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Abstract
The idea behind the self built, owner occupied houses project was that the person who built the
house would be the same person who would then own and live in the house. The local authority
assisted the project by providing loans on favourable terms. The price of the house was pushed
down so that even an ordinary middle class family could afford a house.
In this dissertation I place the building of these houses into a historical context. I investigate
the general lines of thought as well as the particular discussions and debates which led to the
decision to go ahead with the project.
My primary source material consists of contemporary articles, local authority minutes and the
documentation that I have found in the special housing committee, Uppsala bostadskommitté,
which made the decision to allow the building of self built, owner occupied small houses in
Uppsala.
During the years 1930–1936 unemployment and bad housing standards were great challenges
in Sweden. Uppsala had an average housing standard during the period. The Social democrats
formulated a new housing policy which strongly reflected social engineering theories which can
be seen in the self built owner occupied housing policy. It was also a part of the wider “People’s
Home” concept. However the government did not want to exclude the private sector from
infrastructure projects and have only public sector project.
The works of Nils Edling, Andries Hoogerwerf and Bo Bengtsson provide the theoretical
starting point for the essay. By using Edling’s “stage model” I show how the decision making
process developed in the local authority. Hoogerwerf uses the term “policy theory” to describe
the new social engineering thoughts and he depicts a process in which ideas appear and grow and
are finally translated into political decisions. Bengtsson also uses the term policy theory to
describe the housing market policies. He asserts that that housing market policies after 1946 are
an example of a policy theory in which the government attempts to correct the free market.
The main conclusion of the dissertation is that the decision to go ahead with the self built,
owner occupied small houses policy is the result of a new policy theory by which the state
corrects the market and that this policy theory existed before the Second World War.
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1. Inledning

Efter arbetsdagen slut cyklar Björn Andersson från sitt hem i Petterslund till nybyggarområdet
Kungsgärdet för att bygga sitt eget hus. Detta sker under våren, sommaren och hösten 1937.
Utöver 48 timmars arbetsvecka bygger han sitt eget hus på den fritid som återstår. Det är en
dröm han förverkligar om ett eget hem med flera rum, centralvärme, el, badrum, modernt kök
och trädgård. Den egna arbetsinsatsen gör det möjligt för honom som endast har sin
arbetskapacitet som sparkapital att få ett eget hus.1
Björn och de andra småstugebyggarna i Kungsgärdet är med om en helt ny företeelse i
Uppsala nämligen småstugebyggandet. Men är det här endast en del av den vanliga
byggnadsverksamheten som kommunen initierat och planerat för att få fler bostäder i Uppsala
eller är Björn delaktig i någonting större än så?

1

Enligt Mona Andersson, barn till Björn Andersson. Petterslund är ett område sydöst om Vaksala torg. Se
även ”Vi på Kungsgärdet” s. 10–12.
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2. Syftesformulering och frågeställningar

Under 1930-talets första år fördes en livlig debatt om bostadspolitiken i Sverige. Många nya idéer
formulerades om att man genom nya bostäder kunde skapa nya människor i ett mer funktionellt
samhälle. Det handlade om en social ingenjörskonst där de nya bostäderna skulle planeras och
byggas i enlighet med de senaste forskarrönen. Många samhällsproblem skulle kunna lösas genom
ett helt nytt helhetstänkande.
Även i Uppsala diskuterades bostadsfrågorna. Den borgerliga majoriteten i
kommunfullmäktige såg helst att marknaden själv skulle reglera bostadsbeståndet medan en
socialdemokratisk opinion ville att bostadsbyggandet i större utsträckning planerades uppifrån
och finansierades med allmänna medel.
I uppsatsen visar jag hur dessa nya bostadssociala idéer fick genomslag i kommunen Uppsala.
Mycket finns skrivet om den nya sociala ingenjörskonsten, om funktionalismen, om
bostadspolitik och om småstugebyggande men jag saknar en tydlig koppling mellan det konkreta
och de stora visionerna så som det kommer till uttryck i Uppsala. På vilket sätt och hur mycket
sipprade de nya nationella tankegångarna ner i kommunens bostadspolitik. Kanske är just småstugebyggandet ett exempel på hur man tog till sig av de nya tankegångarna?
Folkhemspolitiken generellt och bostadspolitiken efter 1945 har ofta beskrivits i forskningen.
På många sätt har mellankrigstidens spännande bostadspolitik kommit i skymundan. Jag saknar
en heltäckande redogörelse för hur mötet såg ut mellan de stora nationella visionerna och den
konkreta kommunala politiken under 1930-talet. Jag har inte försökt göra en totalinventering av
alla bostadspolitiska diskussioner i Sverige under perioden 1929–1936 utan jag vill lyfta fram de
tankar och diskussioner som kan ha varit en del i formandet av bostadspolitiken i Uppsala fram
till 1936.
Syftet med uppsatsen är att belysa hur de nya bostadssociala samhällstankarna, som växte fram
under 1930-talet, påverkade makthavarna i Uppsala. De borgerliga partierna hade majoritet i
kommunfullmäktige fram till 1938 och behövde förhålla sig till en socialdemokratisk regering
som hade många nya bostadspolitiska idéer.
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Genom att kartlägga processen fram till beslutet om att låta bygga de första småstugorna är
det möjligt att visa hur kommunledningen resonerade och påverkades av debatten. Det var ett
stort steg att ta inte bara om man ser till det enskilda projektet som skulle omfatta 88 småstugor
inom fem kvarter, utan även ett nytt sätt att se på bostadsbyggande där byggherren och den
blivande ägaren var samma person. Han skulle göra det mesta arbetet själv, allt från att gräva
grund till att mura skorsten och anlägga trädgården.
Min centrala frågeställning är hur mycket de ledande bostadspolitikerna i Uppsala påverkades
av de nya idéerna som tog form i Sverige under 1930-talet. Hur stort inflytande hade dessa nya
bostadspolitiska idéer? Kan man säga att Uppsalas bostadspolitik radikalt ändrades? Fram till
1930-talets början växte Uppsala mer eller mindre slumpartat. Hus byggdes när behov uppstod.
Men frågan är om det från 1936 skedde en mer genomgripande förändring i synen på
bostadsbyggandet.
Uppsatsen behandlar flera delfrågor:
1. 1930-talets början präglades av arbetslöshet. Hur såg statsmakterna på idén om
bostadsbyggande som ett sätt att hejda arbetslösheten? Vid hög arbetslöshet och
bostadsbrist kan det verka självklart att låta arbetslösa bygga bostäder åt bostadslösa som
ett sätt att lösa två svåra samhällsproblem.
2. Hur var bostadssituationen i riket och hur framstod Uppsala i jämförelse med den? Hade
Uppsala sämre bostadsstandard än resten av riket?
3. Uppsala var en borgerligt styrd kommun fram till 1938. Men trots de borgerliga
valframgångarna svängde kommunledningen in på en mer statligt styrd bostadspolitik. Hur
såg denna nya bostadspolitik ut, varför skedde denna omsvängning och hur radikal var
denna omsvängning? Var beslutet en eftergift till den socialdemokratiska oppositionen i
kommunen, en slags kompromiss eller var det ett resultat av en helt ny syn på
bostadsbyggande?
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3. Sammanhang och forskningsläge

Det är flera parallella utvecklingslinjer som möts i 1930-talets bostadspolitik. Först och främst är
det framväxten av folkhemmet och socialdemokraternas förändring från 1920-talet som slutar
med krispolitiken 1933. En annan viktig tråd är egnahemsrörelsen och hur den kom att bli en del
av socialdemokraternas folkhemsbygge. Vi har även de nya utopiska tankarna manifesterade i den
sociala ingenjörskonsten, i funktionalismen och i framväxten av småstugebyggandet. Skulle man
kunna se småstugan som ett resultat av en bostadspolitisk utveckling som började redan på 1800talet?
Min undersökning handlar om Uppsala och därför vill jag också ge en bild av det tidiga 1900talets Uppsala och bostadsförhållandena i staden.

3.1. Egna-hemsrörelsen och bostadspolitiken
Borgerliga idealister och debattörer började på 1800-talet att arbeta för att stävja utvandringen.
Anna Lindkvist visar i sin avhandling Jorden åt folket hur den tidiga egnahemspolitiken präglades av
konservativa och nationalistiska idéer. Med införandet av Statens egnahemslånefond 1904 blev
frågan även formellt en statlig angelägenhet. Att få stopp på utvandringen och att behålla folk på
landsbygden blev allt viktigare.2
Genom inflyttningen till städerna kom egnahemspolitiken mer och mer att inriktas på
städernas behov.3 Nils Edling beskriver i sin avhandling Det fosterländska hemmet hur den ökande
urbaniseringen och behovet av industriarbetare gjorde bättre bostäder nödvändiga.4
Edling beskriver också hur bostaden genom industrialiseringen kom att skilja sig från arbetet.
Bostaden blev ett hem oberoende av arbetet. För att ha råd med eget boende krävdes också
skötsamhet och flit. Man fick betala för att ha råd med den synliga statushöjningen i samhället.
För att få låna statliga pengar till eget hem måste man uppfylla höga krav på hur man levde och

2

Nationalföreningen mot emigration är ett exempel på en förening med borgerliga idéer som i nära
samarbete med stat och näringsliv verkade för egna-hemsbyggen i Sverige som ett sätt att hejda utvandringen.
Lindkvist 2007, s. 15–17, 156–158. Se även Strömberg 1988, s. 149.
3
Edling 1996, s. 323; Lindkvist 2007, s. 157.
4
Edling 1996, s. 326; se även Lindkvists resonemang om socialdemokratins tidiga inställning till
egnahemsrörelsen i Lindkvist 2007, s. 162–162.
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vilken karaktär man hade. Renhet, nykterhet men även skötsamhet och arbetsmoral sågs som
viktiga personliga egenskaper. Hemmet skulle vara ett välordnat hem men kunde även ses som en
sparbössa som man amorterade i.5
Redan 1911 förespråkade socialdemokraterna att kommunerna skulle äga tomtmark och på så
sätt stävja spekulation. Om kommunerna hade råd skulle de agera byggherrar. Det skulle kunna
ske i samarbete med kooperativa företag. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen under
Hjalmar Branting föreslog riksdagen 1920 att inrätta allmänna fonder för byggande. Men
förslaget fick avslag.6
I och med det demokratiska genombrottet 1921 blev maktens legitimering absolut central för
makthavarna.7 Socialdemokraterna kom från 1920-talet att förespråka en mer radikal lösning av
bostadsfrågan. Både hyresgäströrelsen och fackföreningsrörelsen hade sina politiska och
ideologiska rötter i socialdemokratin.8
Men den borgerliga majoriteten i riksdagen månade om det privata. De ansåg att nya
arbetstidslagen med 48-timmarsveckan ökade möjligheter för att bygga sin bostad själv. Egnahem
sågs som bästa lösningen för stora familjer och även om lånevillkoren för egnahem blev
förmånligare var det fortfarande alldeles för dyrt för vanliga arbetare.9
1920–1922 föll priserna och det blev billigare att bygga. Arbetslösheten ökade och socialstyrelsen trodde att folk skulle flytta från städerna och att behovet av nya bostäder i städerna
skulle minska.10 1923 avvecklades alla subventioner och den svenska bostadsmarknaden blev helt
avpolitiserad. Att den socialdemokratiska kritiken inte var så stark berodde på inre splittring. En
falang förespråkade statligt bostadsbyggande och en annan mer kooperativa lösningar.11 Att
Hjalmar Branting under sin andra period som statsminister 1921–1923 även var utrikesminister
och ägnade största delen av sin tid åt Nationernas förbund främjade inte det inrikespolitiska
arbetet.12 Socialdemokraterna kom senare under 1920-talet att förorda att kommunerna
ansvarade för bostadspolitiken och man ville satsa på långivning till egnahem.13
Genom satsningen på egnahem och större fokus på boendefrågorna tog socialdemokratern allt
mer över folkhemsbegreppet. Den nya mer pragmatiska socialdemokratin skulle skapa ett hem
Edling 1996, s. 25, s. 323, s. 339 –342.
Strömberg 1989, s. 151–152.
7
Linderborg, 2001, s. 354. Se not 93 där Linderborg ger talrika referenser.
8
Dahlman 1975, s. 90–91.
9
Strömberg 1989, s. 151–154.
10
Socialstyrelsen beredde de bostadspolitiska frågorna. Strömberg 1989, s. 153; Isaksson 2002, s. 194.
11
Strömberg 1989, s. 155.
12
Franzén 1985, s. 338–344.
13
Strömberg 1989, s 155–156.
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för alla medborgare i landet – inte bara arbetarklassen. Folkhemmet var från början en borgerlig
vision med mer konservativa förtecken, men Per-Albin Hansson drev partiet åt mitten genom sitt
tal om det goda folkhemmet för alla. Han kom från 1923 att kombinera tankarna om fosterlandet
med folkhemmet och han betonade idén om Sverige som ett hem åt alla medborgare.14 Socialdemokratin var internationalistisk och mer radikal före 1928 men kom sedan att fokusera på en
nationalistisk folkhemspolitik.15
1928 karaktäriserade Per-Albin Hansson idealsamhället som det goda hemmet med orden:
I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet,
skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade
och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade och utplundrare. 16

Per Albin Hansson talade även om orättvisorna i Sverige och hur vissa bor i palats medan andrar
bor ”i sina kolonistugor även under den kalla vintern”17.
Den nya socialdemokratin värnade också om patriotism och nationell gemenskap. Borta var
den radikala klasskampsretoriken. Arbetet med att förändra partiets politik började redan under
tidigt 1920-tal och kom att få effekt i och med krispolitiken 1933.18 Det var viktigt att socialdemokratin sågs som demokratins försvarare som prisade hög arbetsmoral i det kommande
socialdemokratiska folkhemmet.19 Cirkeln har slutits och de borgerliga tankarna om ett hem för
alla i Sverige och inte i Amerika har tagits över av socialdemokraterna20. Det är troligt att dessa
folkhemstankar beredde vägen för en ny syn på hemmet, boendet och den kommande
bostadspolitiken.

3.2. Vanliga människor i boendepolitikens brytningstid.
Etnologen Ronny Ambjörnsson beskriver hur den nya politiken tar sig uttryck bland arbetare i
Holmsund utanför Umeå under perioden 1880–1930. Han beskriver hur de hårt arbetande
arbetarna förändrade sin ställning till skötsamma arbetare med ambitioner att genom hårt arbete,
disciplin och skötsamhet lyfta blicken mot en ny värld med andra tankesätt.21 De genomgår en
klassresa från vanliga egendomslösa arbetare till lägre medelklass i det nya framväxande
Isaksson 2002, s. 185–189.
Schüllerqvist, 1992, s. 199–201.
16
Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1928. Andra kammaren, ur 3 (18 januari 1928), s. 11. Citatet
hämtat från Bergold 1985, s. 13.
17
AK protokoll 1928 nr 3 s. 11 hämtat från Hirdman 2000, s. 91.
18
Hirdman 2000, s. 94; Schüllerqvist 1992, s. 156 –158.
19
Isaksson 2001, s. 232-233; Linderborg 2001, s. 355.
20
Hirdman 2000, s. 81.
21
Ambjörnsson 1988, s. 71–75.
14
15
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folkhemmet. Ambjörnsson visar hur de genom studiecirklar, eget bibliotek, nykterhetsrörelsen
och arbetarrörelsen blir de skötsamma arbetare som folkhemspolitiken riktar sig till.22 Man kan se
det som ett förborgerligande av arbetarna och ett sätt att avvärja en radikalisering av
arbetarklassen.23
Ambjörnsson visar hur ett förändrat synsätt på boendefrågan aktualiserades på 1930-talet.
Genom subventioner från arbetsgivarna i Holmsund kunde arbetarna bygga sina egna hus. Vissa
såg självbyggandet som omöjligt och döpte egnahemsområdet till suckarnas dal men andra
lyckades. Man såg små familjer som en del av skötsamheten – högst två barn var ett ideal.24
Friheten var ledordet och nykterhet sågs inte som något som inskränkte privatlivet utan en frihet
från att ridas av sina drifter.25
Bland de många böckerna arbetarna läste i sina studiecirklar fanns Ett hem av Ragnar Östberg
samt texter av Ellen Key om hemmet och dess betydelse26. De nya tankarna om att själv kunna
bygga sig ett bättre liv tog form bland dessa arbetare.

3.3. Den sociala ingenjörskonsten
Yvonne Hirdman ger en utmärkt beskrivning av den sociala ingenjörskonstens framväxt fram till
1940-talet i sin bok Att lägga livet tillrätta – studier i svensk folkhemspolitik. I andra upplagan från år
2000 skriver hon i inledningen att boken handlar om de utopiska drömmar som växte fram under
1900-talet och fick fäste i makarna Myrdals visioner under 1930-talet. Samhället skulle byggas
enligt förnuft och det är förnuftstänkandet manifesterad i utopier och den sociala
ingenjörskonsten som är den röda tråden i Hirdmans bok. Tyngdpunkten läggs vid kvinnorna
och barnens roll i det nya utopiska samhället.27
I sin beskrivning av den sociala ingenjörskonsten och Alva Myrdals idéer om kollektivhus och
kollektiv fostran hävdar Yvonne Hirdman att de utopiska idéerna kan leda till att samhället i
förlängningen kränker invånarna. Det är under 1930-talet som de stora bostadspolitiska utopierna
formulerades i Sverige. Efter kriget och den nazistiska katastrofen blev idéerna mindre radikala.28
Hirdman genomför en idépolitisk undersökning men hon har inte för avsikt att beskriva hur
idéerna i praktiken omvandlades till bostadspolitik.
Ambjörnsson 1988, s. 96–99.
Edling 1996, s. 326.
24
Ambjörnsson 1988, s. 222–225.
25
Ambjörnsson 1988, s. 255.
26
Ambjörnsson 1988, s. 135–138.
27
Se förordet och s. 80–81 i Hirdman 2000.
28
Hirdman , 2000, s. 17, s. 92–93, Carlson 2007, s. 25–26.
22
23
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Begreppet social ingenjörskonst har funnits i över 100 år 29 och är en fortsättning på de
utopiska idéer som formulerades av de sociala utopisterna.30 I uppsatsen definierar jag den sociala
ingenjörskonsten i enlighet med de utopier som kommer till uttryck i Gunnar och Alva Myrdals
skrifter och i regeringens bostadspolitik från 1933.31 De sociala ingenjörerna ville skapa bättre
samhällen med hjälp av ny kunskap. Hur de legitimerade denna nya kunskap var oklart men de
lyfte fram idén om en helhetssyn. Genom en gemensam syn på boendet skulle man med den
tidens nya kunskaper kunna lösa många samhällsfrågor som t ex nativitetskris, sjukdomar,
demokrati, utbildning, kvinnoemancipation och sexualmoral.32
Tilltron till förnuftet och en politik byggd på kunskap var mycket stor under 1930-talet.
Gunnar Myrdal tänkte sig till och med att det förnuftiga samhället skulle ersätta politiken. De
olika subjektiva politiska viljorna skulle kunna ersättas med ett samhälle som byggts genom
vetenskap.33
Att Alva och Gunnar Myrdals idéer fick stor genomslagskraft kan förklaras delvis av att de var
så nära vänner med många tongivande politiker, ekonomer och arkitekter såsom de blivande
medlemmarna i den bostadssociala utredningen Alf Johansson, Uno Åhrén och Sven Wallander.
De umgicks och de arbetade ihop. Samarbetet var i sig ett nytt sätt att ta sig an
samhällsproblemen. Den sociala ingenjörskonsten inbegrep ett nära samarbete mellan olika
vetenskaper och dess senaste landvinningar.34
Modernismens genomslag under 1920-talet slut blev en slutpunkt för nationalromantiken och
vurmandet för en svunnen romantiserad idé om Sverige.35 Vid tiden för funktionalismens
genombrott och genomförandet av Stockholmsutställningen 1930 fördes en diskussion om hur
den nya arkitekturen skulle hjälpa människor i deras boendevardag. Tankarna sammanfattades i
debattboken acceptera vars gemena begynnelsebokstav manifesterade hur banbrytande idéerna var.
Författarna var flera och den drivande kraften var Uno Åhrén.36
Boken sammanfattar den nya synen på boende och hur bostadspolitik är en social fråga och
inte endast en boendefråga. Arkitekturen måste bygga på vetenskap och nyttighet för alla typer av
29

Carlsson 2007, s. 7, s. 17; Hirdman 2000, s. 11. Hirdman daterar begreppet tillbaka till 1920-talet.
Hirdman 2000, s. 32–33. Saint-Simonisterna formulerade under 1800-talet i Frankrike idéer om det
utopiska boendet.
31
Regeringen tillsatte den bostadssociala utredningen för att arbeta med bostadsfrågor. Utredningen
behandlas längre fram i uppsatsen i avsnitt 3.4
32
Hirdman 2000, s. 12–13.
33
Hirdman 2000, s. 100.
34
Hirdman 2000, s. 97–99.
35
Lind 1991, s. 20–21.
36
Rudberg, 1981, s. 74. Boken var ett kollektivt arbete av Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Markelius,
Gregor Paulsson, Eskil Sundahl och Uno Åhrén. Asplund 1931, s.
30
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verksamheter såsom fritid, hem och arbete. I hemmet ska man ägna sig åt vila och samling men
även arbete. 37 De hävdade att många idéer manifesteras i småstugeprojektet. Den långt drivna
standardiseringen inom småstugebyggandet är inget självändamål utan ett sätt att göra det
billigare. Folket i småstugorna är nöjda och belåtna. De får en trädgård, tre rum och kök och de
har råd att bo där. ”Småstugor är hos oss det första exemplet i större skala på industrialiserat
bostadsbyggande” skriver de.38
En annan diskussion under det tidiga 1930-talet var den estetiska där intryck från
Uppsalafilosofin och dess värderelativism. En av företrädarna, Axel Hägerström, ifrågasatte om
det fanns objektiva skönhetsvärden. Kan man avgöra vad som är vackert inom arkitekturen och
vem ska i sådana fall bestämma det?39
Med Stockholmsutställningen 1930 mötte en större allmänhet de nya idéerna om ett funktionellt
boende. Den svenska funktionalismen var inte endast en arkitektonisk inriktning utan blev även
en del i den sociala bostadspolitiken.40 Men de nya tankarna var formulerade av experter och
saknade folklig förankring. Kritiken var bitvis hård. Stockholms borgmästare Carl Lindhagen
försökte 1930 förbjuda funktionalismen och arkitekten Ragnar Östberg motsatte sig bestämt dess
sociala inriktning. 41 Uno Åhrén replikerade i tidningen Byggmästaren att bostadsfrågan inte är
någon konstnärlig fråga utan en socialpolitisk och ekonomisk fråga. Chefredaktören för
Socialdemokraten Arthur Engman var för de nya socialpolitiska idéerna men ansåg att det var fel att
tvinga på arbetarna den funktionalistiska arkitekturen. Låt arbetarna bestämma själva hur husen
ska se ut, var hans åsikt.42 Det är tydligt att de nya idéerna kom från ledande experter och inte
från en folklig opinion.
Den sociala ingenjörskonsten hade ambitioner ända in i sovrummets färg på väggarna och
kökets storlek. Småhusens små kök gjorde flytten ut i vardagsrummet eller finrummet nödvändig.
Tidigare hade många svenska hem ett vardagsrum som stod välstädat och tomt som en slags
statussymbol medan man tillbringade den mesta av tiden i kökssoffan. Först Ellen Key och sedan
Alva Myrdal var mycket kritiska till detta irrationella sätt att använda rummen i hemmet på.43
Även i boken acceptera finns kritik av att inte använda alla rum på det mest funktionella sättet.44
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3.4. Den bostadssociala utredningen.
Krisuppgörelsen 1933 innebar att socialdemokraterna fick långsiktigt stöd i riksdagen och
bostadsfrågan var viktig i denna uppgörelse. Av de 75 miljoner kronor som satsades på
arbetsmarknadsåtgärder i ett första steg 1933 var 20 miljoner riktade till bostadsbyggande.
Bostadsproduktionen fördubblades i städerna under perioden 1933-1935.45 Idén om att statliga
initiativ inte fick äventyra marknadslösningar var dock fortfarande stark hos den allmänna
opinionen och de ledande politikerna i Uppsala46
Ett mycket viktigt bostadspolitiskt beslut var att tillsätta den bostadssociala utredningen som
arbetade från 1933 fram till 1945.47 De skulle kartlägga bostadsbeståndet i Sveriges största städer
samt komma med förslag till åtgärder på kort och på lång sikt.48 En av initiativtagarna till den
bostadssociala utredningen var arkitekten och förste stadsingenjören i Göteborg Uno Åhrén. Han
arbetade hårt för att den nya bostadspolitiken skulle bli ett redskap i den nya socialpolitiken där
bättre bostäder var en förutsättning för att vanliga arbetare skulle få ett bättre liv.49 Han
samarbetade med professor Gunnar Myrdal och tillsammans hade de redan 1933 föreslagit
socialminister Gunnar Möller att låta genomföra en bostadsundersökning i Göteborg.50
I den bostadssociala utredningen ingick förutom Gunnar Myrdal och Uno Åhrén även
byråchefen Bertil Nyström som var ordförande, byggmästare Olle Engkvist och arkitekten Sven
Wallander. Till sekreterare utsågs docenten Alf Johansson.51 Utredningen dominerades av
experter. De flesta var arkitekter och alla hade stora sociala ambitioner.52
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Utredningen föreslog i ett betänkande från 1935 riktlinjer för lån och bidrag av statsmedel för att
främja bostadsförsörjningen för mindre bemedlade barnrika familjer samt bidrog med synpunkter till andra
utredningar som hade att göra med bostadsstatistik, byggnadsteknik och hygien.53

3.5. Den sociala ingenjörskonsten blir en del av regeringspolitiken
Den nya socialdemokratiska regeringen kom från 1933 att praktisera en ny bostadspolitik som
byggde på den tidens vetenskap. Genom den nya bostadspolitiken tänkte man lösa många
problem i samhället. Under perioden fram till 1930-talskrisen ansåg den politiska majoriteten i
riksdagen att bostadsbyggande i första hand skulle styras av marknadskrafterna. Staten eller
kommunerna skulle som regel inte bestämma över bostadsbyggandet eller agera byggherrar.
Egnahemsrörelsen var från början ett borgerligt projekt med syftet att förhindra emigration.
Under 1930-talet blev det främsta syftet att hjälpa människor att få ett eget boende. Staten kunde
förmedla lån men byggandet sköttes privat eller genom kooperativa föreningar. Men självbyggeri
med olika allmänna hjälpinsatser blev mer och mer vanligt.54
De socialdemokratiska regeringarna under 1920-talet hade inte drivit bostadspolitiken som ett
statligt projekt på samma sätt som under 1930-talet.55 Tidigare syftade offentliga ingripanden i
bostadspolitiken främst till akuta åtgärder i nödsituationer. Det första som bostadssociala
utredningen också kom att ingripa mot var den akuta trångboddheten. Men redan från början var
arbetet även inriktat på kartläggning av bostadsförhållandena samt ett mer långsiktigt arbete.56
Gunnar Myrdal och Uno Åhrén kom 1933 med ett betänkande om bostadsförhållandena i
Göteborg trots att de till stora delar arbetade ofinansierat och på fritiden.57 I betänkandet visade
de på det stora behovet av bostadsstatistik.58 Den bostadssociala utredningen kom med en första
p.m. den 19 februari 1934 om omedelbara åtgärder för att förbättra de mest eftersatta bostäderna
och ett första delbetänkande med förslag till stöd till ”främjande av bostadsförsörjningen för
mindre bemedlade familjer” 1935.59
Diskussionen gällde om marknadskrafterna ostörda kunde lösa bostadsproblemen eller om det
allmänna skulle ta ett större ansvar. I och med den bostadssociala utredningens tillsättande
53
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inleddes en statlig opinionsbildning för en genomgripande förändringen i riktning mot en allmän
bostadspolitik.
Den bostadssociala utredningen skulle enligt direktiven 1933 inrikta sig på slumområdena i
stadssamhällena vilket ledde till insikten om att trångboddheten var det stora problemet för de
flesta familjerna. Att öka tillgången till hyreslägenheter blev därför angeläget för statsmakterna.
Diskussionen om de låga födelsetalen och att bostadsreformerna skulle gynna barnfamiljer
spelade en stor roll för alla partier.60 När Gunnar och Alva Myrdal publicerade Kris i
befolkningsfrågan 1934 om den hotade svenska folkstammen slog den ner som en bomb i den
bostadspolitiska diskussionen.61 Nativitetsfrågan blev den viktigaste frågan för den långsiktiga
politiken. Hur skulle man främja och förädla kommande generationer och hur kunde boendet
lösa samhällsproblem och på sikt leda till det goda socialdemokratiska samhället? Makarna Myrdal
tänkte sig att det moderna samhället krävde en ny människotyp med stor social talang men även
bevarad personlig självständighet.62
Som en direkt åtgärd för att förbättra födelsetalen tillsatte regeringen befolkningskommissionen
våren 1935 med uppdrag att undersöka orsakerna till och följderna av de sjunkande födelsetalen.
Bostadsstödet till de mindre bemedlade grupperna kom på riksplanet mer och mer att
genomföras under partipolitisk enighet.63
Den socialdemokratiska bostadspolitiken förknippas ofta med 1940-talets ”success story” med
sina allmännyttiga bostadsföretag och kommunala hyreslägenheter. Det var en slags socialisering
av bostadsmarknaden utan att socialisera byggbranschen.64 Succén har trängt bort fokus från
tiden före kriget då dessa idéer inte var självklara utan en tid när debatten gick hög mellan
näringslivet och socialdemokrater om hur bostadsbyggande skulle hanteras på bästa sätt.65 Det
fanns nämligen tomma lägenheter i de stora städerna och så länge de inte var uthyrda var det inte
självklart med statliga byggprojekt. De tomma lägenheterna kunde vara hyreslägenheter men även
föreningshus som var för dyra för många att bo i.66
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Bostadskrisen under första världskriget satte fokus på bostadssituationen i landet. Den akuta
situationen löstes genom tillfälliga nödbostäder vilket gav fart åt diskussionen om permanenta
egna hem för mindre bemedlade. Många bosatte sig i kolonistugor varför idén om småhuset har
sin grund i den förbättrade kolonistugan byggda i egnahemsområden med gemensamma
vattenkastare. Den idén lade högermannen J.S. Hedström 1924 fram i Stockholms
stadsfullmäktige. Kritikerna var dock rädda för att kåkstäder skulle växa fram och idén
utvecklades till större, modernare småhus med högre standard. Nackdelen var att de blev dyrare.67
Fastighetsdirektör Axel Dahlberg förde 1926 fram en idé om att de som saknade kapital men
var beredda att arbeta hårt skulle kunna bygga sina egna hus. Förslaget antogs av Stockholms
stadsfullmäktige men kravet på god ekonomi uteslöt de allra fattigaste familjerna.68 Dessa
småstugebyggen med start 1927 inspirerade kommuner som Göteborg, Halmstad, Falköping och
senare även Uppsala.
Mycket finns skrivet om småstugebyggen i olika delar av Sverige och det finns en stor samstämmighet om att projekten var lyckade vilket säkert också påverkade kommunledningen i
Uppsala.
I Egna hem ideal och verklighet Exemplet Duvbo Livsstil och Bebyggelse belyser Olle Lind hur tidiga
idéer om att bygga sig egna hus i stadsbebyggelse kommer till uttryck i bostadsområdet Duvbo i
Sundbyberg. Duvbo byggdes på 1910-talet och är ett exempel på det individuella
egnahemsbyggandet som 30-talets sociala ingenjörer vände sig emot. Han har jämfört
propagandaskrifter från tidigt 1900-tal med intervjuares svar angående nykterhet, sparsamhet, flit,
ordning, skötsamhet, hygien, hemmafruidealet och barnens del i arbetet. Boken ger ett bra
exempel på den disciplinering av befolkningen egnahemsrörelsen syftade till. Idén var att
förhindra kortsiktigt leverne, skörlevnad och främja idogt arbete och nyttig fritid. Trångboddhet
och arbetstidsförkortning skulle kunna leda till krogbesök befarade man men om man bygger ett
eget hem vill man vara hemma. Hemmet kräver också så mycket eget arbete att man inte har tid
för annat än att förkovra sig i sitt eget hembygge.69 Linds slutsatser är att idéerna ofta blev
verklighet om än i mindre radikal form – arbetarklassen blev inte borgerlig men väl
socialdemokratisk, invånarna blev inte nationalister men väl lokalpatrioter.
Olle Volny har intervjuat självbyggare i Stockholm under perioden 1927–1976. Hans studie är
framför allt inriktad på arkitektur och fokuserar på självbyggarna som just byggare.70 Enligt Volny
Dahlberg, Axel, 1931 särtryck ur svenska stadsförbundets tidskrift 1931 Stockholm s. 5 –7.
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kan man se hela egnahemsrörelsen som ett sätt att myndigförklara människan som byggare71.
Arbetet gynnade samhörigheten i området, var ekonomiskt bra samt stimulerade egen
handlingskraft och frihet.72
Den bok som ligger närmare min undersökning i tiden är Gittan Ekvall och Anna Kahns En
modern boendehistoria Byggande och vardagsliv i Utby egnahem 1937–94. De beskriver samspelet mellan
idé och verklighet för dem som byggde i området Utby i Göteborg på 1930-talet. I sitt
tvärvetenskapliga angreppssätt ställer de planerares, politikers och arkitekters idéer mot
egnahemsbyggarna egna uppfattningar. De har intervjuat nybyggare i första, andra och tredje
generationen samt kompletterat med samtida material för att få en mer heltäckande bild av
självbyggarna.73 Boken är mycket beskrivande och skildrar på ett intressant men deskriptivt sätt
hur det moderna påverkar småhusbyggarna när de bygger sitt eget hem. Den slutsats jag har hittat
i epilogen beskriver hur den modernistiska centralstyrningen fick ett genomslag med en större
social gemenskap i området. Men i hemlivet märks inte de sociala ingenjörsambitionerna.74
Självbyggarna strävade efter att få ett större boende med en egen trädgård och de flesta var
nöjda med sitt hus. Trots allt arbete var det mödan värt.

3.7. Bostadssituationen i Sverige: bostadsbrist eller inte?
Bostadsbrist eller dåliga bostadsförhållanden är naturligtvis relativa begrepp. Bengtsson definierar
bostadsbrist som ”ett tillstånd där någon eller några människors bostadsstandard är lägre än vad
som är önskvärt enligt någon norm”75 Det är en tänkvärd definition tycker jag. Det spelar mindre
roll hur bostadsbeståndet såg ut när bostadsstandarden undersöktes i Sverige 1935 utan det är
normen som avgör vad som är bra eller dålig standard. Denna norm ändrades då 1930-talets nya
bostadspolitiska idéer slog igenom. Högre krav kom att ställas på bostäderna. Trångboddhet och
slumbostäder blev den nya beskrivningen av förhållandena.76
Många samtida källor talar om bostadsstandarden i Sverige under 1930-talet. Enligt makarna
Myrdal bodde 7 % av barnfamiljerna med 7–9 personer i ett rum och kök och 2 % med 9 eller
fler i ett rum och kök.77 Svenska arbetarfamiljer bodde oftast i ett rum och kök vilket var trångt i
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jämförelse med England och Tyskland.78 Trängseln ledde till dålig standard som resulterade i
sjukdomar såsom kolera, tyfus, tbc och hög barnadödlighet79. Även Ludvig Nordström vittnade
om bostadsproblemen i boken Lort-Sverige som kom ut 1938.80 När problemen och
trångboddhetens konsekvenser visades kom även opinionen att vändas mot alltför trångbodda
uppväxtmiljöer för småbarnen.
Den nya folkhemspoltiken och de nya bostadssociala idéerna förändrade synen på bostaden på
ett märkbart sätt från tidigt 1930-tal. Klasskampen tonades ned av socialdemokraterna efter 1928
och ersattes av arbetet med att propagera för det nya Folkhemssverige med mindre radikala
arbetare som månar om sin egen personliga utveckling och boendemiljö än att göra revolution.
Intresset för att bygga sig till ett bättre liv där barnen kan växa upp i sunda miljöer blev tydligt
hos makthavare, ekonomer, arkitekter och bostadpolitiska debattörer. De nya idéerna kom att
anammas av vanliga människor som var mycket positiva till att bygga sina egna hem och skapa ett
bättre liv för sig och sina barn.
Makarna Myrdal, Stockholmsutställningens arkitekter och medlemmarna i den bostadssociala
utredningen är alla exempel på en politisk elit vars idéer hade stor genomslagskraft i den
bostadspolitiska debatten.

3.8. Bostadssituationen i Uppsala 1919 till 1936
Uppsalas befolkning steg under undersökningsperioden från 30 313 personer 1930 till 33 925 år
1935.81 Från kommunallagarnas införande på 1860-talet fram till 1971 kom städerna att utvecklas
till storkommuner genom att inkorporera omgivande landsortskommuner. Uppsala stad var
geografiskt mycket mindre 1930 än i dag och både Bondkyrko kommun och Gamla Uppsala
kommun var egna kommuner med gränser långt in i nuvarande centrala Uppsala.82
Under perioden 1930–1935 var Uppsala geografiskt oförändrat och befolkningstillväxten
berodde framför allt på inflyttning.83 Universitetet, sjukhus och regementen präglade staden men
även industristaden växte under tiden med cykel-, kaross- och tegeltillverkning, livsmedel- och
konfektionsindustri.84
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Ola Ehn visar i ”Stadens omvandling – uppsalamiljö 1919-1969” hur funktionalismen efter
några år börjar märkas i Uppsala, först i enstaka hus och sedan i egnahemsområdet i Kungsgärdet
Annars kom 1920-talets mer nationalromantiska arkitektur att dröja sig kvar i staden.85
Carl Erik Bergold har i sin konstvetenskapliga doktorsavhandling från 1985 Bostadsbyggande i
Uppsala 1900-1950 – en aspekt på folkhemmets framväxt beskrivit bostadsbyggandet i Uppsala 1900–
1950. Bergold förklarar varför och hur staden växte genom att redogöra för de politiska och
ekonomiska processerna fram till att husen byggdes.86 Bergold menar att Uppsalas framväxande
borgarklass styrde staden ekonomiskt och politiskt under början av förra seklet. Den låga
skattesatsen var helig och privata aktörer skulle hantera bland annat bostadsbyggandet. Men det
resulterade i en eftersläpning i byggandet för den framväxande arbetarklassen och den lägre
medelklassen. De få bostäder som byggdes blev för dyra.87
Uppsala fick sina första egnahemsföreningar redan 1904 men det var alltid fråga om
flerfamiljshus.88 De få enfamiljshusen var dyra och ämnade för toppskiktet i samhället.89 Under
perioden 1919–1939 uppfördes endast 113 enfamiljshus om man bortser från småstugorna.
Bostäder för en familj var ovanligt och exklusivt.90
Bergolds konstvetenskapliga avhandling är en mycket ambitiös genomgång av byggandet i
Uppsala under 50 år och han beskriver även hur bostadssociala utredningens arbete fick
genomslag i bostadspolitiken i Uppsala. Men Bergolds framställning är alltför färgad av en tydlig
kritik av de ledande politikerna och näringslivets företrädare i Uppsala fram till
socialdemokraternas makttillträde 1938. Den förda borgerliga politiken beskrivs som dålig och
som kontrast skildras de socialdemokratiska idéerna och besluten som de enda rätta. Bergold
skriver att borgarklassen såg staden som ett privat företag och att de hade en ”patriarkalisk
attityd” till de övriga invånarna.”91
I Arkitekten som tidsspegel från 2004 återkommer Bergold till 1930-talets Uppsala. Boken
handlar om Gunnar Leche och beskriver hans dominerande roll i Uppsala som stadsarkitekt
under perioden 1921 till 1951. Leche dominerade stadsplanearbetet. Han ritade även mängder
med hus åt kommunen och som frilans till privatpersoner. Han var länge den ende yrkesutbildade
arkitekten i staden.92
85

Ehn 1970, s. 15–17.
Bergold 1985, s. 26–27.
87
Bergold 1985, s. 34.
88
Bergold 1985, s. 58.
89
Möller 2002, s. 298–302.
90
Bergold 1985, s. 164.
91
Bergold 1985, s. 34.
92
Bergold 2004, s. 12.
86

19

Bergold tecknar med elegant hand utvecklingen under 1930-talet och beskriver hur
statsmakterna mer och mer lägger sig i bostadspolitiken. Den bostadssociala utredningen
beskriver Bergold som ett ”kontrollorgan”. Även om Bergold betonar det statliga inflytandet
under 1930-talet menar han att det är under 1940-talet som stadsbyggandet blir en del i
samhällsplaneringen med ett helhetsperspektiv och detaljstyrning.93
Bergold menar också att de kommunala initiativen under 1930-talet var av mer tillfällig
karaktär. Hus för fattiga arbetare och barnrika familjer så kallade bolags- eller barnrikehus var
tillfälliga lösningar. När sedan hyresregleringen upphörde 1923 ledde den fria hyressättningen till
att hyrorna höjdes och nödbostäder fick inrättas i gymnastikhallar, fabrikshallar och andra
tillfälliga lokaler. Leche fick i uppdrag att hitta en lösning för de mest behövande och resultatet
blev gruppbyggande i tvåkopplade hus med vardera två lägenheter. I samma anda byggdes
flerlägenhetshusen i Kungsgärdet 1924.94 Även om ansatser fanns att lösa bostadsfrågan för de
allra fattigaste var det inte några långsiktiga lösningar utan tillfälliga nödlösningar.
Bertil Bergqvist vittnar också i skriften HSB Uppsala 60 år från 1993 om bostadsförhållanden i
Uppsala som svåra och hur hyresvärdar efter avregleringen 1923 passade på att vräka ”dåliga”
hyresgäster. När HSB etablerades i Uppsala 1933 ingick i förtroenderådet representanter från
liberalernas Ruth Holmbäck men även Tycho Hedén från socialdemokraterna och stadsarkitekt
Gunnar Leche.95
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4. Teori och metod

4.1. Vägen mot ett politiskt beslut
I sin avhandling om egnahemsrörelsen första tid och etablering i samhället tillämpar Nils Edling
en teoretisk modell som jag har använt i undersökningen.96 Han beskriver hur samhällsfrågor går
igenom flera steg på sin väg till ett politiskt beslut och för att beskriva vägen dit använder Edling
en stadiemodell som gör processen tydlig.
Jag har anpassat hans idé om en stadiemodell så att den passar min undersökning. Först
kommer initieringsfasen då man initierar och etablerar en ny samhällsfråga. Sedan följer
agitationsfasen där olika aktörer diskuterar frågan. Det kan vara opinionsbildare av alla de slag som
tidningar, intresseorganisationer, partier och politiska församlingar. Den sista fasen innebär att
staten eller kommunen genomför de nya idéerna, hur de tar ett organisatoriskt ansvar för
genomförandet.97

4.2. En policyteori
En statsvetare som har arbetat med bostadsforskning är Andries Hoogerwerf. Han diskuterar
begreppet policyteori i sin uppsats Reconstructing policy theory från 1990 där han menar att man kan
särskilja tre aspekter i policyteorin. Först handlar det om det politiska idéinnehållet, sedan om hur
politiker tar till sig de nya idéerna och slutligen om den politiska argumenteringens giltighet.
Hoogerwerf betonar att det är viktigt att dessa tre aspekter kan särskiljas men också empiriskt
undersökas. Hans idéer är tillämpbara både som en teori om ett rådande förhållande men även
som en förklaring av en förändringsprocess.98
Bo Bengtsson är även han statsvetare och har forskat om bostadspolitik i Sverige efter andra
världskriget. I sin doktorsavhandling Bostaden – välfärdens marknadsvara från 1995 anlägger han
många intressanta perspektiv på bostadspolitik.99
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Bengtsson hävdar att bostadsforskningen i alltför många fall är normativ. Forskaren vill gärna
ta ställning i frågan om staten eller marknaden ska bestämma bostadsbyggandet. Vissa (ofta
ekonomer) ser staten som ett hot och marknaden som ett löfte och andra ser staten som ett löfte
och marknaden som ett hot. Bengtsson ser en olycklig gräns mellan bostadsforskande ekonomer
och statsvetare. Statsvetare jobbar med riksdagstryck och kommunala handlingar medan
ekonomer tar de politiska förutsättningarna för givna och bortser från dem.
Denna dualism är missvisande enligt Bengtsson. Bostaden är både en marknadsvara och en
social rättighet. Bostadsförsörjningen sker genom såväl statlig reglering som marknadsstyrning.
Därför måste bostadspolitiken studeras ur både ett statsvetenskapligt och ett ekonomiskt
perspektiv. Bengtssons tankar på ett ickedualistiskt perspektiv i forskningen har varit vägledande
för mig.100
Bengtsson definierar bostadspolitik som ”offentliga åtgärder inriktade på bostadsförsörjning
och boendeförhållanden”. En viktig fråga är då vilken typ av åtgärder det handlar om. Är
bostadspolitik exempel på något mer än välfärdspolitik? Är det socialpolitik, fördelningspolitik
eller rent av kulturpolitik? Eller har bostadspolitik unika drag som skiljer ut den från annan sorts
politik? Bengtsson menar att så är fallet. Bostadspolitik är resultatet av en speciell relation mellan
stat och marknad. Relationen kan variera från att staten har stort inflytande till att
marknadskrafterna har stort inflytande. För att beskriva den rådande dominerande relationen
använder Bengtsson begreppet policyteori.101
Bengtsons hävdar att ”bostadspolitikens dominerande policyteori i vår politiska gemenskap är
socialt bestämd som att staten ger korrektiv till bostadsmarknaden.” Giltigheten för denna tes
prövar man bäst genom att granska besluten och argumenten bakom besluten.102
Att definiera bostadspolitiken som att staten ger korrektiv till bostadsmarknaden är ett
exempel på en rådande policyteori.103 Bengtsson menar att den rådande policyteorin är den
dominerande politiska diskursen inom ett politikområde, den politiska diskursens minsta
gemensamma nämnare. Den består av ”ett antal föreställningar som delas av de flesta och som
därför fungerar som underförstådda utgångspunkter i debatten”.104 De som omfattas av den
rådande policyn har ett slags tolkningsföreträde i debatten och anser sig utgöra den rådande
normen. En rådande policyteori utmärks av att den omfattas av den rådande politiska diskursen
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vilken skulle kunna vara den politiska eliten eller en begränsad men engagerad liten grupp inom
denna elit.105
Bengtsson menar att det bästa sättet att kartlägga den rådande policyteorin vore att studera
denna elit eller de dokument som de har producerat och att studera den bostadspolitiska debatten
i riksdagen. Det är inte deras attityder i allmänhet som är intressanta utan hur deras förställningar
kommer till uttryck i debatten som är intressant. Deras åsikter är då mer genomtänkta.106 Den
politiska elitens dokument kan vara produkten av en kompromiss inom en grupp eller en
kommitté men det märks inte alltid i det slutgiltiga dokumentet.107
Den dominerande bostadspolitiken efter 1946 är enligt Bengtsson att staten ger korrektiv till
marknaden. Dessa korrektiv ska medverka till att marknaden kan möta hushållens efterfrågan och
uppfylla deras bostadsbehov.108
Han ser den bostadssociala utredningen som framåtsyftande. Den fick stor betydelse för
efterkrigstidens bostadspolitik och därför handlar avhandlingen om bostadspolitiken på nationell
nivå efter 1946.109
Bengtssons policyteori beskriver ett rådande bostadspolitiskt förhållande och hur man utifrån
politiska dokument kan se denna teori som idealtypisk för att använda Bengtssons ord.110
Bengtsson är statsvetare och beskriver ett statiskt förhållande. Jag är mer intresserad av
förändringsprocessen på vägen till en ny policyteori.
Min undersökning handlar om den förändringsprocess som sker i Uppsala från 1929 till 1936.
Kan utvecklingen av Uppsalas bostadspolitik fram till 1936 vara ett exempel på framväxten av en
ny policyteori på kommunal nivå? Har den policyteori som Bengtsson placerar i efterkrigstiden
etablerats redan 1936 i Uppsala? Bengtssons resonemang om policyteori är ett sätt för mig att
pröva denna hypotes.

4.3. Metod
Bengtssons policyteori använder jag för att pröva om den beskriver förhållandena i Uppsala från
1936. För att komma dit vill jag undersöka den process som fanns från 1900-talets början och
framför allt då från avregleringen 1923 till 1936. Här använder jag Hoogerwerfs teori och Edlings
modell som är mer användbara på en förändringsprocess.
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Edlings stadiemodell tillämpar jag i undersökningen där de olika stadierna utgör en
disposition. Jag undersöker hur den bostadspolitiska debatten såg ut i början av 1930-talet samt
visar på argumenten för och emot ett mer långsiktigt och statligt planerat bostadsbyggande.
Diskussionen om att bygga småstugor är en dela av denna stadieprocess vilket jag prövar i
undersökningen.
Bengtssons policyteoriresonemang hjälper mig att avgöra om det är frågan om en ny sorts
bostadspolitisk policyteori eller endast en fortsättning på den bostadspolitik som varit gällande
sedan avregleringen 1923.
Uppsala bostadskommitté ser jag som ett bra exempel på den typ av elit som Bengtsson
skriver om. Medlemmarnas åsikter i kommittén går att studera genom att läsa deras motioner,
utlåtanden och protokoll.
För att undersöka hur kommunledningen bearbetade frågan om småstugebyggande i Uppsala
har jag undersökt det material som finns bevarat om bostadskommitténs arbete som finns i
stadsarkivet från den här perioden. I bostadskommittén som kommunledningen tillsatte 1932
finns mycket bevarat från förarbetena och diskussionerna som ledde fram till beslutet 1936.
Materialet är stort och jag antar att medlemmarna i bostadskommittén har läst det som finns i
arkivet eller att de känner till vad som behandlats av kommittén. I kommittén satt politiskt
folkvalda men även stadsarkitekt Gunnar Leche var med på mötena som tjänsteman. Han har
ofta berett ärenden. Kommittén kom även att inhämta kunskaper från experter, olika kommuner
och genom studiebesök.
Genom att följa arbetet inom bostadskommittén kan jag följa diskussionerna som föregick
beslutet. Även den samtida debatten om bostadsförhållanden och bostadsbyggande påverkade
kommitténs ledamöter. När det gäller samtida offentliga utredningar såsom SOU 1935:2 om
bostadsförsörjningen har jag utgått från att kommittén har påverkats av hela utredningen även
om allt inte har gjort direkta avtryck i diskussionerna. Samma sak gäller makarna Myrdal och
deras bok Kris i befolkningsfrågan vars skugga hela tiden svävar över den bostadspolitiska
diskussionen. Jag utgår från att alla i kommittén kände till makarna Myrdals arbeten.
I undersökningen redovisar jag kronologiskt vägen till beslutet genom att använda mig av
Edlings faser. Till en början var det en initiering och etablering som skedde av ett nytt synsätt där
förespråkare för ett mer planerat och allmänt finansierat bostadsbyggande växte fram och tog
mer och mer plats i diskussionerna. Därefter följer agitationsfasen då kommunisterna och
socialdemokraterna stärkte sina positioner i valen 1930 och 1934 och deras förslag och idéer fick
fler anhängare. Även tidningen Socialdemokraten och i viss mån UNT var med i agitationsfasen.
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Genom att lägga till Hoogerwerfs andra steg mot en ny policyteori om hur politiker tar till sig av
de nya idéerna undersöker jag hur kommunpolitikerna i Uppsala påverkades av de nya idéerna.
Därefter undersöker jag om Hoogerwerfs tredje steg om den politiska argumenteringens giltighet
går att påvisa i materialet.
När jag kommit så långt vill jag se om beslutet är något helt nytt sätt att tänka som innebar en
ny policyteori för kommunen eller om det är en del av den tidigare bostadspolitiken med
byggandet av olika sorters fastigheter med olika typer av finansiering i en mer eller mindre
slumpmässig blandning.
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5. Källor och källkritik

Uppsatsen handlar om hur kommunen 1936 tog beslutet om att låta bygga småstugor och att
sätta in detta beslut i sitt historiska sammanahang. För att kunna undersöka vägen fram till
beslutet har jag framför allt använt mig av tryckta handlingar från stadsfullmäktige och det jag
hittat i Uppsalas bostadskommittés arkiv där förarbetena till beslutet finns bevarat. Jag har även
tagit med samtida tryck som rimligen har påverkat medlemmarna i Uppsalas bostadskommitté.
När det gäller statlig arbetslöshetspolitik har jag använt mig av samtida tryck i form av flera
statliga utredningar och debattinlägg från makarna Myrdal och finansminister Ernst Wigforss.

5.1. Samtida skrifter
Debattskriften acceptera med Stockholmsutställningens arkitekter som författare var en programskrift
för den nya synen på bostadspolitiken och tankarna går igen i den bostadssociala utredningen.
Det går en tydlig linje från Stockholmsutställningen 1930 till acceptera 1931 till den bostadssociala
utredningen 1933 fram till Kris i befolkningsfrågan 1934 och bostadskommissionen 1935–1938.
Stockholmsutställningens arkitekter sammanfattade de funktionalistiska idéer i debattboken
acceptera 1931. De tydligt formulerade idéerna om bostadspolitik som ett socialt projekt och
bostadens stora roll för formandet av den nya människan i ett nytt moderna samhälle är ett
genomgående tema i boken. Småstugebyggandet hyllas då många av författarnas idéer kommer
till uttryck i projektet.111
Den bostadssociala utredningen hade av regeringen uppdraget ”att utreda omfattningen och
beskaffenheten av städers och stadsliknande samhällens slumbostadsbestånd samt att föreslå
åtgärder med anledning av dylika missförhållanden”. Den var ett verktyg för den
socialdemokratiska regeringen att genomföra sin bostadspolitik.112
Det är troligt att utredarna har varit övertydliga i sina beskrivningar så att budskapet verkligen
har fått gehör. Redan i den bostadssociala utredningens uppdrag slogs fast att en stor del av
bostäderna i städer är att likna vid slumbostäder där hygienen är helt och hållet undermålig.
Antagandet visar vart den bostadssociala utredningen skulle landa. Medlemmarna i utredningen
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hade innan utredningen tillsattes argumenterat för att bostadssituationen måste förbättras och att
den var undermålig. Saneringar och nybyggnation var en utgångspunkt i utredningen. Syftet med
utredningarna blev att visa på bristerna i bostadssituationen vilket innebär en risk för tendens.
Yvonne Hirdman menar att socialdemokraterna exploaterade bostadsfrågan politiskt som en del i
en praktisk socialism. Bostadsstandarden hade förbättrats sedan kriget och nöden var inte längre
så stor som under det tidiga 1920-talet.113
Kris i befolkningsfrågan från 1934 dominerade den bostadspolitiska debatten under en längre tid
efter utgivningen. Yvonne Hirdman menar att det var ett kraftprov av Gunnar Myrdal att överta
typiska högerfrågor när han beskrev den hotade svenska folkstammen. Hon anser att Myrdal tog
politiska poäng genom att överta frågan och att han även överdrev folkbristhotet för att driva sin
linje. Hotet skulle bereda vägen för den framtida socialdemokratiska bostadspolitiken. Den
innebar en social fostran av folket i hur man skulle bo och leva.114
Makarna Myrdal hänvisade till den bostadssociala utredningen för att belägga sina synpunkter.115
Det uppstår ett cirkelresonemang och beroendeförhållande när Myrdals hänvisar till den
bostadssociala utredningen där Gunnar Myrdal var en tongivande medlem.
Makarna Myrdals slutsatser fick regeringen att tillsätta Befolkningskommissionen våren 1935. Nu
var även oppositionen med på noterna då det var deras hjärtefrågor som diskuterades.116 Även i
Befolkningskommissionen ingick Gunnar Myrdal och Alva Myrdal anlitades ofta som expert.
Kommissionen kom med 15 betänkanden och förslag från 1936 till 1938. Då det ligger utanför
uppsatsens tidsramar tar jag inte med befolkningskommissionens olika delbetänkanden men det
är viktigt att se hur regeringen befäste sin politik med hjälp av befolkningskommissionen. Vid
sidan av de stora bostadspolitiska frågorna fokuserade man här även på det lilla livet - hur vanliga
människor skulle leva det perfekta livet.117 Genom sitt arbete i Befolkningskommissionen och den
Bostadssociala utredningen samt med boken Kris i befolkningsfrågan dominerade makarna Myrdal den
bostadspolitiska debatten 1935.

5.2. Uppsala bostadskommitté och kommunala protokoll
I Uppsala stadsarkiv finns 29 protokoll från de styrelsemöten som bostadskommittén höll från
1932 till 1936. Till varje möte finns en eller flera bilagor med brev, remissvar, utlåtanden, inlagor,
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prospekt osv som har haft betydelse för besluten. Utöver protokoll med bilagor finns det 8
kapslar med mängder av material bevarat. Här finns utkast till motioner, brev från
bostadskommittén till olika experter eller andra kommuner. Bostadssociala utredningens väl
genomlästa förslag eller påbud finns här.
Bostadskommittén anlitade kandidat Gustaf Rosander att göra en statistisk
bostadsundersökning. Den finns bevarad i original och i kommentarer gjorda av någon i
kommittén står det i marginalen ”vad är normalt” invid beskrivningen av en onormal hyra. Där
Rosander redovisar bostadsbehovet i Uppsala har någon skrivit ”slutsatserna tvivelaktiga?!”.
Genom att läsa handlingarna med kommentarer får jag veta mer om hur medlemmar i
bostadskommittén såg på materialet. Källorna är inte bara berättande källor utan även kvarlevor.
Gustav Rosanders undersökning verkar ha varit svår för bostadskommittén att använda.
Kanske har undersökningens innehåll skymts av Rosanders omständliga språk och vaga slutsatser.
Rosander skriver i slutsatserna att nu ”gäller bristfällighet i fråga om bostäder i synnerhet dessa
s.k. slumbostäder eller enkelkökslägenheter, varför det ändock nödvändiga successiva
avskrivandet av sådana säkert borttar eventuellt kommande tillfälligt överskott av desamma.”118
1933 fick bostadskommittén i Uppsala i uppdrag av den bostadssociala utredningen att hjälpa
till med kartläggningen av boendet i Sverige. Det var viktigt kartlägga bostadsförhållandena.119
Kommittén uppdrog åt olika personer att genomföra uppgifter såsom kartläggning av
boendestandarden i staden, de hygieniska förhållandena samt stadsplaneärenden. Man anlitade
hälsoinspektrisen Inga Edelcrantz för att utreda hälsoriskerna bland trångbodda samt diakonen
Johan Nordström för att få bättre kunskap om bostadsstandarden. Mängder med tidningsurklipp
är bevarade om byggrelaterade frågor. De har bevarats uppklistrade på stärkt papper och i vissa
fall med kommentarer i marginalen. Här finns artiklar från Uppsala Nya Tidning, Tidningen Uppsala,
Ny Tid, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Socialdemokraten. Arkivet innehåller även broschyrer
om Stockholms stads småstugebyggen och Göteborgs småstugebyggen.120
De större tidskrifterna Byggmästaren och Sunt förnuft finns här att läsa i sin helhet. Sunt förnuft
var skattebetarnas förenings tidning och visar att någon eller alla i kommittén tog del av
näringslivets argument.
Debattboken Moderna bostadsproblem: Från stadsplan till bostaden som hem utgiven 1933 finns även
den bevarad i sin helhet. Boken är en publicering av en serie radioföredrag som hölls på
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tisdagskvällar av många ledande bostadsdebattörer i Sverige. Här finns medlemmarna i den
bostadssociala utredningen byråchef Bertil Nyström, och arkitekt och HSB-chefen Sven
Wallander representerade.121
Stadsarkitekt Gunnar Leche var inte medlem i bostadskommittén men som stadsarkitekt fick
han de flesta av sina uppdrag genom besluten i kommittén. Han beredde de flesta ärendena och
deltog alltid i kommitténs möten. Han var en tongivande debattör under 1930-talet i Uppsala och
utgör ett bra exempel på hur opinionen svänger vad gäller bostadsbyggande och politik i Sverige
under perioden 1932–1936. Han gick med i det socialdemokratiska partiet 1932 och samarbetade
bra med socialdemokraten Tycho Hedén i kommittén. Gunnar Leches åsikter finns med i
protokoll men även genom de artiklar han skrivit.122
Leches text om bostadsbyggandet i Uppsala användes av Bostadssociala utredningen vilket
visar hans stora auktoritet.123 Han var den ende utbildade arkitekten i staden men samtidigt var
han anställd av kommunen och således beroende av deras godkännande. Han kan även i viss mån
ha agerat i egen sak när han ville riva och bygga nytt i första hand och renovera i andra hand.
De stadsfullmäktigeprotokoll och bilagor som rör bostadsbyggandet i Uppsala 1930 till 1936
är en viktig del i undersökningen. Här är inläggen noga avvägda och precisa och är en slutpunkt
för olika diskussioner. Här finns alla bostadsmotioner redovisade, de som ledde fram till beslut
men även de som inte togs av fullmäktige. För min undersökning är de viktiga pusselbitar i
agitations- och etableringsfasen. Många förslag såsom ett mer långsiktigt planerande av
bostadsbyggande eller idén om att påbörja småstugebyggande har återkommit i olika motioner
genom åren.
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6. Undersökningen

Jag börjar med att besvara frågan om varför inte bostadsbyggande användes som
arbetsmarknadsåtgärd under de första åren av 1930-talet. Sedan beskriver jag bostadssituationen i
Uppsala som är en viktig utgångspunkt för den bostadspolitiska diskussionen. Därefter kommer
huvudavsnittet med de diskussioner som lämnade spår i bostadskommittén. Jag följer
diskussionerna i huvudsak kronologiskt där jag beskriver hur beslutet växte fram i enlighet med
Edlings modell: etablering, agitation och genomförandefasen, samt Hoogerwerfs om hur
politikerna tar till sig idéer och argumenteringens giltighet. Därefter diskuterar jag en eventuell ny
policyteori i enlighet med Bengtsson boendeteorier.

6.1. Bostadsbyggande som ett sätt att hejda arbetslösheten
I början av 1930-talet var arbetslösheten stor i Sverige. Även om beräkningarna var osäkra så
ökade antalet anmälda arbetslösa från 39 000 i maj 1931 till upp mot 200 000 i maj 1932. Den
bidrog till en sämre bostadssituation då arbetslösa hade det svårare att få en rimlig bostad.124
Trots den höga arbetslösheten valde inte statsmakterna att låta arbetslösa bygga statliga bostäder
för bostadslösa vilket man kan tycka är en rimlig lösning på två olika men sammanhängande
samhällsproblem.
Beredskapsarbeten sågs som tillfälliga arbetsmarknadslösningar och ansågs inte som riktiga
arbeten. 1930 fick professor Bertil Ohlin i uppdrag av regeringen att undersöka om ändrade
regler för tullar skulle kunna vara en väg att rädda och skapa svenska arbetstillfällen. Utredningen
genomfördes inom ramen för arbetslöshetsutredningen och kom senare att vidgas för att
publiceras under namnet Penningpolitik, offentliga arbeten, subventioner och tullar som medel mot
arbetslöshet.125 Bostadsbyggande ansågs inte vara ett sätt att skapa nya arbetstillfällen. Däremot
föreslogs subventioner som skulle gynna de privata aktörerna i näringslivet samt vissa offentliga
arbeten inom infrastruktur.126 Det är senare under 1934 som en mer omfattande satsning på

Wigforss 1932, s. 3–4.
SOU 1934:12. s. III–IV.
126
SOU 1934:12, s. 105–106, s. 114–115.
124
125

30

offentliga byggarbeten inleddes för att stävja arbetslösheten.127 Makarna Myrdal menade att
statligt bostadsbyggande som ett sätt att minska arbetslösheten inte genomfördes då den
nödvändiga kunskapen om bostadsbyggande saknades.128
Ernst Wigforss ansåg att det sunda förnuftet är ett tillräckligt argument för att låta arbetslösa
få arbete betalda av staten. Visst måste staten spara på utgifter men det är viktigare att folk får
arbete, hävdade Wigforss.129 Jag antar att Gunnar Myrdals invändningar och det faktum att
krispolitiken var en politisk kompromiss gjorde att Wigforss idéer inte fullt ut blev verklighet
under 1930-talet.

6.2. Bostadssituationen i Uppsala
Innan jag redovisar arbetet i bostadskommittén beskriver jag förutsättningarna för
medlemmarnas arbete. När de började sitt arbete 1932 var kunskapen om bostadssituationen i
Uppsala mycket liten men från 1932 börjar det ljusna. Bostadsundersökningar var få i Sverige
före 1935. Innan den bostadssociala utredningen började kartlägga bostadssituationen i Sverige
1933 får man gå tillbaka till 1924 års hyresräkning.130
I statens offentliga utredning 1935:2 om främjande av bostadsförsörjningen för mindre bemedlade
barnrika familjer finns Uppsala med som en av 31 städer som beskrivs mer ingående. Utredningen
är ett betänkande från bostadssociala utredningen. Utredarna har använt Gunnar Leches
redogörelse i tidningen Byggmästaren 1932 nr. 2.
I utredningen beskrivs bostadsläget i Uppsala och man redogör bland annat för
bostadsbyggandets senare historia. Under första världskriget blev bostadssituationen akut och
kommunen försökte hejda den värsta nöden med tillfälliga bostäder. Kommunen lät även bygga
om äldre fastigheter och genomföra riktade ombyggnader för barnfamiljer.131 1924 uppfördes ett
flertal hus i Kungsgärdet men trots billiga lånevillkor blev husen för dyra för vanliga arbetare.
Stadsarkitekt Leche menade att småstugebebyggelse likt den som då hade börjat i Stockholm inte
var aktuellt i Uppsala. Skälet skulle vara den ringa omfattningen av småstugebyggande och att de
blivande ägarna ville ha differentierade hustyper.132
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Under perioden 1924–1933 uppförde staden 89 smålägenheter och rev 12.133 Kommunen
främjade också egnahemsbyggandet med billig tomtmark, borgensåtagande samt genom
förmedling av statliga egnahemslån. Men egnahemshusen som byggdes blev alldeles för dyra för
vanliga arbetarfamiljer. Antalet kooperativa lägenheter som byggdes var under perioden 1923–
1930 557 stycken. Från det att H.S.B. etablerade sig i staden 1934 ökade byggandet av antalet
kooperativa hyreshus.134
De kooperativa lägenheterna finansierades av de som bodde i lägenheterna likt dagens
bostadsrätter. I min undersökning blir de synonyma med föreningshus. Kommunen
uppmuntrade byggandet av kooperativa lägenheter då de inte byggdes genom allmänna medel.135
Antalet nybyggda lägenheter var få men nettotillskottet ökade 1930 till 87 stycken.136
Tabell 1: Bostadslägenheternas nettotillväxt i Uppsala åren 1921–1930.
1921 1922
Hyreshus

29

Egna hem
Kooperativ
Summa

1923 1924

1925

1926

1927

1928
41

14

36

1

56

60

77

19

18

25

50

64

52

78

50

24

-

-

8

-

24

72

94

122

47

61

59

120

136

227

163

187

1929 1930 Summa
87

420

37

21

419

95

142

557

146

260

1406

Källa: Bostadslägenheternas nettotillväxt i Uppsala åren 1921 – 1930 enligt Gunnar Leches artikel Uppsala
Bostadsbyggande efter 1920 ur Byggmästaren (arkitektupplagan) 1932:2 s. 9.

Tabellen visar det slumpartade i kommunens bostadspolitik och det är svårt att läsa av några
tydliga trender. Initiativen var ofta privata och sedan gynnades de av kommunen. Någon samlad
långsiktig kommunal bostadspolitisk idé framträder inte. Satsningen på hyreslägenheter är vissa år
stor (1924–1926) men sedan mer blygsam.
Den springande punkten för den bostadspolitiska diskussionen var hur bostadsförhållandena
såg ut. När den bostadssociala utredningen började sin kartläggning av bostadsstandarden i
Sverige så var Uppsala en av kommunerna i undersökningen. Av Uppsalas samtliga bostäder
undersöktes 25 % och utifrån det materialet gjordes sedan en uppskattning av situationen i hela
kommunen.137 Undersökningen var tänkt att vara underlag för beräkningar av hyrestorlekar i olika
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delar av landet (dyrortsgrupperingar) och därför saknas många viktiga uppgifter om lägenheternas
standard och utrustning.138
Av samtliga lägenheter i undersökningen betecknades 1,5 % såsom undermåliga i Uppsala
vilket är snittet bland samtliga undersökta orter. 13,3 % saknade vatten och avloppsledningar
vilket kan jämföras med 16,6% i riket. Centralvärme fanns i 30,7% (28,5% i riket) och bad- eller
duschrum i 22,1% ( i riket 14,5%)139 Uppsala hade inte en sämre boendestandard än de övriga 31
orter i undersökningen. Endast vad gäller inneboende avvek Uppsala markant vilket berodde på
studenter som bodde tillfälligt inneboende under studietiden.140
Bostadssociala utredningen kompletterade undersökningen 1934 och där ingick Uppsala bland
14 undersökta städer. I denna nya mer kvalitativa undersökningen visades att Uppsala hade en
större mängd lägenheter som inte klarade de nya bostadshygieniska krav som formulerades i den
nya hälsovårdsstadgan. Uppsala hade 31,4% utdömda lägenheter mot 20,2% som var medeltal för
de övriga städerna. Rummen var också mindre och kvadratmeterhyran högre.141
Makarna Myrdal berörde även Uppsala i Kris i befolkningsfrågan från 1934 där de hävdade att
Uppsala hade slumliknande bostadskvarter i centrum där människor bodde i ruckliga uthus i
bakgårdarna.142

6.3. Vägen till beslutet att låta bygga småstugor.
Socialdemokraterna hade sedan avregleringen 1923 velat se en återgång till en mer statligt styrd
bostadspolitik. Socialdemokraterna och kommunisterna i kommunfullmäktige arbetade för en ny
syn på bostädernas roll i samhället och en förändrad bostadspolitik.
6.3.1. Uppsala kommuns bostadspolitik från 1929: initieringsfasen.
I sin motion till stadsfullmäktige den 18 oktober 1929 skrev socialdemokraterna P. C. Wahlmark,
D. H. Malmgren, Tycho Hedén, Otto Ottander, K. Holmström och Sven Lide i svepande ordalag
om bristen på smålägenheter. De hävdade att endast ett 30-tal mindre lägenheter på 1 rum och
kök hade tillkommit under de senast åren och att flera hade försvunnit genom rivning eller
omvandling till affärslokaler. Hyresgäster som inte hade råd med annat än ettrumslägenheter var
utsatta för svår prispress då det fanns för få smålägenheter. De skrev att erfarenheten visar att
den privata företagarverksamheten helt åsidosatt uppförandet av hus med billiga smålägenheter
138
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och samma sak gällde för bostadsföreningar. Staden borde kunna framlägga en fullständig plan
för bostadsbyggandet och då hämta upplysningar från andra städer som t. ex. Stockholm, menade
motionärerna. Ett tillskott på 100 till 200 smålägenheter med ett rum och kök eller bara kök såg
de som ofrånkomliga de närmaste åren.143
1930 kom ytterligare en motion som hänvisade till 1929 års motion där Hedén med flera skrev
att bristen på smålägenheter fortfarande var stort och att det fanns flera intressanta bostadsidéer
att pröva. De förslog att stadsfullmäktige skulle undersöka möjligheten till att börja med
småstugebyggande enligt samma modell som fanns i Stockholm. De menade att ”denna form av
byggnadsverksamhet för åstadkommande av billiga smålägenheter torde vara synnerligen lämplig”.144
Kanske kan man redan här ana en idé om att slå in på en framkomligare väg med eget boende
och egna friliggande hus. Det är en mer i enlighet med borgerliga idéer om individuellt ägande
och byggande.
Kommunen svarade att de visst tillgodosåg behoven genom att byggandet av smålägenheter
om ett rum och kök hade ökat. 1927 byggdes 4 smålägenheter, 1928 14 stycken, 1929 21 stycken
och 1930 45 smålägenheter. Även antalet lägenheter om 2 rum och kök ökade mellan 1927 och
1930. Förhållandena vad gällde mindre lägenheter hade alltså ”avsevärd förbättrats”, hävdade
kommunen. Angående småstugor menade kommunen att det krävdes stora projekt med 200 eller
400 stugor för att få lönsamhet i det hela. Det krävdes även administration ”en rätt avsevärd
förvaltningsapparat och tillgång till ett så betydande antal tjänstemän, att ett beträdande av denna
väg redan på denna grund svårligen kan för Uppsalas vidkommande tänkas.” Enda område som
var tänkbart var Kungsgärdet men där tillät avloppsförhållandena endast 15 hus.145
Efter kommunvalet 1930 kom den borgerliga majoriteten att få minsta möjliga marginal.
Högern tappade 4 mandat och liberalerna tillsammans med de frisinnade fick 7 mandat.
Tillsammans hade de borgerliga 23 mandat mot socialdemokraternas 20 och kommunisternas 2
mandat. Socialdemokraterna blev det största partiet i fullmäktige.146
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Nu började diskussionerna om att kommunen måste ordna så att småbarnsfamiljer med låga
inkomster också kunde bo drägligt. Socialdemokraterna och kommunisterna lämnade in flera
motioner om att staden måste hjälpa de fattigaste småbarnsfamiljerna till ett bättre boende.147
I en s-motion till stadsfullmäktige den 20 maj 1932 återkom Tycho Hedén, Josua Höglund och
Anders Åsblom till frågan om bristen på smålägenheter, men den motionen var mer underbyggd
med statistik. De hänvisade till tidigare motioner i frågan och menade att problemen med
ettrumslägenheter inte var lösta. Många blev tvingade att söka bostad i kranskommunerna vilket
skulle kunna innebära stora framtida problem för kommunen när dessa förstadsembryon skulle
inkorporeras i Uppsala. Skälet till bristen på ett-rumslägenheter var att det byggdes för många
kooperativ- och egnahemshus. De var för dyra för de mindre bemedlade småbarnsfamiljerna som
tvingas ut till hyresmarknadens fåtaliga och kvalitativt undermåliga lägenheter. Egnahem och det
kooperativa byggandet är bra men de måste ordnas på ett sätt så att de även gynnar fattiga
småbarnsfamiljer. ”Framskapandet av goda bostäder är ett vitalt samhällsintresse, som icke kan
åsidosättas”, hävdade Hedén, Höglund och Åsblom.148
I bostadsmotionen föreslog de en undersökning om eventuellt småstugebyggande i stil med
Stockholms framgångsrika småstugebyggande som startade 1927. De föreslog även tillsättandet
av en bostadsnämnd med uppgift att följa läget på bostadsmarknaden och föreslå fullmäktige de
åtgärder som är lämpliga för att skapa ett bra bostadsbestånd.149
Opinionen för att förbättra bostadssituationen för de sämst ställda ökade. Liberala Uppsalas
Nya Tidning (UNT) skrev om den dåliga bostadssituationen och om hur få nybyggnationer som
skedde. Trots mycket byggande menade UNT att situationen var dålig. 150
Kommunisterna Eriksson och Ytterberg motionerade till kommunstyrelsen i november 1932
om hur viktigt det är att folk har råd att bo i egnahemshus i Uppsala och slipper flytta till andra
kommuner. Det leder om inte annat så till mindre skatteintäkter i Uppsala.151
För att kunna möta socialdemokraternas krav på en mer aktiv kommunal bostadspolitik
inrättades 1932 en särskild bostadskommitté. Den fick i uppdrag av kommunfullmäktige att
inventera bostadsbeståndets kvalitet samt komma med förslag på framtida byggprojekt.
Kommittén bestod av två borgerliga och två socialdemokratiska medlemmar och uppgiften var
att bereda bostadsfrågor för fullmäktige att besluta om. Sammansättningen ledde till att
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kommittén ofta var oense och att ordföranden fick använda sin utslagsröst. Till ordförande
utsågs drätseldirektören Nils A. Wahlgren. Till bostadskommittén knöts stadsarkitekt Gunnar
Leche. Han var inbjuden till alla sammanträden men hade inte rösträtt. Med bildandet av
bostadskommittén lyftes bostadsfrågorna fram på ett tydligare sätt. Nu fanns det några som
kontinuerligt arbetade med bostadsfrågorna i staden och de kunde även behandla och möta
förslag och anvisningar. Hit remitterades alla bostadsfrågor.152
Den socialdemokratiske riksdagsmannen C.P. Wahlmark, ledamöterna Harald Johansson och
Anders Åsbom beskrev bostadsbeståndets dåliga kvalitet i ett brev till bostadskommittén 1932.
Förbättringar hade skett genom byggande i stadens ytterområden153. Men fortfarande rådde stor
bostadsbrist vilket ledde till orimligt höga bostadspriser och svårigheter att rusta upp dåliga och
hälsovidriga bostäder. Saneringar och nybyggnation i centrum hade blivit för dyrt. De skrev att:
”bostadsbeståndet i de inre och sedan gammalt orörda delarna av staden alltfort befinner sig i ett
synnerligen miserabelt skick”.154 Småbarnsfamiljer tvingades att hyra undermåliga lägenheter.
Dessa var helt olämpliga ur sanitär synpunkt för barnfamiljer och borde utrangeras. De föreslog
en grundlig undersökning av bostädernas kvalitet genom bostadskommittén – med
bostadsinspektrisen och hälsovårdsnämnden.155
Även stadsarkitekten Gunnar Leche upprördes över den dåliga bostadskvaliteten. I tidskriften
Byggmästaren beskrev han hur Uppsalas Quartier Latin, studentbostadsområdet mellan
universitetsbiblioteket och Universitetshuset, var så förfallet att till och med studenterna skyr det.
Han förordade rivning och nybyggnad.156
Tidningen Social-Demokraten skrev om de höga hyrorna i staden som trots ansträngningar och
det kooperativa byggandet fortfarande var alltför höga.157
Sammanfattningsvis kan man säga att socialdemokraternas och kommunisternas motioner går
från att i allmänna ordalag tala om att förbättra bostadssituationen till att bli mer precisa och att
småstugebyggen framstår som ett bra projekt. En seger för socialdemokraterna är inrättandet av
Uppsala bostadskommitté samt att stadsarkitekt Leche och den liberala tidningen UNT förordar
mer kommunalt inflytande.
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6.3.2. Initieringsfasen: staten
Genom krispolitiken från 1933 försökte regeringen lösa arbetslöshets- och bostadspolitiken på ett
nytt sätt. Ett led i detta var tillsättandet av den bostadssociala utredningen med syftet att få ett
helhetsgrepp om bostadspolitiken.158
Social-Demokraten beskrev den statliga arbetslöshetspolitiken i en artikel från februari 1933.
Riksdagen anslog 20 miljoner för bostadsbyggande. Dessa pengar skulle användas till
sekundärkrediter (cirka 15 % av byggnadskostnaden) vilket innebar att kommunerna måste ordna
resterande belopp. Denna konstruktion innebar i praktiken att om kommunerna skulle använda
de 20 miljonerna måste man bygga för 130 miljoner. Att bygga för så mycket pengar skulle skada
byggmarknaden, ansåg tidningen. 5 miljoner skulle riktas till städer utanför Stockholm vilket är
hedervärt och viktigt i en tid när det fortfarande fanns bostäder som inte levde upp till
bostadshygienisk standard. Det är rätt politik av Möller menade tidningen och även om 5
miljoner är en liten summa så ger det spridningseffekter till elektriker, rörarbetare osv.159
Det blev inga byggprojekt i Uppsala som resultat av den statliga satsningen. Byggen påbörjades när behov uppstod och de genomfördes av privata aktörer. Marknadskrafterna skulle
råda.
6.3.3. Agitationsfasen: Uppsala
I ett upprop i UNT 14 juni 1933 manade styrelsen för Upsala hyresgästförening att en allmän
hyressänkning skulle genomföras i staden.160
Uppsala fastighetsägarförening svarade att bostadsproduktionskostnaderna gått upp på grund
av högre löner till arbetarna vilket är skälet till att det inte byggs så mycket som man kunde önska.
De ansåg att marknadskrafterna måste råda och att onaturlig prisbildning var skadlig för hela
byggbranschen. Att hyrorna var höga berodde på att hyresvärdarna ständigt måste modernisera
och betala avgifter. Men det leder å andra sidan även till att lägenheternas standard ständigt
förbättras.161
Kommunen påbörjade ett arbete om att kartlägga förhållanden på bostadsmarknaden. Det
osanitära läget för småbarnsfamiljer uppmärksammades av hälsoinspektrisen Inga Encrantz som
skrev till drätselkammaren i mars 1933 att hon hade inspekterat 73 lägenheter som hade för liten
158
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luftkub och för vilka utdömning kunde bli aktuellt. De hade för låg takhöjd, var för kalla eller låg
nära latriner och sopor som spred dålig luft. Golvstorleken var mellan 7 och 14 kvadratmeter och
takhöjden mellan 173 och 205 cm. De flesta hade en takhöjd som understeg 2 meter.162
Bostadsproblemen uppmärksammades även i ett brev till bostadskommittén från diakonen
Johan Nordström i oktober 1933. Han menade att de provisoriska bostäder som tidigare ordnats
för de mindre bemedlade barnfamiljerna var av så god kvalitet att de kunde anses som
permanenta. Antalet vräkningar ökade igen - de var 30 stycken år 1930, 39 stycken 1931, 36
stycken 1932 och 49 de tre första kvartalen 1933. Bristen på små billiga lägenheter måste mötas
med nya lösningar. De mindre bemedlades ekonomi blir också svagare, skrev Nordsröm. 163 Med
mindre bemedlad sattes gränsen vid 3000 kronor per år och som barnrik tre eller flera barn.164
Den bostadssociala utredningen visade i ett delbetänkande från 1935 att trångboddheten gått
ned i Uppsala från 1920 till 1933.165 Kommunledningen ville nyansera resultatet och menade att
bostadsundersökningen hade en del brister. Det var många frågor att svara på och många hade
inte följt instruktionerna korrekt när de fyllde i svarsformulären. Men att många bostäder var
undermåliga betvivlade inte kommunledningen.166
Leche förespråkade gärna nybyggnation i stället för renoveringar och han beskrev
fastighetsbeståndet som gammalt. De flesta lägenheter låg i trähus byggda före 1880 på dålig och
sank mark med sättningar och gårdarna var fulla med uthus, magasin och verkstäder.
Bostadsbristen gjorde dock dessa dåliga lägenheter dyra. Kommunen hade inte råd att köpa de
undermåliga hyreshusen och ägarna ville inte förbättra något så länge det finns hyresgäster som
var beredda att betala. De nybyggnader som hade skett under 1930-talets första år var nästan
uteslutande föreningshus förlagda till stadens ytterområden.167 För barnrika mindre bemedlade
familjer samt äldre pensionärsfamiljer var situationen dålig. Gunnar Leche föreslog att staden
skulle låta bygga bostadshus för dessa samt att lagstiftningen borde tvinga hyresvärdarna att
sanera eller riva undermåliga fastigheter. Leche nämnde dock inte småstugan som ett alternativ.168
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Sammanfattningsvis kan sägas att diskussionen handlade om hur skadligt det kunde vara när
kommunen lägger sig i bostadsbyggandet. En mer kvalitativ kartläggning av bostadsförhållandena
börjar vilket är ett tydligt resultat av en ny syn på boendet.
6.3.4. Agitationsfasen: staten och Sverige
Den nya mer aktiva statliga bostadspolitiken gjorde intryck på bostadskommittén i Uppsala. Det
finns noga lästa utdrag från den bostadssociala utredningen från 1933 som bland annat talar om
ändringar i expropriationslagstiftningen för att få bukt med utdömda lägenheter.169 Gunnar
Myrdal menade till och med att hela bostadsförsörjningen borde socialiseras för att möta de
behov som industrisamhället kräver.170
I Socialdemokraten den 30 mars 1933 beskrevs Gunnar Myrdals idéer under rubriken:
BOSTÄDERNAS SOCIALISERING ÄR NÖDVÄNDIG Genom brist på planläggning gå nu stora
värden till spillo. I artikeln citeras Myrdal när han i ett föredrag den 28/3 1933 till den
socialdemokratiska föreningen säger att en ”fullständig socialisering av bostadsförsörjningen är
enligt min mening den enda lösningen av stads- och industrisamhällenas bostadsfråga”.
Under en rad tisdagskvällar 1933 sändes radioföredrag där flera medlemmar i den
bostadssociala utredningen stod för veckans bidrag. Radioföredragen åhördes av ca 400
studiecirklar där diskussioner väcktes. Föredragen gavs därefter ut i bokform. Boken och
föredragens syfte var att ”skapa en upplyst opinion och därmed förutsättningar för en bättre
bostadsförsörjning i landet…”.171
En av medlemmarna i den bostadssociala utredningen, byråchef Bertil Nyström, hävdade i sitt
föredrag att så mycket som en tredjedel av bostadsproduktionen i Sverige hade varit ickespekulativ men att det fortfarande fanns många fattiga som inte hade råd med tjänliga bostäder.
De hade blivit hänvisade till gamla lägenheter i fallfärdiga hyreshus med höga hyror. Bertil
Nyström slog fast att det är en allmän uppfattning att alla oberoende av inkomst ska ha ett visst
minimum av bostadsutrymme.172 Arkitekt Sven Wallander, även han medlem i bostadssociala
utredningen, menade att ägande av sin lägenhet är att föredra av många skäl – det ger aktning och
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visar på god investeringsförmåga, välstånd och välmåga. Sven Wallander var även chef för HSB i
Sverige och inflytelserik byggare av både hyreshus och föreningshus.173
Förste stadsläkare i Malmö J Axel Höjer tog i sitt föredrag upp de hygieniska aspekterna på
bostadsbyggande och hänvisade till England som ett föregångsland. Där fördes en framgångsrik
kamp mot koleran under 1800-talet. Han talade även om hälsovårdsstadgans §8 vilken stipulerade
att bostäder ska ha gott om utrymme, tillräcklig dager, möjlighet till frisk luft, tillräcklig
uppvärmning, frihet från fukt, dålig lukt, buller samt råttor och ohyra. Bostadsinspektionen sökte
med alla till buds stående medel motverka sådana olägenheter men det räckte inte. Det bästa vore
att byta ut gamla bostäder mot nya. Myndigheterna ”ha ansvaret för befolkningens sundhet”
menade Höjer.174
Eleonor Lilliehök framhöll bostaden som hem och dess stora betydelse för människors
psykiska hälsa. Bostaden måste ha ett öppet läge med goda hygieniska förhållanden samt
möjlighet till individuell isolering. Badrum är viktigt. En annan fråga som Lilliehök resonerade
om var om köket skulle vara ett rum och matplats eller enbart matlagningsplats. Hon kom fram
till att köket endast borde vara en matlagningsplats. Köket och köksarbetet bör ta så lite rum och
tid som möjligt i anspråk. Varför dras alla till köket, frågar sig Lilliehök. Jo, för där sker påtaglig
produktion – det är därför barnen vill vara där. Hon ville istället se att samlingsrummet ”blir
centrum i smålägenheten”. Finrummet som ingen använder var en gammal tradition i svenska
hem som man inte kunde förbise. Det är otidsenligt men kan fylla en viktig funktion – vetskapen
om ett rum med hela och rena möbler utgjorde en andlig oas.175
Hugo Heyman talade i sitt föredrag om relationen mellan hyror, arbetarlöner och
levnadskostnader. Han konstaterade att den minskande boendetätheten i städerna främst berodde
på färre födda barn än ett otillräckligt byggande.176
Redaktören Kurt Bergström sammanfattade radioseriens genomslag som stort – och radion
fick många synpunkter och brev från lyssnargrupper och studiecirklar.177
Även den bostadssociala utredningen fick tydliga genomslag i debatten. Tidningen Uppsala
(socialdemokratisk) beskrev vad den bostadssociala utredningen förväntades arbeta med.178
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Någon i bostadskommittén har strukit under med rött de passager som handlar om att
bostadsstatistiken ska utvidgas väsentligt, att det ska bli en förbättrad bostadslagstiftning,
effektivare bostadsinspektion och att sanering kommer att kräva inköp av äldre fastigheter. Vid
texten om behovet av och möjligheterna för byggnadsindustrins rationalisering har någon från
bostadskommittén skrivit med rött ”socialisering!” i marginalen.179
När Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan publicerade 1934 blev
befolkningsfrågan en av de viktigaste bostadspolitiska frågorna i Sverige. Högern hade alltsedan
arbetet mot emigration värnat om att svenska folket skulle öka i Sverige och tog till sig av
Myrdals varningar. När nativitetskrisen kopplades ihop med bostadspolitik blev även högern
engagerade i bostadsfrågorna.180
Makarna Myrdal menade att det byggdes fler smålägenheter 1934 än tidigare men att antalet
småbarnsfamiljer hade ökat än mer. Men dessa småbarnsfamiljer blev mindre – tvåbarnsfamiljen
började bli ett ideal. Barnfamiljerna med 6-9 barn blev alltmer sällsynta men de fanns. De allt
mindre familjerna gjorde att boendeutrymmet blev större relativt hur det var under 1920-talet.181
De ansåg att det subventionerade boendet som fanns under 1930-talet inte nådde de sämst
ställda. De var mycket kritiska till den vinstdrivande bostadsmarknadens spekulationsbyggande.
”Men propagandan var skicklig. Ur den liberala nationalekonomins arsenal hämtades som vanligt
vetenskapliga argument för att vad som låg i kapitalisternas intresse också var nationalekonomiskt
riktigt” hävdade Myrdal. De skrev vidare att det under 1920-talet och fram till 1930-talets början
var en ”svindeltid” då det odlades ”en liberalekonomisk ideologi om att ’lagen om utbud och
efterfrågan’ skulle reglera bostadsmarknaden.” Bostadssituationen skulle vara helt annorlunda om
inte bostadsregleringen togs bort 1923, menade Myrdal.182
Makarna Myrdal förde även ett resonemang om att bostadsnöden var av två skilda slag. De
småbarnsfamiljer som bodde trångt av ekonomiska skäl måste få samhällelig hjälp i form av
bostadssubventioner. Men de som var trångbodda på grund av okunskap måste hjälpas genom
upplysning och genom hälsovårds- och barnavårdsregler som i nödfall tvingar familjerna till ett
mer ”bostadshygieniskt” boende.183
När det gällde bostadskvaliteten var statistiken bristfällig skrev makarna Myrdal.
Lägenheternas storlek och dåliga kvalitet på grund av fukt, kyla och dåligt ljusintag märktes
B.k. div handl 1932–1936 F:2.
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nämligen inte i statistiken. Hälsovårdsnämnderna i städerna angav antalet utdömningsbara
smålägenheter som beboddes av småbarnsfamiljer till mellan 4 och 8%.184
En viktig slutsats i boken är det tydliga sambandet mellan trångboddhet och låg nativitet. De
hävdade att svenskar har minst boendeutrymme och lägst nativitet i Europa. I det kapitalistiska
samhället har de med få barn råd att bo stort och de med många barn bor trångt.
Fastighetsägarna vill helst slippa småbarnsfamiljerna då de sliter så hårt på bostäderna.185
Den bostadssociala utredningen kom med sina första bostadspolitiska förslag i form av en
p.m. den 19 februari 1934.186 Utredarna skrev att en första kartläggning av bostadsbeståndet är
gjord. Man konstaterade att folk bor trångt och att orsakerna varierar. Många har råd att flytta till
större bostäder men de bor ändå kvar. Men de flesta har helt enkelt inte råd att bo bättre. De
menade också att sanering och nybyggnation genom statlig finansiering är lämpliga åtgärder.
Genom statliga medel borde småbarnsfamiljer prioriteras.187 Resultaten av kartläggningarna av
bostadsstandarden i Sverige ledde till att en organiserad bostadsinspektion infördes samt att
hälsovårdsstadgan skärptes.188
Med hjälp av den bostadssociala undersökningen formas en ny statlig bostadspolitik byggd på
vetenskap. Helhetstänkandet i synen på bostadfrågorna blir tydligt och genom radioföredragen
når idéerna ut till hela Sverige. När makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan sammanfattar
alla dess idéer och visar hur den låga nativiteten är resultatet av dålig bostadsstandard har
opinionen svängt. Staten och i förlängningen kommunerna måste ge direktiv till marknaden. Den
”svenska folkstammen” är hotad!
6.3.5. Från agitation mot en organisation av ny politik: Uppsala
Under perioden 1931–1936 rådde delade meningar när det gällde bostadssituationen i Uppsala.
Någon heltäckande inventering av hela bostadssituationen hade inte gjorts men
kommunledningen ansåg att det trots dyrtider och depression skedde mycket nybyggnation.189
1934 påminde kommunisterna Eriksson och Ytterberg i ytterligare en motion om de allvarliga
konsekvenserna av trångboddhet och usla bostadsförhållanden. De skrev att det är ”god social
184
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ekonomi att rädda såväl barn som äldre från de sjukdomar, vilka kan bliva en följd av osunda
bostäder, och som verkar förödande på den enskilde, och icke minst betungande på stadens
sociala budget.” Det är intressant att notera att den ekonomiska vinsten för staden finns med i
argumenteringen – det ger någon slags legitimering till argumenten. Men de poängterade framför
allt vikten av att bygga för att möta behov samt ersätta de hälsovådliga bostäderna.190
Stadsarkitekt Leche förordade byggande av föreningslägenheter i stället för hyreslägenheter då
det är ekonomiskt säkrare. Pengar finns redan från det att huset börjar byggas och osäkerheten att
husen ska bli vinstgivande uteblir. Antalet hyreslägenheter har varit oförändrat då få har byggts
och lika många har rivits. Det råder alltså stor brist på små lägenheter för de sämst ställda.191
Men näringslivets företrädare i Uppsala ansåg att situationen i Uppsala inte var så dålig som
oppositionen och stadsarkitekten hävdade. Antalet avhysningar minskade från 1931192 och
byggandet hämmades av byggnadskonflikten som varade fram till 1934.193
I en debatt i fullmäktige den 20 april 1934 rådde delade meningar om bostadsbyggandet efter
att den 11 månader långa byggarbetarstrejken avblåsts. Diskussionen handlade om kommunen
skulle låta bygga hus för de mindre bemedlade och om man borde inrätta femårsplaner för
byggandet i staden.194
Socialdemokraternas representanter Hedén och Höglund menade att bostadsbyggandet i
staden borde planeras mer långsiktigt. De förordade femåriga bostadsplaner. Vice ordförande i
drätselkammaren, Axel Johansson, ansåg att fem år var för lång tid och att stadens skyldigheter
inte ska behöva bindas upp under en så lång tid. Stadens skyldigheter skulle inte öka mer än vad
som ”anses rådigt”. Men han poängterade att staden hade skyldigheter att ordna
”människovärdiga bostäder” och att det borde kunna ske inom ramen för den fria
företagsamheten. Att kommunen planerade att bygga tre hus för de minst bemedlade är bra men
att binda sig vid långsiktiga byggplaner vore dumt. Herr Harald Johansson (s) var nöjd med att
kommunen tänkte bygga husen men menade att behovet var ännu större. Herr Holmbäck, liberal,
menade att det privata initiativet var att föredra vid byggande men att samhället måste gripa in
om det är nödvändigt. Herr Samuelsson blev övertygad om nödvändigheten av samhällets
inblandning när han fått vetskap om den sociala dimensionen och han var för ett byggande av de
Motion till stadsfullmäktige 19/10 1934 från Eriksson och Ytterberg. Sfm tryck 1936 s. 409 –410.
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tre husen. Herr Forssner, liberal, var emot ett rent kommunalt boende men också ”att
okontrollerade kapitalistföretag skola få behärska byggnadsmarknaden”. Byggandet av de tre
husen är nödvändiga, menade Forssner, men det privata initiativet är viktigt. Han trodde att
femårsplanen ”innebär att staden deklarerar sin bestämda avsikt att ge sig in på
byggnadsmarknaden, och detta kommer att skrämma det privata initiativet”. Kommunstyrelsens
vice ordförande Axel Johansson varnade för ödesdigra konsekvenser av femårsplaner men att
stadens skyldigheter att bygga bostäder för de sämst lottade måste ske vid behov. Herr Ytterberg,
kommunist, menade ”att det privata initiativet lyckats trassla till förhållandena på
bostadsmarknaden.” Herr Hedén (s) ansåg att femårsplaner som anpassas årligen efter aktuella
behov är det effektivaste sättet att bedriva bostadspolitik.195
1934 lät kommunen kandidat Rosander genomföra en kvalitativ undersökning av
bostadsförhållandena i Uppsala. Den visade att det ofta är äldre folkpensionärer som bor trångt.
Endast 25 % var under 60 år. Han definierade trångbodd som att mer än två bor i ett rum eller
ett kök vilket innebar att 359 hushåll var trångbodda. Rosander pekade också på det stora
behovet av bostäder inom staden för de som arbetade där men bodde i kranskommunerna.196
I kommunalvalet 1934 vann de borgerliga partierna med mycket liten marginal och
socialdemokraterna stärkte sin position i fullmäktige. Den 19 oktober 1934 framförde både
socialdemokraterna och liberalerna varsin bostadsmotion till fullmäktige. De olika motionerna
hade småstugeprojektet som gemensam nämnare.
Socialdemokraterna C. P. Wahlmark, Tycho Hedén, Anders Åsblom och Harald Johanssons
framförde i sin motion idén om småstugebyggande som en kompromiss till ett mer omfattande
kommunalt byggande. De erinrade först fullmäktige om att de i maj och oktober 1932 föreslagit
kommunen att undersöka möjligheterna för eventuellt småstugebyggande i stil med Stockholms
framgångsrika småstugebyggande men då fått avslag med markbrist som motivering. De var
kritiska till att stadsfullmäktige inte bättre hade prövat denna utväg till avhjälpande av
bostadsbristen med hänsyn till den svåra bostadsbristen som rådde. De refererade även till
stadsförbundets tidskrift 1931 av Axel Dahlberg med titeln Stockholms stads småstugebyggen.197
De föreslog också att bostadskommittén borde få ett stadigvarande och långsiktigt uppdrag.
De hade hittills kommit med många förslag men inte lyckats ge tillräckligt med bostäder vilket var
ändamålet med tillsättandet av bostadskommittén. Bostadskommitténs uppdrag borde utvidgas
och de borde jobba för långsiktiga lösningar för de mindre bemedlade småbarnsföräldrarna. De
UNT 21/4 1934 ur B.k. div handl 1932–1936, F:2.
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skrev att den borgerliga bostadspolitiken hade misslyckats med att ge bostäder till de mest
behövande och att det var dags för samhället att bli mer aktivt. Precis som i andra städer måste
även Uppsala stad ordna boende åt de fattigaste.198 De menade att kommunens hänvisning till att
bristen på tomtmark skulle undersökas inte hade infriats och att återkommande undersökningar
om bostadsbeståndet inte hade genomförts. De socialdemokratiska motionärerna avslutade med
att föreslå att bostadskommittén skulle få förnyat uppdrag, att man skulle undersöka
bostadsbeståndet, sätta igång utredningen om småstugebyggande, sätta i gång utredning om hur
man ska förvärva tomtmark samt förbättra möjligheterna till lån för byggande av
bostadsrättsföreningar och egnahem.199 Det är tydligt hur socialdemokraterna flyttar fram sina
positioner och agiterar för mer kommunal bostadspolitik.
Kommunen svarade att ett subventionerat boendet är vanskligt när familjesituationen kan
ändras och subventionerna är kvar. Att endast se till inkomsten är otillräckligt. Det blir också
alldeles för dyrt för kommunen. 200
Liberalerna svängde mer och mer åt en styrd bostadspolitik och närmade sig
socialdemokraterna. Den 19 oktober motionerade de genom Åke Holmbäck, Arvid Hagström,
Axel Brusewitz, Georg Forssner, Axel Johansson, Vilhelm Petrelius och John Bergström om
småstugebyggande i enlighet med byggandet i Stockholm.201 De menade att endast medelålders
män hade haft möjlighet att köpa eller bygga egen bostad. Småbarnsfamiljer hade inte haft råd att
skaffa sig en egen bostad. De skrev i motionen:
De unga familjerna, vilka för de uppväxande barnens skull mest skulle behöva sunda rymliga och goda bostäder, få
därför ofta nöja sig med lägenheter av en kvalitet, som icke är önskvärd. Att söka bereda dem bättre bostäder och
särskilt att giva dem möjligheter, att vid en tidig ålder skaffa sig egna hem, är ett samhällsintresse av hög ordning. 202
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I en diskussion anordnad av Handelsföreningen 1935 kom den tidens byggnadspolitiska idéer i
Uppsala att brytas mot varandra. Gunnar Leche förordade radikala lösningar som innebar att man
river gamla hus och bygger nya som motsvarade det behov som finns. Han ville också att
Uppsala skulle genomföra femårsplaner så att det blev kontinuitet i byggandet. Leche hänvisade
till statsmakternas intresse för statlig byggnadspolitik och byggnadsindustrins betydelse för
arbetslösheten och det allmänna välståndet. Bostadshygien och nativitet är tunga argument i
debatten. Leche menade att moderna lägenheter skulle locka fler till Uppsala vilket naturligtvis
skulle gynna näringslivet.204 Ingenjör Lindsjö hävdade att det byggdes mer än någonsin i Uppsala
under perioden 1932–1936. Han menade att det rådde ett överskott av lägenheter och att en
utbyggnad i enlighet med stadsarkitektens idéer skulle leda till alltför höga hyror. De nya eller
nyrenoverade husen skulle bli alldeles för dyra. Handlanden Åhlin såg faran i en alltför stor
inflyttning till staden. Det skulle kunna leda till alltför många ”icke önskvärda element” flyttade
till Uppsala med alla merkostnader och problem det skulle innebära.205
Byggmästare Anders Diös vars byggnadsfirma fick mängder av uppdrag i 1930-talets Uppsala
försvarade föreningshusens idé med att den som äger sin lägenhet också vårdar den. Det leder till
ett ansvarstagande som är bra för alla i fastigheten och håller nere underhållskostnader och
månadsavgifter. Bankdirektör Hammar hävdade att bankerna inte kunde bidra med lån till stora
kommunala byggen och han menade också att en utveckling av staden såsom Leche beskrev inte
är trolig.206
Uppsala bostadskommitté följde noga den bostadspolitiska diskussionen i Stockholm och man
tog del av HSBs framgångar i bostadspolitiken 207
Det är tydligt att nya argument kommer fram i debatten. Kommunisterna och
socialdemokraterna talar mer om hälsa och att näringslivet ska gynnas av den nya
bostadspolitiken. Näringslivet och de borgerliga är övertygade om att bostäder med bättre kvalitet
måste byggas men man är oense om hur det hela ska organiseras. Två frågor blir viktiga – de
långsiktiga byggnadsplanerna som socialdemokrater och kommunister vill ha och idén om att låta
bygga småstugor. Liberalerna kommer efterhand att bli positiva till idén om småstugor som

Åke Holmbäck, K Arvid Hagström, Axel Brusewitz, Georg Forssner, Axel Johansson Vilhelm Petrelius och
John Bergström Stadsfullmäktiges tryck 1936 s. 377 –385.
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innebär kommunalt subventionerat byggande som del i en långsiktig byggnadspolitik men det är
ett individualistiskt och i viss mån privat företag.
6.3.6. Från agitation till organisering av en ny politik: staten
En första publicerad del från den bostadssociala utredningen kom 1934. Utredarna betonade hur
stor betydelse bostadsförhållandena hade ur socialpolitisk, hygienisk och befolkningspolitisk
synpunkt. Fruktsamhetens nedgång förklarades av trångboddhet. Kikhosta, rakitis och kramper
var tre gånger så vanliga hos spädbarn uppvuxna i trånga och fuktiga lägenheter.208
Enligt en p.m. från statens byggnadslånebyrå daterad till 5 juni 1936 ”Angående
bostadsanskaffningslån och familjebidrag för enfamiljsstugor för barnrika familjer” stipulerades
tydligt från statens sida hur man ville främja låne- och bidragsverksamheten för de ”mindre
bemedlade, barnrika familjer” som bygger en egen småstuga. Tidigare bestämmelse från 4
september 1935 om statliga bidragsmedel avseende boende i hyreslägenheter skulle fortsätta att
gälla men det här är en riktad insats mot småstugor. I denna p.m. preciserades att om
enfamiljsstugor ska ta del av statliga lånepengar så ska det vara ett ”nyuppfört enfamiljshus, som
bebos av ägaren jämte dennes familj och som ej vare sig helt eller delvis åt annan upplåtes mot
hyra eller annat vederlag.” Den ska bestå av 2-4 rum och kök och vara en lämplig bostad åt en
barnrik familj med badrum för att befrämja god hygien. Bostaden får inte ligga på landet och inte
byggas i spekulationssyfte. Om ägaren själv genom sitt arbete medverkat vid uppförandet av
stugan kan det ses som en kapitalinsats. Det är också önskvärt om kommunen hjälper
självbyggaren med anskaffande av material och liknande.209
Någon i bostadskommittén har strukit under passagerna om att småstugor är enfamiljshus
med äganderätt, att den ska bebos av ägaren och att ägarens eget arbete kan betraktas som en
kapitalinsats. Bostadskommittén införlivade genast dessa direktiv i småstugeprojektet.210
6.3.7. Beslutet om småstugebyggande: en ny policyteori?
Som svar på motionen från den 19/10 1934 om småstugebyggande svarade Nils A Wahlgren och
Bertil Adolfsson på bostadskommitténs vägnar den 26 maj 1936. Då hade ärendet beretts av
bostadskommittén och nu kunde arbetet inför ett beslut om småstugebyggande slutföras. I
remisser till bostadskommittén hade nu de praktiska svårigheterna övervunnits och man
SOU 1935:2 bilaga 6 s. 180, s. 184–188.
Med barnrik familj menas minst 3 minderåriga barn (ej fyllda 16år) helt eller delvis försörjda. Kunglig
kungörelse den 4 september 1935. Bostadskommittén protokoll med bilagor 1933-1945 bilaga till §127 samt
stfm tryck 1935 Ser. A. N:o 95, s. 932 –933.
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bestämde sig för att kopiera Stockholms småstugebyggen. Men av Stockholms 6 olika hustyper
skulle endast hustyp I och II genomföras i Kungsgärdet.211 Nils A Wahlgren och Bertil Adolfsson
i bostadskommittén understryker att kommunen nu har slagit in på en mer bostadssocial politik
riktad mot de mindre bemedlade och för mer hygieniska bostäder.212
Beslutet att låta bygga småstugorna togs av kommunfullmäktige den 16 oktober 1936.
Gemensamt köp av material tillsammans med Stockholm pressade priset på huset och Uppsala
sparbank gav förmånliga lån till byggarna. Genom stadens borgen belånades stugorna upp till
90% varav 50% var amorteringsfritt och resterande betalades med 1/20 per år. Det resterande
beloppet arbetade byggherren in genom att bygga huset.213 Under ärendets beredning hade
bostadskommittén märkt ett stort intresse för småstugeverksamheten och man beslutade nu även
att sätta igång reklamarbetet.214
Bostadskommittén bemötte även motionen från Wahlmark med flera i oktober 1936. Man
lovade att utreda om det skulle gå att genom lån eller familjebidrag hjälpa till att bygga eller att
uppföra fastigheter för barnrika familjer. När det gällde stöd åt kooperativ byggverksamhet var
man tveksam till om det låg i linje med hela idén om kooperativa hyreshus. Det skulle kunna
innebära att man blir medlem i kooperationen med hjälp av kommunala pengar vilket strider mot
en grundläggande idé om det kooperativa ägandet. Medlemmarna får även en mer utvecklad
hemkänsla och större intresse för lägenhetens skick om de själva betalar för sitt medlemskap. Det
är även önskvärt ur nationalekonomiskt hänseende. När det gäller hyreslägenheter är det bra om
spekulationsbyggen genomförs så länge det bidrar till ett ökat byggande. Men subventionerade
hyror är svåra att anpassa till nya realiteter. Uppsala har faktiskt byggt många bostadskooperativa
lägenheter i många år så bristen är inte fullt så stor, menade kommunledningen.215
Intresset och förarbetet kring småstugorna pågick för fullt. Stadsarkitekten fick i uppdrag att
ge förslag till småstugebebyggelse som skulle förläggas till Kungsgärdet trots att området saknade
naturliga höjdvariationer som Leche helst hade velat ha i ett småstugeområde216.
6.3.8. Argumentationens giltighet
Nu var beslutet i hamn och en enhällig opinion var för småstugebyggandet. Men argumenten för
en mer renodlad statlig bostadspolitik även de starka. De borgerliga ville se så lite statlig och
Sfm tryck 1936 ser A nr 106, s. 385–389. Hustyp V och VI blev I och II i Uppsala. Se bilaga 1-3.
B.k. protokoll 25/9 1936, bilaga till §106.
213
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kommunal inblandning som möjligt i bostadsbyggandet. Den privata bostadsmarknaden fick inte
konkurreras ut av statligt bostadsbyggande.
Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft som drev näringslivets argument skrev i oktober 1936
att statligt finansierade bostäder skulle kunna leda till en ”konstlad anhopning av obemedlade”
och få karaktären av fattigvårdsanstalt som skrämmer bort mer ambitiösa familjer. Barnen i
sådana hyreshus skulle kunna drabbas av infektioner och andligt förfall genom dålig moralisk
påverkan. Om man bygger eller köper andelar i föreningshus så bidrar det till att fler får bostad i
Uppsala och om man sedan hyr ut rum i lägenheten är det något bra.217 Att vanliga människor
med egna initiativ och arbete skulle kunna förbättra sin bostadssituation var en genomgående
tanke hos näringslivet och de borgerliga. Problemen med barnrika familjer som inte har råd med
ett rimligt boende löser man bäst genom hyresbidrag menade tidningen. Det rubbar inte
nämnvärt marknadskrafterna och om man sprider ut de boende med hyresbidrag så undviker
man att vissa hus eller områden får sämre status då de boende lever där genom bidrag.218
I Uppsala var andelen föreningshusbyggen och föreningshus störst i landet 1934–1936.219 Det
är tydligt att näringslivet förespråkade föreningshus som boendeform då det bygger på ägaridén
och att det skulle leda till ett ansvarstagande och intresse för den egna bostaden.
I en debatt 1936 i Handelsföreningen framträdde de olika synpunkterna som föregått beslutet
om att bygga småstugor. Ingenjör Diös hävdade i diskussionen att föreningshusen fått en negativ
klang i Uppsala som om det rörde sig om någon slags brottslig verksamhet. ”Fastighetsägare är
också människor”, ansåg Diös.220 Ingenjör Lindsjö hävdade att byggande av hyreshus kan
innebära en risk då de skulle kunna konkurreras ut av föreningshusen. Därför vågade man inte
bygga hyreshus i privat regi. Bankdirektör Hammar såg inte föreningshusen som problemet utan
mängden av inneboende i stora lägenheter. Många flyttade till Uppsala när de sålt sin
lantbruksfastighet eller gått i pension efter en lyckad akademisk karriär och hade råd att köpa
stora lägenheter. Då barnen flyttat hemifrån hyr man ut rum till studenter. Denna
inneboendekultur hämmade byggande av enrumslägenheter. Ytterligare en ekonomisk risk är att
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konjunkturen skulle kunna vända och alla de som flyttat hit för att arbeta i den expanderande
bostadsbranschen då blir en belastning för kommunen, menade bankdirektör Hammar.221
Ingenjör Lindsjö lovordade beslutet om att låta bygga småstugor i debatten. Han ansåg att
småstugorna är det bästa exemplet på eget byggande i egen regi med egna medel. Husen bidrar
inte till en förfulande höghusbebyggelse utan förskönar staden och gör den mer lockande att
flytta till. Det ger inte många bostäder men innebär inte heller någon stor risk för kommunens
skattebetalare. ”De beslutade småstugorna måste betecknas som utomordentliga typer för
bostäder” menade ingenjör Lindsjö. 222
I den tryckta broschyren som kommunen gav ut 1937 slog kommunen fast att:
Småstugebyggnadsverksamheten är avsedd att giva var och en med någorlunda stadigvarande fast
inkomst möjlighet att utan större kapitalinsats erhålla en billig och sund bostad. 223
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7. Resultat och slutsatser

7.1. Resultat
Från 1929 kom de socialdemokratiska framgångarna att märkas i Uppsalas kommunalpolitik. De
borgerliga partiernas majoritet krympte i kommunalvalen 1930 och 1934. Socialdemokraterna
blev kommunfullmäktiges största parti och socialdemokraterna innehade även regeringsmakten.
Två viktiga frågor stod för dörren: bostadsbristen eller snarare bristen på bra bostäder samt
arbetslösheten.
Finansminister Ernst Wigforss hävdade att man kunde låta arbetslösa bygga nya bostäder som
en slags statlig arbetsmarknadspolitik. Men problemen med en sådan politik var för stora.
Makarna Myrdal ansåg att kunskapen var för bristfällig för att i stor skala genomföra en sådan
politik. Man får inte glömma att krispolitikens innebar en kompromiss. Marknadsmekanismerna
inom byggbranschen skulle sättas ur spel vilket på sikt inte skulle gynna branschen. Däremot
fanns en fullständig socialisering som en lösning eller hot om inte den styrda bostadsmarknaden
kunde producera bra bostäder till de som behövde dem.
I Uppsala var bostadssituationen 1929–1936 inte sämre än i övriga landet. Antalet kooperativa
lägenheter var stort och kommunen uppmuntrade privata initiativ inom byggandet. Men
kvaliteten var sämre än snittet i riket. Kommunala byggprojekt fanns och några större hyreshus
byggdes för att möte de sämst ställdas behov men någon mer genomgripande planering av
byggandet fanns inte. Kommunen såg behoven och löste dem så gott det gick år för år.
Socialdemokraterna kom att från 1929 verka för att kommunen genomförde en mer långsiktig
bostadspolitik med noggranna bostadsinventeringar, med analyser och idéer och planer för
byggandet som sträckte sig fem år fram i tiden. De borgerliga kommunpolitikerna såg en fara i att
ha för långtgående planer då situationen på bostadsmarknaden kunde ändras snabbt.
Socialdemokraterna drev igenom tillsättandet av en bostadskommitté 1932 som skulle bereda
alla byggnadsfrågor i staden och till den knöts stadsarkitekt Gunnar Leche. I bostadskommittén
fanns representanter från både borgare och socialdemokrater och då den opolitiske ordföranden
hade utslagsröst och oftast röstade med de borgerliga så kom de socialdemokratiska förslagen
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ofta att falla. Gunnar Leche var en mycket kompetent arkitekt som fick i uppdrag att förebereda
alla byggnadsfrågor som låg på bostadskommitténs bord.
Den bostadssociala utredningen började sitt arbete 1933 och i uppdraget fanns tydligt angivet att de
skulle kartlägga bostadssituationen i landet och komma med förslag till förbättringar.. Regeringen
drev igenom nya lagar och förordningar samt möjligheter till kommunerna att låna pengar till
bostadsbyggande. Bostadsbyggandet blev mer och mer en fråga för staten.
Utredningens arbete fick direkt inverkan på bostadspolitiken i Uppsala. De nya idéerna
levererades genom bestämmelser i form av p.m. som regeringen delgav kommunerna. 1934
publicerade Gunnar och Alva Myrdal Kris i befolkningsfrågan och satte därmed fingret på en viktig
fråga när man tog upp nativitetskrisen och kopplingen till bostadspolitiken. Tankar om att man
kunde bygga bort sjukdomar och skapa bättre människor i ett framtida bättre samhälle slog an
även hos borgerliga politiker.
I Uppsala kommunfullmäktige svängde opinionen mot en mer statligt styrd bostadspolitik.
Bostadkommittén som tillsattes för att kunna bereda alla byggfrågor i staden hade till en början
fungerat som en utövare av borgerlig bostadspolitik. Men efter hand kom den att utvecklas mot
något av en lokal bostadssocial utredning. Gunnar Leche sympatiserade inte med den nya
funktionalistiska arkitekturen men han ansåg att ny forskning skulle leda till bättre bostäder. Äldre
och utdömda hyreshus borde grundligt renoveras eller till och med rivas. De borgerliga
ledamöterna splittrades och de liberala sympatiserade mer och mer med socialdemokraterna. Från
att ha varit frågan om att skydda den fria prisbildningen och marknadsekonomin men även det
privata näringslivet kom de bostadspolitiska frågorna mer att handla om hygien och
folkstammens bevarande.
Liberalerna lade till sist en egen motion 1934, samtidigt som socialdemokraterna, om
småstugefrågan där de idéer som formulerats alltifrån Stockholmsutställningen 1930 och
propagandaskriften acceptera fanns med. Alla i bostadskommittén blev till sist överens om att
småstugebyggandet var en bra lösning på bostadsbyggandeproblemen i staden. Det blir tydligt att
kommunen verkar genom direktiv till marknaden och att långsiktigta byggprojekt genomförs.
Beslutet var inte planekonomiskt men helt klart styrt uppifrån, det var inte bekostat av
kommunen men bidrag fanns, det var inte en del av en femårsplan utan byggde på egna initiativ
och eget arbete och det var inte socialism utan husen skulle ägas privat.
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7.2. Slutsatser
För min undersökning blir frågan om det från 1936 har inträtt en ny policyteori och svaret är ja.
Det är tydligt att staten började ge direktiv till marknaden redan med den bostadssociala
utredningen. Det var inte en socialisering utan endast direktiv även om ”socialiseringshotet”
fanns i bakgrunden. Kommunerna tog till sig direktiven vilka ledde till en ny bostadspolitik, i
Uppsala manifesterad i småstugeprojektet. Uppsala är ett bra exempel då de borgerliga hade
makten fram till 1938 men ändå genomför många av de idéer som formulerades redan 1931 i
debattskriften acceptera och av den bostadssociala utredningen 1933 och Kris i befolkningsfrågan 1934.
I småstugeprojektet manifesterades de nya utopierna och bostadsidéerna med all tydlighet.
Den nya arbetaren som tänkte mer på att skapa en bättre tillvaro för sig och sin familj ersatte den
missnöjde revolutionären. Genom hårt arbete kunde man skapa sig ett bättre liv som bestod av
en sund boendemiljö med den senaste forskningens nya landvinningar. Det lilla köket främjade
att man vistades i vardagsrummet där läsning och radiolyssnande skulle bidra till intellektuell
förkovran. Kökssoffan var borta och ingen sov i köket. Köket var en arbetsplats skild från
vardagsrummets rekreation och förkovran. I trädgården kunde man odla nyttoväxter och frukt
och få rekreation och frisk luft på köpet. Att man hade byggt huset själv och ägde hus och tomt
innebar att man också skötte om sin fastighet. Barnen fick de bästa möjligheterna att växa upp
utan sjukdomar och dålig boendemiljö. I en vacker och sund omgivning mår hela familjen bättre.
Allt till det goda folkhemmets bästa!
Björn Andersson var delaktig i något nytt när han byggde sitt eget hus.
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Bilagor

Bilaga 1: planlösning för 1937 års småstugor där det lilla köket blir tydligt oberoende av om det
är den större eller mindre varianten av småstuga. Ur Småstugan mer än en bostad – ett hem.
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Bilaga 2: Typ V blev typ I i Uppsala men med ett större litet sovrum. Ur Uppsala stads
småstugebyggen 1937.
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Bilaga 3: Typ VI blev typ II i Uppsala. Ur Uppsala stads småstugebyggen 1937.
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