild 19. Föreslagna förtätningspunkter i Hageby 
enligt modellen Arv. Främst i randzoner och “luckor” där  
bebyggelse kan utvidgas enligt rådande mönster.
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.
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1. Randzon i kvarteret Porten. Partiet är idag en disfunktionell gräsyta med en mindre träbyggnad till-
hörande hyresgästföreningen. Påverkan från väg E22 är relativt låg. Förslag för ny bebyggelse enligt  
ursprungliga prioriteringar med huskroppar av lamelltyp i luftiga omgivningar.  

1.

1.

Bild 22. Perspektiv, förslag ny bebyggelse 

Bild 20. 

Bild 21. 
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A

A

Bild 23 Förslag plan

Bild 24. Sektion A

2. ”Lucka” mellan radhusbebyggelse och skolbyggnad. 

2.
Bild 25. 
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3. Oanvänd gräsyta i anslutning till radhusbebyggelse på Vrinnevigatan och Hagebys idrottsanläggning.

4. Gräsyta mellan befintliga radhus och Vrinneviområdet.

5. Trumpetaregatan, gräsyta i Hagebys södra utkant.

3.
Bild 26. 

4.
Bild 27. 

5.
Bild 28. 
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8.2.3. Uppdatering
”Försök att nå synteser mellan de ursprungliga prioriteringarna och prioriteringarna hos samtida makthavare 

inom plan- och byggprocessen” (RAÄ. 2004.35).

Synteser mellan efterkrigstidens- och 2010-talets viljor kan vara att skapa en god bostadsstandard med ett 
varierat bostadsutbud och service samt en attraktiv miljö. En annan syntes är funktionalismens liksom  
dagens vilja till ständig dynamik och förändring. 

Resultat: Tillägg av bebyggelse kan ske även inom området. Ytor som idag inte nyttjas kan anses överflödiga 
blir föremål för byggnation, t.ex. överdimensionerade parkeringsplatser eller grönytor som inte underhålls. 
Tillägg bör ske relativt sammanhängande och med hänsyn till det repetitiva.

N
Bild 29. Föreslagna förtätningspunkter i Hageby 
enligt modellen Uppdatering. Främst ianspråktagande av idag 
outnyttjade och överdimensionerade ytor. 
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

5.

5.

5.
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1. Hagebys norra entré är idag diffus och obebyggd, gällande detaljplan medger byggrätt.  

2.   Parkeringsplats i nordöstra Hageby, Ravingatan.Förslag där ny bebyggelse kantar Ravingatan.  
Fortfranade med hus i park karaktär med långsida mot ostörd grönyta.

1.
Bild 30. 

2.
Bild 31. 

Bild 32. Perspektiv, förslag ny bebyggelse 
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B

B

3. Gräsyta mellan villa- och radhusenklaver.  

3.
Bild 35. 

Bild 33. Plan

Bild 34.Sektion B
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4. Parkeringsplats i anslutning till ”Falukorven”, på Hagebygatans västra sida.

5. Utifrånmatande parkeringsplatser i kvarteret Porten. Ett fåtal, ej alla, kan bli mål för byggnation med  
hänsyn till parkeringsbehov.

8.2.4. Samtid 
”Försökatt ge samtida makthavare inom byggprocessen fritt spelrum för prioriteringar utifrån  

sin samtids värderingar” (RAÄ. 2004.35).

Ge samtida makthavare fritt spelrum kan med stöd i uppdraget Trädgårdsstad samt Norrköpings  
översiktsplaner från 2002 och 2010 innebära högre täthet, stadmässighet och en förändring enligt 
trädgårdsstadens mer småskaliga mönster. Hageby eftersträvas bli en mer funktionellt blandad stadsdel med 
Hagebygatan som en stadsgata och minskad trafikseparering. Översiktsplanen från 2002 menar att förtätning 
ska fungera utvecklande och kvalitetshöjande. Ytterstaden, beskrivs följande:

”Framträdande karaktärsdrag är att gatunätet oftast har övergått till att bli ett vägnät med  
impedimentytor kring som skiljer delområden. Den rumsliga organisationen är ofta otydlig med otydliga 

gränser och därmed oklara revir och ansvar. Oftast innehåller områdena bara bostäder kompletterade med 
stadsdelscentra. Även om det finns gott om grönytor är kvalitén inte alltid sådan att de är en tillgång. De  

kvalitéer som finns i innerstaden bör var förebild vid förändringar” (Norrköpings kommun. 2002.21).

4.
Bild 36. 
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Resultat: Hagebygatan blir en mer ”stadsmässig” genom att kantas av bebyggelse för att knyta an till övriga 
staden. Bebyggelsetilläggen i området bli fler och mer punktvisa med strävan att nå högre exploatering, 
täthet och satsmässighet med förtätning även mellan husen vilket skapar ökad blandning av olika bebyggelse-
typer på kvartersnivå. Biltrafik kan i högre grad tillåtas intill bostaden. 

N
Bild 37. Föreslagna förtätningspunkter i Hageby 
enligt modellen Samtid. Hagebygatan eftersträvas kantas av 
bebyggelse, gårdar och parkytor blir mål för förtätning. 
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.
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1. ”Lucka” mellan fastigheter på Vrinnevigatan kan vara mål för förtätning.

2. Plats för ny byggnad på Hagebygatans östra sida för att förtärka gaturummet och områdets entré. 

3. Samma som föregående, plats för ny byggnad intill Hagebys vårdcentral. 

4. Ta del av kvarteret Portens större parkområde i anspråk för ny bebyggelse då det kan anses över- 
dimensionerat och inte fullt använt. 

5. Del av kvarteret Nitens, ”Falukorvens”, större lekäng som idag delvis är buskagebevuxen och möjligen är 
överdimensionerad. 

4.
Bild 38. 

Bild 39. 

5.
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Bild 41. Perspektiv, förslag ny radhusbebyggelse 

5.

Bild 40. 

C

C

Bild 43. Sektion C

Bild 42. Förslag plan
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6. Genom ny bebyggelse sluts bostadsgårdens öppna, västra, sida för att nå en blandning på kvartersnivå och 
en mer sammanhängande bebyggelsestruktur.   

6.

Bild 44. 

D

D

Bild 47. Sektion D

Bild 45. Perspektiv, förslag ny bebyggelse mellan lamellkroppar 

Bild 46. Förslag plan
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7. Idag omges Hagebygatan av parkeringsplatser på sin östra sida. För att den ska upplevas mer ”stadsmässig” 
kan den istället kantas av bebyggelse. Gällande detaljplan, vilken författades i samband med spårvägs- 
utbyggnaden, medger byggrätt.  

8. Exploatering av park/lekäng i Hagebys sydöstra del. En idag stor och inte fullt utnyttjad grönyta. 

7.
Bild 48

8.

Bild 49.
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8.3. Diskussion
Hageby har flera kvaliteter vilka är kopplade till den ursprungliga stadsplanen, t.ex. grönska både inom och i 
närheten av området, bilfria gårdar, luft, lugn, god service och en variation av  
bostadshustyper vilka därmed är bevarandevärda kvaliteter och en del av Hagebys karaktär. Vad det formul-
erade uppdraget Trädgårdsstaden Hageby avser uppnå är svårtolkat. Trädgårdsstad kan tillföras av skiftande 
grad och på olika nivåer, från gatu- och bebyggelsemönster till  
byggnadens enskilda utformning. I de ovan presenterade förslagen föreslås endast läge för nya tillägg. 

Då ambitionen med förändring är att förbättra blir konflikten om vad som är en attraktiv och väl fungerande 
bostadsmiljö påtaglig när de ursprungliga prioriteringarna på flera punkter inte går i linje med 2010-talets. 
Det bidrar till att förändringsstrategin Arv är svårtillämpad för att nå en god måluppfyllelse. Dock fyller 
strategin en viktig funktion då det är viktigt att förstå de ursprungliga prioriteringarna vid förnyelse.

Mellanvägen, Uppdatering, är ett lämpligare alternativ för att tillmötesgå nutida önskemål. Genom en kom-
promisslösning där förändring, här tillägg, görs medvetet i punkter som idag inte uppfyller önskad funktion 
utvecklas området med hänsyn till dess ursprung.  Det tredje alternativet,  
Samtid, anser inte jag är att rekommendera då det i och för sig ger eftersträvansvärda effekter men då förän-
dring ej sker med hänsyn till de intentioner som format områdets ursprungliga stadsplan. 

Nollalternativet är möjligen ett aktuellt alternativ i väntan på klarare direktiv och vidare  
undersökningar men på sikt ingen verklig utgång om förändringsviljan är stor. Nollalternativet svarar inte på 
frågan hur förtätning kan ske.

Viktigt att påpeka är ett det inte finns några rätt, fel eller ett riktigt svar på vilken strategi som lämpar sig bäst 
vilket heller inte är min mening att besvara. De presenterade förslagen kan utgöra grund för vidare diskus-
sion och väcka tankar kring hur förtätning ska ske där kulturhistoriska parametrar är en av många. Hageby 
kan förbättras på flera sätt, förtätning är inte den enda  
lösningen utan bör kompletteras med flera. Att arbeta med kvalitativ grönska, förbättrade  
kopplingar till omgivningen, fler mötesplatser, typer av funktioner och bebyggelsetyper är andra vägar för att 
skapa en attraktiv och väl fungerande stadsdel. För att återkoppla till studiens  
huvudfrågeställning om tillbyggnad i form av förtätning och komplettering av rekordårens fysiska strukturer 
och sammansättning kan ske med hänsyn till dess roll som kulturmiljö blir svaret med stöd i ovan presen-
terade analys ja men med olika grad av hänsyn. 

Bilden av rekord-och miljonårens flerbostadshusområden som ”konserverade”, d.v.s. att tiden stått still utan 
fysiska förändringar, är i Hagebys fall falsk. Många ändringar har redan skett vilket både kan ge ett kultur-
miljöperspektiv ökad legitimitet alternativt det motsatta och användas som  
argument för att fortsätta förändra. Det är relevant att konstatera att det inte finns en ursprunglig stadsplan 
utan att flera planändringar redan genomfördes innan och under utbyggnadstiden. 
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N
Bild 50. Sammanslagna enligt föreslag punkter för förtätning i Hageby 
enligt metoden Arv, Uppdatering och Samtid.
Skapad efter grundkarta från Norrköpings kommun.
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9. Avslutande diskussion och slutsatser
Det är för oss idag svårt att förstå den situation som var upprinnelsen till det omfattande  
bostadsbyggandet i Sverige under efterkrigstiden och de ideal som det formades av. Uppdraget att förbättra 
landets boendestandard var tvunget att lösas snabbt, det hanns helt enkelt inte med att ta hänsyn till platsen, 
bearbeta detaljer eller låta processen ta tid vilket till stor del är orsak till rekordårens utformning  
tillsammans med faktorer som ett industriell och standardiserat byggande, utopi och värderingar. Rekord-
årens flerbostadshusområden präglas fortfarande av ursprungliga men också senare formulerade problem 
som behöver åtgärdas vilket delvis kan lösas genom förändringar i den fysiska miljön. Att planera för  
förtätning i ett bostadsområde uppfört under rekordåren skiljer sig på många sätt gentemot komplettering i 
en innerstadsmiljö där tilläggen ofta blir små och enskilda. Att på ett generellt plan bestämma vad som är  
bevarandevärt är omöjligt och omotiverat då varje bostadsområde uppfört under eran har egna  
förutsättningar och en egen identitet. Vad som enligt den rådande diskursen anses icke-bevarandevärt kan i 
det enskilda fallet vara som en tillgång. 

Att acceptera dynamik och tillåta att en miljö förändras, att nya lager av bebyggelse adderas utefter de grund-
strukturer som finns, betyder inte att platsens kulturhistoriska värden inte respekteras. Ett väl fungerande 
område byggs ej klart på tio år för att sedan inte förändras mer. Stadens bebyggelse och strukturer är inte 
statiska utan hela tiden en del av en naturlig förändringsprocess. Väl tillkomna tillägg kan till och med fram-
häva det ursprungliga. Vad som i rekordårens mått betraktas som varsamt samt vilken grad av förändringar 
dessa miljöer tål är en annan svårbesvarad fråga. Tål rekordårens strukturer relativt stora tillägg? 

Förtätning är en bestående förändring vilket ökar behovet av eftertanke och en välgrundad analys. För 
att skapa en helhetsbild, förståelse och kunskap om områdets specifika förutsättningar för ett välgrundat 
förnyelsearbete med stöd till frågor som i vilken grad, art samt av vilken utformning och placering fysiska 
tillägg ska utföras utan att inskränka på platsens kvaliteter och karaktär kan stöd hämtas genom ett  
platshistoriskt perspektiv. Genom att bruka platsens historia grundas förnyelsen i fallet, i det enskilda och 
unika. En viktig del i arbetet med historiebruk ligger i att acceptera modernismens arv som kulturmiljö trots 
den komplexa och innehållsrika diskussion som omger dem. Kulturarv och kulturmiljö är något oskrivet 
vilket produceras av sin samtid. Tidsdimensionen har betydelse för den historiska berättelsen, nuet flyttas 
ständigt framåt vilket medför att vilka kvaliteter som uppskattas och anses värdefulla förändras med tiden. 
Men läker tiden verkligen alla sår? Hur vet vi idag vad som kommer uppskattas om 30 år? Är rekordårens 
bebyggelse och stadsdelar ens värda att bevara och kommer vi någonsin tycka det?

Med samhällsförändringar, mognad och ett längre tidsperspektiv så tror jag att man i framtiden inte kom-
mer tycka det är konstigt att även rekord- och miljonårens arv ses som betydelsefulla. Se exempelvis 1930- 
och 40- talets funkisbebyggelse som idag är populära. Att aktivt värna äldre strukturer är ett led i att främja 
mångfald och valmöjlighet. Det gäller att våga värna trots att det motstrider vad som framhålls som attraktivt 
samt våga utveckla med grund och stöd i en aktiv och mångfacetterad dialog. Jag hoppas att detta arbete kan 
bidra med förståelse, kunskap, en mer nyanserad bild och nya tankar kring förnyelse av rekord- och miljon-
programmets arv. 

Icke att förglömma är att förändring oftast sker med ambitionen att förbättra. Jag vill därmed ha sagt att 
förändring ska och bör ske men med tanke på och respekt för platsens uppkomst, ursprung och brukare.  
Historiebruk länkar samman då och nu. Att vara lyhörd och varsam samt ha sociala parametrar som  
segregation och gentrifiering med i processen är viktigt. För var tar de invånare vägen som inte har möjlighet 
att bo kvar efter en områdesförändring som skjutit upp månadshyrorna? Och vad händer med minnet och 
berättelsen då individens bostadsmiljö kraftigt förändras eller t.o.m. nedmonteras och raderas ut? 

Avslutningsvis vill jag framföra lite självkritik. Med facit i hand hade jag önskat brukarinslag i studien för 
att ytterligare förstärka bilden av Hageby som livsmiljö inbäddad av minnen och berättelser. Det hade varit 
intressant och kompletterat studien väl. 
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9.1. Slutsatser
Historiebruk bridrar till ökad förståelse för såväl platsen som för de individer som brukar den samt säker-
ställer en välgrundad analys och platsförankrad förändringsprocess. Synliggörande av historia genererar 
mening, sammanhang och legitimitet för förnyelse samt säkerställer att alla tiders och alla samhällsgruppers 
arv respekteras, värnas och synliggörs. 

Att förena två tiders totalt skilda ideal på ett likvärdigt sätt är i princip omöjligt. Vid fysiska tillägg sker en 
påverkan på den ursprungliga stadplanen om än i olika grad och med skiftande hänsyn. Därmed löper risk 
att områdets karaktär och de ursprungliga visionerna tar skada. Vesäntligt vid adderande av ny bebyggelse 
för att tillgodose rekordårens strukturer är att de görs genomtänkt och med ett helhetsgrepp.

9.1.1. Framtida forskning
Nedan presenteras tre frågor som jag under min studie uppmärksammat kan vara intressanta att undersöka 
vidare.

- Hur ser brukarens bild av moderna kulturarv ut och vad finner de värt att värna vid förändring? Hur kan 
brukarens platsbundna minnen och berättelser tas tillvara vid fysisk förändring?
 
- Hur möts andra konflikter mellan dåtid och nutid vid förändring av rekordårens bebyggelse? T.ex. i  
dimensioner av rörelse och flöden kopplade till SCAFTs trafiklösningar, fysisk gestaltning eller vilka  
funktioner som den ursprungliga stadsplanen planerade för gentemot dagens mer blandade stads- 
byggnadssträvan.

- Det kan även vara intressant att utvärdera genomförda fysiska förändringar i olika rekordårsområden för att 
studera dess utfall och vilka effekter de de facto genererat. 
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