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Inledning
När denna bok gavs ut första gången, år 2000, visade den sig
snart bli den elementära lärobok i arkitektur och stadsbyggnad
som vi författare hade hoppats på. Arbetet uppmärksammades
med historikerpriset »Hertig Karls pris« år 2002. Efterfrågan från
gymnasieskolor och postgymnasiala utbildningar runt om i landet
medförde att nya upplagor trycktes. Från hösten 2012 är arkitektur
ett eget ämne på vissa gymnasieprogram och behovet av denna
bok kvarstår.
Mycket har hänt inom ämnesområdet sedan den första utgåvan. Vi har fått en ny plan- och bygglag, större städer har sett en
omfattande förändring, med både centrumomvandlingar och helt
nya bostadsområden och många städer har för första gången brutit
sin sky-line med mycket höga profilbyggnader.
Vi har nu gjort en omfattande bearbetning av text och bilder,
samt uppdateringar och kompletteringar med nytt avsnitt för det
senaste decenniet. Det är ständigt vår målsättning och förhoppning att hos många väcka lusten och förmågan att se och förstå
arkitekturens variationer och därmed skapa bättre förståelse för
den byggda miljö som omger oss. Med fördjupad kunskap fattar
vi bättre beslut.
Vi har ärvt ett byggnadsbestånd som vi ska vårda och lämna
över till kommande generationer. Genom seklerna har stor omsorg
lagts ned på byggnadernas arkitektur och gaturummens utformning.
Arkitekturen betraktades i antikens värld som den främsta av alla
konstarter. Sedan trekvarts sekel har städernas vardagsarkitektur
på många sätt föraktats och misshandlats.
Vår uppfattning är klar – det är byggnadernas ursprungliga
kvaliteter som håller i längden. Kraftigt ombyggda eller förvanskade
hus har en kort smekmånad när de avspeglar ombyggnadstidens
arkitekturstil och mode. Efter något decennium känns de ofta
förlegade och ointressanta. Det finns många exempel på hus som
efter en kraftig förvanskning senare återställts till sitt ursprungliga
utseende och rönt stor uppskattning. Även det ekonomiska värdet
har ökat när de ursprungliga kvaliteterna lyfts fram. Vi hoppas
och tror att framtidens arkitekter, byggare och förvaltare ska visa
9

År 1945 fanns det cirka 2,1 miljoner lägenheter i flerbostadshus eller småhus.
Drygt 375 000 av dessa var byggda
1890 eller tidigare. Drygt 250 000 hade
okänt byggnadsår. Av de hus från
1881–1945 där byggnadsår är känt 
(1 460 700) var drygt 60 procent byggda 1881–1930.
Under femårsperioden 1936–40
byggdes fler än 40 000 bostäder i
genomsnitt per år.
Utbyggnadstakten skiljde sig för
de tre största städerna. I Stockholm
byggdes det förhållandevis mer bostäder under 1880-talet samt 1920- och
30-talet än i övriga landet. I Göteborg
byggdes det förhållandevis mer under

bättre omdöme vid underhåll och utveckling av vårt gemensamma
byggnadsarv än tidigare generationer.
Stadens framväxt genom seklerna har sin grund i samhällsutvecklingen. Sverige har utvecklats från renodlat bondeland till
utpräglat industrisamhälle och sedan tjänstesamhälle på några
hundra år. De människor som under denna urbanisering flyttat
in till städerna har behövt bostäder. Bostadshusen utgör därför
huvuddelen av städernas bebyggelse.
En återblick på bostadsbyggandet i Sverige visar tydligt hur
bostadsbyggandet följer samhällsekonomin. Under de två decennierna före sekelskiftet 1900 påbörjades expansionen av nya
bostäder i de framväxande industristäderna. Bostadsbyggandet
ökade fram till första världskriget och bromsade in under kriget.
Under mellankrigstiden nådde bostadsbyggandet nya rekordnivåer
för att återigen minska under andra världskriget. Först i början
av 1950-talet byggdes åter lika många bostäder som i slutet av
1930-talet. Inflyttningen till städerna accelererade men takten i
bostadsbyggandet höll inte jämna steg. Bostadsbristen som uppstod
skulle byggas bort. Aldrig har så många bostäder byggts på kort
tid som under rekordåren på 1960- och 70-talet. Det var också en
period av exempellös ekonomisk tillväxt. En senare period med
stark ekonomisk tillväxt var slutet av 1980-talet. Även under denna
period byggdes det under kort tid väldigt många bostäder. De
olika ekonomiska kriser som följde därefter kan avläsas i ett lågt
bostadsbyggande, trots en kraftigt ökande befolkning
Staden med sina byggnader är den scen som en stor del av livet
utspelar sig på. Människor kommer och går men husen består.
Alla påverkar vi den byggda miljön – i stort eller smått. Det är
därför märkligt att kunskap om staden och dess byggnader inte
har ägnats mer uppmärksamhet.
En hel del av bostadshusen som byggdes i slutet av 1800-talet har
rivits och ersatts av nya årsringar, men på det stora hela kan antas
att nedanstående statistik över bostadsbyggandet också speglar den
nuvarande bostadsbebyggelsens ålder. Bostadshus rustas upp och

1930-talet och i Malmö byggdes det
mer under 1900-talets första decennium och 1930-talets senare hälft, än
i riket som helhet.

BOSTADSBYGGANDET I SVERIGE 1881–1945
Genomsnittligt antal byggda bostäder i flerbostadshus
och småhus per år och decennium respektive femårsperiod.
Uppgifter saknas för enskilda år.
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totalrenoveras efter femtio till sjuttio år. Detta innebär att samhället
är inne i och står inför ett mycket omfattande upprustningsarbete
för bostäderna från rekordåren. Om bara några decennier kommer också många av husen från 1980-talet att behöva rustas upp.
Vi har under vårt yrkesliv själva upplevt hårdhänta ombyggnader och rivningar utan hänsyn till de ursprungliga kvaliteterna. I
början av 1960-talet ansågs äldre bebyggelse förlegad i förhållande
till den nya tidens radikala lösningar. Redan ett decennium senare
kom en stark reaktion mot storskalighet och torftig arkitektur.
Återigen blåste nya vindar, med postmodernistiska utsmyckningar
och historicerande återblickar och landsbygdsromantik. Ytterligare
ett decennium senare, under 1990-talet, var också denna arkitektur
helt förlegad och nymodernismens ljus och glas blev allenarådande.
Vi fångas alla av den rådande tidsandan. Framtidens ombyggnadsprojekt kan kanske bli bättre om vi inser att dagens arkitekturideal har en mycket kortare livslängd än byggnaderna och de
tekniska systemen i sig och därför väljer lösningar som är långsiktigt
hållbara både ur ett arkitektonisk och ekologiskt perspektiv. För
att detta ska bli möjligt gäller det att ha kunskap om den historiska utvecklingen. En grund till denna kunskap och intresse för
arkitekturen hoppas vi förmedla med denna bok.

Efter andra världskriget ökade bostadsbyggandet kraftigt, i princip obrutet,
fram till 1970-talet. Under rekordåren
på 1960-talet och 1970-talet byggdes
det i en takt som vi inte kommit upp till
sedan dess och under miljonprogrammets tio år byggdes det i snitt omkring
100 000 bostäder om året. Effekten
blev att den långvariga bostadsbristen
byggdes bort och byggandet av bostäder minskade därefter dramatiskt.
Andelen småhus ökade kraftigt i
produktionen från mitten av 1970-talet
och kom att dominera bostadsbyggandet in på 1980-talet.
Under andra hälften av 1990-talet
låg bostadsbyggandet på drygt
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Cecilia Björk, Lars Nordling & Laila Reppen

10 000 bostäder per år. Ett så lågt
bostadsbyggande får man gå tillbaka
till slutet av 1800-talet för att hitta –
och då var folkmängden bara hälften
så stor.
Från millennieskiftet har bostadsbyggandet stadigt ökat, bortsett från

BOSTADSBYGGANDET I SVERIGE, ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 1945–2017

en svacka kring 2010.

Lägenheter i småhus*

Miljonprogrammet

Lägenheter i flerbostadshus*
*Åren 1945–49 fördelade på hustyp
enligt genomsnittet för åren 1946–1950
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Stadsbyggnad
Sverige har alltid varit ett glest befolkat land. I förhistorisk tid
var landet täckt av vidsträckta skogar. Några andra samhällen än
jordbruksbyarna fanns egentligen inte, även om handelsplatser som
Birka var ganska stora. Jordbruket påverkade landskapet först på
medeltiden, då de stora slättbygderna började odlas upp. Stadsfram
växten på medeltiden berörde bara en mycket liten del av Sveriges
befolkning. Under stormaktstiden på 1600-talet grundades många
nya städer, men den stora stadstillväxten började i Sverige först
under 1800-talet. Idag är Sverige indelat i närmare trehundra kommuner, med egna centralorter. Att ett samhälle hade rätten att kallas
stad var tidigare ett viktigt privilegium, men sedan 1960-talet har
begreppet stad mer kommit att användas för de större tätorterna.
Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet utvecklades
Sverige från ett fattigt bondeland till ett rikt industriland. År 1900
bodde cirka 70 procent av befolkningen på lansbygden, 1950 var
den siffran nere i 30 procent. Detta innebar en genomgripande
förändring av familjesituation och boendemiljö. Industritillväxten
skedde i städer. Lantarbetarna blev industriarbetare och stadsbor.
Städerna byggdes från slutet av 1800-talet ut i ett snabbt tempo
för att ge bostäder åt de nya stadsborna.
Bebyggelsens arkitektur avspeglar sin tids planeringsideal och
vilja att skapa goda bostadsmiljöer. Det vanligaste byggnadsmaterialet som fanns tillgängligt på platsen bestämde tidigare ofta
byggnadernas karaktär. I skogsbygderna fanns huvudsakligen träbebyggelse, på lerslätterna dominerade tegelhus och många städer
präglades av en stenstadsarkitektur med putsade byggnader med
bärande väggar av trä och tegel.
Efter andra världskriget förändrades stadskärnorna. Citykaraktären med butiker och kontor förverkligades genom att bostadshus
revs. Storstadens centrum med ett rikt folkliv på dagen blev därmed
nästan folktomt på natten.
S TA D S B Y G G N A D
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Stadens kvarter har bebyggts efter sin
tids stadsbyggnadsideal. Slutna kvarter
med gårdshus har avlösts av slutna
kvarter med öppna gårdar och öppna
kvarter med fritt liggande skivhus. I
den moderna staden förekommer flera
olika typer av kvartersbebyggelse.
Ur skriften »acceptera« 1931.

Bilden av småstaden illustrerad av Elsa Beskow, 1918.

I dataspelet Minecraft kan var och en planera och bygga upp sin egen stad med infrastruktur och bebyggelse.
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STADSBYGGNAD

Ett helt nytt inslag i städerna från 1950-talet var den växande
biltrafiken. Gatunät från 1800-talet skulle nu rymma biltrafik, kollektivtrafik, angöring, gångtrafik och ibland även separata cykelbanor.
De stora städerna växte med årsringar av nya stadsdelar och
förorter allt längre bort från centrum. Runt de största städerna
byggdes helt nya samhällen som i sin tur blev nästa generations
tätorter, med sina egna förorter. I många sådana nya samhällen
är större delen av bebyggelsen från tiden efter 1965.
Den äldre småstaden har låga hus och smala gator. Den ursprungliga karaktären har ofta bevarats, även om många hus är
nya. I småstaden finns i allmänhet god service och det är nära till
det mesta. Den stora skillnaden jämfört med storstaden är det begränsade utbudet av arbetstillfällen. Många småstäder domineras av
ett fåtal företag och kommunen är ofta den största arbetsgivaren.
Även småstäderna har vuxit med årsringar, men har kvar bostäder
i stadskärnan.
Städerna är ännu beroende av landsbygden för sin livsmedels
försörjning, men stadsborna får sina livsmedel från större områden än den närliggande landsbygden. Till staden transporteras
färska livsmedel från hela världen, cirka hälften av all mat som
konsumerades i Sverige under 2017 var importerad. Den gamla
kopplingen till jorden försvinner alltmer ur medvetandet. Kanske
kommer framtidens svenska landsbygd inte att präglas av det
tusenåriga jordbruket, utan av ett växande skogsbruk och stadsbornas rekreation.
Storstäderna brottas under 2010-talet med trafikproblem och
en växande bostadsbrist. Bostadsbyggandet ökar kraftigt och stora
satsningar görs på vägar och järnvägar, för att binda ihop mindre
städer till effektiva sammanhängande regioner.
Den snabba utbyggnaden av städerna har medfört svårigheter
i stadsbyggandet. Att anpassa äldre städer till nya transportmedel,
först järnväg och sedan biltrafik, har inneburit stora ingrepp och
förändringar av gamla miljöer. Den snabba utbyggnaden för handel och affärsverksamhet i städernas centrala delar under mitten
av 1900-talet genomfördes med omfattande rivningar som följd.
Stadsbyggnad handlar om stadens eller stadsdelens funktion
och helhetsverkan. Det handlar om gemensamma rum som gator
och torg, om parker och kvarter, men framför allt om bebyggelsen. Riktigt gamla städer har ofta vuxit fram utifrån naturförut
sättningar där transportleder möttes. I dessa städers centrala delar
finns vanligen det gamla stadsmönstret kvar, även om de flesta
ursprungliga byggnaderna är borta.
Under de senaste fyrahundra åren har stadsbyggandet i Sverige
skett på ett planerat och medvetet sätt. I stadsplaneringen styrs
kvarterens användning, gatubredder, hushöjder och byggnadssätt.
Stadsplaneringen har blivit en viktig del av det demokratiska livet
i Sverige.
S TA D S B Y G G N A D
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Småhus och flerbostadshus

Enplansvilla

1 1/2-plansvilla

I städernas centrala delar består bostadsbebyggelsen i huvudsak
av flerbostadshus, det vill säga hus med gemensam entré till flera
bostäder. Husen kan vara från olika tider med skiftande utseende,
de kan vara sammanbyggda eller ligga mer fritt. Gården är gemensam för alla lägenheter.
Småhusbebyggelsen i städernas utkanter består av villor, parhus,
radhus och kedjehus. De kan vara enfamiljshus eller tvåfamiljshus.
Vissa villaområden har byggts ut under en lång tid och har stor
variation i såväl husens utformning som placering på tomten. And
ra villaområden har byggts ut under en kort period, med husen
enhetligt placerade nära gatan med ett likartat arkitekturuttryck
och med en sammanhängande grönska i kvarterens mitt.
VILLOR Friliggande villor har en stor kvalitet i möjligheten att få

Tvåplansvilla

Parhus

dagsljus från fyra väderstreck och att flera rum kan ha fönster åt
två håll. De äldsta villorna är stora påkostade högreståndsvillor
som byggdes i slutet av 1800-talet. Från 1910-talet började med
egnahemsrörelsen utbyggnaden av hela stadsdelar med betydligt
mindre villor. Från 1930-talet byggdes många småstugeområden
genom självbyggeri. Under 1970-talet byggdes över hela Sverige
gruppbyggda småhusområden, där villorna ofta levererades som
byggsatser i trä från småhustillverkare runt om i landet. Det finns
nästan lika många lägenheter i småhus som i flerbostadshus i Sverige.
PARHUS Två, ofta likadana, lägenheter med varsin entré kan vara

sammanbyggda till ett parhus. Parhuset är symmetriskt uppbyggt,
båda lägenheterna har samma fasadmaterial och färgsättning och
fönster åt tre väderstreck. Parhus är vanliga i småhusbebyggelse
från 1910- och 20-talet och från 1980- och 90-talet. Det finns också
tvåfamiljshus med likadana lägenheter ovanpå varandra.
RADHUS Längor av sammanbyggda bostäder med egen ingång som
Radhus

byggts samtidigt kallas radhus. De har en liten tomt på skuggsidan
och en större tomt med uteplats på solsidan. Tomtens bredd är densamma som husets, vanligen sex till åtta meter. Fönster finns bara
åt två håll. Radhusen har en sammanhållen arkitektur och är ofta
placerade så att skyddade gemensamma bostadsgårdar bildas. En stor
del av småhusbyggandet under 1960- till 80-talet bestod av radhus.
KEDJEHUS Längor av tätt byggda friliggande villor sammanlänkade

Kedjehus

med förrådsbyggnader eller garage kallas kedjehus. Hustypen började byggas på 1950-talet och blev populär. Husen är gruppbyggda
och ser likadana ut. De är anpassade för smala tomter och har en
fönsterlös fasad mot grannen, vilket förhindrar insyn.
32
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DEN ÄLDRE STENSTADENS HUS Den slutna kvartersbebyggelsen

består av sammanbyggda flerbostadshus i tomtgräns mot gatan.
Husen är tre till fem våningar höga. Detta är den typiska stensta
dens hus. I större städer har husen vanligen fasader i puts eller
tegel, medan en del hus i mindre städer har träfasader. Fram till
1910-talet byggdes gårdsflyglar och större gårdshus inne i kvarteret.
Fönsterlösa brandgavlar är ett vanligt inslag i gårdsbebyggelsen.

Sammanbyggda
flerbostadshus

DEN NYARE STENSTADENS HUS Under 1990-talet utvidgades stensta-

den med nya kvarter, där husen placerades friare inom kvarteren.
Det slutna kvarteret luckrades upp. Byggnaderna placerades ofta
mycket tätt och hade fler våningar än i den äldre stenstaden.
LAMELLHUS Dessa friliggande längor av flerbostadshus har ofta två

till tre trapphus och två till fyra lägenheter nås från varje trapplan.
Lamellhus började byggas som smalhus på 1930-talet. De byggdes ofta i grupper, parallellställda eller i rät vinkel mot varandra.
Trevåningshuset utan hiss är den vanligaste lamellhustypen och
dominerade byggandet av flerbostadshus från 1930- till 70-talet.
Lägenheterna är ljusa och har vanligen balkong. Det hantverksmässiga byggandet gjorde att naturen kunde sparas helt nära husen.

Friliggande
flerbostadshus

Lamellhus

PUNKTHUS Friliggande flerbostadshus med ett trapphus kallas

punkthus. Husen har fyra till sex lägenheter per våningsplan.
Hörnlägenheterna har utblickar åt två håll. Punkthus i fyra till fem
våningar byggdes på 1930-talet och blev från 1940-talet en vanlig
hustyp i städernas utkanter. Punkthusen är ofta samlade i grupper.
Från 1950-talet byggdes punkthusen ofta i åtta till tio våningar.
Under 1990-talet var det en ofta använd hustyp vid förtätning i
de större städernas förorter. Höga punkthus som sticker upp över
stadssilhuetten blev ett nytt landmärke i många städer.
SKIVHUS Parallellställda, åtta till nio våningar höga lamellhus var

Punkthus

Skivhus

en vanlig hustyp under 1960- och 70-talets stora utbyggnad, det så
kallade miljonprogrammet. En hel stadsdel kunde bestå av likadana hus. Husen hade betongstomme och ibland också fasad av
betongelement. Produktionsmetoden krävde god framkomlighet
och plan mark vilket gjorde att det mesta av befintlig växtlighet
togs bort och ny planterades efter bygget.
LOFTGÅNGSHUS Flerbostadshus med ett gemensamt trapphus, som

leder till långa balkonger, varifrån varje lägenhet har sin egen entré,
kallas loftgångshus. Hustypen blev vanlig under 1970- och 80-talet.
Den lanserades för att minska kostnaderna för hiss och samtidigt
skapa ökad kontakt mellan de boende. Mot loftgången vetter vanligen entré, kök och badrum. Under 2000-talets början återkommer
hustypen, ibland med utbyggda balkongplatser längs loftgången.
S M Å H U S O C H F L E R B O S TA D S H U S
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Loftgångshus

