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1. Inledning 
I Sverige finns det en fysisk likhet som karakteriserar de större, medelstora och även i viss 
mån de mindre städerna. I dessa städer, med varierande omfattning och utsträckning, finns 
bostadsområden som på många sätt i sin utformning påminner om varandra. Något som man 
kan säga har sin huvudsakliga anledning i att dessa bostadsområden är sprungna ur det 
välkända politiska bostadsbyggnadsprogrammet, benämnt som miljonprogrammet. 
Miljonprogrammet är en allmän använd benämning på det riksdagsbeslut som togs 1964 om 
att en miljon bostäder skulle byggas under perioden 1965–1974. Detta kvantitativa mål och 
politiska beslut från mitten av sextiotalet att färdigställa denna stora mängd bostäder under en 
tioårsperiod är något som kan ses som ett tämligen historiskt och omvälvande beslut för ett 
relativt litet land som Sverige. Detta då nästan en fjärdedel av dagens bostadsbestånd 
uppfördes under just detta miljonprogram.   
  
Bakom ett sådant kvantitativt politiskt beslut om att bygga så många bostäder döljer sig dock 
något som kan ses som ännu intressantare i sammanhanget. Detta är de visioner, samhällsliga 
krav, rådande ideal och annan påverkan, vilka i själva verket var det som ledde fram till denna 
fysiska planering som ligger till grund till att stora delar av Sveriges bostadsområden har den 
utformning som de har idag. Med andra ord byggs, eller har sällan bostadsområden byggts 
slumpmässigt utan bakomliggande rådande ideal från samtiden påverkar. 
 
Valet av denna utgångspunkt, med stadsplanering, samt delvis bostadspolitik, för studien 
ligger ett intresse att närmare kunna undersöka varför en enskilt utvald stadsdel från 
miljonprogrammet valdes att organiseras på ett visst sätt. Studien syftar således till att försöka 
skönja och analysera en så kallad diskurs1 som kan anses prägla byggandet av 
bostadsområden under denna utvalda tid. Detta igenom att försöka att fånga och analysera de 
visioner, tankegångar och förhoppningar som fanns när miljonprogrammets bostadsområden 
planerandes.  
 
Studiens fokus kommer att ligga på att kunna undersöka hur mycket den fysiska planeringen 
av ett bostadsområde på lokal nivå egentligen påverkades av de omfattande nationella SOU-2 
publikationerna som gjordes inom ämnesområdet under denna tid. Kan dessa påstås ha varit 
styrande och anledningen till den fysiska planeringen av ett sådant tidstypiskt 
bostadsområde/stadsdel från miljonprogrammet?  Det tidstypiska miljonprogramsområde som 
i studien kommer symbolisera den lokala nivån är bostadsområdet Ryd i Linköping. 
Anledning till användandet av dessa statliga utredningar kan man också säga ligger i att ett 
bostadsområde även möjligen kan ses som ett sätt att från politiskt håll försöka realisera ideal 
för hur samhället som helhet borde se ut. 
 
 
 
 
   

 

                                                 
1 Diskurs är sammanfattningsvis ett tämligen abstrakt begrepp som svårt att direkt konkretiseras men en 
redogörelse för användandet av detta begrepp kommer under teori och metod kapitlet. Men kortfattat kan det 
beskrivas som att man genom en analys av en diskurs ska försöka analysera en viss kontexts politiska och 
historiska konstruktion.    
2 Statens Offentliga Utredningar, är en rapport med betänkanden från regeringstillsatta kommittéer som har ett 
unikt id-nummer som består av årtal och löpnummer. 
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Syfte & frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att med utgångspunkt från ett enskilt utvalt exempel 
ifrån miljonprogrammets genomförande, stadsdelen Ryd i Linköping, försöka analysera på 
vilka sätt planeringen av ett enskilt bostadsområde på lokal nivå kan sägas påverkades och 
styrdes av de ideal, visioner och idéer som kan sägas var utmärkande för de nationella SOU-
publikationerna på området.  
 
 
Syftet kan brytas ned till följande frågeställningar: 
 
– Vilka idéer, visioner och ideal kan man finna i SOU-publikationerna på området gällande 
planeringen och organiseringen av bostadsområden och bostäder under tiden för 
miljonprogrammet?  
 
– Vilka idéer, visioner och ideal utmärker planeringen och organiseringen av stadsdelen Ryd 
och dess tillhörande bebyggelse? 
 
– På vilka sätt kan man säga att planeringen av Ryd påverkades av de idéer, visioner och ideal 
gällande planering och organiseringen av bostadsområden och bostäder som utmärkte SOU-
publikationerna på området under tiden för miljonprogrammet? 
 

 

 

Avgränsningar  

Med beaktande av det omfattande material som berör uppsatsens område har jag valt att göra 
en avgränsning av studien till ett specifikt bostadsområde, Ryd, för att ge ett hanterbart 
omfång på studien. En avgränsning är även gjord till en tidsperiod mellan åren 1962-1970. 
Dessa år kan anses som den mest intressanta för en sådan här typ av studie med anledning av 
att studien fokuserar på den faktiska fysiska planeringen av bostadsområde och bostäder och 
inte det reella utförandet i form av byggandet. Detta gör att det blir en naturlig avgränsning till 
de tidigare åren och den första delen av miljonprogrammet då själva utredandet och 
planerandet och besluten togs. Genom att fokusera på denna tidigare del fångas lättare själva 
idéerna och tankarna som fanns i samband med att besluten togs, vilket senare låg till grund 
för kommande uppförandet av bostadsområdena och bostäderna.  
 
Studien är även avgränsad till flerfamiljshus som var det som var det mest utpräglade för den 
valda tiden och delen av miljonprogrammet, samt även för det valda bostadsområdet Ryd i 
Linköping, och därmed det mest relevanta för studien. En annan rumslig avgränsning är att 
studien endast berör den yttre planeringen av bostadsområdet och bostäderna, med undantag 
för bostads- och rums storlek. I min bakgrundsdel har jag valt att avgränsa min korta 
historiska framställning av den rumsliga utvecklingen gällande utformning av 
bostadsområden och bostäder till Sverige och i synnerhet med fokus på Linköping. 
Avgränsningen är inte strikt gjord i tid utan den historiska utveckling som indirekt eller direkt 
påverkat bostadsbyggande och dess ideal i Sverige, Linköping och således i Ryd, är de 
subjektiva avgränsningsverktyg som jag har använt mig av.  
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Forskningsläget 

Forskningen inom olika aspekter på området rörande konkret stads- och bostadsplanering 
under efterkrigstiden är tämligen bred. Dock är forskning som direkt berör denna studies 
utgångspunkt, gällande vilka sätt planeringen av bostadsområden påverkades och styrdes av 
de ideal, visioner och idéer som kännetecknade de statliga utredningarna på området, inte fullt 
så vanliga men de finns i olika omfattning och jag har valt att presentera två som jag har 
kunnat luta mig mot.  En omfattande avhandling som delvis kan säga fokuserar på samma 
infallssvinkel som denna studie är Sophia Lövgrens avhandling från 2002 Att skapa 
framtidens folk, governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: 
miljonprogramsområdet Navestad från forskarskolan CIVITAS, placerade på Tema Hälsa 
och samhälle på Linköpings universitet.  
 
Denna avhandling handlar om olika aspekter av bostadspolitisk styrning och synen på de 
styrda med exemplet hämtat från miljonprogramsområdet Navestad i Norrköping. Studien 
visar på att lokala företrädare har starka visioner, men det resulterar inte i det statliga stöd och 
man hade hoppats. Lövgren har valt att med denna teoretiska utgångspunkt i 
diskursbegreppet och governmentalitybegreppet analysera den bostadspolitiska styrning och 
påverkan på lokal och nationell nivå gällande ett investeringsprojekt under 90-talet i 
bostadsområdet Navestad, i Norrköping. Likheten mellan Lövgrens studie och denna är att 
den delvis använder sig av samma teoretiska utgångspunkt, i form av diskursbegreppet samt 
fokusen på olika aspekter av styrning och påverkan av ett enskilt bostadsområde från 
miljonprogrammet.  
 
Hennes slutsatser tolkar jag som att man under både miljonprogrammet och nu så kan man 
skönja en aktiv och dominerande stat som på olika sätt strävar efter att skapa jämställdhet, 
rättvisa och någorlunda självständiga grupper av individer genom den fysiska planeringen 
och styrningen av ett bostadsområde. Denna avhandling har även varit ett mycket användbart 
redskap för att kunna skapa en större klarhet i det praktiska användandet av diskursbegreppet 
inom ett liknande ämnesområde .    
 
En något mindre omfattande studie på området är Lina Lagos Makt, planering och 
miljonprogrammet – En maktanalys av bostadsområdet Navestad och dess planering och 
utformning. Detta är en magisteruppsats från grundskollärareprogrammet tillhörande 
Institutionen för tematisk utbildning och forskning – ITUF Campus Norrköping, Linköpings 
universitet. Syftet med Lagos uppsats var att analysera maktfaktorerna kring de beslut som 
låg till grund för genomförandet av miljonprogramsområdet Navestad, i Norrköping. I likhet 
med min studie använder hon lokala och nationella källor, SOU-rapporter och Norrköpings 
stadsfullmäktiges handlingar, för att kunna analysera hur dessa påverkade och var styrande i 
planerandet av ett bostadsområde.  
 
Dock har Lago till skillnad från min studie undersökt materialet gällande besluten bakom 
bostadsområdet Navestad i Norrköping, utifrån den nämnda maktteoretiska ansatsen. Detta 
genom att mer fokusera på att få fram vilka maktfaktorer och politiska mål som fanns samt 
hur dessa i så fall utövade sin makt. Lago kommer fram till att i olika delar av 
beslutsprocessen och i olika hög utsträckning är det tre olika institutioner/grupper som har en 
tydlig utpräglad makt: staten, kommunen och expertisen/vetenskapen. Denna uppsats jämfört 
med min studie kan beskrivas som att vi i grunden arbetar inom samma ämnesområde men 
med olika verktyg och glasögon som våra hjälpmedel.   
 
I uppsatsens bakgrundsdel beskriver jag förutsättningar för miljonprogrammet, dess framväxt 
och dess etablerande i Sverige. Som jag ovan nämnt så är forskningen inom detta område 
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tämligen brett. Jag har valt att basera min bakgrundsdel på några tämligen kända verk inom 
ämnesområdet som är viktiga för studien. Därav tycker jag att det är av vikt att kortfattat 
beskriva dessa. Ett av dessa verk är Mats Franzén och Eva Sandstedts, Välfärdsstat och 
byggande: om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige. Denna studie fokuserar på 
bostadsområdet inom staden ur ett isolerat perspektiv. Ansatsen till boken är utifrån ett brett 
perspektiv som sträcker sig från ett planeringsideal till ett sociologiskt perspektiv på 
formandet av flerfamiljshusområde under den aktuella tiden. Med andra ord berör den ur ett 
teoretiskt perspektiv de viktiga aspekterna av miljonprogrammets framväxt.  
 
Ett annat känt verk är Thomas Hall, Rekordåren: en epok i svenskt bostadsbyggande, som på 
ett omfattande sätt tar upp hela processen gällande miljonprogrammet. Han går igenom 
förutsättningar, själva uppförandet och även olika former av kritik som efterföljde. Ett annat 
verk som bör omnämnas är Vidén, & Gunilla Lundahl, Miljonprogrammets bostäder: bevara 
– förnya – förbättra. Som på ett väldigt ingående sätt berör de mer detaljerade aspekterna av 
utformandet som material och de metoder man använde i själv uppförandet och hur man idag 
bör ser på miljonprogrammet. Slutligen rörande det lokala perspektivet för Linköping, så 
använder jag mig av den omfattande boken ”Linköpings 1900 tals historia” i vilken 
kulturgeograf Björn Segrell ger en heltäckande beskrivning av stadens fysiska utveckling 
under 1900 talet, som även innefattar utvecklingen av stadens bostadsområde under 
funktionalismens och grannskapsenhetens epok    
 
Val av källmaterial 

Källmaterialet som ligger till grund för undersökningen består av officiella dokument på både 
nationell- och lokal nivå. På nationell nivå är det två SOU inom ämnesområdet gällande 
planerandet av bostadsområden för miljonprogrammet som ligger till grund för studien. Valet 
av SOU-publikationerna som källmaterial istället för exempelvis riksdagsbesluten är att dessa 
är mer intressanta då de ger en mycket djupare och utförligare bild av resonemang och 
tankegångar som präglade samtiden.  
 
Bostadsbyggnadsutredningen ligger bakom de två SOU som jag har använt mig av i studien. 
Valet av dessa är med anledningen av att SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard räknas som ett 
huvudbetänkande på området och bygger på tidigare mindre gjorda utredningar. SOU 1967:30 
Höga eller låga hus är den utredning som sätter punkt för det uppdrag som 
bostadsbyggnadsutredning fick av stadsrådet och tillika chefen för inrikesdepartementet 1961. 
Av denna anledning anser jag att dessa utredningar kan anses som ett godtagbart källmaterial 
att fånga de rådande planeringsidealen för bostäder under denna tid. Källmaterialet har även 
varit lättillgängligt på Linköpings universitets humanistiska bibliotek.    
 
De lokala dokument som jag har använt mig av till studien är främst protokoll från 
Linköpings stadsfullmäktige som berör planerandet av stadsdelen Ryd för den valda tiden 
som jag fått igenom Linköpings stadsarkiv. I dessa protokoll hänvisas relativt ofta till 
Linköpings byggnadsnämndsprotokoll samt 1967 års upprättade generalplan för Linköping, 
för mer detaljerade uppgifter, av den anledningen har jag även valt att använda dessa. Men 
skillnaden mellan källorna kan övergripande beskrivas i att stadsfullmäktigeprotokollen 
beskrev planeringsprocessen av stadsdelen Ryd på ett mer övergripande plan. Detta med 
främsta anledning av att alla stadens nämnders arbete gällande stadsdelen redovisades i dessa 
protokoll vilket således gav en mer övergripande bild. Byggnadsnämndens protokoll beskrev i 
högre grad utformandet av stadsdelen på ett mer detaljerat sätt med fokus på reell bebyggelse 
och ger därmed en nödvändig detaljrikedom för min studie.  
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Den tredje lokala källan i min undersökningsdel var den generalplan för Linköping som 
upprättades 1967. Denna ger en kompletterande bild för stadsdelen gällande utformningen av 
olika funktioner som skulle finnas för stadsdelens invånare. I Generalplanen pekades det även 
på vilken funktion stadsdelen skulle inneha för hela staden Linköping.  
 
Det som kan anses som en brist och problem med materialet är att det i de lokala dokumenten 
saknas upplysningar om bostädernas inre utformning. Försök att få denna typ av material av 
det kommunägda bostadsbolaget AB Stångåstaden i Linköping, som var de som var förvaltare 
av alla nybyggda bostäderna, har gjorts utan framgång. Detta ledde till den tidigare nämnda 
avgränsningen med studien till endast den yttre planeringen av bostadsområdet och 
bostäderna, med undantag för bostads- och rums storlek.  
 

Teori & Metod  

I denna del kommer studiens tillvägagångssätt och teoretiska ansats att behandlas. Valet av en 
kvalitativ analys i form av en innehållslig textanalys som den grundläggande metoden för 
studien kommer att klarläggas. Även valet och min tillämpning av det teoretiska 
diskursbegreppet som en form av teoretiskt analysverktyg för att fånga tidstypiska ideal och 
strömmingar kommer att redogöras för mer ingående nedan. En löpande och övergripande 
diskussion ikring studiens källmaterial, metod och teoretiska ansats kommer att ske vartefter i 
denna del av texten.  

Analys och bearbetning av källmaterialet 

Syftet är att ur det empiriska materialet kunna kartlägga och tematiskt dela upp på vilka sätt 
planeringen av ett enskilt bostadsområde påverkades och styrdes av de ideal, visioner och 
idéer som kännetecknade de statliga utredningarna gällande planerandet av ett bostadsområde 
och dess bostäder. För att nå studiens syfte har handlingar för den valda stadsdelen Ryd och 
de utvalda statliga utredningarna inom ämnesområdet bearbetats med hjälp av en innehållslig 
kvalitativ textanalys. Anledningen till att jag har valt en kvalitativ analys före en kvantitativ, 
är att bearbetningen av mitt källmaterial fokuserar mer på analysmetoder av textmaterial än på 
statistisk bearbetning. Valet av en kvalitativ analys ligger i en strävan att göra en korrekt 
analys och tolkning och för att underlätta urskiljandet och särskiljandet av bakomliggande 
orsaker till olika handlingsmönster. 3   
 
Med anledning av studiens kvalitativa ansats så har jag valt att delvis utgå från vissa av Sören 
Kjörups tankar ikring användandet av en kvalitativ textanalys. Kjörup menar att till att börja 
med måste man utröna och skönja vad man först måste veta för att kunna förstå. Detta kan 
beskrivas som en hermeneutisk tanke att man måste förstå någon form av helhet för att kunna 
se delen och tvärtom. Vidare hävdar Kjörup att det inte är historikerns syfte att skapa en 
oöverskådlig redogörelse för detaljer i historien som leder till en kopia av dåtidens verklighet.  
 
Utan snarare så ska man se historien i efterklokhetens ljus och ge historien en mening genom 
att kunna sålla mellan väsentligheter och oväsentligheter samt att sätta in historiska händelser 
i strukturer och bredare sammanhang när man analyserar. Det är enligt honom forskarens 
uppgift att vara strukturalist och sätta in forskningen i en kontext som är större och förklarar 
in enskilda fenomen i någon from av en helhet. Denna strävan kan man anföra och hävda i 
viss utsträckning finns i min studie då jag vill få in det lokala exemplet, bostadsområdet Ryd, 
in i en större nationell politisk helhet genom de statliga utredningarna sett utifrån dagens 
erfarenheter. 

                                                 
3 Se Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s.368f. 
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Kjörup anser även att vid en kvalitativ ansats i historisk forskning så kan en text aldrig förbli 
helt otolkad, vilket för in honom i ett resonemang om objektivitet i god vetenskaplig 
forskning. Detta är något som är relevant med anledning av min kvalitativa analys av mitt 
källmaterial. Kjörup menar att när man jobbar med källmaterial så står objektvitet inte i 
motsatsförhållande till subjektivitet. Att anklaga något för att inte vara objektivt ska inte vara 
att anklaga forskarens subjektiva drag som exempelvis religiösa, moraliska och politiska att 
vara felaktiga. Felaktigheter ska istället snarare definieras som bristande vetenskapliga 
forskningsresultat och olika former av slarv. Kjörup menar att vetenskaplig forskning trots 
allt är en mänsklig aktivitet och därigenom är det helt naturligt att man ser mänskliga spår i 
den. 4 
 
Studiens syfte med bearbetning och analys av texterna är även att dela upp källmaterialet i 
olika grundkategorier som underlättar analyserandet med det valda teoretiska begreppet. 
Uppdelningen är gjord utifrån kategorier med en så naturlig tematisk uppdelning som möjligt 
gällande ämnet och källmaterialets karaktär och innehåll.  
 
Uppdelningen lyder enligt följande:  
 
– Planering,  
 
– Bostadsområdets utformning  
 
– Bostädernas storlek och yttre utformning  
 
Detta tillvägagångssätt som jag ovan beskrivit och använder mig av gällande en uppdelning 
och strukturering av källmaterialet har jag delvis hämtat från Göran Bergström och Kristina 
Boréus och deras bok Textens mening och makt. Där pekar de på att en strukturering och 
tolkning av en text är en nödvändighet för att man igenom källmaterialet ska få fram en 
användbar innebörd och mening. I boken pekar de också på vikten av att man innehar en 
grundlig förståelse för det ämne som texten avhandlar. Detta kan trots allt kännas som relativt 
naturligt vid en textanalys av ett specifikt ämne, som vid ett uppsatsarbete. Dock bör 
medvetenheten alltid finnas att det vid en studie är viktigt att man innan själva textanalysen 
byggt upp en tillfredsställande förståelse och kunskap gällande det aktuella ämnet som 
källmaterialet omfattar. Utan denna grundkunskap menar Bergström och Boréus  att det är 
omöjligt att fullt ut kunna tränga in i ett ämnesområde och fånga dess strukturer.5  
 
Vid insamlandet och bearbetningen av källmaterialet sker en tolkningsprocess parallellt 
menar Ib Andersen i hans bok Den uppenbara verkligheten. Han menar att tolkningen delvis 
förändras med tid när fördjupning i materialet sker och nya perspektiv kan komma upp, detta 
är något Andersen menar att man bör vara medveten om när man analyserar texter och 
genomför en studie. Andersen menar även att textanalysen kan delas upp i tre olika nivåer av 
tolkning och förståelse. Den första är något som han benämner som common sense tolkning 
som kan beskrivas med att kunna skönja det som står mellan raderna. Det andra är att 
textanalysen sker med utgångspunkt utifrån en vald teoretisk ram. Den tredje nivån är att 
analysen bygger på de individer som står bakom texten, en självförståelse av de som 
konstruerat texterna.6  

                                                 
4 Sören Kjörup, Människovetenskaperna – Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteorier (Lund, 
1999) s 169ff.     
5 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund, 2005) s. 44ff. 
6 Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. (Lund, 1998) s. 192ff. 
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I min bearbetning och textanalys av källmaterialet har jag uteslutande använt mig av 
Andersens, ovan nämnda, två första nivåer av tolkning och förståelse av texter. Fokus ligger 
på att fånga själva avsändarens mening med texterna, på att kunna greppa själva kontexten, 
texten och även skönja det som kan anses sägas finnas mellan raderna. Samt även Andersens 
andra nivå som innebär att textanalysen sker med en utgångspunkt utifrån det valda teoretiska 
ansatsen. Utelämnandet av Andersens tredje nivå sker främst med anledning av att det i det 
aktuella källmaterialet för studien inte är intressant att försöka tolka de individer som ligger 
bakom texterna. Främst med anledning av att dessa är officiella representanter och 
ämbetsmän för staden Linköping och för Svenska staten.  
 
Slutligen ska det påtalas att mina tolkningar ikring materialet och ikring studien inte ska ses 
som allmänna för hela miljonprogrammet utan det är baserat på just stadsdelen Ryd, vilket är 
det som ligger till grund för mina resonemang och resultat.  

Tillämpningen av diskursbegreppet 

I den teoretiska delen har jag valt att avgränsa mig till användandet av en definition och 
tillämpning av det teoretiska diskursbegreppet.  Detta för att försöka skönja och analysera den 
diskurs som kan anses vara en styrande faktor för planeringen av stadsdelen Ryd. Denna 
teoretiska ansats bygger i grunden på den franske filosofen och idéhistoriken Michael 
Foucault och hans synsätt av diskurser och hur man kan analysera dess uppbyggnad och 
struktur. Diskurs är dock ett tämligen abstrakt begrepp som är svårt att direkt konkretisera. 
Något som blir än tydligare i de inledande försöken och strävan att använda sig av Foucault 
och hans egna verk som utgångspunkt för den teoretiska ramen. Istället har jag valt att 
använda mig av andra författare som har gjort en förklaring och tolkning av Foucaults 
teoretiska verk efter en genomläsning som är synnerligen djupare och noggrannare och 
framförallt bättre än en studie som denna tidsmässigt skulle tillåta.    
 
Sophia Lövgren menar att något helt entydigt svar på vilket sätt det teoretiska begreppet 
diskurs ska tolkas och användas inte finns. Foucault som är upphovsmannen av begreppet 
diskurs var inte särskilt konkret själv gällande förklaringen och hur tillämpningen av 
begreppet konkret skulle ske. En diskursanalys tolkas enligt Lövgren allt för ofta som att bara 
fånga och analysera språkets strukturer. Hon menar att diskurs inte bara är själva språket utan 
även hur diskurser ordnas och analyseras gällande hur åsikterna och strukturerna i en viss 
kontext är organiserade. Det kan kort beskrivas som att man genom en analys av en diskurs 
försöker analysera en viss kontext/ämnesområdes politiska och historiska konstruktion. 7 
 
Bergström och Boréus pekar på att man kan fastställa att Foucault ansåg att diskurser bland 
annat kan ses som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och utpekar det som är 
styrande och vilka som har rätt till att uttala sig. Diskurser ska ses som dynamiskt då detta 
regelsystem kan förändras och omvärderas. Bergström och Boréus menar att diskurser även 
enligt Foucault kunde ses som ett tidsbestämt sätt att tala om och förstå omvärlden och 
diskurser innefattar de övertygelser hur människor ser på världen.8  
 
Lövgren visar på hur Foucault såg det som sin uppgift att i diskurser urskilja det som 
uppfattades som ”sanningar och bevis” men som egentligen är tidsspecifika teman och 
föreställningar som är härskande. Diskurser innehar makt som kan förändra människor och 
skapa specifika ordningar i samhället. En diskurs eller en grupp diskurser har enligt Lövgren 

                                                 
7 Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys,(Linköping, 1999) s.4ff. 
8 Bergström & Boréus, s. 308ff. 
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en förmåga att skapa en diskursiv formation som kan ses som ett regelbundet system mellan 
institutioner och utvecklingsprocesser. Dessa formationer delar upp och bedömer objekt och 
skapar i sin tur teman, strategier eller teorier för samhället.  
 
Foucault delade upp diskursanalys i en kritisk och en genealogisk. Den genealogiska, som är 
mest lämpad och använd i denna studie, kan beskrivas som att den försöker fånga hur en 
diskurs har formats. Vad som har format den, med stöd eller med tvång av olika system samt 
även skönja vad för normer som har format diskursen. Den genealogiska analysen kan 
beskrivas som att man strävar efter att finna det faktiska utformandet av diskursen, vad som 
har utformat den. Lövgren påpekar även att en foucaultianskt inspirerad diskursanalys inte 
fokuserar på individen och ger den en central roll då det inte är individen som kan kontrollera 
diskursen.9       
 
Enligt Mats Börjesson kan diskurs ses som att den representerar eller föreställer en verklighet 
inom ett visst område. Börjesson menar att en diskurs kan vara allt från samtalsordning till 
fasta ting. En analys av en diskurs innebär att man problematiserar själva essensen i den 
företeelsen eller ting som man har valt som en form av objekt. Genom användandet av diskurs 
som en form av analytiskt verktyg så menar Börjesson att forskaren inte kan låta empirin tala 
för sig själv utan man måste på något sätt kategoriseras, presenteras eller dramatiseras för att 
förstås inom ramen för den problematisering som man valt som utgångspunkt.10       

 

                                                 
9 Lövgren, Att skapa ett framtidens folk: governmentality och miljödiskurs i modern svensk 
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad (Linköping, 2002) s. 36ff. 
10 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, (Lund, 2003) s.19ff. 
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2. Bakgrund till miljonprogrammet och perspektiv på dess historik 
Detta kapitel avser att ge en kortare historisk bakgrund till olika orsaker och skeden i 
framväxten av planeringen av bostäder i Sverige och Linköping. Byggandet av stadsdelen 
Ryd skedde inte i ett vakuum utan är en produkt av sin tid och dess historia. Ryd var ju en del 
av detta omfattande nationella projekt som miljonprogrammet var så av denna anledning är 
det nödvändigt att anlägga en historisk bakgrund och beskrivning av detta historiska skeende 
som påverkat bostadsbyggandet i Sverige och således Ryd. Detta kommer att ske igenom att 
ge en kort historik bakgrund till hur det generella byggande såg ut i Sverige och i Linköping 
samt definiera begrepp och förklara de rådande byggnadsideal som låg till grund för 
miljonprogrammet .  
 

Stads- och bostadsplaneringens framväxt  

Intåget av industrialismens i Sverige låg till grund för ett förändrat behov av planeringen av 
landets städer. Industrialismens påverkan på städernas behov av planering låg i lokaliseringen 
av fabriker samt kunna ta emot en stadigt ökande urbanisering från landsbygden till städerna, 
i form av arbetskraft till just industrin. Trots att Sverige runt sekelskiftet 1900 fortfarande var 
ett samhälle där ungefär femtio procent av invånarna bodde på landet, så började städernas 
behov av bostäder med en skälig standard för det ökande antalet arbetare hela tiden bli en 
svårare uppgift att lösa både på nationell samt lokal nivå. På många håll var bostadsbeståndet 
undermåligt och alldeles för litet. Många utredningar landsattes för att kartlägga 
bostadsförhållanden i städer i det man kallade, för bostadseländet. 1865 kom den första 
storskaliga vetenskapliga inventeringen av i huvudsak arbetarnas bostäder, vilken visade på 
många brister när det gäller allt från dålig hygien som spred sjukdomar, till en kraftig 
trångboddhet då nästan nittio procent av arbetarnas lägenhetsbestånd var enrummare.11  
 
När järnvägen på allvar var etablerad i landet vid slutet på 1800-talet så expanderande många 
städer då järnvägen av praktiska skäl ofta lades i utkanten av staden. Genom otillräcklig 
lagstiftning byggdes bostäderna ofta väldigt tät. Samtidigt skedde även spekulationer på 
marken i stadens ytterområde som hindrade en fortsatt expansion, kontroll och planering av 
dessa områden, av städernas styrande. 1907 kom dock en kraftfullare stadsplanelag som gav 
städerna större makt och förhindrade en oönskad stadsutveckling, styrd av privata intressen. 
Detta innebar även att det fanns krav på att en form av stadsplan skulle tas fram både för 
större samhälle och mindre sådana.12  
 
Vid förra sekelskiftet var Linköping fortfarande en relativt liten stad i svenska mått mätt (i de 
centrala delarna av dåvarande staden bodde de bara runt femtontusen invånare).13 Ytan var 
vid denna tidpunkt nästintill samma som under medeltiden. Den största tillväxten av 
befolkningen skedde i ytterområden som Tannefors och Gottfridsberg, som till största delen 
var utpräglade arbetarförstäder. Dessa områden integrerades så småningom med staden 
officiellt 1911 och Linköpings befolkning ökade då kraftigt till antalet. Denna tid skulle visa 
sig på många sätt starkt prägla dagens central delar av Linköping. Främst igenom att 
innerstaden blev en mer utpräglad stenstad, med de nationalromantiska byggnaderna 
Katedralskolan och Frimurarehotellet som tydliga exempel. Samt igenom stadsdelen 
Vasastaden i norr, mellan innerstaden och järnvägsstationen, som byggdes bestående av större 
stenhus med stora rymliga lägenheter som vände sig till de högre bemedlade i samhället. I 

                                                 
11 Klas Ramberg, Allmännyttan: Välfärdsbygge 1850-2000, (Stockholm 2000), s. 42ff. 
12 Jan Nyström, Planeringens grunder: En översikt (Lund 1996), s 109. 
13 Hans Nilsson, m.fl., Linköpings historia: 1900-talet, (Linköping 1999), s. 15. 
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stadens östra utkant, Tannefors, etablerande sig Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäder.14 
Detta ledde till ett ökat behov av antal bostäder i närområdet med bättre standard för det 
större antal människor som sysselsattes inom industrin. I de sydvästra delarna av staden 
skedde en kraftig fysisk utveckling i och med att en omfattande militärbebyggelse etablerades 
i staden. Den mest centrala placeringen var av TI15 som placerades i de höglänta sydvästra 
delarna av stadsbilden. Runt detta område uppkom en flerfamiljshusbebyggelse för att 
tillgodose bland annat behovet från den nya garnisonens verksamhet.16  
 
Vi denna tidpunkt började ett bostadsbyggandsideal förankras i Sverige som kallades 
trädgårdsstaden. Detta var ett ideal hämtat från England, och en motreaktion till 
industrialismens slum. Denna typ av område skulle vara mer anpassat för människan då det 
bestod av en mindre förtätad, blandad bebyggelse med en höjd av max två till tre våningar. 
Bebyggelsen var till för olika samhällsklasser och man lade fokus på en större del grönska 
och frisk luft för individens välbefinnande.17 Detta ideal fick inte det genomslag som många 
hoppades på, då första världskriget gjorde att bostadspolitiken stod relativt stilla tack vare hög 
arbetslöshet och en ojämn ekonomisk utveckling, vilken hindrade större satsningar på 
bostadsbyggande. Denna utvecklingstrend skulle visa sig vara svår att vända innan 30-talets 
antågande.18 Inte heller i Linköping fick Trädgårdsstaden något större genomslag av ovan 
nämnda anledningar. De två områden som tydligast fick en prägel av trädgårdsstadens ideal 
var Konsistoriegatan, med sitt lummiga trädsparksstråk och små trädgårdstäppor i centrala 
Linköping, samt Lindengatan i Tannefors med sin låga radhusbebyggelse med tillhörande 
trädgårdstäppor. Det istället blev den tätare stenstaden som fram till 1930-talet hade det 
största genomslaget i Linköping.19 

Funktionalismens genomslag  

Funktionalismen är ett stadsbyggnads- och arkitekturideal som under lång tid haft ett stort 
inflytande på svensk stadsbyggnad. Genombrottet för funktionalismen i Sverige kom främst 
på 1930-talet men funktionalismen fortsatte att ha stor påverkan på svenskt byggande lång tid 
framöver.20 Funktionalismens slagord kunde sammanfattas i sol, ljus och luft. Dessa 
argument var en direkt motreaktion mot den kompakthet som stenstaden stod för i form av 
mörka innegårdar och slutna kvarter utan parker och lekområden. Även av hygieniska skäl 
ansåg man att funktionalismen var att föredra då stenstaden kunde stå för dålig hygien, som 
exempelvis toaletter på innegårdar. 21 Det var fyra övergripande funktioner som skulle 
tillgodoses i just planerandet av funktionalismens bostadsområden vilka var boende, 
rekreation, transport och arbete.22  
 
Funktionen boende skulle uppfyllas genom att husen skulle vara friliggande i formationer för 
bästa möjlighet till ljus och luft. De skulle vara rationellt byggda flervåningshus. De skulle 
för minsta möjliga markanvändning byggas smala, samt på höjden och innehålla de moderna 
bekvämligheter som fanns att tillgå. Som motreaktion mot trädgårdsstaden stod 
funktionalismens hus för terrasser samt balkonger, vilket gav möjlighet till stora öppna 
allmänna parkytor för rekreation, istället för trädgårdsstadens mer markresurskrävande 

                                                 
14 Bo Sundberg, m.fl., Vår stad Linköping: Årsbok 2001 (Linköping 2001), s. 10. 
15 Trängregemente nr 1 
16 Björn Segrell, Linköpings fysiska utveckling, i Linköpings historia: 1900-talet, Hans Nilsson (red.) s.122. 
17 Ibid. s. 137. 
18 Ramberg, s. 59ff. 
19 Segrell, s. 140ff. 
20 Kell Åström, Svensk stadsplanering, (Stockholm 1967), s. 39f. 
21 Ibid. s. 50. 
22 Ramberg, s. 109. 
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byggande. Även skogsområden i anslutning till staden skulle upplåtas för möjlighet till 
aktivitet för de boende. Bilar skulle separeras från gång- och cykeltrafiken för människans 
säkerhet vid olika former av transport. Samtidigt skulle trafikleder för genomfarttrafik avlasta 
gatunätet ikring bostadsområdet, men de skulle fortfarande var lättåtkomligt för bilismen. 
Enligt funktionalismen krävdes det en uppdelning av där arbetsplatsen var och boendet. 
Industrin måste avskiljas från boende t med grönområde eller neutralt område. För att 
funktionalismens ideal i verkligheten ska kunna realiseras krävdes en noggrann planering. 
Detta främst för att kunna komma till rätta med missförhållanden som okontrollerad och 
planlös tillväxt av moderna förorter, slumpmässig lokalisering av offentlig service, enligt 
funktionalismens förespråkare krävdes en grundlig planering av samhället för att nå detta. 
Förutsättning för att detta skulle genomföras var enligt det funktionalistiska synsättet en stark 
stat som skulle kunna driva igenom detta.23  
 
Den nya folkhemstanken som lanseras av Per-Albin Hansson under 1920-talet trädde i kraft i 
den bostadspolitik som lanserades av socialdemokraterna i början på 1930-talet. Denna 
politiks övergripande huvudmål var att utrota det så kallade ”fattig Sverige”, och utveckla 
landet till en modern demokrati i Europa. Ett av de viktigaste målen var att öka 
bostadsstandarden och antalet bostäder. Detta skulle ske med vetenskap och modern rationell 
teknik. I detta passade funktionalismen väl in då den stod för den framtid som eftersträvades 
inom bostadspolitiken och i synnerhet bostadsbyggandet.24 Under andra världskriget skulle 
bostadsproduktionen avta väsentligt, i huvudsak på grund av brist på kapital och att kunna 
säkra leveranserna av byggnadsmaterial. Efter kriget skulle det funktionalistiska idealet av 
friliggande hus i form av lamellhus fortfarande vara den dominerande byggnadstypen fram 
till 1950-talet.25 Linköping var ganska tidigt med att anamma dessa funktionalismens idéer, 
ett exempel är byggandet av de friliggande lamellhusen på Nya Tanneforsvägen, i just 
Tannefors. Dessa hus präglades av funktionalismens anda, med genomgående lägenheter som 
hade fönsteröppningar åt båda hållen och placerades för att få en optimal ljus- och 
solbelysning av lägenheten. Även rekreationsområden fanns i och med de breda parkstråken 
ner mot Stångån.26  
 
Förutsättningarna för miljonprogrammet 

Efter andra världskriget präglades Sverige av en väldigt stark ekonomisk tillväxt; industri 
näringsliv och den offentliga sektorn expanderande i snabb takt. Behovet av nybyggda skolor, 
sjukhus och framförallt bostäder var stor. Trots att landets ekonomiska utveckling pekade rakt 
uppåt så rådde det stor, och tidvis akut bostadsbrist på många håll i landet. Befolkningen 
växte med ett ökat födelsetal samtidigt som urbanisering till städerna och 
arbetskraftsinvandring också ökade. Detta i kombination med att det helt enkelt inte fanns 
tillräckligt med lägenheter att tillgå och i synnerhet inte tillräckligt stora sådana med en 
godtagbar modernare standard förvärrade läget än mera.27 Nämnda problematik är det som i 
huvudsak låg till grund för att riksdagen i mitten på 50-talet på allvar började inrikta sig på en 
bostadspolitik som hade som mål att minska trångboddheten, öka standarden på lägenheterna 
och framförallt öka antalet lägenheter, vilket kan sägas är det första steget mot det som skulle 

                                                 
23 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande: om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige 
(Lund, 1993), s. 143ff. 
24 Ramberg, s. 87ff. 
25 Ibid., s. 102ff. 
26 Sundberg, s. 17. 
27 Sonja Vidén, & Gunilla Lundahl, (red.), Miljonprogrammets bostäder: bevara – förnya – förbättra 
(Stockholm, 1992) s. 7ff. 
 



14 
 

bli det kommande miljonprogrammet.28 Strävan efter en kraftig förändring och ökning av 
bostadsbeståndet låg inte främst hos politikerna utan hos det svenska folket. En befolkning 
som i och med efterkrigstidens högkonjunktur hade fått en väsentligt bättre levnadsstandard 
både materiellt och ekonomiskt. Detta ökade allmänhetens krav på fler och framförallt bättre 
utrustade bostäder. En förändring på den svenska bostadsmarknaden sågs nästintill som ett 
krav från allmänheten på den sittande socialdemokratiska regeringen.29 Bostadsfrågan blev 
genom detta av ganska naturliga skäl en het politisk fråga. Den sittande regeringen tillsatte en 
rad olika bostadspolitiska utredningar för att noggrant kunna kartlägga landets 
bostadsmarknad och de olika behov av åtgärder som behövdes genomföras. För att slutligen 
hitta ett förslag på lösning för bostadsproblematiken så tillsatte regeringen 1959 en utredning 
vid namn Bostadsbyggnadsutredningen. Denna utredning skulle främst kartlägga framtidens 
bostadsbehov och ge förslag på hur en konkret handlingsplan för hur många lägenheter som 
behövdes byggas och hur dessa rent praktiskt skulle vara utformade.30  
 
I ett första skede i början på 60-talet angavs ett behov på runt 80 000 nyproducerade 
lägenheter per år och därför ökades produktionen ytterliggare och var 1964 uppe i 85 000 per 
år. Men trots ett ökat byggande löstes inte de olika problemen på bostadsmarknaden i form 
av att kunna balansera efterfrågan på marknaden samt att kunna erbjuda den standard som 
efterfrågades. Efter en rad mindre olika rapporter från Bostadsbyggnadsutredningen så kom 
så deras huvudbetänkande på det som påbörjats 1959 och namngavs Höjd bostadsstandard 
SOU 1965:32. Med bakgrund av detta fattade sedan den sittande socialdemokratiska 
regeringen 1964 beslutet att en gång för alla försöka lösa problemen på bostadsmarknaden 
igenom att på tio år (1965-1974) färdigställa en miljon nya bostäder, i det välkända mål som 
skulle benämnas som ”miljonprogrammet” i folkmun men aldrig officiellt nedskrivet. Detta 
beslut som sågs som en nödvändighet inte bara hos den sittande regeringen utan 
bostadsfrågorna förhandlades fram genom en relativ enighet över partigränserna. Besluten i 
bostadsfrågorna var snarare ett resultat av politikernas stora tilltro till experterna inom 
området.31 
 
Miljonprogrammets mål och utformning   

Miljonprogrammets huvudsyfte vara att lösa bostadsbristen i landet och få en balans på 
bostadsmarknaden. Samtidigt skulle bostadsstandarden höjas för svenskarna genom större 
lägenheter och bättre utrustning av dessa. Miljonprogrammet var alltså inte endast ett 
program för fler lägenheter utan ett noggrant genomarbetat bostadspolitiskt program som gav 
möjlighet till en långsiktig planering. Byggnadstakten var inte särskilt mycket högre än innan 
utan snarare så var sättet som det planerandes på det unika. Detta främst igenom att det rörde 
sig om en tioårsperiod och att man igenom detta fullt ut kunde fokusera på att utveckla den 
rationella och industriella inställningen och utvecklingen av byggandet av bostäder, vilket så 
smått hade påbörjats under 1950-talet.32  
 
Miljonprogrammet syftade således till en ombyggnad och sanering av äldre bostäder men 
främst till en satsning på nybyggnation av bostäder. Dessa var lättare att anpassa till de nya 
normerna i allt från storlek, standard och yttre miljö. De tidigare grundliga utredningarna som 
tagits fram i området resulterade i ett sammanfattande handlingsprogram med riktlinjer för 
framtida bostadsbyggande. Denna lades fram två år efter att miljonprogrammet sjösatts 

                                                 
28 Martin Hedenmo & Fredrik von Platen, Bostadspolitiken: svensk politik för boende, planering och byggande 
under 130 år, (Karlskrona, 2007), s. 55. 
29 Sonja Vidén, & Gunilla Lundahl, s.9f.  
30 Hedenmo & Von Platen, s. 54f. 
31 Thomas Hall, (red.) Rekordåren: en epok i svenskt bostadsbyggande, (Karlskrona, 1999) s. 24ff. 
32 Ramberg, s. 142f. 
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igenom en regeringsproposition 1967 under namnet Angående riktlinjer för bostadspolitiken 
m.m. Denna handling sammanfattade och samlade de tidigare utredningarna och formulerade 
korfattat målen för genomförandet av miljonprogrammet både kvantitativt och kvalitativt.33 
En välkänd och sammanfattande formulering från denna proposition är:  
 

”[…] hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.”34 

 

Politisk styrning 

Det två viktigaste styrningsmedlen för staten i genomförandet av miljonprogrammet var den 
ekonomiska aspekten och frågor gällande markfrågan. Den sistnämnda löstes genom att 
staten gav kommunerna möjlighet att skaffa stora markreserver för säkrandet av byggandet av 
bostäder för tio år framåt. Man fick även en kommunalförköpsrätt till mark som skulle vara 
lämplig och nödvändig för bostadsbyggande. Denna innebar i praktiken att kommunerna 
kunde träda in i köparens roll när en markaffär genomförts och betala säljaren det 
överenskomna priset, om det ansågs nödvändigt. Riksdagen beslutade även att kommunerna 
skulle upprätta femåriga bostadsbyggnadsprogram för bostäder som skulle revideras varje år, 
så att staten skulle kunna ha en översikt över bostadsbyggandet. Under samma tid bildades 
även Planverket för att understödja kommunernas arbete. Behovet av en långsiktig och aktiv 
kommunal markpolitik skulle vara den första viktiga byggstenen för genomförandet av 
miljonprogrammet.35    
 
Bostadspolitikens andra styrmedel var att det övergripande ekonomiska ansvaret låg hos 
staten, främst igenom att Bostadsstyrelsen beviljade förmånliga lån till projekt som ansågs 
uppfylla de uppsatta kraven på hög kvalitet och låga kostnader. Genom de så kallade 
paritetslånen stimulerades ett rationellt bostadsbyggande. Detta innebar exempelvis 
generalentreprenad av stora bostadsområden med hundratals eller tusentalslägenheter för en 
byggherre. Det kunde även innebära att så mycket som möjligt av snickerier, 
inredningsdetaljer och hela elementbyggen skulle tillverkas på fabrik för att öka 
produktionstakten. Målet var ett så industrialiserat byggande som möjligt för att hålla nere 
arbetskraftsbehovet och kostnaderna.  På inrådan av Byggindustrialiseringsutredningen hade 
riksdagen redan 1966 beslutat att projekt som omfattade minst 1 000 lägenheter i en planerad 
enhet kunde få femåriga förhandsbesked om statliga bostadslån. Anledningen var främst att 
kunna garantera projekt med större enheter och långa serier. Detta möjliggjorde att även 
mindre kommuner kunde satsa på större bostadsprojekt. Standardisering och rationaliseringen 
av byggandet syftade till att kunna upprätthålla den byggnadstakt som var nödvändig. 
Samtidigt sågs standardiseringen som en garanti för att normer som framtidens boende skulle 
uppfyllas och då framförallt gällande stora, moderna och ljusa bostäder.36 

Utformningen av bostadsområdena  

Som ovan nämnts så präglades uppförandet av miljonprogrammets område av en strävan att 
vara väldigt rationell. Detta innebar att byggandet sattes under en stor tids- och kostnadspress. 
En förutsättning för att kunna uppnå detta var tillgången på lättexploaterad och billig mark att 
bygga på. Tidigare jordbruksmark och skogsmark en bit utanför centralorterna blev det 
vanliga för där var möjligheterna bra för att bebygga stora områden. Men även tidigare 
olämplig mark som bergsterräng eller olika former av våtmark., kunde nu bebyggas med 

                                                 
33 Hall, m.fl., s.27f. 
34 Riksdagsproposition 1967:100, s 172.  
35 Hedenmo & Von Platen, s. 63ff. 
36 Hall, m.fl., s. 27f. 
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tidens moderna teknik. Stora sammanhängande landområden som kunde nyttjas för byggande 
var en förutsättning för att arkitekter och stadsplanerare skulle kunna genomdriva sina idéer 
och nästan 80 % av de lägenheterna byggdes under denna tid i nyexploateringsområden. Det 
som skulle visa sig vara det helt dominerande planeringsidealet för bostadsområden under 
miljonprogrammet var det som generellt skulle benämns som grannskapsideologin.37              
 
Den första, som i praktiken formulerade grannskapsideologin och det mer använda uttrycket 
grannskapsenhet var Clarence A Perry. Detta skedde när han skissade på en övergripande 
planering av New Yorkområdet. Perrys stadsplanering var den första som på allvar hade den 
moderna storstaden, med bilism och industrikapitalism, som utgångspunkter i sin planering. 
Genom Perrys tankar blev uttrycket ”The Neighborhood unit” myntat. Grannskapsenhetens 
grundtanke var att man skulle dela upp stadens nya bebyggelse i mindre, lämpliga enheter 
som i sin tur skulle utvecklas till levande små enheter i den större staden, lämpligt antal 
invånare är någonstans mellan 6000-8000 personer. Enheten skulle vara tydligt avgränsad, 
exempelvis genom att genomfartstrafik inte skulle gå igenom området utan runt desamma. 
Därmed blev trafiken runt området en naturlig avgränsning. Denna trafikplanering var även 
till för att skydda invånarna, och ge möjlighet till fri rörlighet inom området. Det inre 
gatusystemet i området skulle vara dimensionerat för mindre trafik genom olika former av 
farthinder till skillnad från gatorna runt området som skulle inbjuda till trafik genom raka 
breda vägar med högre hastighet. Trafiksepareringen innebar att gång- och cykeltrafiken in 
och ut genom enheten skulle ske genom planskilda korsningar för en ökad, säkerhet, för i 
synnerhet barn.  
 
Parkytor och andra öppna ytor som lekplatser, och bollplaner skulle finnas väl tillgängliga 
och uppta ett minimum av tio procent av området. Även rekreationsområden, som skog och 
badplatser skulle helst finnas inom ett kortare avstånd. Relativt nära anslutningen till 
bostaden skulle det finnas möjlighet till parkering för bil, dessutom skulle kollektivtrafik 
finnas i närheten, antingen i de centrala delarna av enheten eller vid genomfartsgatorna i 
utkanten. Grannskapsenheten hade just fokus på ordet ”enhet” som innebar att man i sitt 
grannskap skulle kunna leva större delen av sitt dagliga liv. Detta skulle underlättas genom att 
i området skulle institutioner såsom kyrkor, skolor och lokaler för föreningar ligga, helst så 
centralt området som möjligt, samt gärna invid en öppen grönyta för att kunna utnyttjas 
bättre.38 Kravet på de öppna ytorna var även ett resultat av kraven på rationellt byggande då 
genom att det skulle finnas plats för maskiner och kranar under byggandet samt för att 
uppfylla arkitekternas ideal om att bostadshusen skulle placeras fritt i parkmiljö för att släppa 
in sol och luft i alla bostäder i bostadsområdena. 39 Näringsverksamhet skulle i möjligaste 
mån placeras i en centrumenhet som även kunde innehålla bostadskomplex. Integrerade 
service- och centrumanläggningar skulle finnas för att underlätta en gemensam offentlig 
service, detaljhandel och dagligvaruhandel. Även viss mindre näringsverksamhet kunde 
finnas placerade i mindre enheter inom området.40 

Husens utformning 

Bostadshusen från miljonprogrammet har många gemensamma stildrag som är väldigt typiska 
för tiden. De utpräglade geometriska likheterna i husformerna med plana eller låglutande 
papptak innebar att bebyggelsen från denna tid påminner om varandra väldigt mycket och är 
därmed lätt att känna igen. Även antalet hustyper begränsades i regel inom ett 
exploateringsområde till en enda typ. Detta ledde till att bostadsområdet präglades starkt av 
                                                 
37 Vidén, & Lundahl, s. 12f.  
38 Franzén & Sandstedt, s. 146ff. 
39 Vidén, & Lundahl, s. 12. 
40 Franzén & Sandstedt, s. 239ff. 
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de valda hustypernas karaktär, skillnaden kunde vara markant i stadsbilden om det bara var 
högre hus eller lägre som blev fallet. Fasaderna var ofta av slät och odekorerad puts eller 
tegel. Teglet var som halvstens ytskikt till skillnad från tidigare användande av tegelväggar 
som massivt bärande. Det vanligaste fasadmaterialet var just tegel och särkilt rött eller gult 
sådant. Tegel kunde förkom på hela husen eller bara på gavlarna för att då kompletteras med 
trä eller skivmaterial på långsidorna. Dessa gavlar lämnads nästan alltid utan fönster, trots att 
detta skulle gjort lägenheterna ljusare. Den enda förklaring som man kan finna till detta är 
rationalitet och den starka rättviseprincip som rådde under tiden. Fönster och dörrpartier hade 
ofta enklare profiler än tidigare och var i jämn fas med ytterväggarna.41  
 
Taken var som tidigare nämnts i regel plana eller låglutande med invändig avrinning. Detta 
gjorde att taksprången nästan helt försvann eller blev mycket mindre än tidigare och kläddes i 
större utsträckning in och markerades med trä eller annat skivmaterial som därmed skulle 
skapa en kontrat mot fasadens färg och struktur. Dessa trädetaljer som under 1970-talet 
genomgående började få starka färger som grönt, brunt och orange. Nästan samtliga hus fick 
balkonger antingen indragna i fasaden eller vindskyddade med sidostycken från golv till tak. 
Balkongens bredd gjordes ofta lika stor som rummet de angränsade till, vilket var helt nytt. 
Balkongerna användes även ofta som ett verktyg av arkitekterna för att ge byggnaderna ett 
monumentalt arkitekttoniskt uttryck som ett vertikalt eller horisontellt band längs fasaderna. 
För att uppnå den standardökning som tidigare nämnts så uppfördes den absolut största delen, 
över en tredjedel, av miljonprogrammets lägenheter med tre rum och kök med både toalett 
och badrum. 42 
 
I Linköping var Johannelund det första specifika området som byggdes efter en tidig 
inspiration av grannskapsenhetens stadsbyggnadsideal, och sågs som ett ideal i tiden. 
Området byggdes under slutet av 50-talet i de sydöstra utkanterna av staden på ett friliggande 
större markområde. Placeringen var främst en motreaktion mot den misslyckade 
projekteringen gällande bostadsbyggande i de mer centrala delarna av staden, närmar bestämt 
Kallerstadsområdet utmed Stångån. Byggnationen uteblev tack vare att Saabs flygfält gjorde 
det olämpligt för bebyggelse.43 Johannelund blev däremot ett område med en centrumdel som 
innefattade en mängd serviceenheter som skola, affärer, bibliotek samt även en ny 
stadsdelskyrka. Linköpings urbana utveckling skulle bli än mer påtaglig i mitten på 1960-talet 
då de storskaliga områdena Skäggetorp och Ryd i nordvästra delarna av staden och Ekholmen 
i sydost började byggas, i vad som skulle vara en del av det nationella miljonprogrammet. 
Dessa områden som tidigare bara var större markområden och beboddes av ett fåtal 
människor ökade, på bara några år, sin befolkning hundra gånger om. Alla dessa tre blev 
stadsdelscentra med både köpcenter och offentligservice. 44   

Kritiken mot miljonprogrammet 

Genomförandet av miljonprogrammet löste många problem som präglade bostadsmarknaden 
och då framförallt bostadsbristen, trångboddheten och den tidigare dåliga standarden på 
bostäder. Miljonprogrammet gav välutrustade lägenheter, bilfira gårdar och grönområden 
nära intill boendet. Trots detta tillsynes välplanerade boende så uppkom det relativt snabbt en 
kritisk debatt gällande miljonprogrammets område. Visionerna blev för många ett missnöje 
och en besvikelse i hur verklighetens bostadsområden i själva verket blev. Redan i slutet på 
1960-talet drabbades flertalet nybyggda bostadsområden av problem med att få lägenheterna 
uthyrda, tomma lägenheter i många områden var ett faktum. Samtidigt var det väldigt 
                                                 
41 Vidén, & Lundahl, s. 20ff. 
42 Hall, m.fl., s. 41ff. 
43 Sundberg, s. 19ff.  
44 Segrell, s. 166ff.  
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problematiskt att dra av på takten eller stoppa byggnationen. Byggentreprenörer och den 
industrialiserade processen hade inneburit att kontrakten var långa och många, för de 
kommunalägda bostadsföretagen. Även de statliga lånen förutsatte att byggnationerna 
slutfördes. Småhusboende för främst barnfamiljer hade blivit det alternativ som var det som 
gällde.45  
 
Det är i huvudsak på tre punkter som det framförts kritik gällande miljonprogrammet, vilka är 
monotoni, storskalighet och tristess. Monotoni som blev ganska påtaglig tack vare tidspressen 
och de ekonomiskt pressade ramarna för projekten. Ekonomiska aspekter i kombination med 
den nya tekniken för tiden gav en upprepning av material, kulörer och stereotyp utformning 
vilket gav upphov till kritiken. Storskaligheten var också något som fick kritik. Detta 
framkallade en känsla att människan kände sig oändligt liten i förhållande till de höga husen 
eller till de utbrett stora områdena. Dessa rätlinjiga bostadsområden och husens placering 
skapade en känsla av att vara oändliga. 46   
 
Kritiken som förstärker bostadsområdenas tristess var att det ganska snabbt uppstod rent 
kvalitetsmässiga problem med det nya boendet. Nya material i byggande som plast, ett mer 
storskaligt användande av betong, stora glaspartier samt nya sätt att utforma som plana tak 
skapade problem. De plana taken höll inte tätt och drabbades av läckage. Skarvar i betongen 
sprack och släppte in vatten. Avloppssystem av plast hade en kortare hållbarhet och gick 
sönder. De flitigt användandet av stora fönster drabbades lättare av repor och gav ett snabbt 
ett slitet intryck. Alla dessa problem gjorde att stora delar av den arkitektoniska andan och 
uttrycket samt det nya och fräscha som präglade miljonprogrammet snabbt gick förlorat.47 
 

                                                 
45 Hedenmo & Von Platen, s. 69f. 
46 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2000) s. 81ff. 
47 Hall, m.fl., s. 140f. 
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3. Undersökningsdel 
Undersökningen kommer att vara uppdelad i två större delar. Första delen kommer att 
innehålla en behandling av det utvalda SOU materialet som utgör det nationella källmaterialet 
för studien. Detta följs av bearbetning av källmaterial för miljonprogramsområdet Ryd som, 
utgör det lokala materialet.  De två övergripande delarna, materialet gällande Ryd och SOU, 
har i sin tur behandlats efter den valda tematiska indelningen i de tidigare nämnda 
kategorierna, Planer och planering, bostadsområdets utformning och bostädernas storlek 
samt yttre utformning. Detta för att man som läsare lättare ska kunna följa den röda tråden 
som finns i materialet. Avsnittet om Ryd inleds även med en kortare beskrivning av Ryds 
tidigare historia, en nödvändig orientering in i bostadsområdets förutsättningar.  
 
Nationell nivå – normer och utformning enligt SOU 

Planering  

Den 1 januari 1963 trädde den nya lagen i kraft som innebar att varje kommun eller stad 
måste uppföra ett kommunalt bostadsbyggnadsprogram som sträckte sig fem år framåt i tiden. 
Syftet med kravet på att upprätta en sådan var enligt SOU 1965:32, Höjd bostadsstandard, för 
att kunna få en planering på längre sikt till stånd. Denna planering skulle ligga till grund och 
möjliggöra för ett rationellt arbetssätt gällande planeringen av samhällets övergripande 
bostadsproduktion.48  
 
Det aktiva initiativet till planeringen och framställningen av dessa bostadsområden måste 
enligt SOU 1967:30, Höga eller låga hus, tas av och ligga på kommunernas ansvar. Denna 
planläggning av bostadsområdena är något som främst kommunerna och städerna själva ska 
ansvara för. De ska även avgöra hur stort behovet och möjligheterna är för en eventuell 
nyproduktion av bostadsområden. Kommunens styrelse är enligt utredningen det organ som 
på bästa sätt kan skapa den nödvändiga överblick för det behov som finns.49 Dock så påvisar 
utredningen även på att olika statliga myndigheter i en sådan process har möjlighet att 
framtvinga ett arbete gällande planläggningen av bostadsproduktionen om detta anses som 
nödvändigt:50 
 

”Underlåter en kommun eller stad att upprätta en plan för bostadsbyggande «där så 
efodras» kan Konungen[!] förelägga fullmäktige en viss tid att inom vilken sådan 
ska vara upprättad. Om en plan ändock inte upprättas, äger konungen rätt att låta 
upprätta en plan på kommunen eller stadens bekostnad.”51  

 
Den statliga utredningen pekar på att utarbetandet av ett program för bostadsbyggande är 
nödvändigt för att i praktiken kunna genomföra de kvantitativa och standardmässiga mål som 
är nödvändiga för en effektiv produktion som motsvarar de behov som finns. Grundliga och 
långskiktigt genomarbetade lokala dispositionsplaner är det som på bästa sätt kan styra 
byggande och planeringen av bostadsområdenas utformning och skapa förutsättningar för en 
efterfrågad hög kvalité som finns på boende hos allmänheten.52  
 
En noggrann reglering och planering av bebyggelse är en nödvändighet enligt Höjd 
bostadsstandard. För på det sätt som samhället ordnas, särskilt gällande bostäder, har en 
synnerligen viktigt betydelse för befolkningens välbefinnande. Därför är det viktigt att det 
                                                 
48 SOU 1965:32, s. 301ff. 
49 SOU 1967:30, s. 107. 
50 SOU 1965:32, s. 282. 
51 Ibid., s. 283. 
52 Ibid., s. 303. 
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finns samordnade och fastställda direktiv av samhällets myndigheter som ligger till grund för 
normer som kan styra en rationell modern utformning och produktion av bostäder. av både 
bostäder och bostadsområden måste leva upp till de vetenskapliga krav som finns gällande 
exempelvis trafiksäkerhet, brandsäkerhet, hälsoperspektiv m.m. något som ett modernt 
samhälle även kräver. 53  
 
Utredningen pekar även på att styrning av bostadsbyggandet och dess tillhörande 
markområden översiktligt och i detalj ligger till grund för att den viktigaste aspekten gällande 
bostadsproduktionen ska kunna tillgodoses, vilket är att kunna lösa den antalsmässiga 
efterfrågan på bostäder. Problemet med bostadsbrist kan enligt utredningen endast fullt ut 
lösas genom en hög produktionstakt av rumsenheter. Detta innebär dock inte att efterfrågan 
på moderna bekvämligheter och god kvalité ska försummas. Men den standard och utrustning 
som moderna lägenheter idag innehar menar utredningen tycks vara tillfredställande för 
bostadskonsumenterna. Därför bör det finnas en viss återhållsamhet i strävan efter att ständigt 
höja utrustningsstandarden utöver den nivå som finns idag utan istället satsa på större 
lägenheter med fler rumsenheter som lever upp till den efterfrågan som finns.54            

Bostadsområdenas utformning 

Utformningen av bostadsområden syftar enligt Höjd bostadsstandard till att skapa 
ändamålsenliga funktionella och socialpsykologiska fullvärdiga miljöer. Det sistnämnda är 
något som utredningen anser ska skapa en «vi känsla» som framkallar en gemenskap och en 
uppfattning av en delaktighet i samhället. Denna aspekt kan man praktiskt i ett 
bostadsområde, enligt utredningen, främst uppnå med hjälp av att tillgången till lokaler för 
föreningar och annan typ av bildande verksamhet är god. Detta kan stimulera och skapa 
kontakt mellan de boende i ett område. Dessa socialpsykologiska aspekter är något som 
utredningen menar till viss del kan komma i skymundan av det funktionella tänkandet och 
uppdelningen av ett bostadsområde. Detta är något som utredningen pekar på inte är helt 
idealiskt men utredningen framhåller att båda dessa tankesätt dock till viss del går att 
kombinera i det så kallade grannskapstänkandet. Detta för att skapa en trivsam miljö för den 
enskilde individen. Dock är de funktionella aspekterna som baseras på den senaste 
vetenskapliga utvecklingen det som kan anses som det viktigaste och därmed ligga till grund 
för skapandet av detta bästa möjliga bostadsområde. 
 
Ett bostadsområde kännetecknat av grannskapstänkandet måste generellt inneha en god yttre 
bostadsmiljö men det som är av största vikt är dock olika typer av funktioner och en bra 
kollektiv service. Om bostadsområdena präglas av tät bebyggelse med högre invånareantal så 
finns ett större och ett bättre underlag för en kollektiv service och andra serviceinriktade 
anordningar direkt inom själva bostadsområdet. En bra service innebär, enligt utredningen, att 
man får betala priset av en större koncentration på bostadsbebyggelsen. Båda dessa aspekter, 
kollektiva service och den yttre miljön, kan på bästa sätt utnyttjas ifall bostadsområdet är 
tydligt differentierat mellan dess olika funktioner, där varje enhet har sitt syfte och sin givna 
uppgift.55  
 
Höjd bostadsstandard går mer in i praktiken på hur ett bostadsområde ska vara uppbyggt.  
Detta innebär att det ska finnas tillgång till bra kommunikationer med skäligt avstånd 
gentemot alla bostäders placering. Kommunikationer som i detta fall innebär både kollektiva 
transportmedel som buss samt privat bilism. Dock pekar utredningen på att denna trafik 
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tydligt måste differentieras från bostädernas och de allmänna gång- och parkstråkens direkta 
närhet, för att inte negativt inverka på en säker boendemiljö, vilket enklast sker med från 
motortrafiken tydligt avskilda gång- och cykelvägar som innebär att man säkert kan röra sig i 
området mellan bostadsområdets olika funktioner utan att direkt behöva korsa större 
trafikleder. Samtidigt måste ändå tillgängligheten med bil upprätthållas genom ett inre 
gatusystem som är dimensionerat för mindre trafik gentemot de gator som går runt 
bostadsområdet som ska ansvara för den stora kvantiteten trafik. Det ska även finnas 
närbelägna parkeringsplatser till bostäderna, så det inte inskränker på bilismens övergripande 
obundenhet.56 Höjd bostadsstandard anser att en rad kollektiva serviceanordningar är 
nödvändiga och kanske det viktigaste för att skapa ett fullt fungerande boendeområde: 
 

”[…] en omfattande och rikt differentierad kollektiv service är en förmån som bör 
komma alla kategorier av boende till del; den utgör enligt vår mening en 
förutsättning för en god bostadsmiljö Vi menar därför att man i hög grad bör satsa 
på att bygga ut den kollektiva servicen i bostadsområdena så att den blir 
lättillgängliga för samtliga boende inom området. ”57  

 
Ett bra exempel på detta anses en centralt placerad centrumenhet med olika former av 
näringsverksamhet som dagligvaruhandel, detaljhandel och offentligservice i direkt 
anslutning till denna. Utredningen pekar på att utbudet på servicen naturligtvis kan variera i 
förhållande till storleken på bostadsområdet och dess invånareantal. Men att ett 
bostadsområde så långt som det är möjligt bör vara självförsörjande av dessa faktorer. Om 
inte detta fullt ut är möjligt bör ändå dessa former av service ligga inom ett rimligt avstånd 
från området och dess bostäder.58  
 
Annan kollektiv service i ett bostadsområde som anses nödvändig för att upprätthålla ett 
bostadsområdes kvalité är, enligt utredningen, barnens möjligheter till skolgång i närheten av 
sin bostad och tillgång till annan barnavård, motsvarande dagis. I den kollektiva service 
ansågs även ett godtagbart utbud av äldrevård viktigt, vilket utredningen benämner som 
service- och kollektivhus utan att närmare gå in på dess former och omfattning. Höjd 
bostadsstandard pekar på att planeringen och uppbyggnaden av utemiljön för alla kategorier i 
ett bostadsområde är av stor vikt. Främst så är det viktigt att utemiljön är modernt anpassad 
för barn och deras lek genom uppbyggda och avgränsade lekplatser. Även så bör 
bostadsområdena har stora öppna ytor som parkområden och bollplaner som är tillgängliga 
för spontan lek och rekreation. Även möjlighet till rekreationsområden, som skog och 
badplatser, ska i möjligaste mån finnas inom ett acceptabelt avstånd så att olika typer av 
friluftsverksamhet finns lättillgänglig för de boende. Bostadsområdet ska anpassas för 
människan så att det skapar en känsla av att känna sig hemma, detta ska tillgodoses av en 
varierad öppenhet och slutenhet av karaktären på bostadsområdets landskapsbild.59     

Bostädernas storlek och yttre utformning  

Betänkandet Höjd bostadsstandard pekar på att den viktigaste utvecklingen gällande 
nyproduktionen av lägenheter i flerfamiljshus måste fokusera på att öka antalet rumsenheter i 
lägenheterna. Utrymmesstandard är något som ska ses som det viktigaste i produktionen då 
främst med fokus på tre rumsenheter och kök med bad och toalett. Behovet av fler 
rumsenheter än detta finns också i det kommande bostadsbeståndet, med andra ord en 
inriktning på stora lägenheter ska vara riktlinjen. Även standarden på utrustning i 
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lägenheterna måste noga följa den utveckling som finns och kan väntas i samhället men 
höjningen av utrymmesstandarden måste gå före enligt utredningen.60 Fokusen på att bygga 
stora lägenheter menar utredningen ska ske med anledning av istället för att bygga mindre 
lägenheter för att täcka behovet av bostäder för bostadslösa ungdomar och ensamstående så 
ska stora lägenheter byggas för etablerade familjer och hushåll som önskar att öka sin storlek 
på sin bostad. Detta ska ske genom att dessa flyttar till nyproduktionen av större lägenheter 
vilket innebär att mindre lägenheter blir lediga för den nämnda kategori som idag har svårt 
eller inte kommit in på bostadsmarknaden. Utredningen menar att denna 
produktionsinriktning måste fullt ut följas för att inte få en snedvridning på 
bostadsmarknaden med en för stor andel små lägenheter som innebär att det tar väldigt lång 
tid att återställa balansen på bostadsmarknaden. Därmed understryker utredningen vikten av 
att samtidigt som man tillfredställer den antalsmässiga efterfrågan på bostäder så måste 
efterfrågan på en modern utrymmesstandard tillgodoses.61 
 
Utredningen Höga eller låga hus pekar på att nyproducerade bostadsområden måste präglas 
av att den typ av flerfamiljshus som man väljer att bygga samspelar med landskapet och dess 
omgivning. Detta nås genom att ge bostäderna en harmonisk fasadstruktur och att kombinera 
färger på ett sätt som är naturligt. Utredningen pekar även på att det måste finnas en 
konsekvens i nybebyggelsen av ett område. Detta för att uppnå en vetenskaplig 
funktionsduglighet i ett område vilket inte görs om arkitektur och hus inte följer en 
genomförd detaljplanering. En konsekvent användning av likartade material och hustyper är 
också en förutsättning för att kunna upprätthålla en tillräckligt hög byggnadstakt.62  
 
Utredningen visar på vissa motiv som kan ses vara utgångspunkter i planerandet av vilken typ 
av bostäder som bör finnas i ett nytt bostadsområde. Dessa motiv är markutnyttjande, 
ekonomiska, estetiska, sociala och slutligen funktionella. Utredningen fastslår att de främsta 
motiven gällande markutnyttjande är tillgången på mark och de rådande markförhållanden. 
Mark som är svårtillgänglig och kräver en kraftig exploatering är mest gynnsamma för högre 
hus, så kallade punkthus, ända upp till åtta våningar. Detta då kostanden för arbetet anses bli 
för dyr om man väljer lägre hus samtidigt som tillgången på markområde i större städer 
betingar ett högre värde vilket också ger välgrundande motiv för högre hus. Utredningen 
pekar dock på att om tillgången på mark är relativt god och marken har en lättarbetad 
karaktär, skog eller åkermark, så är det lika ekonomiskt gynnsamt att uppföra hus med högst 
tre våningar, så kallade blockhus, lamellhus eller loftgångshus, utspridda på en större yta. 
Långa serier med denna typ av hus kräver ett mindre förarbete med grunden och det generella 
markarbetet.  
 
Enligt Höga eller låga hus så finns det ett även ett funktionellt motiv för lägre blockhus med 
längre och bredare huskroppar. Detta då det i denna typ av lägre hus är lättare att uppfylla det 
efterfrågade kravet på fler rumsrenheter.  Detta igenom att högre hus än fyra våningar, så 
kallade punkthus, ofta är svårare att på ett bra sätt få till stånd större och bra disponerade 
lägenheter då dessa är mer fyrkantiga i sin utformning. Något som innebär att den möblerbara 
rumsytan blir mindre då alla rum har en genomgång med varandra. Samtidigt skapar blockhus 
med upp till fyra våningar ett bättre uträknat vetenskapligt solvärde, tillskillnad mot de högre 
punkthusen som har en tendens att antingen innebära för mycket eller för lite sol. Enligt de 
ekonomiska motiven som betänkandet pekar på så är kostnaden för installation av hiss inget 
som tillkommer då detta inte är en nödvändig standard i de lägre blockhusen med fyra 
våningar eller färre. Även anses slitaget och renoveringsbehovet bli högre i högre hus då 
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trapphus delas av fler boende. Enligt sociala utredningar så är lägre hus bättre ur ett socialt 
perspektiv då samhörigheten anses bli större och isolationen mer utpräglade i de höga husen 
men dock påpekar utredningen att de sociala motiven än så länge inte är utredda så de 
fullständigt kan bekräftas. Gällande estetiska motiv så ser utredningen att det finns olika 
aspekter om detta. Högre hus utstrålar en positiv monumental känsla i landskapet som kan 
anses som positiv. De boende högre upp i husen får även en utsikt som kan anses som positiv. 
Detta gäller ju dock endast de som bor högre upp i huset, men samtidigt kan det innebära 
svårighet att allmänt att orientera sig i ikring dessa höga hus och i dessa bostadsområden. 
Enligt utredningen är detta något som barn tydligt tycks ha problem med. De estetiska 
motiven gällande nyproduktion av bostäder pekar också på att man i så stor utsträckning som 
det är möjligt ska försöka använda sig och av och ta hänsyn till  de existerande förutsättningar 
som redan finns; som exempelvis terräng, vegetation och tidigare bebyggelse som är viktigt 
när man väljer vilken typ av hus som kan anses vara lämpligt. Detta för att skapa bostäder 
som frambringar trivsel i dess omgivning och inte bostäder som kan uppfattas som 
inskränkning av landskapsbilden och miljön.  
 
Slutligen pekar denna också på de ytterst viktiga funktionella motiven vid en byggprocess 
gällande nybyggnation av flerfamiljshus. För att kunna uppnå en produktion som kan anses 
överensstämma med det behov som finns av bostäder så är en genomgripande rationalisering 
av byggprocessen ett måste. Samtidigt så framhäver utredningen vikten av att 
nybyggnationen sker i långa serier som skapar förutsättningar för funktionellt uppbyggda 
byggarbetsplatser som bebygger ett område etappvis. Om dessa serier sker i stora utbredda 
områden eller få högre hus menar utredningen inte egentligen spelar så stor roll. Denna 
industrialisering av byggprocessen kräver att stora delar av materialet som snickerier, 
stommar, inredningsdetaljer prefabriceras i fabrik för att sedan snabbare och effektivare 
kunna användas i byggprocessen. Långa serier med till stora delar liknande hus gällande 
material och utseende var en förutsättning för att dessa industrier ska kunna garanteras 
sysselsättning och framförallt en lönsamhet. Denna moderna industrialiseringsprocess av 
nybyggnationen är en nödvändighet för att det inte ska uppstå någon arbetskraftsbrist som 
stoppar eller försenar den nödvändiga nyproduktionen, då behovet av arbetskraft även finns 
på många andra håll i samhället.63     
 
Lokal nivå – planerad utformning av Ryd  

Beskrivning av Ryds tidigare historia 

Det geografiska området där den till Linköping tillhörande stadsdelen Ryd placerades var i 
Linköpings nordvästra utkanter. Stadsdelens avgränsning är i öster genom Rydskogen 
gentemot stadsdelen Gottfridsberg, i söder mot universitetsområdet beläget i västra valla, i 
väster av motorvägen från E:4 an och i norr mot södra stambanan och ytterkanterna av 
stadsdelen Skäggetorp.64 Hela det område som skulle utgöra stadsdelen Ryd och dess 
bostadsbebyggelse härstammar ifrån Ryds gård och dess tidigare tillhörande ägor. Gården 
omnämns för första gången omkring 1300-talet och var skiftande i kronans och Linköpings 
domkyrkas ägo fram till mitten på 1600-talet, vartefter den bytte ägare genom försäljning och 
arv av olika privata intressen fram till början på 1920-talet. Då uppköptes gården av 
Linköping stad genom en konkursaktion.65  
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Staden skulle dock fortsätta att hyra ut gården till privatpersoner fram till 1953 då den 
aktuella marken uppläts till Östergötlands länsförbund av jordbrukarungdomens förening, 
JUF, i ett tjugofemårigt arrendeavtal. Stadsfullmäktige ansåg vid denna tidpunkt att detta 
område inte ansågs som lämpligt för de framtida utbyggnadsplanerna för staden med främsta 
anledning av den flygverksamhet som bedrevs på Östergötlands flygflottilj i Malmslätt, vilket 
innebär bullerstörningar och att mer bebyggelse inte var lämplig i området ikring Ryds 
Herrgård.66 
 
Ganska snabb skulle dock detta ställningstagande från 1953 inte längre vara aktuellt. Frågan 
gällande Ryds geografiska område skulle tas upp igen redan 1962.  Områdets relativt platta 
terrängförhållanden och dess koncentrerade geografiska läge ansågs nu rent tekniskt lämpligt 
för bostadsbebyggelse och som en naturlig expansion av staden. Linköping stad var i stort 
behov av mark för bostadsbebyggelse för att kunna nå upp till den efterfrågan på boende som 
fanns och den som man ansåg stadigt skulle öka den närmaste tiden. Dessa var anledningarna 
till att man i förtid valde att köpa ut JUF och dess verksamhet i Ryd. 1963 var markområdet 
och de tillhörande byggnaderna till Ryds Herrgård så i stadens ägor. Samtidigt som en ny 
tvärbana på flygflottiljen i Malmslätt var under uppförande vilket nu även skulle göra det 
möjligt av säkerhetsskäl att bebygga hela Rydsområdet utan att flygverksamheten skulle 
hindra.67 

Planering  

Byggnadsnämndens protokoll pekar på att för en första planering av bostadsområdet Ryd 
anlitades, efter ett godkännande från stadsfullmäktige, Vattenbyggnadsbyrån AB från 
Stockholm. Företaget fick således nämndens uppdrag att färdigställa en första övergripande 
dispositionsplanen över bostadsområdet. Denna dispositionsplan skulle sedan revideras efter 
olika nämnders påverkan, generalplanen för Linköping samt den byggherre som skulle stå för 
bebyggandet av området, till en slutgiltig plan för stadsdelen.68 Ett förslag till 
dispositionsplan för Rydsområdet presenterades av Vattenbyggnadsbyrån AB på ett möte i 
byggnadsnämnden i december 1963.  
 
Dispositionsplanen visade att området skulle sträcka sig till Rydsskogen i öster och till 
Malmslättsvägen i söder och till dess planerade fortsättning som motorväg i väster. I norr 
skulle området sträcka sig fram till stambanan mellan Stockholm och Malmö, med en yta på 
cirka 90 hektar. Enligt förslaget till dispositionsplanen skulle flerfamiljshusbebyggelsen 
inrymma cirka 10 000 invånare med en sammanlagd bostadsyta på 300 000 m2, vilken i 
huvudsak skulle inrymmas i flerfamiljshus men även ett småhusområde i områdets norra del. 
Enligt Vattenbyggnadsbyrån skulle området betjänas av en ringgata som skulle sträcka sig 
runt hela området och vara områdets huvudsakliga kommunikationsled. Bostadsbebyggelsen 
skulle anslutas med så kallade säckgator till ringgatan runt hela stadsdelen. Leden runt 
stadsdelen skulle avskiljas från bebyggelsen med planskilda korsningar för invånarnas 
säkerhet, samt att det skulle vara lätt att på ett säkert sätt kunna ta sig in och ut ur stadsdelen 
för cyklister och fotgängare. Detta ansåg dispositionsplanen bäst skulle efterlevas genom 
tunnlar under vägbanan på vissa strategiskt utvalda ställen.  
 
Denna ringgatas sträckning runt bostadsområdet ansåg nämnden ganska snabbt vara en 
särskilt bekymmersamt val. Det sågs som ett måste att man skulle bibehålla kontakten med 
Rydsskogen i öster, då detta rekreationsområde ansågs vara av stor vikt inte bara för områdets 
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invånare utan för hela Linköpings invånare. Dock såg nämnden ett problem med att en 
avbruten ringgata skulle leda till problem med att på ett bra sätt betjäna området med 
kollektivtrafik. Nämnden var dock tydlig med att en bussgata rakt igenom området inte alls 
ansågs som ett lämpligt alternativ för att lösa detta problem då detta skulle bryta upp området 
och innebar en inskränkning av rörelsefriheten för stadsdelens invånare och i synnerhet som 
en trafiksäkerhetsrisk för den yngre befolkningen. 
 
Som den huvudsakliga bebyggelsen föreslogs en tvåvåningshusbebyggelse, med främsta 
anledning av de markförhållanden som fanns. Enligt dispositionsplanen skulle arbetet med 
pålning (på grund av att marken var sur) för att kunna bygga högre inte vara ekonomiskt 
försvarbart då tillgången på mark i området var relativt god. I de centrala delarna av 
bostadsområdet föreslogs dock en högre och större centrumbyggnad som skulle innehålla ett 
butikscentrum som även skulle betjäna området gällande större delar av den offentliga 
servicen. I området pekade planen på att stadsdelen skulle betjänas av både låg- mellanstadie- 
och högstadieskolor. I de centrala delarna av området skulle det även finnas utrymme för 
större parkområden, vilka skulle kompletteras med mindre direkt intill husen. Under mötet 
tog man även upp frågan gällande de två befintliga byggnaderna som fanns inom området, 
Ryds herrgård samt dess tillhörande magasinsbyggnad från 1700–talet som var placerad cirka 
tvåhundra meter sydost om herrgården. Enligt nämnden fanns det ett önskemål att Ryds 
herrgård skulle användas som någon form av studieverksamhet för studenter eller möjligen 
som ett värdshus. Magasinsbyggnaden ett par hundra meter sydost om Ryds Herrgård ansåg 
nämnden möjligen skulle lämpa sig för ombyggnad till en stadsdelskyrka, vilken ansågs 
nödvändig.69 
 

En reviderad dispositionsplan70 behandlades av byggnadsnämnden i april 1965, i vilken vissa 
betydande ändringar gjorts gällande stadsdelens utformning. I denna dispositionsplan gick, 
enligt byggnadsnämndens protokoll, inte den nämnda ringgatan, den så kallade matargatan, 
runt bebyggelsen.  Den hade anpassats efter byggnadsnämndens åsikt rörande vikten av en 
fullständig kontakt mellan Rydsskogen och stadsdelen. Istället för en ringgata runt området 
skulle matargatan avslutas med en vändzon i dess nordöstligaste läge.  Planen pekade också 
på att man skulle samla ihop bebyggelsens parkering på vissa bestämda platser vid början av 
de så kallade säckgatorna som var anslutna till matargatan runt området. Detta för att man 
ansåg att det var av stor vikt att låta så lite trafik som möjligt komma in i området. I denna 
plan delade man även upp stadsdelen i olika områden för flerfamiljshusbebyggelsen, detta i 
bokstavs följd med en benämning från B till E. Detta var enligt protokollet till 
dispositionsplanen för att effektivare kunna administrera en snabbare byggstart av de olika 
områdena när det gäller vilka byggherrar som skulle bebygga områdena och för att effektivare 
kunna hantera de statliga lån som skulle knytas till projektet.71  
 
En annan anledning till revidering av dispositionsplanen var det statliga beslutet att lokalisera 
Högskoleutbildning till området runt Valla Gård. Detta ledde till att man ansåg sig tvungna 
att tillgodose ett behov för bostäder för cirka 2000 studenter inom bostadsområdet. Man 
ansåg att det var av stor vikt att studentbostäderna lokaliserades nära den tilltänkta 
centrumbebyggelsen då studenterna var i behov av dess service. Detta innebar att en tänkt 
placering, enligt dispositionsplanen, av högstadie-, låg- och mellanstadieskolan invid 
centrumbebyggelsen var tvungen att omlokaliseras till utkanten av det centrala parkområdet 
invid den gamla magasinsbyggnaden. Även den tänkta idrottsplatsen söder om område D 
måste flyttas in mot det centrala parkområdet och denna plats reserverades som allmän plats. 
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Detta innebar att studentbostäderna lokaliserades till område E norr om centrumbebyggelsen 
samt till ett område rakt söder om centrumbebyggelsen på andra sidan lokalgatan, kallat 
område F.72 Byggnadsnämnden ansåg även att detta område skulle försöka byggas i en första 
etapp för att snabbt kunna tillgodose behovet av studentbostäder för den lokaliserade 
högskolan.73  
 
Denna reviderade dispositionsplan innebar också att byggnadsnämnden inte skulle låsa sig 
vid att området skulle inneha en konstant tvåvåningsbebyggelse, utan istället inom varje 
delområde undersöka möjligheterna till vilket antal våningar som skulle vara lämplig för 
bebyggelsen. Enligt nämnden så borde även utformningen av centrumbebyggelsen utredas 
vidare och anpassas efter den slutgiltiga planen för bostadsbebyggelsen. Det första området 
som skulle börja bebyggas enligt byggnadsnämndens protokoll var område C som var 
placerat norr om Malmslättsvägen och direkt väster om Rydsskogen.74 
Stadsfullmäktigeprotokollet pekar även på att man efter godkännandet av den övergripande 
dispositionsplanen i fortsättningen skulle koncentrera arbetet med stadsdelen till varje 
specifikt bostadsområde och den tänkta centrumbebyggelsen istället för att arbeta med den 
övergripande dispositionsplanen, detta för att underlätta och få en önskvärd snabbare process 
gällande bebyggandet av stadsdelen.  
 
Inför starten av bebyggandet av de första planerade delområdet C och det nyplanerade 
studentbostadsområdet F anordnades en budgivning för entreprenörer angående kontraktet att 
få bebygga dessa områden. En entreprenör vid namn Byggnadsproduktion AB, BPA, lade ett 
bud som låg cirka 15 % under övriga entreprenörer. Detta var ett bud på en så kallad 
generalentreprenad som innebar hela byggprojektet: både hus, gator och parker. Detta bud 
ansågs märkligt lågt men förklarades genom att man utnyttjade ett mycket rationellt byggande 
med prefabricerade element och en form av löpandebandprincip som innebar att man använde 
de gator, vägar och parkeringar man färdigställde först som transport och lagringsplatser. 
Sedan använde man även ett ackordsystem som innebar ett gemensamhetsackord mellan sex 
olika yrkesgrupper som var knutna till byggprocessen, vilket innebar en ökad byggtakt och 
rationaliseringsmöjligheter.75 Detta låga bud skulle innebära att BPA lade samma låga nivå på 
delområdena B, D och E och därmed fick de även entreprenaden på dessa områden.76 

Bostadsområdets utformning77  

Bostadsområdet fick enligt dispositionsplanen en nämnd matargata runt området som skulle 
betjäna de olika delområdena, B – F, med flerfamiljshus med så kallade säckgator. Förutom 
själva lokaliseringen av bostäderna så pekar byggnadsnämnden på en rad andra viktiga 
aspekter på utformandet av bostadsområdet vilka sammanfattades som kommunikation, 
rekreation, näringsverksamhet och kollektiv service.   
 
Gällande aspekten av kommunikationen för bostadsområdet så pekade den första 
dispositionsplanen på att parkeringen för bostadsbebyggelsen placeras i början på säckgatorna 
i parkeringsdäck för att undgå trafik in i själva bostadsområdet. Detta förslag sågs dock enligt 
byggnadsnämndens protokoll som ett problem av två skäl. Dels för att det skulle bli för lång 
väg för de boende till sin bostad, dels för att parkeringsdäck på flera våningar skulle förstöra 
områdets karaktär genom att se stora och grå ut. Protokollet pekar på att man valde mindre 
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parkeringsytor som skulle betjäna en parvis husgruppering. Trots att detta system tvingade in 
trafiken längre in i området än önskat så gav detta maximalt 50 meter från parkeringsplatsen 
till entrén vilket då inte rättfärdigade att vid något tillfälle köra ända fram till entrén med sin 
bil, vilket i sin tur gav den goda effekten av en bilfrihet direkt vid bostadshusens närhet. I 
byggandet av parkeringsplatser följde man normerna med en parkeringsplats på två 
lägenheter och då hade man även som grund för beräkningen tagit med besöksparkeringar till 
bostäderna.78  
 
Efter en kollektivtrafiksutredning skulle staden betjänas med en busslinje från innerstaden. 
Den skulle trafikeras med hållplaster utmed en linje från staden via matargatan Rydsvägen i 
öster och sedan via Ryds Allé betjäna centrum för att sedan följa lokalgatan Mårdtorpsgatan 
västerut och sedan norrut återigen följa matargatan Rydsvägen till ändhållplatsen vid dess 
slut, för att sedan följa samma sträckning genom stadsdelen tillbaka mot staden. En klar 
trafikdifferentiering mellan biltrafiken å ena sidan och cyklister och gångtrafik å andra sidan 
var något som redan i det första planeringsstadiet eftersträvades. Detta skulle i första hand 
tillgodoses med gång- och cykeltunnlar under de större trafiklederna runt stadsdelen.79  
 
Frågan om område för möjlighet till rekreation viktigt var av stor vikt enligt den fastslagna 
Generalplanen för Linköping. Särskilt Rydsskogen som avgränsar till området i öster ansågs 
av generalplanen som ett område som hade stor betydelse, inte bara för det nya 
bostadsområdet utan även för hela staden. Enligt planen skulle området få ännu mer frekvent 
användande då bebyggelsen inom stadsdelen var färdig. Förutom som ett skogsströvområde 
skulle det finnas motionsspår av olika längder, samt ett fält som kunde brukas för bland annat 
bollspel och bågskytte. En större idrottsplats ansågs även nödvändig att placeras i närheten av 
stadsdelen med ett maximalt avstånd på 1,5 km från bostadsbebyggelsen. En idrottsplats som 
skulle försörja stadsdelen, samt den angränsande stadsdelen Skäggetorp, skulle enligt 
genrealplanen placeras norr om stambanan vid närheten av Glyttingevägen som skulle 
förbinda de båda nya stadsdelarna med varandra. Denna idrottsplats skulle inneha en yta av 
tre hektar och vara utrustad med en gräsplan, en sluten löparbana och anläggningar för kast 
och hopp. I anslutning till denna idrottsplats fann generalplanen det lämpligt att uppföra en 
badanläggning som även denna skulle betjäna de båda stadsdelarna. 
 
Inom stadsdelen planerades en mindre skolidrottsplats av storleken ett hektar i anslutning till 
högstadieskolan. Skolidrottsplatsen skulle ha en gräsplan med en rak löparbana jämsides  
samt möjlighet till kast och hopp. Denna idrottsplats ansågs enligt generalplanen mest främja 
skolornas verksamhet inom stadsdelen, men kunde vid andra tidpunkter än skoltider användas 
av föreningar och till viss del allmänheten.  Inne i stadsdelen skulle det finnas parker och 
grönstråk som skulle skilja bebyggelsens olika områden från varandra. Park och grönstråken 
skulle även innehålla cykel- och gångstråk samt ge plats för möjlighet till lek och spel och 
andra friluftsaktiviteter.80 Det största parkområdet i stadsdelen avsåg man att placera centralt, 
öster om högstadieskolan vilket skulle innehålla en stor öppen parkyta och runt denna skulle 
mindre gräsytor finnas som var avgränsade med träd och buskage från det stora området. Det 
centrala parkområdet skulle gränsa mot Rydsskogen i öster och cykel- och gångvägar skulle 
förgrenas med området från alla håll. Rakt söder om studentområdet F skulle ett område av 
gamla ekar sparas då detta ansågs inneha ett stort värde för stadsdelens profil. Även rakt öster 
om detta område ansågs det att man skulle spara den gamla allén som löpte rakt in mot Ryds 
gård. 81 
                                                 
78 Stadsfullmäktigeprotokoll bilaga, § 38, -66. 
79 Byggnadsnämndens protokoll § 281, 29/4 -70. 
80 Generalplan för Linköping, (Stockholm & Linköping 1967) s. 52ff. 
81 Byggnadsnämndens protokoll § 281, 29/4 -70. 
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Generalplanen som togs fram senare pekade på att Ryds centrumanläggning skulle vara ett 
sekundärcentrum, vilket skulle försörja sitt närområde, samt även vid behov passerande 
bilism omkring stadsdelen med i huvudsak kommersiella, sociala och administrativa 
funktioner.82 Byggnadsnämnden ansåg att skapandet av ett funktionellt och trivsamt centrum 
inom stadsdelen var av största intresse för invånarna. Detta menade nämnden inte kunde 
uppfyllas om anläggningarna låg utspridda och inte hade kontakt med varandra, då korta 
avstånd och koncentration ansågs underlätta förutsättningar för verksamheter. Stadsdelens 
relativt öppna bebyggelse tycktes av nämnden borde kompletteras med ett slutet och ombonat 
centrum som skulle vara en naturlig samlingspunkt för stadsdelens invånare. På 
bottenvåningen skulle ett butikcentrum på sammanlagt 5000 m2 lokaliseras. Detta skulle 
inrymma två större livsmedelsbutiker samt lämplig fackhandel, såsom ett filialapotek. Detta 
skulle betjänas av en parkeringsplats för 250 platser i väster som anslöt till lokalgatan, 
Mårdtorpsgatan.83 Centrumanläggningen skulle enligt byggnadsnämndens protokoll vara 6 
våningar hög och få en totalhöjd på 16 meter och en längd på 120 meter. Våningen över 
butikscentrumet skulle inrättas med sociala institutioner som tandvård, närsjukvård och 
mödravårdscentral. Resterande våningar skulle inrymma mindre lägenheter, i huvudsak för 
ensamboende. Dessa skulle byggas med loftgångar på utsidan av huskroppen som en 
utanpåliggande öppen korridor, där alla ingångar till lägenheterna skulle finnas på 
byggnadens västra sida. 84   
 
Det område söder om studentbostadsområde F som enligt revidering av dispositionsplanen 
skulle reserveras till allmän plats, bedömdes istället kunna överlåtas till näringsverksamhet 
och Svenska Esso AB för uppförandet av ett motorhotell. I anslutning till hotellet skulle även 
en bensinstation uppföras. Denna skulle som hotellet, både ha anslutning mot matargatan 
Rydsvägen och lokalgatan Mårdtorpsgatan.85 En kollektiv service som skulle gagna de 
boende i studentbostäderna var ursprungliga huvudbyggnaden till Ryds Herrgård ansågs 
kunna utnyttjas för ändamål i anknytning till högskoleverksamheten. Med detta i åtanke 
överläts denna byggnad till Stångåstaden, som i och med detta förbands att hyra ut byggnaden 
till Linköpings studentkår som fick disponera byggnaden för sin verksamhet.86 
 
Skoldirektören i Linköping yttrade sig i byggnadsnämnden protokoll angående frågan om 
skolor inom stadsdelen. Med anledning av att stadsdelen skulle komma att inneha ett relativt 
stort invånareantal som var studenter så kom underlaget för skolutbyggnaden att vara något 
lägre än normalt för en sådan storlek på stadsdel. Skoldirektören ansåg att det fanns underlag 
för fem paralleller på lågstadiet, fyra paralleller på mellanstadiet och tre paralleller på 
högstadiet.87 Enligt generalplanen skulle högstadieskolan placeras centralt i stadsdelen, från 
vilken gångavståndet inte fick överstiga 800 meter från någon flerfamiljshusbebyggelse.88  
Placeringen av högstadieskolan skulle enligt protokollet vara ungefär 100 m nordost om 
centrumanläggningen. Skolan skulle vara en vinkelbyggnad som även skulle innefatta en 
idrottshall. Delar av högstadieskolans lokaler skulle sambrukas som gemensamhetslokaler för 
stadsdelens invånare efter skoltid.89 Inom stadsdelen skulle tre stycken låg- och 
mellanstadieskolor placeras samt tre förskolor. Detta gav stadsdelen sammanlagt 30 klasser 
med förskolorna inräknat. I protokollet kan man se hur nämnden pekade på det nya större 

                                                 
82 Generalplan för Linköping, s. 48. 
83 Byggnadsnämndens protokoll bilaga, § 172, 28/3 -68. 
84Ibid., § 281, 29/4 -70. 
85 Stadsfullmäktiges protokoll bilaga, 5:12, -69 
86 Ibid., 23: A 71, -68 . 
87 Byggnadsnämndens protokoll bilaga § 172, 28/3 -68. 
88 Generalplan för Linköping, s. 49. 
89 Byggnadsnämndens protokoll bilaga, § 172, 28/3 -68. 
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behovet av barntillsyn i samhället. För att uppfylla behovet uppförde man tre dagis samt tre 
fritidshem inom området som sammanlagt hade en kapacitet på 210 dagisplatser samt 135 
fritidshemsplatser.  
 
Enligt stadsfullmäktigeprotokollen skulle även ett vårdhem lokaliseras i bostadsområdet cirka 
hundra meter öster om centrumanläggning. Vårdhemmet skulle ha en höjd av två våningar 
och det handikappsanpassade boendet tre våningar. Parkeringar till dessa byggnader skulle 
enligt byggnadsnämnden vara lokaliserade i ett plan under huset för att göra det 
lättåtkomligt.90 Redan från första dispositionsplanen ansåg byggnadsnämnden att frågan om 
uppförandet av en stadsdelskyrka inom området var av största vikt. Generalplanen pekade på 
att avsikten var att förse alla nya stadsdelar med en stadsdelskyrka och där var Ryd inräknat.91  
Det gamla sädesmagasinet från 1700-talet överläts av stadsfullmäktige till den nybildade 
kyrkliga samfälligheten i Ryd. Protokollen pekar på att överlåtelsen av sädesmagasinet skulle 
genomföras utan någon kostnad, då renoveringen av fastigheten skulle vara så kostsam att en 
avgift ej kunde tas ut för den. Stadsfullmäktige menade dock att det ansågs rimligt att ta ut en 
avgift för överlåtandet av marken. Invid det gamla sädesmagasinet planerades ett 
församlingshem som skulle vara hopbyggt med den blivande kyrkolokalen.92 

Bostädernas storlek och yttre utformning  

Flerfamiljshusen inom stadsdelen delades in i tre huvudområden: C, D och B samt de översta 
våningarna i den planerade centrumbebyggelsen. Det var även i denna ordning som områdena 
planerades att byggas. Alla områdena gavs av stadsfullmäktige i uppdrag att bebyggas av det 
allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden AB. De fick även i uppdrag att bygga de två 
studentbostadsområdena F och E. Stadsdelen fick en sammanlagd bostadsyta på 204 000 m2 i 
flerfamiljshus och en sammanlagd bostadsyta för studentbostäder på 72 000 m2.93 Det 
sammanlagda beståndet av lägenheter uppgick i stadsfullmäktiges protokoll till 2 115 
lägenheter inom stadsdelens flerfamiljshusområde C, D, B och centrumbebyggelsen. Dessa 
lägenheter var till 50 % tre rum och kök och resterande var fördelade mellan ett-, två-, fyra- 
och fem rum och kök. Gällande studentbostäderna menade stadsfullmäktige att dessa skulle 
utgås att byggas utifrån ett rum med gemensamt kök men denna bebyggelse skulle vara 
flexibel och kunna anpassas efter det behov som skulle finnas för högskolan i framtiden. Som 
utgångspunkt skulle man dock ha 2500 enkelrum, varierande med eller utan eget kök.94 
 
Flerfamiljshusområde C var det första som skulle bebyggas och inom detta område tillät 
markförhållanden bara tvåvåningsbebyggelser. Att enbart ha tvåvåningsbebyggelse 
kommenterades på följande sätt av byggnadsnämnden i stadsfullmäktiges protokoll från den 
14 april 1966:  
 

”Den långa serien av enbart tvåvåningshus synes ägnad att skapa en viss 
monotoni, åtminstone på pappret. Omsatt i färdig bebyggelse torde monotonin ej 
bli märkbar” 95  

 
Husen placerades parvis med en 17 meter bred inre gård mellan sig. Husen orienterades i en 
omväxlande nord – sydlig och öst – västlig riktning. Detta ansågs viktigt för att man i 
lägenheterna, som var genomgående skulle få en god variation av ljustillförsel. Vidare skulle 

                                                 
90 Byggnadsnämndens protokoll bilaga § 281, 29/4 -70. 
91 Generalplan för Linköping, s. 59.  
92 Stadsfullmäktiges protokoll bilaga, 24:A 33, -68. 
93 Ibid., 12: B96, -67. 
94 Kommunfullmäktige, 2:1970, 30/6 -70. 
95 Stadsfullmäktigprotokoll bilaga, § 145, -66.  
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alla entréer placeras in mot den gemensamma gården, och således löpa ut mot varandra. 
Dessa gårdar skulle utrustas med sittmöbler och lekplats för mindre barn.  De parvisa husen 
skulle sedan placeras i grupper runt en större inre gård som skulle vara 70 x 70 meter stor.  
Denna grupp skulle utrustas med större lekplatser och eventuellt en mindre bollplan. 
Markförhållanden inom denna inre gård skulle varieras med hjälp av ändringar av nivån på 
marken i form av mindre gräsbevuxna jordkullar för att skapa känslan av ett mer kuperat 
landskap. Bostadsbebyggelsen fick placeras som minst 40-50 meter från matargatan runt 
området av säkerhet för de boende.96 
 
Område C, D och B dominerades till största delen av tvåvåningsbebyggelse men även av viss 
trevåningsbebyggelse, fast samtlig bebyggelse var utan källare och vind. Man ansåg att 
kostnaden för vind respektive källare var för stor i förhållande till den relativt billiga 
markkostnaden och den stora mängd mark man hade att tillgå. Förrådsutrymme för 
lägenheterna placerades istället i respektive trapphus. Tvättstugor och skyddsrum placerades i 
en friliggande byggnad som enligt protokollet skulle ombesörja två huspar vardera. Varje 
lägenhet utrustades med indragen balkong i fasaden. Dess placering i huskroppen för våning 
ett i området C och D var en halvmeter från marknivån men detta ändrade man till direkt 
marknivå inom område B, detta för att man ansåg att dessa lägenheter skulle uppfylla samma 
krav som en vanlig markbostad. Entréerna till husen var indragna i fasaden och skulle 
markeras med ett skyddande tak i trä. Höjden på tvåvåningshusen i område C och D var 7 
meter och efter nämnda anpassningen i område B 6,5 meter. Tvåvåningshusbebyggelsens 
trapphus betjänade fyra lägenheter vardera med två på varje våning.  
 
Den trevåningsbebyggelse som uppfördes i ett mindre antal inom områdena D och B var 
fristående hus utformade som en typ av punkthus. Enligt byggnadsnämndens utlåtande i 
stadsfullmäktiges protokoll ansåg man det lämpligt att bebygga dessa områden med 
trevåningshus då markförhållanden var gynnsamma inom dessa områden för högre 
bebyggelse samt att det i sådana typer av hus var lämpligt att samla stadsdelens 
smålägenheter. I varje utformat punkthus låg trapphuset placerat centralt och betjänade tre 
eller fyra lägenheter på varje våning. Då översta våningsplanets golvnivå ej låg över nio 
meter från marknivå ansågs det enligt protokollet inte nödvändigt med hiss då 
byggnadsnormerna inte krävde detta. Samtlig flerfamiljsbebyggelse i stadsdelen byggdes 
efter samma princip gällande utformningen av fasader och tak. Stadsdelens bebyggelse gick i 
färgen gult. Fasaderna bestod av gult mexitegel som kombinerades med träpanel som 
varierades i färg inom de olika bostadsområdena. Takkonstruktionen var enligt protokollet ett 
platt motfallstak av papp, som hade en invändig avrinning.97  
 
Studentbostadsområdet placerades i område F mitt emot den planerade centrumbebyggelsen i 
norr och med en ekdunge i söder mellan bebyggelsen och matargatan. Detta områdes skulle 
enligt byggnadsnämnden bebyggas med 2 – 3 vånings hus med en maxhöjd av 10 meter utan 
vind. Huskropparna placerades i raka formationer utmed lokalgatan Mårdtorpsgatan och 
inrymde endast enkelrum med gemensamt kök.98 Nordost om den planerade 
centrumbebyggelsen placerades det större studentbostadsområdet E inom stadsdelen. Två- 
och trevånings bebyggelse på 7 respektive 9,7 meter i huskroppar som låg i formationer med 
förbindande cykelvägar emellan var de bostädernas utformning. Husen skulle byggas utan 
vind och förråd, tvättstugor samt skyddsrum skulle ligga i en friliggande byggnad.99 

                                                 
96 Stadsfullmäktigprotokoll bilaga, 10:75, -66. 
97Ibid., 12B: 96, 30/5 -67 & byggnadsnämndens protokoll, bilaga § 278 29/4 -70. 
98 Byggnadsnämndens protokoll bilaga, § 558 7/7 -66. 
99 Byggnadsnämndens protokoll bilaga, § 585 10/10 -68. 
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4. Avslutning 
Detta avsnitt i uppsatsen syftar till att presentera mina slutsatser av studien. Detta kommer att 
ske genom en analysdel där jag kopplar samman uppsatsens teoretiska utgångspunkt med de 
resultat jag fått fram genom undersökningen av källmaterialet. Analysen kommer att göras 
utifrån det övergripande syftet, att undersöka på vilka sätt planeringen av ett enskilt 
bostadsområde på lokal nivå, Ryd, från miljonprogrammet kan sägas påverkades och styrdes 
av de ideal, visioner och idéer som kan sägas var utmärkande för de nationella SOU-
publikationerna på området. Därefter kommer kort konklusion av uppsatsens resultat för att 
följas av en mer generell diskussion av studiens resultat med viss koppling mot forskning från 
uppsatsens bakgrundsdel. 
  
Analys av resultat 

Genom användandet av diskurs som en form av teori och analytiskt verktyg så är det inte 
givande att låta empirin tala enskilt för sig själv utan det bästa är att genom en analys 
tydliggöra de resultat man fått fram i undersökningsdelen. I analysen av resultatet har jag valt 
att använda den tidigare indelningen i undersökningen; planering, bostadsområdets 
utformning, bostädernas storlek och yttre utformning som en utgångspunkt. Dessa har jag 
sedan, var för sig, vävt ihop med frågeställningarna nedan i tre större frågor. Valet av att göra 
såhär grundar sig i att på bästa sätt kunna skapa en naturligt fortlöpande jämförelse mellan de 
två olika källmaterialen, rörande SOU respektive Ryd, och få ett sammanhängande resultatet 
som präglas av kronlogi och underlättar för läsaren att följa med. Denna uppdelning har jag 
även valt för att lättare, i analysen, kunna urskilja idéerna och strukturerna ikring det som 
format och dominerar konstruktionen av den diskurs gällande hur ett bostadsområde från 
miljonprogrammet valts att utformas.  
 
– Vilka idéer, visioner och ideal kan man finna i SOU-publikationerna på området gällande 
planeringen av bostadsområden och vilket inflytande hade dessa på planeringen av 
bostadsområdet Ryd?  
 
Det genomgångna källmaterialet på nationell nivå pekar tydligt på att det finns en strävan att 
från riksnivå styra hur planerandet och det framtida bostadsbyggandet skulle se ut i ett 
miljonprogramsområde som Ryd ur främst två aspekter. Det första var strävan att kunna 
upprätthålla en högt uppsatt produktionstakt och det andra att kunna uppnå de nya 
standardmässiga kraven på bostadsproduktionen, då främst större och modernare bostäder. 
Detta gjorde att man skapade olika typer av normer och ideal som påverkade planeringen av 
ett miljonprogramsområde som Ryd i syfte att få ett mer rationellt planeringssätt och en 
effektivare handläggning av planeringsprocessen runt den kommande bostadsproduktionen.  
 
SOU-publikationernas strävan och syfte att skapa normer och regler kan man härleda till 
Bergström och Boréus. Genom detta så skapar man ett regelsystem som legitimerar vissa 
kunskaper och utpekar de som är styrande i diskursen; ett regelsystem som man enligt 
Bergström och Boréus kan se som ett för denna tid bestämt och accepterat sätt att tala om och 
förstå omvärlden och även innebär en påverkan på hur människor anses se och förvänta sig 
hur ett bostadsområde ska vara planerat. SOU-publikationerna ville med andra ord styra, 
skapa regler och var ledande i diskursen över hur man skulle planera ett bostadsområde. 
 
Det påtagligaste styrningsmedlet för att uppnå sitt syfte kan man hävda var att man 
lagstadgade så att alla kommuner och städer skulle var tvungna att upprätta ett 
bostadsbyggandsprogram för den kommande bostadsproduktionen för staden eller 
kommunen, fem år framåt i tiden. Genom detta så överlät staten det mer detaljerade 
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planerandet för miljonprogrammet till de enskilda kommunerna men man skapade genom 
bostadsbyggnadsprogrammet en form av kontrollverktyg för den framtida 
bostadsproduktionen och dess takt.  Genom detta hade man möjligheten att gå in och tvinga 
enskilda kommuner och städer, som man inte ansåg planerande för bostäder på en nivå och ett 
sätt som man ansåg rimligt att helt enkelt upprätta en plan och bekosta detta själva. Staten 
påverkade med andra ord genom sitt agerande omfattningen och utformningen av byggandet 
genom att sätta ett övergripande mål på en miljon bostäder och samtidigt sätta normer, regler 
och ekonomiska faktorer som gynnade ett storskaligt och rationellt planerande som gjorde att 
man snabbare kunde nå sina nämnda mål med bostadsproduktionen.  
 
Dessa uppsatta normer och riktlinjer som gynnade rationalitet och storskalighet i planeringen 
av bostadsområden, enligt SOU, avspeglar sig ganska tydligt i det lokala exemplet Ryd. Detta 
exempelvis genom att man valde att planera för ett för staden, stort sammanhängande område 
med en yta på cirka 90 hektar som skulle inrymma cirka 10 000 invånare med en sammanlagd 
bostadsyta på hela 300 000 m2  Platsen man valde för bostadsområdet föll även den väl in 
med de rationella kraven på utgångspunkter som SOU ansåg som lämpliga för när man 
planerade ett tilltänkt bostadsområde. Området var gammal åkermark som var flack och 
relativt lättarbetad och därmed lätt att bebygga, då den skulle kräva lite resurser i anspråk för 
att ordningsställa till det tänkta ändamålet. En annan tydlig aspekt på hur man påverkades av 
SOU och dess syn på rationell planeringsprocess var igenom själva utformandet av 
dispositionsplanen för bostadsområdet, som Vattenbyggnadsbyrån AB från Stockholm fick 
uppdraget att ta fram. Aspekten var att de fick i uppdrag att skapa en fullständig och 
detaljerad dispositionsplan över hela detta stora bostadsområde och dess utformning. Både 
gällande själva områdets utformning, bebyggelsen, heltäckande infrastruktur och funktioner, 
redan vid ett relativt tidigt stadium för ett sådant omfattande område. 
 
Ett annat rationellt agerande som man kan se påverkats av idealen från SOU-utredningarna är 
att Ryd ganska snabbt delades upp i olika delområden. Detta främst för att uppnå en 
effektivare administration ikring de ekonomiska aspekterna. Detta innebar att man effektivare 
skulle kunna hantera de statliga lån som kunde knytas till projektet som i sin tur kunde leda 
till en snabbare byggstart och till en effektivare byggprocess. Tack vare områdets väldigt 
tidigt detaljerade dispositionsplan gällande vägar och storskaligheten gällande den snarlika 
bebyggelsen så lyckades en byggentreprenör lägga ett väldigt lågt bud och bli 
totalentreprenör för hela området. Något som bara än mer bevisar det effektiva och rationella 
tänkandet som präglade alla de led som var inblandade.   
 
Det man ganska tydligt kan se i studien är att staten gav stadsfullmäktige i Linköping en typ 
av fast ram inom vilken de kunde handla och röra sig fritt. Men deras handlingsutrymme 
måste dock ändå anses som ganska begränsat inom dessa ramar som man kan säga främst 
styrdes av ekonomiska motiv. Med stora projekt, som ovan nämnt, är ekonomiska aspekter 
avgörande och i det här fallet de statliga lånen och bidragen. Dessa var grundade på att 
utformningen av bostadsområdena och att bostadsstandarden höll de uppsatta normerna. 
Genom dessa olika former av statliga pengar kunde olika myndighetsinstanser utöva det 
viktigaste inflytandet över ett miljonprogramsområde som Ryd.  
 
Det går med andra ord ganska tydligt att hävda att staten formade förutsättningarna för 
planeringen av bostadsbyggandet med hjälp av olika tvång och system som omformade 
diskursen gällande hur planläggning av bostadsområden och dess bostäder mot hur det 
tidigare sett ut. Statens makt kan anses vara så stor att man kunde förändra diskursen och 
därmed i förlängningen förfogade man över en kraft att, som Lövgren hävdar, kunna förändra 
människor och skapa nya specifika ordningar och normer i ett samhälle. Genom olika 
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åtgärder så lyckades man helt enkelt skapa en diskursiv formation genom upprättandet av ett 
regelbundet system mellan institutioner och utvecklingsprocesser. Denna diskursiva 
formation skulle ligga till grund för hur stora delar av Sveriges bostadsområden skulle 
komma att se ut under tiden för miljonprogrammet.  
 
– Vilka idéer, visioner och ideal kan man finna i SOU-publikationerna på området gällande 
den yttre utformningen av bostadsområden och vilket inflytande hade dessa på den yttre 
utformningen av bostadsområdet Ryd?  
 
De aktuella SOU-publikationerna präglades av ett funktionalistiskt tankesätt när det gäller hur 
man såg på hur ett bostadsområde borde utformas. Det funktionalistiska tankesättet 
kännetecknades av begreppen rationalisering och vetenskaplighet som främsta verktyg för att 
skapa det bästa möjliga bostadsområdet och förutsättningar för boende. Man lade stor tilltro 
till experter och vetenskap i de olika argumenteringar man lade fram gällande hur man ansåg 
att ett bostadsområde skulle utformas. Begreppen rationalisering och vetenskaplighet var så 
dominerande i SOU-publikationerna att man kan härleda denna dominans till Mats Börjesson. 
Han menar att normer och ideal som blir så starka och ledande därmed kan ses som att de 
representerar och föreställer en verklighet inom ett helt område, och därmed är en kraftfull 
utformare av en diskurs.  
 
Innebörden av maktrelation mellan experter och samhället är något som Lina Lago 
uppmärksammar i sin studie om bostadsområdet Navestad. Hon drar slutsatsen att 
vetenskapen och den nya tekniken hade stort inflytande på de politiska idéerna och de 
politiska företrädarna. Så stor att politikerna ansåg att dessa funktionalistiska föreställningar 
inte var en fråga om värderingar utan snarare stod för något objektivt och vetenskapligt. 
Denna syn kan man se i SOU-publikationerna som tydligt bygger på rationalitet, 
vetenskapliga undersökningar och experter gällande hur man exempelvis skulle lösa 
infrastrukturen i frågor om trafiken, husens placering gällande hur rekreationsområde och hur 
offentlig service borde utformas. 
 
Påverkan av detta kan man spåra i den planerade yttre utformningen av bostadsområdet Ryd. 
Den yttre utformningen motiverads med vetenskapligt präglade argument om rationalitet och 
effektivitet som fastställts genom olika vetenskapliga utredningar som låg till grund för SOU-
publikationerna. Man planerade utformandet av området enligt normer så de skulle innehålla 
en viss procent park-, lek- och rekreationsområden som ansågs nödvändigt för de boende. 
Utformandet av infrastrukturen med vägar, gång- och cykelvägar anpassades efter normer 
gällande trafiksäkerhet som SOU-utredningarna pekade på. Även så anpassades utformningen 
av den offentliga servicen och dess utbud väldigt noga efter hur stort antal invånare det skulle 
bli och vilken typ av invånare det skulle komma att vara. En viss mängd invånare krävde  just 
ett så stort utbud av dagligvaruhandel och antalet studenter innebar att skol- och dagisplatser 
kunde minskas en aning i planeringen samtidigt som dessa inte förväntades ha bil och därför 
handla mer i centrumbebyggelsen och därmed placerades dessa bostadsområden nära. Normer 
som antalet parkeringsplatser i förhållande till lägenheter och antalet tvättstugor i förhållande 
till lägenheter var andra normer som man noga följde när man skapade utformningen av 
bostadsområdet.   
 
Diskursen gällande utformandet av bostadsområden vid tiden för miljonprogrammet kan 
sägas dominerades och styrdes nästintill helt genom de vetenskapligt påverkade SOU-
utredningarna på området. Om man rent konkret ska titta på den yttre utformningen av 
bostadsområdet Ryd så är det inte mycket som kan anses som motstridigt mot de ideal som 
präglar SOU-publikationerna. Områdets storskalighet, likriktade bebyggelse och dess 
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centrumbebyggelse med ett godtagbart utbud av olika former av offentlig service är 
fullständigt enligt de uppsatta normer och ideal som fanns. På några aspekter kan man dock 
se en viss motstridighet.  En var att man valde att inte fullfölja och bygga matargatan som en 
ringgata runt området utan istället låta Rydsskogen vara det som bostadsområdet gränsar åt i 
öster. Detta gjorde att biltrafiken inte hade möjligheten att köra runt området samtidigt som 
kollektivtrafiken genom detta inte blev lika effektiv. Men detta val av utformning ledde dock 
till att en annan aspekt, att man fick möjligheten att skapa ett mer än godtagbart 
rekreationsområde genom denna direkta och kontakt med Rydsskogen. Det man gjorde avkall 
på från normerna, genom att matargatan ändrades, fick man således dock snabbt igen genom 
att än mera uppfylla idealen om att ha ett bostadsområde som innehade en god yttre 
bostadsmiljö.  
 
En annan aspekt var att SOU-publikationerna pekade på att man ville skapa något som 
beskrevs som socialpsykologiska fullvärdiga miljöer bland annat med hjälp av en god tillgång 
till lokaler för föreningar och annan typ av bildande verksamhet. Detta är dock något som den 
lokala utformningen av Ryd inte verkat ha tagit i beaktande. Den enda typ av 
gemensamhetslokaler för boende som man kan finna i dokumentationen är de som är 
anpassade för studenterna, då främst genom den tidigare herrgårdens tillhörande lokaler. 
 
– Vilka idéer, visioner och ideal kan man finna i SOU-publikationerna på området gällande 
bostäders storlek och yttre utformning och vilket inflytande hade dessa på bostäders storlek 
och yttre utformning i bostadsområdet Ryd?  
 
SOU-publikationerna pekar på att de viktigaste normerna och idealen för nyproduktionen av 
lägenheter i flerfamiljshus är att främst öka antalet rumsenheter i lägenheterna, då i första 
hand med fokus på tre eller fler rumsenheter med kök, bad och toalett, men även byggandet 
av lägenheter med modern standard. Man lutade sig återigen mot det vetenskapliga och det 
som ansågs som objektivt när standardiseringen sattes. Dessa normer och ideal beskrevs som 
det rätta och framställdes med sådan kraft att dessa uppfattades som sanningar och efterlevdes 
därmed fullt ut i utformandet av bostäder. Man skapade helt enkelt nya tidsspecifika 
grundtankar och föreställningar som blev helt härskande för tiden. Genom detta skapade man 
sig, enligt Lövgren, en förmåga som kunde förändra människors sätt att se på något och 
därmed ändra och skapa nya specifika ordningar i samhället, med andra ord så påverkade man 
diskursen. Detta går att exemplifiera igenom att när SOU-publikationerna betraktade och 
fastslog att tre rum eller fler kunde ses som en standard i en ny lägenhet, så var det snabbt 
även denna standard som folk förväntade sig att få bo i. Trots att man kanske bara något år 
innan ansett att två rum var rimligt. SOU var alltså det som styrde diskursen gällande hur 
bostädernas utformning skulle vara.  
 
Valet av utformningen av bostädernas storlek, i Ryd, var något som de lokala dokumenten 
starkt påverkades av den rådande diskursen. Detta då den största delen av bostäderna, 
studentbostäderna borträknade av naturliga skäl, utformades just med tre rum eller fler med 
både badrum och separat toalett som en standard. Denna storleksmässiga utformning 
grundades i att det var just de invånare som bodde i denna typ av storleksmässiga bostäder 
som man ville skulle flytta till området. Något som levde upp till den omflyttningsstruktur 
som SOU anser är det som är lösningen på bostadsbristen: barnfamiljer till de nybyggda 
områdena och ensamhushållen inne i de mindre lägenheterna i städerna.  
 
SOU-publikationerna pekade på att husens yttre utformning skulle anpassas efter hur 
förutsättningarna var gällande mark och landskap. Om de skulle vara låga eller höga fick 
exempelvis marktillgången eller markförutsättningarna avgöra. Men en aspekt gällande 
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byggprocessen, ansågs som mycket viktig gällande både höga och låga hus. Det rationella 
tänkandet var helt enkelt en förutsättning, vilket kunde ses igenom en genomgripande 
rationalisering av byggprocessen. Då främst genom att stora delar av materialet som 
snickerier, stommar, inredningsdetaljer prefabricerades i fabrik för att sedan snabbare och 
effektivare kunna användas i byggprocessen. Långa serier med till stora delar liknande hus 
gällande material och utseende var en förutsättning för att produktionstaken skulle kunna 
genomföras. Även på detta område var SOU-publikationerna starkt påverkade av vetenskapen 
i val av hus. Aspekter som solvärde i lägenheterna, slitage i trapphus och sociala motiv i val 
av hustyp var några. 
 
Bostadsområdet Ryds planering gällande storlek på bostäderna och den yttre utformningen är 
något som man kan till relativt stor del se följer de uppsatta normerna. Då marktillgången kan 
anses som god valde man att bebygga ett större område istället för att förtäta bebyggelsen 
med högre hus som tre eller fyravåningshus som vore det ideala enligt SOU. Denna aspekt är 
väl den ända som till viss del går emot SOU-publikationernas strävan då en förtätad 
bebyggelse trots allt gav förutsättning till en bättre offentlig service för dess invånare. Men på 
de andra aspekterna uppfylldes kraven då man genom större friliggande huskroppar fick bra 
solvärde för lägenheterna, dessutom lyckades man skapa mindre slitage i trapphus och andra 
gemensamhetsanläggningar. Även de sociala aspekterna kan anses fullt ut uppfylla kraven då 
lägre bebyggelse med mindre förtätning tenderade att skapa bättre socialt klimat för de 
boende.  
 
De rationella aspekterna i byggprocessen är något som man kan se gällande bostadsområdet 
Ryd. Tydligast igenom att man skapade olika delområden för att underlätta själva 
byggprocessen och dess faser. Samtidigt var bostäderna utformade nästan likadant i långa 
serier som gjorde att industrialiseringsprocessen blev gynnsam med stora kvantiteter 
prefabricerat material. En annan aspekt i strävan att vara effektiv är att det blev en 
entreprenör som skulle bli totalentreprenör för alla delområden med flerfamiljshus. 
Anledningen var att denna entreprenör använde så pass rationella metoder i byggprocessen så 
man kunde ligga lågt i anbudet. Detta ökade också effektiviteten i processen. 
 
Konklusion 

Analysen av studiens resultat pekar på att de nationella SOU-publikationerna på området i 
väldigt stor utsträckning påverkade och styrde de lokala myndigheterna i den övergripande 
utformningen av bostadsområdet Ryd. Genom dess uttalade ideal, visioner och idéer har 
SOU-publikationerna i olika hög grad påverkat utvecklingen i planeringsprocessen, 
utformningen av bostadsområdet och utformningen av bostäderna. Med andra ord kan man 
påstå att SOU-publikationerna hade en sådan stor påverkan på Ryds övergripande planering 
och utformning att bostadsområdet till stora delar är en produkt av dessa.  
 
SOU-publikationernas påverkan kan tydligast ses igenom den rationella planerings- och 
byggprocessen samt genom områdets storskalighet, dess upprepande utformning och dess 
tydliga funktionella prägel gällande utformningen av olika former av service för de boende. 
Det är bara gällande några mindre aspekter som utformningen frångår SOU-publikationernas 
ideal. Detta är gällande att området har en något lägre och inte så tät bebyggelse än idealet, att 
det gjordes vissa avkall på en funktionell trafiklösning genom en kapad matargata samt att 
tillgången till lokaler för föreningar och annan typ av bildande verksamhet nästintill inte fanns 
med i den planerade utformningen. Dessa SOU-publikationer kan ändock tydligt ses som det 
regelsystem som legitimerade vissa kunskaper och var styrande och hade befogenheten att 
uttala sig om vad som var felaktigt respektive rätt i det som man kan kalla diskursen gällande 
bostadsbyggande för miljonprogrammet.   
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Diskussion 

Studiens resultat är ganska påtagligt. De lokala styrande i Linköping hade egentligen inte så 
mycket att säga till om angående utformandet av Ryd trots att de hade den reella makten 
genom att man tog besluten om dess utformande. Den möjlighet man hade att påverka på 
lokal nivå var gällande markfrågor, som placeringen av bostadsområdet och över de 
övergripande infrastrukturfrågorna. Men när det kommer till själva utformningen så var 
möjligheten att påverka relativt liten. Att man på lokal nivå egentligen innehade makten men 
samtidigt i praktiken inte kunde påverka låter egentligen som en motsägelse men var ett 
faktum. Hur kunde det egentligen vara så?  
 
Studiens resultat om hur lite de styrande i Linköping i själva verket kunde påverka 
utformandet av Ryd kan lämpligen sättas in i själva tiden för miljonprogramsområdenas 
snabba framväxt för att bättre förstås. Som Thomas Hall framhåller så präglas denna tid, när 
dessa SOU-publikationers normer och ideal framställdes, av politikernas stora tilltro till 
experterna och vetenskapen. Det fanns helt enkelt inga politiska stridigheter varken på lokal- 
eller på riksnivå då det var ett välkänt och accepterat faktum att det behövdes bygga nya 
bostäder. Utan denna fråga präglades av en politisk konsensus från alla politiska håll.  
 
Målet var att lösa bostadsproblematikens alla aspekter och det skulle gå snabbt. En politisk 
vilja och illusion att skapa ett väl fungerande och rättvist samhälle utan orättvisor med 
bostäder till alla menade Hall präglade den socialdemokratiska regeringens vision med 
miljonprogrammet. Samtidigt stod på andra sidan, enligt Vidén, & Lundahl, arkitekter, 
stadsplanerare och representanter för vetenskapen redo och sporrade att med nya metoder och 
teknik kunna lösa bostadsproblematiken. Tillsammans med funktionalismens grundläggande 
ideal skapade dessa två grupper nya rationella byggmetoder: material och standarder 
kombinerades med ekonomiska styrmedel och andra instrument för att styra inriktningen på 
bostadsbyggandet så att målen med miljonprogrammet skulle uppnås. Det var helt enkelt 
denna målinriktade strävan hos alla aktörer som gjorde att man kunde uppnå detta mål. 
Styrande på lokal nivå som här i Linköping och i studiens exempel genom Ryd fick helt 
enkelt till viss del stå tillbaka om de hade önskemål om någon specifik utformning. Givetvis 
hade de lokala makt och befogenheter att välja vart och hur eller om de överhuvudtaget skulle 
lokalisera ett bostadsområde i sin kommun eller stad. Men det nationella målet om en hög 
bostadsproduktion ansågs bara kunna nås genom ett nationellt effektivt och rationellt 
samordnat tankesätt i utformandet av bostadsområde och bostäder.  
 
Nu efter att analysen av resultatet är färdigt och någon form av klarläggande av anledningar 
till miljonprogrammets uppförande är konstaterat så är det nästan en omöjlighet att 
avslutningsvis inte ta det hela ett steg utanför det direkta syftet och på något vis kommentera 
följderna av det resultat som studien kommit fram till. Med andra ord vad ledde egentligen 
den form av diskurs som SOU-publikationerna så starkt dominerande till? Ja så här i 
efterhand så ledde det till bostadsområden som alla svenskar nog har en klar åsikt om och på 
den lokala nivån har nog de flesta Linköpingsbor någon åsikt om bostadsområdet Ryd. Min 
egen uppfattning är varken odelat positiv eller negativ till miljonprogrammets genomförande. 
Ur det historiska perspektivet så var det en nödvändighet att bygga bort bostadsbristen, höja 
bostadsstandarden rejält och skapa funktionella boendeområden som låg i tiden och följde 
hela landets framsteg och utveckling. Samtidigt så kan det rationella sättet och den korta tid 
det genomfördes på diskuteras. Storskalighet, monotoni och standardisering är nog inte de 
komponenter som på bästa sätt bygger trivsam boendemiljö.  
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Slutligen så kan man ju konstatera att miljonprogrammet och aspekter ikring detta nästan ger 
obegränsat med uppslag för mer forskning. Något som kommer öka än mer när 
miljonprogrammet och dess stora mängd bostäder inom en snar framtid kommer att stå inför 
stora behov av satsningar på upprustning då tiden och utvecklingen börjar sätta sin spår på 
husen och dess konstruktion. Samtidigt som man kan konstatera att den stora delen av 
lägenheterna ritades åt en kärnfamilj som idag och i synnerhet i framtiden kanske inte 
kommer att vara normen. Ombyggnader måste göras för att passa dagens mångfald av 
individer och familjer. Vilka ideal, visioner och idéer kommer denna gång vara de som kan 
betraktas som normen? Samt vem kommer att sätta sin prägel på dem?  
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5. Sammanfattning 
I Sverige finns det en fysisk likhet som karakteriserar de större, medelstora och även i viss 
mån de mindre städerna. I dessa städer, med varierande omfattning och utsträckning, finns 
bostadsområden som på många sätt i sin utformning påminner om varandra. Något som har 
en huvudsaklig anledning i att dessa bostadsområden är sprungna ur det välkända politiska 
bostadsbyggnadsprogrammet, benämnt som miljonprogrammet, ifrån vilket nästan en 
fjärdedel av dagens bostadsbestånd har sitt ursprung. Studiens utgångspunkt är därmed att 
försöka se hur mycket ett enskilt utvalt exempel ifrån detta miljonprogrammets 
genomförande, stadsdelen Ryd i Linköping, egentligen kan sägs påverkades och styrdes av de 
ideal, visioner och idéer som kan sägas var utmärkande för de nationella statliga (SOU) 
utredningarna på området.  
 
Studien avgränsar sig till flerfamiljshus, som var den mest utpräglade bebyggelsen under 
miljonprogrammet. Den valda metoden i bearbetandet av uppsatsen källmaterial, SOU-
publikationer och lokala nämnd- och fullmäktigeprotokoll, är gjorde utifrån en kvalitativ 
ansats. Studien kommer även att ha en tillämpning av det teoretiska diskursbegreppet som en 
form av teoretiskt analysverktyg för att fånga tidstypiska ideal och strömmingar i 
källmaterialet. Bakgrundsdelen och forskningsläge beskriver i uppsatsen begrepp och denna 
tids olika ideal som präglar planerandet av bostadsområden och bostäder, då främst av 
begreppen funktionalism och grannskap. Bakgrundsdelen innehåller även en redogörelse för 
miljonprogrammet och olika perspektiv på dess allmänna historik och tillkomst. 
Forskningsläget består av två studier av Sophia Lövgren och Lina Lago som har likartade 
ansatser att urskilja på vilka sätt ett bostadsområde eventuellt kan påverkas och styras av 
ideal, visioner och idéer från olika nationella nivåer.  
 
Studiens resultat pekar på att de nationella SOU-publikationerna på området i väldigt stor 
utsträckning påverkade och styrde de lokala myndigheterna i den övergripande utformningen 
av bostadsområdet Ryd. Genom dess uttalade ideal, visioner och idéer påverkades i hög grad 
planeringsprocessen och utformningen av bostadsområdet samt utformningen av bostäderna.  
SOU-publikationernas påverkan på Ryd kan tydligast ses igenom den rationella planerings- 
och byggprocessen samt genom områdets storskalighet och dess upprepande utformning. Det 
går även att spåra i dess tydliga funktionella prägel gällande olika former av service för de 
boende, som skola, vård och barnomsorg och även gällande dess tydliga utformade av 
planering och utbud av olika näringsverksamheter.  
 
Det är bara beträffande några mindre aspekter som studien visar att utformningen frångår 
SOU-publikationernas ideal. Detta är gällande att området har en något lägre och inte så tät 
bebyggelse än idealet, att det gjordes vissa avkall på en funktionell trafiklösning genom en 
kapad matargata samt att tillgången till lokaler för föreningar och annan typ av bildande 
verksamhet nästintill inte fanns med i den planerade utformningen. Dessa SOU-publikationer 
kan enligt resultatet tydligt ses som det regelsystem som legitimerade vissa kunskaper och var 
styrande och hade befogenheten att uttala sig om vad som var felaktigt respektive rätt, i det 
som man kan kalla diskursen gällande bostadsbyggande för miljonprogrammet 
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