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Sammanfattning 
 
De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och 
mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus 
och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer 
som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. Under 
stormaktstiden anlade staten många nya städer, man anlade dem på strategiska lägen 
för försvar, styrning och administration. 
 
Under 1800-talet hade folk tröttnat på att de schematiska städerna brann ner och för 
att undvika det började man anlägga breda gator som skulle förhindra spridning över 
gata. Under 1800-talet började också järnvägar anläggas i många städer och 
stadsbefolkningen ökade. Fler offentliga byggnader byggdes i monumental stil och 
städerna gjordes representativa – järnvägen var stadens framsida och kvarteren runt 
järnvägen smyckades extra. Industrierna började på slutet av 1800-talet etablera sig i 
städerna och stadsbefolkningen ökade ytterligare – miljön blev väldigt dålig till följd. 
Förutom den dåliga miljön var trångboddhet och bostadsbrist ett stort problem. 1874 
infördes en ny byggnadsstadga som kom att bli väldigt viktig. 
 
Under 1900-talet började staten ta större ansvar för det sociala och bostadspolitiken 
fick stort fokus. Staten ville lösa 1800-talets problem och genom en omfattande 
bostadspolitisk reform lyckades man med det. Lånesubventioner som satte krav på 
byggnadsutformningen, nya möjligheter att detaljreglera marken och en rationell 
stadsplanering gjorde att man 1970 hade byggt bort bostadsbristen, trångboddheten 
och höjt bostadsstandarden för hela den svenska befolkningen. 
 
Genom tiden har andra länder inspirerat och påverkat hur de politiska vindarna har 
blåst, hur stadsplanerarnas visioner har sett ut och hur regleringarna har utformats. 
Målet har alltid varit att skapa en god stad och lösa problemen som de tidigare 
idealen skapat. Krig, invandring, utvandring och ekonomiska kriser utom och inom 
Sverige har också skapat problem som behövt lösas genom politik, stadsplanering och 
regleringar.   
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Abstract 
 
The cities of Sweden have been planned differently during different times in history, 
following different methods, visions and goals for the cities. During the 17th century 
the main focus was on trading and therefore the cities were planned on the basis of 
that, resulting in a simple way with tolls around the city. Cities of great importance 
for the defence were equipped with fortification on the outskirts. Many cities were 
founded during this era, not spontaneously, but for defending and were therefore 
placed in strategic ways. The King had plans of expanding the kingdom and to be able 
to do so it would require cities for regulating and administrating purposes. 
  
During the 19th century people were tired of seeing the schematic cities burning down 
and to avoid that boulevards were laid to prevent fires from spreading. It was also 
during this period that railways were laid in many cities. More and more public 
buildings were built in a monumental style and the cities were made representative – 
railroads would serve as the front of the city and the neighbourhoods surrounding the 
railroad would be adorned with lavish designs. Furthermore, industries were 
established during this time consequently leading to a larger population and also a 
degraded environment.  
  
During the 20th century the government started taking a larger responsibility for 
social and housing policies. The government wanted to solve the problems of the 
previous century and was able to do so after implementing extensive reforms. 
Subsidized loans implemented by the government putting constraints on building 
designs, new opportunities of detail control and a rational urban planning made it 
possible to eradicate most of the problems encountered during the 19th century by the 
mid-1900s and thereby raising the standard of housing. 
 
During the ages other countries have inspired and affected the political situation and 
also the visions of urban planners resulting in the way regulations have been 
designed. The goal has always been to create a good city. Wars, immigration, 
emigration and economic crises within and outside of Sweden have also been causes 
of issues that have been solved through politics, urban planning and regulations. 
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1. INLEDNING 
Idag bor en stor del av Sveriges befolkning i städer, städer som har vuxit fram under 
olika tidsperioder och av olika anledningar. Många av våra svenska städer tillkom 
tack vare sitt strategiska läge, i början vid vattendrag och senare vid 
järnvägsknutpunkter. Ofta har städer vuxit fram spontant men under en period i 
Sveriges historia så anlade staten städer på strategiska lägen runt om i Sverige. 
 
Trots att många av de svenska städerna uppkommit spontant har städernas 
byggnader och gator inte anlagts helt slumpmässigt. Går man väldigt långt tillbaka i 
tiden så har främst topografin avgjort hur och var det kunnat byggas men ju närmare 
nutid man kommer desto mer tanke ligger det bakom städerna och stadsplaneringen. 
De mycket gamla delarna av städerna, som bestod av oregelbundna gator, finns till 
stor del inte kvar idag. En orsak till det var de stora bränder som drabbade många 
städer och som gjorde att hela bestånd behövde byggas om, ibland har man dock 
självmant valt att riva de äldre delarna för att bygga nytt enligt nya riktlinjer och 
ideal.  
 
Genom tiden har allt ifrån arkitektoniska och estetiska influenser från utlandet till 
lagar och politik påverkat hur Sveriges stadsplaneideal sett ut. Tack vare dessa 
stadsplaneideal följer nästan alla svenska städer ett och samma mönster, ett mönster 
som fungerar lite som årsringar. De äldsta stadsplaneidealen uppenbarar sig 
vanligtvis centralt medan stadsbilden följer senare ideal ju längre ifrån kärnan man 
kommer.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom befintlig litteratur förklara hur Sveriges 
städer har planerats och bakgrunden till det. Även kopplingen mellan olika 
stadsplanemönster, politik och juridik kommer att diskuteras.   
 

1.2 Frågeställningar 

• Hur har de svenska städerna planerats sedan 1600-talet? 
• Har det funnits lagar som påverkat utformningen av de svenska städerna? 
• Har det funnits politiska incitament till att utforma städerna som man har 

gjort? 
• Har det funnits ytterligare faktorer som påverkat att våra städer ser ut som de 

gör? 
 

1.3 Metod 
För att besvara rapportens frågeställningar kommer en kvalitativ litteraturstudie 
utföras. Relevant litteratur kommer att sammanställas i syfte att förklara och 



 2 

tydliggöra hur svenska städer genom tiderna har utformats och bakgrunden till varför 
de har planerats på det sättet.  
 
En fallstudie på tre svenska städer kommer också att utföras genom att granska äldre 
stadsplaner samt gå igenom befintlig litteratur om respektive stad. Fallstudien syftar 
till att visa hur de olika stadsplaneridealen tillämpats i verkligheten samt visa 
återkommande mönster i de olika städerna.  
 
De tre städerna, Stockholm, Skövde och Örebro har valts för att respektive stad har 
en väldokumenterad historia om sin egen stadsplaneringshistoria och städerna har 
också valts ut för att de är så olika och representerar olika typer av svenska städer. 
Stockholm har sedan långt tillbaka varit Sveriges huvudstad och ända sedan sitt 
grundande varit en viktig stad medan Skövde alltid varit en liten stad utan en större 
betydelse för landet. Örebro har däremot vart en väldigt viktig stad för Sverige, 
speciellt för försvaret men trots att staden idag är en av landets största har den inte 
en signifikant betydelse. Ytterligare en faktor som påverkat urvalet av städerna är att 
jag under uppsatsskrivningen kommer att ha möjlighet att besöka dem och med egna 
ögon uppleva stadsplanernas resultat.  
 

1.4 Disposition 
I uppsatsens första kapitel kommer ämnet, syftet, metodvalet och frågeställningarna 
att presenteras. I de två följande kapitlen kommer en historisk återblick ges på 
Sveriges viktigaste lagar, regleringar och politiska influenser som har haft en 
inverkan på det svenska stadsbyggandet. I kapitel III kommer en introduktion ges till 
de svenska stadsplaneidealen för respektive tidsperiod ihop med översiktlig 
bakgrund. Stadsplaneidealens introduktion följs av ett kapitel där tre olika städer 
presenteras – städerna kommer att presenteras genom att stadsdelar och stadsplaner 
för respektive stad och byggnadsideal lyfts upp. I den avslutande delen av uppsatsen 
kommer sambandet mellan våra stadsstrukturer, lagar, regleringar, politik och 
eventuella andra influenser att analyseras och sedan resultera i en slutsats som 
besvarar de satta frågeställningarna.  
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2. STADSPLANERINGENS MILSTOLPAR – LAGAR OCH REGLERINGAR 
Den allra äldsta regleringen för svenskt stadsbyggande har funnits ända sedan mitten 
av 1300-talet. I Magnus Erikssons stadslag fanns en byggningabalk som innehöll 
brandförskrifter och bestämmelser om gatubredd – även att hänsyn skulle tas till 
grannar och att lov krävdes innan byggnation påbörjades stod med i balken. Trots att 
det var en nationell lag rekommenderades det att varje stad lokalt skulle ha egna 
bestämmelser – på så sätt kunde platserna bebyggas i den stil som följde seder och 
traditioner i respektive stad. (Hall och Dunér, 1997) Även innan Magnus Erikssons 
byggningabalk förekom några regler som berörde byggandet och störning mellan 
grannar – dessa regler slogs fast i Bjerköarätten som tros ha funnits sedan tidig 
medeltid (Berglund, 2008).  
 
Magnus Erikssons byggningabalk från medeltiden gällde ända fram till slutet av 
1600-talet. Lagen kompletterades med nationella förordningar och lokala 
rekommendationer men i själva lagen gjordes aldrig några förändringar. I slutet av 
1600-talet började man arbeta fram en ny byggningabalk men det dröjde ända fram 
till år 1734 innan den nya balken kom med i lagen. Byggningabalken från 1734 gällde 
dock endast för landsbygden och ansvaret för stadens utveckling lade man på 
landshövdingen, borgmästaren och rådet. Det dröjde över ett århundrade innan 
Sverige fick en ny nationell stadga för stadsbebyggelse och under tiden styrdes 
stadsutvecklingen i mycket begränsad skala genom att kungens godkännande krävdes 
för alla nya stadsplaner. (Hall och Dunér, 1997) 
 
År 1874 fick stadsplaneringen sitt stora genombrott då en ny nationell 
byggnadsstadga trädde i kraft. Under 1800-talet hade det gjorts flera försök till att få 
igenom en nationell byggnadsförordning och trots att många förslag inte gick igenom 
så hade de ändå stor betydelse för framtidens planering. Den nya byggnadsstadgan 
sammanställde många av de tidigare förslagen och utfärdades till slut år 1874 och var 
författad av Albert Lindhagen. De administrativa huvudpunkterna i stadgan var att 
städer och tätorter nu var tvungna att ha en stadsplan som styrde områdets 
utbyggnad, dessutom uppkom även krav på att lämna in byggnadsritningar innan 
påbörjad byggnation – ett krav som en del städer hade infört redan innan 1874. Även 
byggnadsnämnder hade sedan några år börjat inrättas, i städer med byggnadsnämnd 
hade nämnden i uppgift att bevaka att byggnadsordningen efterlevdes och i städer 
utan byggnadsnämnd hade magistraten1 den uppgiften. (Hall och Dunér, 1997) 
 
Regularitet var ett nyckelord i 1874 års byggnadsstadga och symmetri och 
rätvinklighet kännetecknade det planmönstret som stadgan förespråkade. 
Huvudprinciperna hade funnits i Sveriges storstäder i över två årtionden men med 
den nya stadgan blev planmönstret nu även norm i landsortsstäderna. Målsättningen 
var att skapa representativa städer med representativa offentliga rum – genom att 
                                                 
1 Högst styrande organet för städer fram till 1862, därefter överfördes flera av dess uppgifter till 
förvaltningsorgan – till exempel byggnadsnämnden. Magistratens ordförande var borgmästare.  
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införa särskilda bestämmelser om utformningen av kvarter kring torg och andra 
viktiga platser hoppades man uppnå det. Brandsäkerheten var en annan viktig fråga i 
byggnadsstadgan och genom att reglera gatubredd och anlägga brandgator, reglera 
byggandet av trähus och förbjuda brandfarliga industrier i stadskärnorna hoppades 
man förhindra nya stadsbränder. (Hall och Dunér, 1997) 
 
1874 års byggnadsstadga hade trots sin stora betydelse och sina noggranna 
föreskrifter ingen egentlig rättsverkan. Då riksdagen inte hade någon medverkan i 
framtagandet av den var stadgan bara en förordning utfärdad av kungen vilket 
innebar att den inte kunde inskränka de rättigheter som markägarna hade enligt 
civillag. År 1884 väcktes en motion i riksdagen som föreslog en ny lagstiftning – 
motionen redovisade utförligt bristerna med det rådande systemet. Riksdagen var 
positiv till motionen och en utredning påbörjades men trots positiv remissopinion var 
lagförslaget alldeles för radikalt för 1800-talets Sverige som värderade den enskildes 
rätt till sin egen mark högt. (Hall och Dunér, 1997) 
 
Det dröjde ända fram till 1907 innan en stadsplanelag fastställdes i Sverige. I 
propositionsstadiet gällde den nya lagen enbart planering av gator och tomter men på 
initiativ av en enskild motionär kom stadsplanelagen även att innehålla förskrifter 
om hur bebyggelsen på enskilda tomter skulle utformas. Nu kunde man detaljreglera 
respektive tomt med exempelvis hushöjd, våningsantal samt byggnaders placering 
och ändamål. Enligt den nya lagen kunde man också förbjuda markägare från att 
bygga på mark som i stadsplanen var utlagd som gata eller allmän plats. Två viktiga 
regleringar och två avgörande steg mot de detaljplanebestämmelserna som vi idag 
har. (Hall och Dunér, 1997) För att hindra privata markägare från att bebygga platser 
som enligt plan skulle bli allmänna platser infördes det också regler och principer för 
ersättning vid marköverförning mellan staden och de enskilda markägarna 
(Berglund, 2008). Trots den nya stadsplanelagens fastställande fortsatte både 
byggnadsstadgan och byggnadsförordningarna att gälla för de äldre stadsdelarna. Det 
var inte förrän fastställandet av 1931 års byggnadsstadga som både stadsplanelagen 
från 1907 och byggnadsstadgan från 1874 upphävdes. (Hall och Dunér, 1997) 
 
1931 års byggnadsstadga och stadsplanelag följdes av en ny stadga och en ny lag år 
1947 och sedan ytterligare en ny byggnadsstadga 1959. Gemensamt för regleringarna 
efter 1930 var att syftet och målet var att skapa rationalitet i byggandet. (Boverket, 
2015) Stadsplanelagen från 1931 hade dock stora brister när det kom till möjligheten 
att reglera tätbebyggande. Trots att kommuners rätt att lösa in mark för att 
genomföra en stadsplan utökades kunde man fortfarande inte hindra enskilda 
markägare från att bygga tätt på sina egna marker. Eftersom att samhället inte kunde 
reglera detta bildades det tätbebyggda områden på olämpliga platser utanför den 
planlagda staden. För att förhindra denna typ av bebyggelse upprättades stadsplaner 
där stora markområden utanför staden ingick, på så sätt kunde man genom 
stadsplanen reglera hur och när dessa platser fick bebyggas. Genom att hindra 
platsen från att bebyggas förrän långt fram i tiden räknade man med att planen i det 
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skedet skulle vara otidsenligt och i praktiken blev detta ett verktyg för att förhindra 
samhällsbildningar som växte fram godtyckligt. Även den nya typen av översiktlig 
plan, stomplan, som introducerades i 1931 års stadsplanelag hade brister och 
uppfyllde inte de förväntningar som man hade. Kostnaden för att ta fram en 
rättsverkande stomplan var så stora att enbart ett fåtal stomplaner upprättades och 
den översiktliga planeringen åsidosattes i många städer. (Åström, 1993) 
 
1947 ersattes 1931 års stadsplanelag med en byggnadslag och en byggnadsstadga. 
Genom den nya lagstiftningen kunde man reglera tätbebyggande. Ur byggnadslagen 
från 1947 nämns exempelvis att det allmänna skulle kontrollera var man fick 
tätbebygga genom att sätta krav på var en stadsplan fick upprättas. Platsen skulle 
vara lämplig ur social-, ekonomisk- och hygiensynpunkt. Ur den sociala synvinkeln 
var närheten till skola, samhällsliv, fritidsanläggningar och affärer viktigt. 
Förutsättningar för vatten och avlopp var viktiga för hygienen och möjligheten att 
anlägga sådana anläggningar utan allt för stor kostnader var nödvändiga för 
ekonomin. Genom att göra planläggning en förutsättning för tätbebyggande kunde 
kommunerna genom ovan nämnda krav kontrollera att platsen var lämplig. 
(Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1947) 
 
1947 års byggnadslag skiljde också på översiktlig planering och detaljplanering – 
översiktligplanering avsåg region- och generalplaner medan detaljplanering avsåg 
byggnads- och stadsplaner. Generalplanen kunde nu också bli rättsligt bindande 
genom att den fastställdes av kungen, i praktiken accepterades den och följdes efter 
att den kommunala styrelsen hade fastställt den. Även för glesbygdsområden kunde 
det utfärdas bestämmelser som reglerade generella byggnadsföreskrifter och innehöll 
bestämmelser om krav på byggnadslov för nybyggnation. (Åström, 1993) 
 
På 1960-talet uppkom behovet av en ny och uppdaterad lagstiftning inom plan och 
byggande då den gällande började bli utdaterad. 1968 tillsattes en bygglagsutredning 
och den ledde efter två decennier till bland annat plan- och bygglagen. Under 1960-
talet tillkom också miljöskyddslagen, lagen om exploateringssamverkan, 
anläggningslagen med mera. I avvaktan på den nya lagstiftningen utfärdade centrala 
statliga verk, motsvarande Boverket, råd och anvisningar för den fysiska planeringen. 
År 1968 kom SCAFT-programmet ut. SCAFT innehöll riktlinjer för stadsplanering 
med hänsyn till trafiksäkerhet, det kom också riktlinjer för bebyggelseplanering med 
hänsyn till bilplatsbehov. År 1975 kom ytterligare råd och anvisningar som fick stor 
betydelse. Anvisningarna behandlar i huvudsak frågor kring service och andra 
anläggningar som bör finnas inom gångavstånd, lämplig storlek på dem och 
acceptabla avstånd. (Åström, 1993) 
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3. TANKARNA BAKOM IDEALEN – BOSTADSPOLITIKEN 
Trots att det offentliga hade styrt byggandet på ett eller annat sätt sedan medeltiden 
hade bostadsförsörjningen betraktats som en angelägenhet för privat 
affärsverksamhet. Industrialiseringen under det sena 1800-talet ledde dock till stor 
inflyttning till städerna vilket medförde allvarlig bostadsnöd. De tidiga kommunala 
initiativen till bostadsförsörjning var i form av ren nödhjälp. Den första insatsen av 
betydelse i Sverige när det kommer till bostadsfrågan skedde i början av 1900-talet. 
(Bengtsson, u.å.)  
 
År 1904 tog riksdagen ett beslut om att inrätta ett slags bolån med subventionerad 
ränta för privatpersoner. Kommuner stöttade idén genom att erbjuda billig tomtmark 
och på så sätt kom småhusbyggandet i landet igång. Insatsen gjordes inte bara för att 
tillhandahålla möjligheten till egna hem utan även för att hindra utvandring till 
Nordamerika och för att göra det attraktivt att bo utanför stadskärnorna. Utöver 
egnahemslånen, som de subventionerade lånen kallades, gjordes det också andra 
insatser – den första hyresregleringen kom också till under denna period. 
(Bengtsson, u.å.) I början av 1900-talet växte kraven på de sociala reformerna och det 
beslutades att staten skulle ta ett större ansvar för den enskildes välfärd – och en 
statlig bostadspolitik var en viktig del av detta. 1912 tillsatte regeringen en 
kommission som skulle utreda bland annat billigare husbyggnadsmetoder, nya 
former av markupplåtelse, enklare byggnadsbestämmelser och bostadskrediter. 
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [1], u.å.) 
 
Strax efter de första insatserna bröt första världskriget ut och samtidigt ökade 
inflyttningen till städerna. Villkoren förändrades och på grund av höjda 
materialkostnader blev det svårt att få krediter och bostadsbyggandet sjönk drastiskt. 
1917 beslutade riksdagen om flera statliga och kommunala åtgärder som skulle 
underlätta och stödja bostadsbyggnader genom subventioner (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag [1], u.å.) men på 1920-talet avvecklades många av åtgärderna 
(Bengtsson, u.å.). Efter kriget var arbetslösheten hög och bostadsbyggandet fortsatte 
hålla en låg nivå medan hyrorna steg. Trångboddheten som hade funnits i Sverige 
sedan tidigare var kvar och en arbetarfamilj kunde med tur ha råd med ett rum och 
kök. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [1], u.å.) 
 
Efter tre årtionden av försök från statens sida att ta ansvar för bostadsförsörjningen, 
utan större framgångar, tog man nya tag på 30-talet. Trots en djup ekonomisk kris 
fanns en stark optimism och dessutom en enighet att förändra Sverige från det fattiga 
landet det var till att bli modernt och demokratiskt. Bostadsbyggandet blev en viktig 
del av strategin och regeringen tillsatte en ny utredning, vars mål inte skiljde sig 
mycket från 1912 års utredning. Utredningen gick ut på att kartlägga och föreslå 
åtgärder till trångboddheten. I utredningen deltog ekonomer, arkitekter och 
byggmästare – nu lades grunden för den svenska bostadspolitik som skulle leda 
byggandet i flera årtionden. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [3], u.å.) 
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Grunden för Sveriges moderna bostadspolitik sattes med den Bostadssociala 
utredningen från 1933. (Bengtsson, u.å.) 
 
Allmännyttiga bostadsföretag som ägdes av kommunerna började bildas och 
bostadspolitiken kopplades samman med familjepolitiken då man insåg att de hörde 
ihop. Bostadsstandarden blev en viktig fråga och genom att från statens sida erbjuda 
subventionerade lån till allmännyttiga företag som uppfyllde ett antal ställde krav 
kunde staten styra byggandet i rätt riktning. Dessutom var kraven definierade på så 
sätt att även icke-kommunägda bolag kunde ta del av lånen förutsatt att de satta 
kraven var uppfyllda. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [3], u.å.) Under 1930-
talet infördes också särskilda bidrag till bland pensionärshem och barnrikehus som 
var avsedda för fattiga familjer med många barn. (Bengtsson, u. å.) 
 
Tack vare de subventionerade lånen lyckades staten och de allmännyttiga 
bostadsbolagen bygga bort bostadsbristen under 30-talet. Trots att bostadsbristen 
byggdes bort var trångboddheten och hyresnivåerna fortfarande ett problem. I 
genomsnitt betalade en arbetare 40 % av sin inkomst i hyra vilket var dubbelt så 
mycket än vad den tillsatta utredningen några år senare skulle förslå vara en rimlig 
nivå. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [3], u.å.) 
 
Den tillsatta utredningsgruppen kom 1945 med ett antal förslag och mål som enligt 
dem behövde uppfyllas för att de bostadspolitiska målen skulle uppnås. (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) Förslagen som den Bostadssociala 
utredningen kom med var av mer långsiktig karaktär till skillnad från dem som man 
tog till under 1930-talet för att lösa de akuta problemen. (Bengtsson, u.å.) Den 
Bostadssociala utredningen angav bland annat ett rimligt förhållande mellan inkomst 
och hyresnivå, max antal personer per rum, införande av familjebostadsbidrag och 
ett offentligt ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag [3], u.å.) Bostadspolitiken riktade sig till alla, även de allra fattigaste – 
något som skiljde Sverige från många andra länder var att den svenska statens 
produktionsstöd riktade sig till alla. Staten ville undvika att införa lösningar som 
”social housing” som enbart riktade sig till låginkomsttagare och skapade 
segregation. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) Övergången från den 
selektiva bostadspolitiken till den generella gjorde att barnrikehus, bidrag till 
pensionärshem och andra förmåner som riktade sig till en specifik grupp 
avvecklades. (Bengtsson, u.å.) 
 
Sveriges första riktiga program för bostadsbyggande antogs under det sena 1940-talet 
och genom det fick kommunerna det yttersta ansvaret för sin egen 
bostadsförsörjning. Precis som under 1930-talet var de förmånliga lånen det 
starkaste verktyget för att styra byggandet åt det hållet som staten önskade. Med 
stigande räntor blev dock statens kostnader för subventionerna långt över förväntat. 
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) 
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Trots 30-talets lyckade försök att bli av med bostadsbristen var det återigen 
bostadsbrist i storstäderna i mitten av 40-talet. Mellan 1945 och 1960 byggdes 800 
000 bostäder men trots det var bostadsköerna långa och en stor del fick vara 
inneboende i väntan på en bostad. Många anledningar låg bakom att landet led av 
bostadsbrist trots 800 000 nya lägenheter. Förutom att befolkningen blev äldre var 
inflyttning stor till städerna och dessutom ville fler ha egna bostäder. Invandringen 
var också en bidragande faktor då industrin hade behov av arbetare och 
arbetskraftinvandring från södra Europa och Finland blev vanligt. (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) Dessutom pågick en saneringsverksamhet 
parallellt, saneringen syftade till att höja den generella standarden och gjorde att 
många bostäder revs – nettotillskottet på bostäder hamnade därför närmare 500 000 
än 800 000. (Boverket, 2007) 
 
I slutet av 50-talet ville regeringen en gång för alla bli av med både bostadsbristen 
och trångboddheten. Ytterligare en utredning tillsattes och 1965 fastställdes det 
program som kom att kallas miljonprogrammet. (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag [4], u.å.) Målsättningen med programmet beskrevs ”Hela 
befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt 
utrustade bostäder av god kvalité till skäliga kostnader” (prop. 1967:100). I 
programmet ingick det att en miljon lägenheter skulle byggas på tio år. En 
maskinlånefond bildades för att påskynda den tekniska utvecklingen och 
lånesystemet gav särskilda fördelar till de som byggde över 1000 lägenheter i ett och 
samma projekt. Lånetak infördes också och syftet var att hålla nere kostnaderna 
vilket gjorde att företagen inte kunde bygga allt för påkostat. Åtgärderna som nämns 
ovan, tillsammans med andra normsystem och ny teknik gjorde att bostäderna blev 
väldigt standardiserade. På 70-talet upphörde bostadsbristen tvärt och många 
hyreslägenheter stod tomma, återigen gick staten in och lånade ut pengar för att 
täcka för hyresförlusterna. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) 
 
På 70-talet var äntligen trångboddheten bortbyggd och bostadsbristen var borta. 
Även bostadsstandarden höjdes avsevärt och alla lägenheter byggdes med 
centralvärme, toaletter och egna badrum och i slutet av miljonprogrammet, år 1975 
var det bara 7 % av det totala bostadsbeståndet i landet som saknade sådana 
bekvämligheter. (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [4], u.å.) På 70-talet 
avvecklades också hyresregleringen och ersattes av ett bruksvärdesystem som gjorde 
att även privata hyresvärdar skulle följa de allmännyttiga bostadsbolagens 
självkostnadshyror. Genom ett beslut år 1974 blev subventioner som bostadsbidrag 
ett permanent inslag i bostadspolitiken och tanken bakom det var att kompensera 
hyresgäster och bostadsrättshavare för de ränteavdrag som egnahemsägarna var 
berättigade till. (Bengtsson, u.å.) 
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4. SVENSK STADSPLANERING 1600-1975 
Definitionen av en stad har inte varit entydig – den har varierat beroende på syfte, 
region och tid. Ett av de kriterier som dock behövt uppfyllas oavsett syfte, region och 
tid är att platsen ska ha fått något slags stadsprivilegium, detta privilegium har 
historiskt gett platsen rättslig status som stad. Privilegiet som staden formellt 
tilldelas innehöll bestämmelser och rättigheter angående handel, hantverk och övrig 
näring. Även administration som skatter, avgifter och styrning reglerades i det 
särskilda privilegiebrevet. (Ahlberg, 2012) 
 
Andra kriterier som kännetecknade en äldre stad var bland annat att den fungerade 
som centralort, hade en samlad strukturell bebyggelse och att det fanns olika sorters 
anläggningar som kännetecknade en stad, till exempel en stadsmur. Även de boendes 
huvudsakliga sysselsättning hade betydelse, stadsbefolkningen skulle i huvudsak inte 
bedriva jordbruk utan utnyttja sina och stadens rättigheter till att bedriva handel med 
sitt hantverk. (Ahlberg, 2012) 
 
I Sverige finns inga problem med att få fram uppgifter om vilka platser som haft 
stadsprivilegier samt grundningsår för dessa – problemet är att vissa platser ibland 
verkar ha fått sin formella stadsstatus långt efter att de faktiskt verkade som stad. 
Ytterligare ett problem är att några planerade städer fick stadsprivilegier utfärdade 
innan de byggdes och sen byggdes dessa städer aldrig. Detta gjorde att platser utan 
någon samlad bebyggelse, utan en befolkning som livnärde sig på handel och utan 
andra stadsliga kännetecken ibland hade stadsprivilegier. (Ahlberg, 2012) 
 
Sedan den svenska kommunreformen som skedde mellan 1962 och 1974 finns det 
dock formellt inga städer i Sverige utan bara orter som tillhör kommuner – där 
kommunerna sköter en stor del av den tidigare stadsstyrningen och 
administrationen. Trots detta finns det fortfarande svenska orter och kommuner som 
kallar sig för städer. (Gustafsson, u.å.) 
 
4.1 Den förindustriella staden 1600-1850 
Under 1600-talet hade Sverige en omfattning av stadsgrundande som saknade 
motstycke i resten av Europa. Delar av Finland tillhörde Sverige under den här tiden 
och båda länderna hade ett outvecklat stadsväsende med få städer. Städerna 
behövdes däremot av praktiska skäl – utveckling av handel och ekonomi samt 
administration ute i landet var omöjlig utan städer. Med höga svenska ambitioner om 
att expandera ända bort till Nordamerika och Afrikas kuster var en hög omfattning av 
nytt stadsbyggande ett måste. (Ahlberg, 2012) 
 
Grundidén om hur man skulle bygga de nya städerna var lika i hela Europa – 
inspirationen kom från den italienska renässansen och utvecklades sedan. Det var 
dock här i norra Europa som idéerna till största del tillämpades och förverkligades – 
både i grundandet av de nya städerna och genom förändring av de äldre. De befintliga 
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städerna var små och bestod av träbebyggelse och planmönstren var av medeltida 
typ. Gatunäten bestod av krokiga och oregelbundna gator som följde höjdskillnader i 
området. (Ahlberg, 2012) 
 
4.1.1 Rutnätsstaden 

Det som kännetecknade den förindustriella staden som mest var de första, enkla 
rutnätsplanerna som än idag präglar de svenska stadskärnorna. De första 
rutnätsplanerna som till kom i Sverige var oregelbundna till formen, gatorna var inte 
helt raka och kvarteren var inte heller rätvinkliga. En annan typ av de äldre 
rutnätsplanerna hade visserligen rätvinkliga kvarter, raka och parallella gator – men 
denna typ av plan saknade parallella gator i olika riktningar. I denna variant fanns 
det bara långa gator som löpte genom staden i en riktning, i den andra riktningen 
fanns det enbart mindre tvärgator, detta gjorde att kvarteren var av varierande 
storlek. Den sistnämnda varianten kan med fördel kallas rutplan då avsaknaden av 
långa gator i båda riktningarna gjorde att stadens kvarter inte bildade ett rutnät. 
(Ahlberg, 1998) 
  
En bit in på 1600-talets började man ta fram de strikt rätvinkliga rutnätsplanerna. 
Dessa planer var enkla och schematiska med genomgående gator i två riktningar. Alla 
gator var ofta lika breda vilket skapade ett enhetligt mönster utan huvudgator – 
kvarter lämnades också obebyggda för att skapa torg och i anslutning till torgen var 
det vanligt att ett kvarter bebyggdes med en kyrka. (Alberg, 1998)  

 
 
  

Figur 2 Rutnätsstad Borås stadsplan 1682 Källa: Åström, 1993 Figur 1 Oregelbunden rutnätsstad Mariestad 
stadsplan 1693 Källa: Ahlberg, 1998 
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4.1.2 Befästningsplanen 

Befästningsplaner var en typ av plan som var 
vanlig i de städer som var viktiga för Sveriges 
försvar. Dessa städer hade en mer sofistikerad 
och utarbetad stadsplan som var starkt 
inspirerad av övriga världens ideal. Städerna 
följde det starkt dominerande rutnätsmönstret 
i kärnan men skillnaden vara att 
befästningsgördlarna som fanns runt 
befästningsstäderna bildade en mångkantig 
rundad form som kvarteren behövde anpassas 
efter. Följden av detta var att kvarteren längst 
ut i staden var snett avskurna och att staden 
fick en mångkantig, ofta rund form till skillnad 
från den kvadratiska eller rektangulära 
rutnätsstaden. (Hall och Dunér, 1998) 
 

4.1.3 Radialplanen 

Ytterligare en stadsplanemodell som ansågs ideal under denna tidsperiod var den så 
kallade radialplanen. Radialplanen som härstammar från renässansens och antikens 
ideal fick aldrig något stort genombrott i Sverige och idag finns inga spår bevarade av 
det som byggdes enligt detta 
ideal. (Ahlberg, 1998) Det som 
särskilde radialmodellen från de 
tidigare nämnda var att det inte 
på något sätt var fokus på att 
forma rektangulära kvarter. 
Raka gator som utstrålade från 
ett stort torg var kännetecknet 
för radialstaden – torget var ofta 
runt och gatorna som strålade ut 
fortsatte ända ut till 
befästningarna, som även fanns i 
dessa städer. Tvärgatorna som 
korsade de stora gatorna följde 
torgets form vilket gjorde att de 
bildade stora kransar runt 
staden. (Hall och Dunér, 1998) 
 
  

Figur 3 Befästningsstad Landskrona 
stadsplan 1680 Källa: Åström, 1993 

Figur 4 Radialstad Palmanova stadsplan 1593 Källa: Ahlberg, 2012 
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4.2 Den industriella epokens stad 1850-1900 

4.2.1 Esplanadstaden 

På 1800-talet rev man många av stadsbefästningarna som fanns runt om i landet. De 
ansågs vara förfallna och omoderna och det började utarbetas planer för att använda 
marken till parker. Även detta var en reaktion på en internationell trend som syftade 
till att byta ut stadsbefästningar 
mot parker, monumentala 
offentliga byggnader och 
paradgator. De stora 
stadsbränderna som bröt ut under 
denna period hade också en 
inverkan på att 
stadsplaneringsidealen 
förändrades då olika typer av 
regleringar för att motverka nya 
bränder infördes. Stora bränder 
gav också möjligheten att bygga 
om hela stader på nytt enligt nya 
planer och ideal. (Hall och Dunér, 
1998) 
 
I början av 1800-talet tillkom inte många svenska städer men längre fram, i mitten av 
århundradet när järnvägar och industrier började byggas runt om i landet växte nya 
samhällen fram vid exempelvis järnvägsknytpunkter, dessa samhällen blev längre 
fram städer. Mellan 1860-1910 växte de svenska städernas befolkning från 430 000 
invånare till 1 370 000 invånare – en tredubbling av stadsbefolkningen på 50 år. 
Detta satte krav på stadsbyggandet och för första gången började byggandet regleras 
nationellt genom en gemensam byggnadsstadga för rikets alla städer. (Ahlberg, 1998) 
 
Idealet för den nya gemensamma byggnadsstadgan som kom 1974 behöll en stor del 
av de rätvinkliga kvarteren och rutnätsmönstret, men istället för lika breda gator 
överallt skulle det enligt byggnadsstadgan byggas breda, trädplanterade huvudgator. 
De trädplanterade huvudgatorna som kom att kallas för esplanader hade en 
huvudsaklig och mycket viktig funktion – att förhindra spridningen av bränder. Tack 
vare bredare gator kunde inte eld spridas från ett kvarter till ett annat. Esplanaderna 
hade också andra sekundära funktioner som att försköna staden, öka 
framkomligheten och förbättra miljön – enligt stadgan skulle de dras i flera 
riktningar igenom staden med några kvarter emellan. (Ahlberg, 1998) 
 

Figur 5 Esplanadstad Vasa, mönsterstad 1874 Källa: Hall och 
Dunér, 1997 
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Esplanaderna var slutet av 1800-talets 
främsta kännetecken men 
byggnadsstadgan reglerade mer än bara 
gatubredd. Husens höjd i förhållande till 
gatubredd, gårdsyta, husen placering, 
takmaterial och avskurna gatuhörn som 
även det är karaktäristiskt för denna tid 
bestämdes också i stadgan. Under den här 
tiden tillkom också nya funktioner i 
städerna, bland annat järnvägen med 
tillhörande stationshus. Både 
stationshusen och andra 
förvaltningsbyggnader som sjukhus, skolor 
och i de större städerna även bankpalats, 
varuhus och saluhallar byggdes i 
monumental skala – ofta placerades de 
mitt i eller i slutet av en esplanad både av 
estetiska och praktiska skäl. Estetiskt var det fint att ha stora monumentala 
byggnader i fonden av städernas huvudgator och det var även praktiskt att 
huvudgatorna ledde till stadens viktigaste institutioner. (Ahlberg, 1998) 
 
4.2.2 Stjärnplatser 

I resten av världen hade man kommit längre än vad Sverige gjort, rutnätsmönstret 
hade många länder på kontinenten lämnat bakom sig men då 1874 års 
byggnadsstadga främst inspirerades av finska städer, som troligtvis hade inspirerats 
av ryska städer så hamnade Sverige efter. I de större städerna fanns en del inslag av 
den kontinentala trenden, men i mycket begränsad omfattning. Breda pampiga gator 
belägna på tidigare befästningsmark var ett vanligt inslag, gatorna anlades då i form 
av alléer med träd på vardera sida om gatan – till skillnad från esplanader som hade 
en trädplantering i mitten av 
gatan. Då befästningsmarken 
tidigare hade funnits runt städerna 
i cirklar var dessa gator vanligtvis 
ringformade. Diagonalgator tvärs 
över rutnätet var även det ett 
vanligt inslag på kontinenten som 
fick begränsat genomslag i de 
svenska städerna. Denna typ av 
mönster liknade radialplanen på 
många sätt då de diagonala 
gatorna som anslöt till varandra 
kunde ha ett torg i kärnan, en 
stjärnplats med utstrålande gator. 
(Ahlberg, 1998) 

Figur 6 Bred esplanad som motsvarar en kvartersrad 
Gävle 2018 Källa: Hitta.se flygfoto 

Figur 7 Stjärnplats Karlaplan Stockholm 2018 Källa: Hitta.se 
drönarbild 
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4.3 Den konstnärliga staden 1900-1930 
Vid sekelskiftet 1900 kom en reaktion mot den rationellt planerade och täta 
stenstaden med långa och raka gator. De äldre idealen ansågs vara framtagna av 
ingenjörer utan några estetiska och 
konstnärliga värden. Enligt de nya 
idealen skulle man tillbaka till 
småskaligheten med låga hus och 
oregelbundet gator som tog hänsyn till 
naturen och terrängen på platsen. 
Förutom den klassiska 
kvarterbebyggelsen i städerna började 
man bygga grönskande förstäder med 
småhus på den här tiden – detta var 
både en reaktion på stenstadens hårda 
miljö och ett resultat av att folk nu 
kunde resa längre sträckor på kortare 
tid med hjälp av förbättrade 
kommunikationer. (Ahlberg, 1988) 
 
4.3.1 Storgårdskvarter 

Tack vare 1900-talets nytänkande stadsplaneideal kunde man nu utvidga städerna 
och bebygga de platserna som hade blivit över, dessa obebyggda plaster var ofta 
kuperade och passade därför inte att bebyggas med strikt rätvinkliga kvarter och raka 
gator. De nya områdena formade konstfulla mönster med slingrande gator och med 
natur omkring, inspirationen kom från den spontana medeltidsstaden som 
anpassade sig efter markens naturliga förutsättningar. Många gånger förstärkte man 
till och med naturens naturliga oregelbundenhet av estetiska skäl, genom att ändra 
fastighetsgränser och schakta kunde man skapa en mer kuperad och intressant 
terräng. I städerna blev 
kvarten till följd av detta 
öppna och i oregelbundna 
former – innergårdarna blev 
oftast grönare och de öppna 
kvarteren anslöt till andra 
öppna kvarter. Detta gav 
upphov till namnet 
storgårdskvarter. (Ahlberg, 
1998) 
 
En bit in på 1900-talet utvecklades idealen och blev återigen lite mer rationella. De 
estetiska ambitionerna var fortfarande höga men funktionaliteten tog en allt större 
plats ju längre in på 1900-talet man kom – en faktor till det var bilismen som ställde 
högre krav på framkomlighet. Trots epokens ambitioner om att ta avstånd ifrån 

Figur 8 Terränganpassad stad Kalmar stadsplan 1906 Källa: 
Hall och Dunér 1997 

Figur 9 Storgårdskvarter i Göteborg 2018 Källa: Hitta.se drönarbild 
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stenstaden blev områdena i städerna som byggdes under denna tidperiod ändå 
tätbebyggda med höga hus och hög exploatering. Några få områden i utkanten av 
städerna bebyggdes med förgårdar som passade ihop med stadsplaneidealen men 
utöver det förverkligades idealen till största del i stadens nya förstäder. (Ahlberg, 
1998) 
 
4.3.2 Trädgårdsstaden 

I stadens ytterområden och förstäder byggdes villaområden där trädgårdstadsidealet 
tydligt kom till uttryck. Inspirationen kom ifrån England och Tyskland – 
trädgårdsstäderna bebyggdes med en liten stadsliknande kärna och omkringliggande 
småhusbebyggelse. Kärnan i tidens ideal kom verkligen fram här då man byggde 
städer i liten skala där mycket natur och terräng fick vara orörd kring småhusen. 
(Ahlberg, 1998) 
 
4.4  Funktionalismen 1930-1950 

Kring 1930 slog en helt ny riktning igenom inom stadsplanering och arkitektur – 
funktionalismen. I det funktionalistiska stadsplaneidealet förkastade man alla de 
tidigare idealen där estetik och konstnärlighet stod i fokus – både inom 
stadsplaneringen och inom 
arkitekturen skulle funktionen vara den 
enda faktorn att ta hänsyn till. 
Stenstadsbyggandets era var nu över på 
riktigt, man ändrade helt synen på hur 
en stad ska se ut – gaturummens 
utformning ändrades drastiskt och det 
klassiska stadsbyggandet med kvarter 
var borta. Trots att 
kvartersbebyggelsens era var över 
byggdes en del funktionalistiska hus i 
sådana miljöer, på platser där det fanns 
luckor som behövdes fyllas upp. (Ahlberg, 1998) 
 
Det nya idealet ville förändra samhället med hjälp av den nya teknikens möjligheter – 
man ville förbättra boendemöjligheterna för den stora massan genom att bygga 
billigt. Genom att standardisera byggandet, fokusera resurserna på enbart 
funktionalitet och inte estetik kunde man bygga för alla. Vetenskapliga studier 
utfördes på hur befolkningen använde sig av hemmen och de olika rummen. Detta 
gav tydliga riktlinjer att följa för maximal nytta i hemmet – man standardiserade till 
exempel köket genom att bestämma det mest funktionella avståndet mellan de olika 
delarna. (Ahlberg, 1998) 
 
På den här tiden växte stadsbefolkningen snabbt och de nya idéerna passade bra i 
tiden och funktionalismen fick därför starkt politiskt stöd. Influenserna för den tidiga 

Figur 10 Lamellhus i det fria tävlingsförslag Årsta, Stockholm 
1932 Källa: Åström, 1993 
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funktionella staden kom främst från Tyskland men senare in i den funktionalistiska 
epoken kom även influenser från USA och Sovjetunionens bandstäder. (Ahlberg, 
1998) 
 
4.4.1 Friliggande flerbostadshus 

Det nya sättet att bygga skiljde sig markant från tidigare – friliggande avlånga hus 
med varierande höjd byggdes mitt i grönska. Husen placerades vanligtvis på rad, 
lamellhusen som de kallades, fanns i två varianter – smalhus och tjockhus. Fokus låg 
på utformningen av bostädernas planlösning och deras läge i förhållande till 
solvinklar och ljusinsläpp. Fönster och balkonger placerades med stor varsamhet för 
att maximera ljuset, något som i den tidigare täta kvartersbyggelsen inte haft någon 
vikt. I smalhusen hade lägenheterna fönster från två väderstreck vilket gjorde att de 
kunde placeras lite hur som medan tjockhusen med ensidiga lägenheter placerades 
mer varsamt för att maximera dagsljuset. Bostadsområden separerades från 
trafiklederna och bilar separerandes från cykel- och gångtrafikanter. (Ahlberg, 1998) 
 
Alla dessa faktorer gjorde att de nya stadsdelarna fick en helt ny karaktär, de var inte 
en del av innerstaden utan renodlade bostadsområden i dåtidens stadsytterkanter – 
flerbostadshus mitt i en park. Förutom lamellhus byggdes också punkthus, hus i 
kvadratisk form som ofta 
hade fler våningsplan än 
lamellhusen. I punkthusen 
försköts ibland 
huskropparna för att skapa 
bättre möjligheter för 
solljuset att nå 
lägenheterna. Även 

punkthusen placerades fritt 
i gröna områden. (Ahlberg, 
1998) 
 
4.4.2 Grannskapsenheterna 

En bit in på den funktionalistiska epoken började man ta avstånd ifrån det monotona 
byggandet med uppradade lamellhus. Husen började byggas i vinkel, ofta fyra hus i 
vinkel som bildade en gemensam innergård. En ny husmodell som också började 
byggas var stjärnhuset, stjärnhuset bestod av flera sammanbyggda huskroppar – 
även de placerades på sätt som skapade gemensamma gårdar. Under denna tid 
började man gruppera husen för att skapa en slags gemenskap mellan de boende. 
(Ahlberg, 1998) 
 

Figur 11 Hus i park Gärdet, Stockholm Källa: Ahlberg, 1998 



 17 

I och med det nya sättet att bygga 
kom trafikdifferentieringen ännu 
längre – med grupperade hus och 
innergårdar kunde inte bilar komma 
nära husen utan innergårdarna blev 
bilfria och parkeringarna placerade i 
utkanten av de grupperade 
husgrupperna. Även synen på det 
renodlade bostadsområdet försvann 
och man började bygga 
självförsörjande bostadsområdet med 
allt ifrån små centrum till 
arbetsplatser. (Ahlberg, 1998) 
 
4.4 De storskaliga förorterna 1965-1975 
Under 1960-talet led Sverige av en stor bostadsbrist och staten lanserade det så 
kallade miljonprogrammet – på tio år skulle man bygga en miljon lägenheter och på 
så sätt bygga bort bostadsbristen. Genom ett industrialiserat och standardiserat 
byggande skulle man klara av det ambitiöst uppsatta målet. Standardiseringens 
omfattning under miljonprogramsåren var större än i början av den funktionalistiska 
eran. (Ahlberg, 1998)  
 
4.4.1 Miljonprogrammet 

Under miljonprogramsåren skedde byggandet i form av stadsutbyggnad, man hade 
sedan ett par decennium lämnat stenstadens ideal och slutat förtäta. För att kunna 
bygga så många nya bostäder, utan stenstadens täthet, fick man ta i anspråk mycket 
åkermark i utkanten av städerna 
vilket gjorde att 
miljonprogramområdena 
mycket ofta blev förorter till 
större städer alternativt 
bostadsområden i utkanten av 
mindre städer. Områdena 
stadsplanerades med ett 
storskaligt ideal där stora 
områden byggdes, inte bara 
enskilda hus – detta tillsammans 
med den stora standardiseringen 
av byggandet gjorde att man fick 
nästan identiska områden i 
utkanten av varje stad. (Björk 
och Reppen, 2000) 

Figur 12 Grupperade lamellhus Årsta, Stockholm 2018 Källa: 
Hitta.se drönarbild 

Figur 13 Miljonprogramsförort 1991 Skärholmen, Stockholm Källa: 
Ahlberg, 1998 
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Husen byggdes liksom tidigare årtionden friliggande utan klassiska gaturum – även 
hustyperna och arkitekturen hade mycket gemensamt med tidigare årtionden. Det 
funktionalistiska idealet levde fortfarande kvar men i större skala. Den hustyp som 
många förknippade med miljonprogrammet var skivhuset – skivhuset var en variant 
av lamellhuset dock i större skala, både på höjden, bredden och också på längden. 
Skivhusen placerades ofta uppradade med innergårdar mellan. Till skillnad från på 
30- 40- och 50-talet gjordes inte lika stora ansträngningar att behålla vegetationen 
nära bostäderna vilket ledde till att bostadsområdena inte blev som stora parker med 
friliggande flerbostadshus. (Björk och Reppen, 2000) 
 
Förutom de uppradade skivhusen fanns det också klassiska lamellhus som placerades 
på tvären mellan skivhusen eller grupperade med fyra hus som omringade en 
innergård. Även punkthus byggdes under miljonprogramåren, då något högre än vad 
de byggts tidigare. Trots att man inte behöll vegetationen runt husen på samma sätt 
som man hade gjort tidigare var områdena ofta, tack vare sitt läge utanför eller i 
ytterkanterna av en stad, omringade av natur. (Björk och Reppen, 2000) 
 
I linje med ideologin som låg bakom miljonprogrammet, viljan att ge Sveriges 
befolkning en hög bostadsstandard, ingick det också att göra de nya områdena trygga. 
Under 1960-talet och strax innan ökade den privata biltrafiken väldigt mycket och 
som direkt följd av detta utformade man riktlinjer kring hur man skulle hantera det i 
de nya bostadsområdena. Riktlinjerna fokuserade på trafiksäkerheten och på att de 
boende, framförallt barnen, skulle kunna röra sig säkert i sina egna bostadsområden. 
Redan under 1950-talet hade man infört en delvis separering mellan bostäder och 
biltrafik men under 1960-talet 
blev den mer radikal. Vägar för 
fotgängare och trafikfordon 
separerades inte bara i direkt 
anslutning till bostäderna utan 
boende skulle kunna ta sig runt 
i hela områden utan att behöva 
korsa en bilväg. Med hjälp av 
gångtunnlar och gångbroar 
kunde de gående promenera 
fritt och säkert – till följd av 
detta fick bilvägarna karaktär 
av trafikleder som löpte 
igenom områdena. (Björk och 
Reppen, 2000) 
 
En ytterligare faktor som ingick i miljonprogrammets stadsplaneideal var närheten 
till kommersiell service. Under tidigare årtionden hade man börjat bygga renodlade 
bostadsområden utan kommersiell service, sedan återinfört kommersiell service i 50-
talets självförsörjande bostadsområden. Under 1960-talet fortsatte man bygga 

Figur 14 Trafikseparerande bro Husby, Stockholm 2017 Källa: Google 
Maps Street View 
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bostadsområden som erbjöd allt ifrån simhallar och restauranger till 
livsmedelsbutiker och skolor. Däremot hade man inte samma ambitioner att skapa 
arbetsplatser och en stadsmässig kommersiell service – istället hade man samlade 
anläggningar, ibland köpcentrum, centralt i området för de boendes bekvämlighet. 
(Björk och Reppen, 2000) 
 
Mot slutet av miljonprogramseran hade man i princip lyckats bygga bort 
bostadsbristen och istället för storskaligheten som hade kännetecknat 
miljonprogrammen började man bygga småskaligt. I utkanten av befintliga 
miljonprogramsområdet och på helt nya platser började man bygga småhus – även 
de väldigt standardiserade och uppradade på rationella sätt. De renodlade 
småhusområdena från miljonprogrammets sista år erbjöd inte samma typ av 
kommersiell service som de storskaliga förorterna men trafiksepareringen hade stort 
fokus även i dessa områden. Småhusen byggdes längs skaftgator med vändplaner i 
slutet, allt för att undvika genomfartstrafik. Man anlade även renodlade gångvägar 
mellan de olika småhusgatorna för att kunna ta sig mellan på ett säkert sätt. (Björk 
och Reppen, 2000) 
 
Efter miljonprogramåren hade man byggt i så hög omfattning att man inte bara 
byggde bort bostadsbristen utan skapade ett överskott av bostäder – många 
lägenheter stod helt plötsligt tomma. På vissa platser var vakanserna så höga att man 
till och med rev hus. (Boverket, 2014) Tack vare byggandet under 60- och 70-talet har 
Sveriges bostadsbyggande 
kunnat ta ett långt uppehåll med 
årtionden av låg mängd 
nybyggande. Det långa 
uppehållet har dock gjort att vi 
idag och sedan ett antal år 
tillbaka befinner oss i samma 
situation som fick staten att 

initiera ett miljonprogram. 
(Boverket, 2002) 

  

Figur 15 Småhusområde från 70-talet Märsta 2011 Källa: Google Maps 
Street View 
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5. TRE EXEMPEL – STOCKHOLM, SKÖVDE OCH ÖREBRO 

5.1 Stockholm 
Stockholm, Sveriges huvudstad var redan under medeltiden en av de mest 
betydelsefulla städerna i landet. Stockholm grundlades på 1200-talet av Birger Jarl 
och innan dess fanns ingen bebyggelse på ön. Staden utvecklades snabbt till landets 
ledande med hjälp av metallhandeln med Tyskland. Förutom metall blev Stockholm 
även centrum för handel av skinn, hudar och fisk tack vare regleringar som gjorde att 
invånare från Norrland och Finland enbart fick sälja sina varor genom Stockholm. 
(Åström, 1993) 
 
Stadsholmen, dagens Gamla Stan, var ön som 
Stockholm från början grundades på. Under 
början av medeltiden var ön mindre än vad den är 
idag och i takt med att staden växte fick man 
förstora ön genom att göra utfyllnader i vattnet. 
Bebyggelsen bestod till stora delar av 
tvåvåningshus och utanför Stadsholmen, på 
malmarna, började det inte byggas förrän mot 
slutet av medeltiden – bebyggelsen hade dock 
ingen stadsmässig karaktär. (Åström, 1993) 
 
Nedan kommer olika områden som är byggda 
under de olika epokerna att presenteras. 
Områdena är exempel och inte nödvändigtvis de 
enda som byggdes i staden under respektive 
tidsperiod, ju närmare nutid vi kommer desto fler 
områden finns det från varje tidperiod.  
 
5.1.1 Sveriges huvudstad 1600-1750 – Stadsholmen och Malmarna  

Stormaktstidens viktigaste stadsbyggande ägde rum i Stockholm, under den här tiden 
blev staden bland annat rikets huvudstad vilket medförde att ämbets- och adelsmän 
som ville vara i regeringens närhet byggde ståtliga byggnader och palats. Slottet Tre 
kronor som i början av 1600-talet fortfarande hade kvar sin medeltida gatustruktur 
inom stadsmurarna förnyades. Stadsmurarna revs och istället anlade man kajer och 
öppna platser mellan bebyggelsen och vattnet – Vaxholms fästning fick ta över 
ansvaret för Stockholms försvar. (Åström, 1993) 
 
På Norrmalm och Södermalm fanns redan en befintlig bebyggelse och nu började 
även Östermalm och Kungsholmen exploateras. Stadsholmens bebyggelse förnyades 
och hushöjderna ökades till tre och fyra våningar – många byggnader blev även 
utsmyckade. 1625 brann de sydvästra delarna av Stadsholmen ner och efter det 
infördes ett rätvinkligt stadsplanemönster även där. (Åström, 1993) 

Figur 16 Karta över Stadsholmen, Stockholm 
1626 Källa: Ahlberg, 2012 
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1640 upprättades en regleringsplan som blev Stockholms första betydande stadsplan 
– planen genomfördes lyckligtvis i stora drag. Rutnätsmönstret skulle prägla hela 
staden och någon hänsyn togs inte till befintliga förhållanden. En ny bestämmelse 
som utfärdades krävde också att 
bebyggelse inom 
regleringsområdet skulle uppföras 
i sten vilket ledde till att många 
fastighetsägare med otillräckliga 
ekonomiska medel för att uppfylla 
kravet fick flytta ut till stadens 
utkanter där träbebyggelse 
fortfarande var tillåtet. På grund 
av den kuperade terrängen 
krävdes omfattande schaktnings- 
och utfyllnadsarbeten för att de 
nya gatorna skulle kunna 
bebyggas. I princip alla 
höjdskillnader planades ut med 
undantag för Brunkebergsåsen som fick vara kvar. (Åström, 1993) 
 
I mitten av 1600-talet arbetades det fram ett nytt förslag till ombyggnad av slottet – 
samtidigt kom tanken fram på att anlägga en rak monumentalgata från nuvarande 
Ulriksdal, rakt igenom Brunkebergsåsen och fram till slottet. Arbetet påbörjades och 
höll på i ett par årtionden men avbröts sedan på 1690-talet då slottet ödelades av en 
brand. Snabbt var ritningar för ett nytt slott färdiga och decennier senare framlades 
även ett radikalt förslag för slottets omgivning. Planerna var storslagna och Sverige 
befann sig i en politisk och ekonomisk olycklig tid vilket gjorde att planerna hölls 
hemliga fram till 1770-talet. På 1770-talet lät kungen till att bygga en opera i 
anslutning till Gustav Adolfs Torg och tvärs över torget där Torstensonska huset låg 
byggdes exteriören om till en exakt kopia av operan. Detta var en del av de storslagna 
planerna som hållits hemliga under flera årtionden. Utöver det gjordes inga 
ytterligare försök till att förverkliga de gamla planerna utan kungen hade en egen 
vision – visionen var att anlägga en paradgata genom Brunkebergsåsen fram till ett 
nytt slott i Hagaparken. (Åström, 1993) 
 
Stadsplaneringen under den här tidsperioden cirkulerade mycket kring slottet och 
dess omgivningar i Stockholm men i början av 1700-talet började man intressera sig 
för stränderna i staden. Precis som i andra städer gick tomtgränserna vid vattnet 
ända ner till strandlinjen och gatorna löpte på insidan av tomterna. Systemet ansågs 
vara otillfredsställande och man ville tillvarata läget vid vattnet för staden och ge 
mötet mellan bebyggelse och vatten en mer stadsmässig karaktär. År 1725 kom en ny 
byggnadsordning och det stadgades att gator och allmänna platser skulle anläggas 

Figur 17 Karta över Stockholm 1640 Källa: Åström, 1993 
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utmed vattnet. I praktiken tog det däremot lång tid att utföra dessa arbeten och 50 år 
senare fanns det bara två strandgator i Stockholm. (Åström, 1993) 
 
5.1.2 Lindhagenplanen 1866 - Innerstan 

Precis som många andra städer var Stockholm en relativt liten stad som växte 
explosionsartat under andra halvan av 1800-talet. Stockholm tredubblade sitt 
invånarantal på bara 50 
år, mycket tack vare 
industrialiseringen som 
lockade folk till staden. 
1866 upprättades en ny 
stadsplan av Albert 
Lindhagen, en plan som 
anses vara inspirerad av 
de omfattande ingreppen 
som tidigare hade skett i 
Paris. Planen har till stor 
del gett upphov till dagens 
planmönster i Stockholms 
innerstad, trots att 
planens mest storslagna 
anläggningar aldrig förverkligades. (Åström, 1993) 
 
Det mest radikala förslaget som planen kom med var att Sveavägen skulle anläggas 
som en lång paradgata från Norrtull till slottet i samma stil som Champs-Elysées. 
Trots att idén var radikal var den inte den första i sitt slag utan flera gånger tidigare 
hade det funnits ambitiösa planer för pampiga gator som skulle leda till slottet. 
(Åström, 1993) 
 
1866 års plan kom visserligen före den nationella byggnadsstadgan men trots det kan 
man se många av stadgans regleringar i planen. Lindhagenplanen följde 
rutnätsmönstret som sedan tidigare präglat Stockholm men förslog bredare 
esplanader och stjärnplatser. Karlaplan är en sådan stjärnplats som kom till i 
samband med Lindhagens stadsplan – planen var att det skulle utstråla huvudstråk 
från det runda Karlaplan. I planen ledde ett av stråken ändå bort till Kungsholmen 
där ytterligare en stjärnplats skulle anläggas. Idag är Karlaplan inte utbyggt enligt 
planen men planmönstret har sitt ursprung i Lindhagenplanen. Från Karlaplan löper 
idag Karlavägen och Narvavägen som båda är ståtliga esplanader. (Åström, 1993) 
 
5.1.3 Stadsplan 1906 och 1909 – Lärkstaden och Rödabergsområdet 

Rutnätsplanerna som dominerade stadsplaneringen före 1900-talet var svåra att 
anpassa efter de mest kuperade områdena – och Stockholm hade gott om dem. 
Under 1900-talet då man gick ifrån de strikt rätvinkliga kvarteren med raka gator 

Figur 18 Lindhagens stadsplan över Stockholm 1866 Källa: Åström, 1993 
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kunde man börja bebygga delarna som i Lindhagenplanen aldrig blev exploaterade. 
De nya idealen med slingriga gator och terränganpassning gjorde att nya delar av 
Stockholm kunde planläggas. (Åström, 1993) 
 
Lärkstaden i Stockholm var ett av de 
områdena som inte hade lämpat sig 
för rutnätsstaden men som nu 
kunde planläggas enligt de nya 
idealen. Planen bestod bara av fyra 
kvarter och viljan var att skapa ett 
lugnt renodlat bostadsområde med 
enfamiljshus i tre våningar. 
Lägenheterna blev väldigt stora och 
planen hindrade butiker i markplan 
för att skapa det lugna och stilla 
bostadsområdet. Idag finns 
Lärkstaden bevarat i bra skick, om 
än inte som renodlat 
bostadsområde, området består 
också av fler än de fyra kvarteren som ingick i 1906 års stadsplan. (Åström, 1993) 
 
Rödabergsområdet var ytterligare en höjd som aldrig blev planlagd av Lindhagen 
men som år 1909 planlades tack vare de nya idealen. Området bebyggdes med tre till 
fyra våningars hyreshus med planterade gårdar och förgårdar. De öppna kvarteren 
bildade tillsammans stora kvarter i oregelbunden form. Karlbergsvägen som gränsar 
till områdets sydvästra sida är klassisk allégata från denna tid. Precis som i 
Lärkstaden var ambitionen att skapa ett bostadsområde och endast gatorna ut mot 
staden hade butiker i entréplan medan områdets lokalgator var butiksfria. (Åström, 
1993) 

 

Figur 19 Lärkstaden, Stockholm 2014 Källa: Google Maps Street 
View 

Figur 21 Rödabergsområdet, Stockholm 2018 
Källa: Hitta.se flygfoto 

Figur 20 Rödabergsområdet, Stockholm stadsplan 1909 
Källa: Åström, 1993 
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5.1.4 Trädgårdsstaden 1907 – Enskede 

1904 köpte Stockholms stad upp Enskede Gård för att bygga bostäder – planen var 
att erbjuda familjer ett alternativ till de ohälsosamma miljöerna i centrala Stockholm. 
Den första stadsplanen upprättades år 1907 – planen var inspirerad av de engelska 
trägårdstäderna och planerade kvarter i oregelbunden form och slingriga gator. I 
utkanterna av området och 
längs huvudgatorna skulle 
det byggas flerbostadshus i 
tre våningar men övriga 
kvarter skulle bebyggas 
med småhus. Både 
radhuslängor, parhus och 
också villor förekom. Mark 
reserverades även för 
allmänna platser, 
idrottsplatser, skolor och 
andra offentliga byggnader.  
(Wehlin-Fürst, 1999) 
 
Planen väckte mycket uppmärksamhet och var den första i sitt slag i Sverige. Sedan 
tidigare fanns det ett par förstäder runt om i Stockholm men de hade vuxit fram 
spontant utan någon stadsplan. (Wehlin-Fürst, 1999) 
 
5.1.5 Funktionalismen 1930 – Kristineberg, Fredhäll och Gärdet   

Redan på slutet av 1920-talet framlades 
det intressanta förslag om utbyggnad 
på västra Kungsholmen och Gärdet som 
då var helt obebyggda naturområden. 
En stadsplanetävling utlystes för 
Kristineberg och Fredhäll på västra 
Kungsholmen och två tävlingsförslag 
tilldelades första plats. I det ena av de 
vinnande tävlingsförslagen lämnades 
områdets finaste partier obebyggda för 
att skapa en stor naturpark. Trots 
funktionalismens nya tänk om ljus och 
frihet ser man i tävlingsförslaget att en 
viss slags kvartersbebyggelse 
dominerade, om än inte sluten sådan. I det andra vinnande tävlingsförslaget syntes 
det dock tydligt att de tyska idéerna och stadsplaneidealen hade inspirerat. Husen var 
i det andra förslaget friliggande och låg i längor istället för runt kvarter. (Åström, 
1993) 
 

Figur 22 Enskede trädgårdsstad, Stockholm 2018 Hitta.se drönarbild 

 

Figur 23 Kristineberg och Fredhäll, Stockholm tävlingsförslag 
1927 Källa: Åström, 1993 
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Året efter västra Kungsholmens stadsplanetävling kom mannen bakom ett av de 
vinnande förslagen med ett nytt radikalt förslag, nu för Gärdet. Man föreslog 
exploatera Gärdet med hus i 12 respektive 20 våningar – genom att bygga på höjden 
kunde det höga exploateringskravet uppfyllas utan att för den delen uppta för mycket 
mark. (Åström, 1993) 
 
Varken förslagen för västra Kungsholmen eller Gärdet förverkligades men de var ett 
tecken på de nya vindarna som skulle dominera stadsplanetänket under 1930-talet. 
Idag är båda områdena bebyggda i funktionalistisk stil och Gärdet är exploaterat med 
högre bebyggelse än vad som är vanligt 
förekommande för 30-talet. Runt om i 
Stockholm byggdes ytterligare områden i 
funktionalistisk stil – Hjorthagen strax 
norr om Gärdet blev det första renodlade 
lamellhusområdet och Danviksklippan 
bebyggdes med punkthus. En bit in på den 
funktionalistiska eran började man sakna 
de intima gårdsrummen som förlorades i 
all öppenhet, husen började grupperas och 
stjärnhusen introducerades – i Stockholm 
blev Gröndal först ut med den hustypen. 
(Åström, 1993) 
 
5.1.6 ABC-staden 1950 – Vällingby 

Som första stad i Sverige byggdes Vällingby enligt ABC-principen – arbete, bostad 
och centrum skulle inrymmas i den självförsörjda staden. Planerna för Vällingby 
inkluderade flera stadsdelar som tillsammans hade 60 000 invånare och 
utgångenpunkten var att dessa till viss del skulle uppnå självförsörjning inte bara när 
det kom till kommersiella, kulturella och sociala funktioner utan även arbetsplatser. 
Majoriteten av stadsdelarna i Vällingby fick egna tunnelbanestationer och ett eget 
lokalt centrum. Närmast de lokala centrumen skulle det byggas flerfamiljshus och 
utanför dessa skulle småhus dominera. (Åström, 1993) 
 
Ju närmare Vällingby centrum desto 
högre byggnader byggdes, vanligt 
var punkthus runt centrum, 
lamellhus längre ut och småhus 
ännu längre ut i ringar. 
Funktionalismen som slagit igenom 
ett par årtionden innan levde 
fortfarande kvar och precis som 
under 40-talet grupperade man 
lamellhusen istället för att placera 
de helt fristående. (Åström, 1993) 

Figur 24 Gärdet, Stockholm 1992 Källa: Ahlberg, 1998 

Figur 25 Högt mot centrum och lågt bort från centrum Vällingby, 
Stockholm 2018 Källa: Hitta.se drönarbild 
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Vällingby centrum som var ABC-stadens huvudcentrum invigdes 1954 – förutom 
butiker huserade banker, biograf, restaurang, post med mera. Centrumet blev 
attraktivt, delvis på bekostad av de lokala centrumen och bara några år efter 
invigningen behövde centrumet byggas ut. Trots centrumets attraktivitet lyckades 
man inte lika bra med arbetsdelen av visionen utan 80 % av de boende jobbade 
utanför området. (Åström, 1993) 
 
Efter utbyggnaden av Vällingby började man också bygga Farsta enligt samma 
princip. Förutom ABC-städer byggdes under den här tiden grannskapsenheter som 
följde samma princip men i mindre skala. (Åström, 1993) 
 
5.1.7 Miljonprogrammet 1965-1795 – Tensta  

1962 utlovades att lägenheter för 160 
000 invånare skulle byggas på 
Järvafältet inom åtta år. En stor 
idétävling utlystes och de vinnande 
förslagen satte grunden för den 
generalplan som kom att gälla för 
Tensta. Generalplanen antogs 1965 
och det första spadtaget togs 1967. Så 
småningom invigdes också Tensta 
centrum och en tunnelbanestation. 
(Stockholms Stadsmuseum, 2009) 
 
Tensta byggdes på ett storskaligt sätt 
med standardiserade hus, få 
grönområden och grönstråk och ett 
starkt trafikseparerat gatunät med 
gångtunnlar och gångbroar. Tanken 
var att närheten till Järvafältet skulle 
kompensera för den obefintliga 
naturen inom Tensta. Bebyggelsen 
delades upp i tre parallella bälten – 
allra längst åt norr där motorvägen 
låg byggde man storskaliga skivhus 
som skulle skydda resten av stadsdelen mot buller. Centralt byggdes ett bälte med 
centrumfunktioner och lite lägre bebyggelse. I södra Tensta, som låg mot en dalgång 
byggdes låga lamellhus. Många av lamell- och skivhusen var försedda med loftgångar 
och det var vanligt att båda hustyperna, både de med och de utan loftgångar fanns i 
direkt närhet till varandra. Även ett litet antal radhus byggdes i Tensta under 
miljonprogramåren. (Stockholms Stadsmuseum, 2009) 
 

Figur 26 Tensta, Stockholm från E18 2018 Källa: Hitta.se 
drönarbild 

Figur 27 Tensta, Stockholm mot dalen 2018 Källa: Hitta.se 
drönarbild 
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5.2 Skövde 
Skövde, som ligger mellan Vänern och Vättern i Västra Götaland, har en 600 årig 
historia som startade med att folk vallfärdade till platsen för att besöka helgonet Elins 
gravplats. Vallfärdarna hade stor betydelse för handeln och någon gång omkring år 
1400 fick staden stadsprivilegier. (Skövde kommun, u.å.) 
 
Skövde var under sina första årshundanden en väldigt liten stad som fram till mitten 
av 1700-talet hade kvar sin medeltida stadsstruktur med oregelbundna gator som 
följde de topografiska förutsättningarna i staden. På 1500- och 1600-talet drabbades 
Skövde av många stadsbränder men trots det valde man att behålla den medeltida 
gatustrukturen istället för att införa en modernare struktur. Det var inte förrän den 
stora stadsbranden 1759, då i princip hela Skövde brann ner som det upprättades en 
stadsplan. Endast ett fåtal byggnader klarade sig undan branden och idag finns 
endast en enda byggnad bevarad från tiden innan branden. (Bergström och Carlquist, 
1991) 
 
Nedan kommer olika områden som är byggda under de olika epokerna att 
presenteras. Områdena är exempel och inte nödvändigtvis de enda som byggdes i 
staden under respektive tidperiod, ju närmare nutid vi kommer desto fler områden 
finns det från varje tidperiod.  
 
5.2.1 Stadsplan 1760 – centrala Skövde 

Redan några månader efter branden började det skissas på en ny stadsplan för 
Skövde. Det var inte helt självklart att man skulle återbygga staden utan diskussioner 
fanns om en eventuell flytt, som dock aldrig blev av. I början av 1760 antogs 
stadsplanen – den nya planen delade in staden i rätvinkliga kvarter med raka gator. 
Staden skulle få 30 kvarter varav ett skulle bli ett torg och i ett kvarter skulle kyrkan 
finnas. Samtliga tomter var lika stora och hade mått på 104 x 154 fot (30,89 m x 45,74 
m), de enda undantagna kvarteren var de där tullarna låg. I stadsplanen angavs också 
att stadsområdet skulle begränsas med ett staket. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
Tyvärr blev 1760 års stadsplan inte 
utbyggd i sin helhet och idag finns 
bara ett tiotal av de 74 planlagda 
tomterna kvar med sina ursprungliga 
mått. Husen är byggda några 
decennier efter stadsplanens 
antagande men trots det är de byggda 
i samma småskaliga karaktär som 
rådde under mitten av 1700-talet. 
Rådhuset är i princip det enda i 
Skövde som finns kvar från 1700-
talet. (Bergström och Carlquist, 1991) 

Figur 28 Rutnätsstad Skövde stadsplan 1760 Källa: Bergström och 
Carlquist, 1991 
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5.2.2 Järnvägen öppnas 1859 – centrala Skövde 

100 år efter Skövdes sista stadsbrand kom järnvägen till Skövde. Järnvägens 
betydelse kom att bli väldigt viktig för staden som blev en järnvägsknutpunkt och 
kunde växa till sig. De förbättrade kommunikationerna gjorde att nya industrier 
kunde etablera sig i staden som på 50 år blev länets största stad, från att tidigare ha 
varit obetydlig. Järnvägen påverkade inte bara stadens befolkningstillväxt utan även 
stadens utformning kom att påverkas. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
I Skövdes östra ytterkant placerades järnvägsstationen med tillhörande stationshus 
och järnvägspark. Det som tidigare hade varit stadens utkant kom att bli en av 
Skövdes viktigaste platser och gatan som gick från torget och ut till stationshuset blev 
ett viktigt huvudstråk. Stationshuset var från början tänkt att placeras i 
huvudstråkets slut som en monumental fond men inflytelserika män i staden fick 
igenom att flytta stationshuset strax söderut för att inte förstöra utsikten från gatan. 
Stationshusets placering kom också att ha betydelse för kvarteren närmast det – 
platsen framför stationshuset bebyggdes med högborgerliga och pampiga byggnader 
som tillsammans bildade Skövdes framsida. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
Stadens bebyggelse rymdes fram till 1860 i stadsplanen från 1760 och många av 
byggnaderna var fortfarande bara i ett våningsplan, med undantag för de lite finare 
gatorna i anslutning till rådhuset och skolan där det fanns ett antal tvåvåningshus. År 
1860 uppstod ett behov att utvidga 
staden och en ny plankarta 
upprättades, den nya plankartan 
innehöll dock bara tre nya tomter och 
en förlängning av S:ta Helenagatan. 
Bara tre år senare, 1863 upprättades 
ännu en ny plankarta som innehöll ett 
femtiotal nya tomter – främst söder om 
staden. Plankartan var ett sätt för 
staden att kontrollera den expansion 
som förväntades följa av järnvägen 
etablering. Söder om staden, där de 
allra flesta nya kvarter planerades, 
skulle en bredare gata anläggas – 
Kungsgatan som tidigare hade varit 
Södra Staketgatan. Tyvärr så byggdes 
inte kvarteren söder om Kungsgatan ut 
förrän den stora regleringsplanen 
arbetades fram på 1870-talet. 
(Bergström och Carlquist, 1991) 
 

Figur 29 Järnvägsstaden plankarta 1863 Skövde Källa: 
Bergström och Carlquist, 1991 
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Ambitionerna efter järnvägsbygget var höga och förutom stadens utbyggnad fanns 
även en ambition att försköna den. Tack vare en flytt av kyrkoherdebostället fick 
staden en plats att anlägga en helt ny stadspark. Även en vattenkuranstalt anlades i 
Boulognerskogen i järnvägens närhet och Skövde kom att bli en populär kurort under 
de sista decennierna på 1800-talet. Även en restaurang anlades i vattenkuranstaltens 
närhet och området blev ett populärt område att promenera runt på. (Bergström och 
Carlquist, 1991) 
 
5.2.3 Nya byggnadsstadgan 1874 – centrala Skövde 

Den första stadsplanen som kom ut i Skövde efter 1874 var 1877 års stadsplan. Den 
nya planen lämnade stadens norra gräns 
orörd medan utbyggnaden skedde i de södra 
delarna. Planen bildade fortfarande det 
klassiska rutnätsmönstret men innehöll 
också de breda brandgatorna som tidigare 
inte funnits. Som tidigare nämnt var deras 
syfte främst att förhindra spridningen av 
bränder men de trädplanterade 
esplanaderna tjänade också ett estetiskt 
syfte. Inte bara de stora huvudspråken 
planerade anläggas med grönska utan även 
gröna förgårdar planerades. En ny skola, 
Elementarskolan bildade tillsammans med 
ett nytt torg, Nytorget, ett centrum som 
esplanaderna utgick ifrån. Skolan tjänade 
också som den monumentala byggnaden 
som man kunde se i fond från alla stadens 
huvudstråk. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
Redan året efter upprättande av den nya stadsplanen började kvarteren strax söder 
om Kungsgatan bebyggas med flerbostadshus och på båda sidorna om 
Drottninggatan byggdes det fristående villor. Den nya bebyggelsens skala förändrade 
staden och arkitekturen – byggnaderna blev mer avancerade och påminde om 
arkitekturen som tidigare 
bara användes i de större 
städerna. Trottoarer och 
gånghällar byggdes också i 
stadens äldre delar. 
Byggnadstakten avtog dock 
efter 1880-talets mitt och 
planen blev inte utbyggd i 
sin helhet. (Bergström och 
Carlquist, 1991) 

Figur 30 Esplanadstaden stadsplan 1877 Skövde Källa: 
Bergström och Carlquist, 1991 

Figur 31 Villastaden med esplanad Drottninggatan, Skövde 2018 Källa: 
Google Maps Street View 
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5.2.4 Stadsplan 1903 – Vasastaden och Västermalm  

På 1900-talets början och strax där innan tillkom tre regementen, ett 
elektricitetsverk, ett gasverk och en ny järnvägssträckning i Skövde. Tack vare de 
nytillkomna anläggningarna fanns det återigen en ambition på att utvidga staden och 
år 1903 fastställdes en helt ny stadsplan utanför stadens befintliga rutnätsplan. Den 
nya stadsplanen avsåg att förse Skövde med 350 nya tomter söder och väster om den 
befintliga staden. Både i söder och i väster låg den nya stadsdelens gräns mot den 
planerade järnvägen som öppnades för trafik 1904. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
Den nya stadsplanen följde trenden i 
resten av Sverige – planen visade på 
ett helt nytt tänk som inte följde det 
tidigare vedertagna 
rutnätsmönstret. De nya gatorna 
skulle slingra sig genom den 
kuperade terrängen som tidigare 
inte kunnat bebyggas med raka 
gator och rätvinkliga kvarter. Även 
områdena som planlades för 1877 
års stadsplan men aldrig bebyggdes 
ingick i den nya oregelbundna 
kvartersstaden. Kvarteren blev av 
naturliga skäl i varierande storlekar 
och högt belägna platser sparades 
för mer monumentala byggnader 
och parker – på många sätt påminde 
den nya stadsdelen om medeltidens 
oregelbundenhet och respekt för 
naturens förutsättningar. (Bergström 
och Carlquist, 1991) 
 
Vasastaden som främst kom att utgöra de södra delarna av planen började 
omedelbart byggas – området som utgjorde de västra delarna av stadsplanen, 
Västermalm började inte bebyggas förrän ett decennium senare. Med de nya 
regementena planerades det att officerarna skulle utgöra en stor del av byggherrarna 
och så blev det också. Många tomter bebyggdes med villor, villor inredda som en 
bostad förekom men ofta byggdes villor med ett fåtal stora lägenheter avsedda för 
uthyrning. Smålägenheter byggdes också för de ensamstående militärerna. 
Villabebyggelsen dominerade under den här tiden i Skövde och även de 
flerbostadshus som byggdes var ofta fristående med en grön gård, redan så tidigt som 
på 1900-talets början slutade det byggas slutna kvarter i staden. (Bergström och 
Carlquist, 1991) 
 

Figur 32 Terränganpassad stad Västermalm och Vasastaden, 
Skövde stadsplan 1903 Källa: Bergström och Carlquist, 1991 
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På 1910-talet fortsatte man att bygga breda trädplanterade gator och i den nya 
stadsdelen kom Vasaplan att bli den viktigaste platsbildningen med utstrålande 
esplanader som bildade en stjärnplats. De öst-västligt sträckta esplanaderna ledde 
enda ut till Västermalm som även det bebyggdes med villor, i ännu större 
utsträckning än Vasastaden. Västermalm bebyggdes dock inte i sin helhet enligt 1903 
års stadsplan utan ett par decennier senare planlades de obebyggda områdena på 
nytt, enligt nya ideal. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
5.2.5 Stadsplan 1925 och 1944 – Norrmalm  

Områdena norr om Skövde hade bildat en slags förstad utan någon som helst 
gällande stadsplan och under 1910-talet början frågan komma upp om att upprätta en 
stadsplan för Norrmalm och samtidigt inkorporera stadsdelen med de gamla delarna. 
1925 antogs en ny stadsplan för området och även här bebyggdes området främst 
med fristående småhus och flerbostadsvillor. Folkhemsbygget tog fart i Skövde och 
den gamla byggnadsstilen 
och det byggnadstänket fick 
lämna företräde för det 
funktionalistiska idealet. 
Några få byggnader var 
dock undantag för detta, 
husen i södra Norrmalm 
som gränsade mot staden 
bebyggdes i klassicistisk stil 
för att övergången mellan 
centrala Skövde och 
Norrmalm skulle vara mer 
tilltalande. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
1944 fastställdes en ny stadsplan för 
det västra övningsfältet som övergivits 
av trängen. Området planerades i 
funktionalistisk stil med fristående 
flerbostadshus uppradade för bästa 
möjliga solvinkel. Husen var i enhetlig 
stil med långsmala lamellhus och 
området byggdes snabbt ut. 
Lamellhusen var längre än hustyperna 
man var van vid och fick därför flera 
trappuppgångar per hus och de 
placerades på gröna fält omgivna av 
fruktträdgårdar. För första gången någonsin byggdes det också punkthus i Skövde. 
(Bergström och Carlquist, 1991) 
 

Figur 33 Norrmalm villastad, Skövde 1935 Källa: Bergström och Carlquist, 
1991 

Figur 34 Västra Fältet, Skövde 1940 Källa: Bergström och 
Carlquist, 1991 
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5.2.6 Stadsplan 1947 – Östermalm 

Skövdes kommunala bostadsbolag 
bildades år 1942 och år 1947 
fastställdes en ny stadsplan för det 
som kom att kallas Lakestan på 
Östermalm. Skövdebostäder, det 
kommunala bostadsbolaget, skulle 
bygga billiga och bra bostäder enligt 
grannskapsenhetens ideal. 
Lamellhus placerades runt gröna 
gårdar och både kommersiell service 
och skolor fanns inom området, ett 
litet torg med kringliggande 
centrum placerades i områdets södra delar. Denna typ av byggande var helt nytt för 
Skövde och även resten av Sverige. Områdets parkeringsplatser fanns samlade och 
biltrafiken kunde på så sätt inte nå nära husen och de gröna gårdarna blev bilfria. 
(Bergström och Carlquist, 1991) 
 
Under 1950-talet utvidgades området och ett villaområde byggdes till söder och 
ytterligare hyreshus till öster. Norr om området fanns sedan tidigare bebyggelse från 
1920-talet och framåt. (Bergström och Carlquist, 1991) 
 
5.2.7 Miljonprogrammet – Södra Ryd 

Södra Ryd var ett av de områden som 
byggdes under miljonprogrammet. Som 
många andra miljonprogramsområden var 
Södra Ryd placerat i utkanten av norra 
Skövde. Södra delarna bebyggdes med 
uppradade lamellhus medan norra delarna, 
som upptar störst yta bebyggdes med 
friliggande småhus och radhus. I centrala 
Södra Ryd anlades ett torg med 
centrumverksamhet och i anslutning även 
områdets skola. I centrumets närhet byggdes 
även ett par skivhus i mindre modell. 
Förutom skivhusen i närhet till centrum 
finns ingen hög bebyggelse utan området 
domineras av småhusområden och lägre 
lamellhusområden. (Skövde kommun, 2011) 
 
Trafiksepareringen i Södra Ryd var inte så tydlig och gångbroar förkom till exempel 
inte alls i området och inte heller gångtunnlar. Tecken på trafiksepareringen ser man 
dock om än inte i lika stor utsträckning som i mer storskaliga områden. Områdets två 
stora trafikleder gick i utkanten och runt Södra Ryd med gator in till 

Figur 35Grannskapsenhet i Lakestan, Skövde 1952 Källa: 
Bergström och Carlquist, 1991 

Figur 36 Miljonprogramsförort Södra Ryd, Skövde 
2018 Källa: Google Maps flygfoto 
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bostadsområdena utformade i skaft, både mindre och större gator. Radhusområdena 
hade samlade parkeringsplatser i utkanten medan villaområdena hade 
återvändsgränder för att undvika genomfartstrafik. Olika gator avgränsades av gröna 
ytor med gångvägar och gångstigar som gjorde att barnen kunde röra sig fritt mellan 
gatorna. (Skövde kommun, 2011) 

 
5.3 Örebro 
Sveriges dåtida knutpunkt där flera av de viktigaste vägarna genom landet passerade, 
den allra viktigaste mellan Uppland och Västergötland, följde en rullstensås. På 
platsen där åsen korsade Svartån var ån så grund att man kunde passera men så 
småningom byggdes en bro över, Örebron. Tack vare det den nya överfarten kunde en 
liten köpstad växa upp. (Fransson, 2016) 
 
Örebro som ligger strax före utloppet i Hjälmaren och på Örebroåsen var en viktig 
stad under medeltiden. Staden fick sin betydelse tack vare järnhandeln och sin 
funktion som administrativt centrum för södra Bergslagen. (Ahlberg, 2012) Många av 
köpmännen i Örebro kom från Tyskland och Örebro anlades med hjälp av dem enligt 
tyskt mönster – ett torg mitt i staden med anslutande rådhus och kyrka. Staden tros 
ha fått stadsprivilegier under 1260-talet och även om den med dagens mått mätta var 
en väldigt liten stad beskrevs den på 1300-talet som tämligen stor. (Fransson, 2016) 
Från den medeltida staden finns idag bara få gator kvar, däremot finns kyrkan, S:t 
Nicolai, och slottets äldsta delar bevarade (Ahlberg, 2012).  
 
Nedan kommer olika områden som är byggda under de olika epokerna att 
presenteras. Områdena är exempel och inte nödvändigtvis de enda som byggdes i 
staden under respektive tidsperiod, ju närmare nutid vi kommer desto fler områden 
finns det från varje tidperiod.  
 
5.3.1 Befästningsstaden blir rutnätsstad 1600-1850 – Centrala Örebro 

År 1639 tog man ett beslut om att utvidga 
Örebro, man valde att smedernas mark 
strax utanför stadskärnan skulle ingå i 
staden. Planerna innebar en stor 
utbyggnad av stadens östra sida och runt 
staden byggdes en befästning med 
bastioner. Stadens gamla delar förändrades 
inte nämnvärt utan behöll sitt medeltida 
stadsplanemönster. I den nya delen av 
staden var kvarteren regelbundna och 
rätvinkliga, med undantag av kvarteren 
direkt intill ån som på ena sidan följde det 
rätvinkliga nätet men på andra sidan 
gränsade mot ån. (Ahlberg, 2012) 

Figur 37 Befästningsstad, Örebro plan från 1639 Källa: 
Ahlberg, 2012 
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1654 kom en ny regleringsplan, planen omfattade största delen av det då befintliga 
Örebro. Planen följde ett rakt och rätvinkligt mönster med olika stora kvarter och en 
lång huvudgata. I och med den nya planen skulle torget, som låg på östra sidan om 
kyrkan, bli större och genom att placera två avkortade kvarter i anslutning till torget 
hamnade kyrkan i torgets fond. Tyvärr byggdes endast en del av denna plan ut trots 
flera försök till genomförande – huvudgatan byggdes ut och rådhuset revs så 
småningom för att ge plats till det nya torget. (Ahlberg, 2012) 
 
Under den här tiden hölls många viktiga politiska möten i staden och 1634 blev 
Örebro residensstad. Med sina 1700 invånare var Örebro också en av Sveriges allra 
största städer i slutet av 1600-talet. (Ahlberg, 2012) 
 
5.3.2 Rutnätsstaden 1850-1980 – Centrala Örebro 

1854 brann stora delar av centrala Örebro ner och samma år arbetade man fram en 
ny plan för en reglering. Den nya planen omfattade både norra och södra sidan om 
ån, dessutom planerades även en utvidgning. Planen var lik den 200 år gamla 
stadsplanen från 1654 – den var rätvinklig, 
följde delar av den gamla gatustrukturen samt 
byggde vidare på den. En av de mest påtagliga 
förändringarna var breddningen av 
Drottninggatan-Storgatan, stadens huvudgata. 
(Ahlberg, 2012) Stortorget anlades också som 
ett trädplanterat brandstråk och löpte igenom 
en stor del av staden, torget hade två funktioner 
– att förhindra en ny brand och att försköna 
staden. Även bebyggelsen av villor tog fart under 
denna period, ett exempel är Olaigatan som 
utmärkte sig som ett exklusivt område och som 
än idag finns kvar. (Melin och Sjökvist, 2011) 
Planen blev i princip utbyggd i sin helhet, dock 
tog det ett par decennier. (Ahlberg, 2012) Figur 38 Stortorget, Örebro 2018 Källa: Hitta.se 

drönarbild 

Figur 39 Olaigatan, Örebro 2018 Källa: Hitta.se gatubild 
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Redan innan branden fanns tankar på att förändra stadsplanen i de centrala delarna 
och tack vare branden fick man förutsättningar till ännu större förändringar. Enligt 
planen skulle de centrala delarna enbart bebyggas i sten och butikslokaler inreddes 
på bottenplan. Det byggdes också pampiga byggnader som kritiserades för att vara 
för storstadsmässiga. (Melin och Sjökvist, 2011) 
 
Under 1800-talet gick Örebro från att vara en stad med utbredd fattigdom till att 
efter branden få börja på nytt. Industrier kom till Örebro och staden gick in i en 
högkonjunktur. Under den här perioden anlades också järnvägen i staden och Örebro 
som grundades tack vare sitt strategiska läge som knutpunkt fick ännu ett uppsving 
tack vare kommunikationerna, men nu med tåg. Precis som många andra städer 
under industrialismen ökade invånarantalet explosionsartat och tiodubblades från 
1850 och hundra år framåt. (Fransson, 2016) 
 
5.3.3 Det gröna Örebro 1880-1920 – Öster och Väster 

I slutet av 1800-talet utvidgades Örebro till både öster och väster, tack vare en 
sänkning av vattennivån i Hjälmaren kunde man nu bebyggda de delar av staden som 
tidigare varit sanka och olämpliga. På 1890-talet gick nybyggnationen i staden in i en 
ny intensiv fas och hyreshus började byggas, det byggdes även stora pampiga 
bankpalats. Under 1900-talet kom nya stadsplaneringsideal till staden, avsikten vara 
att skapa en hälsosammare stad och naturen blev än viktigare än på slutet av 1800-
talet. (Melin och Sjökvist, 2011) 
 
En ny stadsplan kom till under 1888 och än idag präglas västra Örebro av den 
karaktäristiska solfjäderformade gatustruktur som planerades och byggdes då. 
Platsen inspirerades av både Place d’Etoile 
i Paris och Karlaplan i Stockholm som är 
utformade som stjärnplatser med runda 
torg och utstrålande gator. I Örebro är det 
Vasatorget, som dock är halvcirkelformat, 
som utgör stjärnplatsen. På grund av 
solfjäderns form med utstrålande gator 
blev kvarteren närmast Vasatorget inte 
fyrkantiga – även lite längre bort var 
kvarteren inte i strikt rutnätsmönster. 
Stadsplanen från 1888 innehåller också 
väldigt mycket grönt – parker, parkstråk 
och trädplanterade gator förekom i planen 
och få kvarter hade gårdsbebyggelse. Idag 

har många av de äldre byggnaderna i 
området ersatts med nyare men 
gatustrukturen är till stora delar intakt. (Melin och Sjökvist, 2011) 

Figur 40 Solfjärden Vasatorget, Örebro 2018 Källa: 
Hitta.se flygfoto 
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Ytterligare ett område som byggdes i samma karaktär är Öster. Öster planlades under 
stadsplanen från 1901 och har till största del raka gator men inte bara rätvinkliga 
kvarter, mot stadens äldre bebyggelse byggdes det rätvinkliga kvarter medan den 
nordöstra delen bestod av mer terränganpassade gator och kvarter. Precis som på 
väster planerades det en stjärnplats med utstrålande gator och gott om grönområden 
fanns inplanerade. Dessvärre blev två kvarter inte bebyggda och stjärnplatsen blev 
istället en park i anslutning till Oskarsgatan som var Örebros paradgata – utformad 
som en esplanad. (Melin och Sjökvist, 2011) 
 
Under 1910- och 1920-talet fortsatte Örebro att bebyggas efter stadsplanerna från 
slutet av 1800- och början av 1900-talet. I planområdets utkanter byggdes det mycket 
friliggande villor och friliggande flerbostadshus i klassicistisk stil på 20-talet. Tack 
vare den friare och luftigare bebyggelsen blev områdena ännu grönare. Förutom 
bebyggelsen i centrala Örebro påbörjades egnahembyggandet i stadens ytterkanter. I 
övrigt byggdes det inte mycket nytt i Örebro efter första världskrigets start och fram 
till 1930. (Melin och Sjökvist, 2011) 
 
5.3.4 Funktionalism och grannskapsenhet 1930-1950 – Rosta och 

Baronbackarna 

På 1930-talet skedde en förändring i Örebros stadsbild, precis som på många andra 
platser i landet. Örebro som tidigare varit en stad med blandad bebyggelse, där 
bostäder, handel och framförallt industrier varit grannar förändrades nu och 
industrierna fick flytta ut till stadens ytterområden. (Melin och Sjökvist, 2011) I 
Örebro byggdes en stor andel av husen i början av den funktionalistiska eran i 
stadsmiljö men i 
området Rosta 
finns förutom de 
välkända 
stjärnhusen också 
ett mindre område 
med friliggande 
smala lamellhus. 
Lamellhusen 
började inte byggas 
i Örebro förrän på 
1940-talet och i 
Rosta placerades 
de parallellt uppradade och var byggda i tre våningar. (Örebro kommun, u.å.) 
 
År 1947 byggdes nya bostäder i Rostaområdet, bostäder som satte Rosta på kartan. 
Den nya hustypen stjärnhus som hade börjat byggas tog avstånd från de fria 
lamellerna och de renodlade bostadsområdena. De stjärnformade husen fogades 
samman och bildade slingor och vid områdets entré anlades ett mindre centrum. 

Figur 41 Stjärnhus och lamellhus i Rosta, Örebro 2018 Källa: Hitta.se flygfoto 
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Husslingorna fick varsitt daghem och lekskola och så småningom lades gångvägar på 
baksidan om huskropparna för att skapa bilfria stigar för barnen. Husens form 
bildade en park i mitten, ett medvetet val för att skapa gemenskap i bostadsområdet. 
(Åström, 1993) 
 
Några år senare, 1952, byggdes ett nytt område med samma typ av ideal. 
Baronbackarna, som området kom att kallas, bebyggdes med sammankopplade 
flerbostadshus och precis som i Rostaområdet formades det ett parkliknande 
grönområde mellan huskropparna. Förutom det stora gemensamma grönområdet 
fanns det även mindre innergårdar. På husens yttre sida, bort från parken och ut mot 
gatan, låg bilvägarna och parkeringarna. Baronbackarna blev ett av de mest kända 
bostadsområdena från den här tiden, både i Sverige och internationellt. (Åström, 
1993) 
 
5.3.5 Miljonprogramområdet 1966 – Vivalla 

1964 hade man en stadsplanetävling för Vivallaområdet i Örebro där ett annorlunda 
förslag gick segrade ur matchen. Trots att kostnaderna var höga, valde man att enligt 
planen bebygga hela Vivalla med flerbostadshus i två våningar. Örebro blev den 
första staden i Sverige att satsa på den här hustypen i så stor omfattning. Vivalla 
inrymde efter utbyggnaden 2600 lägenheter. (Åström, 1993) 
 
Trots att byggnaderna i Vivalla inte var 
storskaliga var området i sig planerat 
storskaligt och tidstypiskt. Området var 
utbrett över en stor yta i utkanten av 
Örebro med rationellt uppradade hus i 
längor, parkeringar i utkanten, skaftgator 
med återvändsgränder och gångvägar i 
det gröna mellan de olika gatorna. 
Centralt i Vivalla, från norr till söder, 
planerades också ett brett grönområde 
med park och idrottsanläggningar – då 
den försörjande trafikleden gick runt 
området istället för rakt igenom blev 
området tillgängligt för bilfria nöjen. 
Förutom skaftgatorna som möjliggjorde 
trafikseparering använde man sig av 
ytterligare ett förslag som inkom i samband med tävlingen. Förslaget presenterade en 
lösning som gjorde att man trots trafikseparering kunde ha väldigt nära mellan 
bostadsentré och parkeringen. Genom att skapa olika höjdnivåer kunde man ha 
parkeringsplatserna underbyggda och med hjälp av gångbroar kunde man separera 
gångtrafiken från fordonstrafiken. Det segrande tävlingsförslaget med tvåvåningshus 
kombinerades på några platser med den unika trafiklösningen och Vivalla byggdes 
enligt den bearbetade planen. (Åström, 1993) 

Figur 42 Vivalla, Örebro stadsplan 1966 Källa: Åström, 1993 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
Generellt kan man se att det fanns ett tydligt samband mellan politik, lagar och 
regleringar och stadsplaneideal. Under funktionalismens årtionden märktes det 
tydligast – det rådde stor medvetenhet om vad man ville nå. Politiskt hade staten 
ambitioner om att ta ansvar för sitt folk och utveckla Sverige till ett modernt land, det 
funktionalistiska stadsplaneidealet passade väl med statens planer och även 
regleringarna var väl anpassade enligt samma tänk. Genom att införa regleringar som 
gjorde att enbart lämpliga platser kunde bebyggas, genom att bygga med fokus på 
funktion och genom att från statens sida erbjuda förmånliga finansieringsformer 
kunde statens politiska mål och visionärernas stadsplaneideal uppfyllas. Under det 
tidiga 1900-talet syns också ett tydligt samband – både politiken och 
stadsplaneidealet försökte skapa en bättre och mindre tät stad, på befolkningens 
villkor. Politiken försökte skapa den ideala staden genom att erbjuda egnahemslån 
och starta utredningar – samtidigt började stadsplanerarna att planera för mer 
småskaliga städer med natur och terräng. Under samma tid antogs också en 
stadsplanelag som skulle möjliggöra detaljreglering av markområden – alla tog på så 
sätt ett gemensamt steg åt det håll som så småningom ledde till funktionalismen.  
 
Den stora frågan är dock vad som ledde det andra i respektive riktning? Var det 
politikers tankar som påverkade stadsplanerarna eller var det regleringar som 
påverkade, eller var det kanske yttre omständigheter? Juridiken, stadsplaneringen 
och politiken hängde ihop – det är konstaterat, men man kan fråga sig vilket som 
kom först och ledde de andra i rätt riktning.  
 
Redan under mitten av 1800-talet kunde man ana stadsplanerarnas ambitioner om 
att anlägga breda, trädplanterade huvudstråk i städerna – under samma tid fanns 
inga särskilda regleringar som tvingade till brandgator. Bostadspolitiken hade ännu 
inte tagit fart i Sverige och inspirationen för huvudstråken kom troligtvis från 
utlandet. I Skövde planerade man huvudstråk i samband med järnvägens öppnande 
på 1860-talet och i Örebro breddade man huvudgatan efter stadsbranden 1854. Även 
i Stockholm uppfyllde stadsplanen från 1863 de flesta av kraven som skulle ställas 
efter 1874 års byggnadsstadga. Innan regleringarna fanns på plats hade alltså alla tre 
städer som undersöks i uppsatsen uppfyllt, alternativt tagit steg mot det som kom att 
regleras i stadgan.  
 
Albert Lindhagen var dock den som upprättade Stockholms stadsplan år 1863 och 
han var också den som författade 1874 års byggnadsstadga. Med den kunskapen i 
beaktande var det inte förvånande att Lindhagen redan ett årtionde tidigare uppfyllde 
de krav som skulle ställas av stadgan. Historiskt var det dock inte ovanligt att de som 
upprättar stadsplaner även hade att göra med politik eller lagar. Under 1600-, 1700- 
och 1800-talet var exempelvis kungar väldigt inblandade stadsplaneupprättandet och 
i Skövde hade stadens mäktigaste män mandat att se till att stationshuset inte 
hamnade i huvudstråkets fond. Stadsplaneringen, politiken och lagen var på så sätt 
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kopplade även ur denna aspekt och varken politiska riktlinjer, lagar eller stadsplaner 
upprättades oberoende av varandra.  
 
Ända sedan 1600-talet har man dock försökt skapa den ideala staden, målbilden har 
varit annorlunda och städernas primära syfte har skiftat kraftigt genom tiden. 
Stadens syfte har skiftat från att vara till för handel, till att finnas där ur försvars- och 
administrationssyfte till att vara en god plats att bo på. Initieringen till de olika 
skedena i stadsplanhistorian har ofta kommit från yttre faktorer och omvärlden – 
många stadsplanefenomen som enbart fanns till för det estetiska inspirerades av mer 
utvecklade länder och fenomen som kom till ur praktiska behov skapades för att lösa 
befintliga problem som främst skapats av yttre omständigheter.  
 
Inte bara andra länder har inspirerat, inom Sverige har också större städer inspirerat 
mindre. Under det sena 1800-talet började exempelvis Örebro och Skövde bebyggas 
på ett sätt som tidigare hade bara varit vanligt i Stockholm. Däremot på 1900-talet 
när man försökte gå tillbaka till det småskaliga byggandet låg Stockholm lite senare i 
utvecklingen. I Skövde slutade det bland annat att byggas slutna kvarter tidigare än 
vad det gjordes i Stockholm – olika ideal passade olika bra i respektive stad och det 
påverkade hur snabbt staden kunde anamma idealet. Återigen påverkade yttre 
omständigheter hur snabbt man kunde tillämpa nya ideal – efter en brand var det 
exempelvis lätt att bebygga staden enligt nya ideal och sådana faktorer gjorde att 
tidslinjen för de olika idealen i specifika städer varierar något trots att man kan se ett 
och samma mönster i över tid. 
 
Ytterligare en intressant koppling som uppenbarar sig vid analys av 
litteraturstudierna är likheten av olika typer av stadsplaneideal som i första anblick 
inte har något gemensamt. Även om stormaktstiden och miljonprogrammet till synes 
inte har något gemensamt, varken i arkitekturen, stadsplaneidealet eller skalan på 
byggandet finns likheter men trots det kan man se är släktskap mellan de två 
tidsperioderna. Släktskapet är tydligt kopplat till behoven som fanns under 
respektive tidsperiod – även om målet med byggandet inte var det samma så varv 
vägen till målet byggande i hög omfattning. Under stormaktstiden ville och behövde 
man bygga för att kunna sköta styrning och administration och även för att kunna 
expandera landet och ockupera nya områden, under denna tid låg hade Sverige ett 
outvecklat stadsväsende och hade på så sätt hamnat på efterkälken. Under 
miljonprogramsåren hade man också hamnat på efterkälken när det kom till 
bostadsförsörjningen – inte på grund av ett outvecklat stadsväsende utan på grund av 
passivitet i bostadspolitiken. Av de anledningarna behövde man likt stormarkstiden 
bygga mycket och snabbt.  
 
Under stormaktstiden planerade man stadskärnor i rutnätsmönster och under 
miljonprogramåren planerade man storskaliga förorter i stadskärnornas utkanter, 
men likheterna är slående. På grund av de höga ambitionerna och den stora 
omfattningen av byggande så standardiserade man stadsbyggandet på ett sätt. 
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Standardiserat stadsbyggande använder man ofta för att beskriva miljonprogrammet 
men jag skulle vilja påstå att även stormaktstiden använde sig av en typ av 
standardiserad stadsplanering, om inte stadsbyggande. Precis som man under 
miljonprogrammen radade upp hus utan någon hänsyn till terräng eller andra 
naturliga förhållanden radade man upp kvarter i rutnät under stormaktstiden. Under 
båda perioderna lät man naturen anpassa sig efter idéerna och inte tvärtom. På 
liknande sätt som man under 1960- och 1970-talet planerade nya ytterområden med 
uppradade skivhus, lamellhus på tvären och grupphusområden i nästan varje svensk 
stad byggde man under stormaktstiden stadskärnor med enkla och schematiska 
rutnätsstäder utan inslag av parker och huvudstråk i varje svensk stad. Både under 
miljonprogrammet och stormaktstiden fick man liknande områden, med liknande 
gatudragningar i majoriteten av de svenska städerna – skillnaderna här var dock att 
stormaktstidens arkitektur skiljde sig åt mellan olika städer medan 
miljonprogrammets arkitektur var standardiserad. På så sätt är stormaktstidens 
stadsplaner på ett sätt grundade på en, om inte funktionalistisk, rationell grund.  
 
Även om man även längre fram, efter stormaktstiden, fortsatte bygga rutnäts var de 
senare rutnätsplanerna inte lika standardiserade och schematiska.  Det fanns inslag 
av parker, som ofta placerades på höjder som inte kunde bebyggas och på så sätt blev 
städerna om än i liten grad, anpassade efter topografin genom parkområden som 
placerades på höjder där bebyggande undveks. Många städer växte även under denna 
period vilket gjorde att nya torgbildningar kom till, torg som inte var stadens stora 
torg som alltid var placerat i mitten med en kyrka i anslutning. Industrier och nya 
offentliga byggnader påverkade också stadsbilden på ett sätt som differentierade 
städerna från varandra. 
 
Motsatsen till stormaktstidens och miljonprogrammets höga omfattning av 
stadsbyggande var början av 1900-talets låga omfattning av stadsbyggande. I 
samband med första världskriget sjönk byggandet drastiskt på grund av ändrade 
förhållanden i ekonomin. Under samma period kom även en reaktion mot de 
likartade stadsplanerna som på många sätt var enkla i jämförelse med vad 1900-talet 
visionärer förespråkade. Den låga omfattningen av byggande kan mycket väl ha 
bidragit till att mer omtanke, tid och individualism givits till stadsplanerna som 
anpassats efter varje stads naturliga förutsättningar.  
 
Som tidigare nämnt visar analysen på ett komplext samband mellan politik, juridik 
och stadsplaneideal. I början av 1900-talet sjönk omfattningen av byggande på grund 
av det politiska klimatet och oron i världen, det i sin tur gav möjligheten att sakta upp 
i planeringen och ge den mer omtanke och specifik anpassning vilket i sin tur ledde 
till att även juridiken anpassade sig efter de nya förutsättningarna genom att införa 
detaljreglering av tomter och det ledde politiken vidare framåt till ett ännu större 
engagemang i frågan.   
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7. SLUTSATS 
Gemensamt för alla tider och ur alla aspekter är att samtliga ville skapa den goda 
staden – svaret för vad den goda staden var skiljde sig dock över tid. På 
stormaktstiden var stadens syfte att vara ett verktyg för styrning, administration och 
handel, senare skulle den goda staden vara representativ och ståtlig för de resande 
gästerna som kom med tåg. Under 1900-talet hamnade människornas boendemiljö i 
fokus efter årtionden av trångboddhet, bostadsbrist och dålig miljö – i början genom 
småskaligt och konstnärligt byggande med respekt för natur och senare genom 
funktionalistiskt byggande med rationalisering.  
 
Stadsplaneringen har också påverkats av yttre omständigheter – både nationella och 
internationella sådana. Krig, erövringar, invandring, utvandring, kriser och utländska 
förebilder har styrt stadsplanearbetet. Regleringar och politik har varit ett sätt för 
staten att reglera och tvinga stadsbyggandet i rätt riktning men regleringarna och 
statens ambitioner grundar sig i de yttre omständigheterna och behoven. Genom 
tiden har en del förändringar introducerats i stadsplanerna tack vare stadsplanerare 
som inspirerats av föregångsländer medan andra förändringar tvingades in tack vare 
nya lösningar på problem. Stadsplaneringen, politiken och juridiken har gått hand i 
hand och ibland har en aspekt gått om den andra med några år men de har hängt 
samman och möjliggjort varandras visioner och den goda staden.   
 
Modellen till höger anser jag 
beskriver processen kring 
stadsidealens uppkomst – där 
initieringen uppstår vid 
identifiering av ett problem och ett 
behov. Idéer från utlandet 
inspirerar till att lösa problemet 
och staten ser, genom lagar och 
politiska riktlinjer till att, till att 
idéen och lösningen tillämpas i 
landets städer.  Modellen stämmer 
inte in för alla idéer, ideal, lagar 
och politiska riktlinjer – inte heller 
för alla städer men den visar 
principen för hur ett nytt ideal 
kommer till stånd och att processens olika faser går i cykler.  
 
Modellen visar bland annat att behovet eller problemet spelar en central roll och det 
gör också att lika behov kan ge lika uttryck i stadsplaneringen, även om det vid första 
anblick inte är så. Ett tydligt exempel är de ovan presenterade likheterna mellan 
stormaktstidens stadsplanering och miljonprogramårens.  
 

Behov 
problem 

Idé 
lösning 

Lagar 
tillämpning 

Riktlinjer 
förutsättning

ar 
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