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Inledning
”Bostadsförhållandena gavs därvid en central ställning. En förbättring av dessa var

ett viktigt led i de reformer som föreslogs för att stärka familjernas ekonomi och

höja den uppväxande generationens kvalitet.”1

Så beskrev den, under 1900-talet inflytelserika, socialdemokratiske politikern Gunnar

Myrdal2 vikten av att satsa på bostäder. Detta citat av Myrdal är utmärkande för

socialdemokratins bostadspolitik under stora delar av 1900-talet. I denna politik var

bostadssituationen för den svenska befolkningen ett viktigt verktyg för att uppnå drömmen

om ett svenskt folkhem. I byggandet av bostäder och bostadsområden ingår inte bara

tillhandahållandet av boende. Det sätt som bostadsområden planeras och byggs på och de krav

som ställs på bostäder är inte slumpmässiga, bakom finns rådande ideal om sådant som

sociala frågor och politik. Vilka dessa idéer är och vad de innebär är intressant att studera. Ett

av de mest genomgripande, omskrivna och synliga exemplen på den förda bostadspolitiken

under det senaste århundradet har förmodligen varit det miljonprogramsprojekt som

genomfördes under en tioårsperiod med start i mitten av 1960-talet och som innebar att en

miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod. I min uppsats vill jag närmare analysera

de tankegångar, förhoppningar och visioner som fanns kring detta byggande i samband med

att det planerades och byggdes.

Ett av de bostadsområden som byggdes inom ramen för miljonprogrammet var Navestad i

Norrköping. Området var med sina ringformade flerfamiljshus en ny och avvikande

boendemiljö i staden. Navestad var även en viktig del i lösningen på den trångboddhet och

förslumning som fanns. Frågan är om det fanns fler motiv med byggandet. Områdets

annorlunda utformning väcker också tankar om vilka anledningar beslutsfattarna kan ha haft

med områdets stadsplan.

Det som fått mig att skriva min D-uppsats om stadsplanering, och i viss mån, bostadspolitik är

att jag finner det intressant att studera bakomliggande orsaker till varför stadsbebyggelse

organiseras på vissa sätt. Det är av intresse att studera den sida av byggande som inte bara är

en bostadsteknisk fråga utan ett sätt att från politiskt håll försöka realisera ideal för hur

samhället som helhet bör se ut.

                                                          
1 Myrdal, Gunnar (1968) ”Bostadssociala preludier” i Bostadspolitik och samhällsplanering. Stockholm: Tiden:
HSB:s riksförbund: Svenska riksbyggen, s. 13.
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261261&i_word=gunnar%20myrdal, 2003-11-20 kl. 13:46.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att analysera de idéer och beslut som låg till grund för

genomförandet av miljonprogrammet. Frågeställningarna och syftet kommer att belysas ur ett

maktperspektiv. Jag kommer att studera hur detta konkret gestaltas i ett av de storskaliga

höghusområden som kanske främst förknippas med perioden 1964-1975, i detta fall

bostadsområdet Navestad i Norrköping.

Utifrån detta syfte kan ett antal frågor ställas;

 Vilka var de idéer och politiska föreställningar som låg till grund för

miljonprogrammet och Navestad?

 Vilka maktfaktorer kan urskiljas i sammanhanget och hur såg maktutövningen ut?

 Med vilka medel, avsikter och mål påverkades och styrdes människor och samhälle i

det sätt som miljonprogramsområdena organiserades och hur gestaltades detta i

Navestad?
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Disposition
I det kapitel som följer presenteras uppsatsens metod och de makt- och governmentality-

perspektiv som är dess teoretiska utgångspunkter. Därefter redovisar jag för och motiverar de

val och avgränsningar som gjorts i samband med uppsatsarbetet med tyngdpunkt på valet av

det material som använts.

I kapitlet Begrepp redogörs för funktionalism, grannskap, Navestad och Allmännyttiga

bostadsföretag som är centrala för förståelsen av uppsatsen och därför viktiga att reda ut och

klargöra. Sedan följer Miljonprogrammets historik och perspektiv på detta, i detta kapitel

redogörs för faktorer och skeenden som haft betydelse för miljonprogrammets och Navestads

tillkomst. I kapitlet behandlas de olika aspekter av miljonprogrammet som jag finner

väsentliga ur analys- och diskussionssynpunkt ur en rad olika författares och forskares

perspektiv. I avsnittet Undersökning som följer sedan redogörs först för innehållet i de

nationella och lokala dokument som ligger till grund för uppsatsen. Detta görs i ett antal

kategorier för att lätt kunna jämföras och bearbetas. I underkapitlet Analys och resultat

analyseras och behandlas materialet utifrån teorier och kopplas till bearbetad litteratur. De

resultat som kan dras av detta presenteras också här. I detta kapitel lyfts även syftet och

frågeställningarna åter. Slutligen binds uppsatsen ihop med en diskussionsdel i vilken

frågeställningar som framkommit under uppsatsarbetets gång, men som inte ryms inom

analysens ramar, lyfts.
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Metod och teori
Jag har gjort min undersökning i form av en dokumentanalys ur ett maktperspektiv. När det

gäller dokumentstudier skriver Runa Patel och Bo Davidson att det vid sådana studier är

viktigt att förhålla sig kritisk och att ha ett brett underlag och inte bara välja det som stödjer

eventuella teorier. I förhållande till det material som presenteras gäller det att ställa frågan

huruvida innehållet verkar sannolikt.3 Vad gäller definitionen av makt som ger

förutsättningarna för min analys så är den hämtad från litteratur om och av Michel Foucault

och kompletterad med governmentality-teorin (en form av maktanalys som också den är

baserad på Foucaults idéer), hämtad ur Sophia Lövgrens avhandling Att skapa ett framtidens

folk4. Det kan vara viktigt att poängtera att det finns många likheter mellan de båda

perspektiven. Det är inte på alla punkter helt lätt eller ens nödvändigt att belysa skillnaderna

mellan de två. Anledningen till att jag ändå skiljer dem åt är för att governmentality-teorin har

vissa särdrag; vilka dessa är redovisas i texten nedan. Det är också av vikt att påpeka att min

studie är av kvalitativ typ. Jag har studerat och gjort mina tolkningar kring det material som

jag har samlat in angående Navestad. Detta innebär att jag utifrån mina resultat inte kan uttala

mig om miljonprogrammet som helhet och dess brister och fördelar generellt. Alla mina

resultat och resonemang handlar därför om Navestad.5

Maktanalys och governmentality-teori

Makt som relationer
Makt är inte något entydigt som utövas från ett håll utan bör istället uppfattas som något

differentierat som utövas från en mängd håll i ett samhälle. Denna makt ska i sin tur uppfattas

som ojämlika relationer mellan människor och/eller organisationer. Makten är något som inte

kan existera såvida den inte utövas aktivt. Maktrelationer handlar i sin tur om

styrkeförhållanden mellan människor och organisationer (i vad dessa består går inte att uttala

generellt utan det är något som måste bedömas från fall till fall). Maktrelationerna är dock

inte statiska utan kan ändras genom att de förstärks, vänds eller planas ut. Magnus Hörnqvist

hävdar att det i Foucaults resonemang finns en tudelning av makt då han omväxlande

beskriver makten som möten och relationer. Gällande för maktrelationer är att de ständigt

                                                          
3 Patel, Runa & Bo Davidson (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning. Lund: Studentlitteratur, s. 63-65.
4 Lövgren, Sophia (2002) Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk
bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad. Linköpings universitet: Tema hälsa och samhälle/CIVITAS.
5 Patel, R & B Davidson (2003) s. 14, 118-125.
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måste återskapas genom bland annat genom möten. Hur detta sker blir också det som utöver

relationerna i sig blir intressant i en analys.6 Foucault själv beskriver upprätthållandet av

maktrelationer i termer av kamp och krig och menar att detta ständiga återskapande är en av

grunderna i maktens beskaffenhet.7 I maktrelationerna finns i och med detta ett inbyggt

motstånd. Det är också så att maktrelationer inte bara behöver vara en fråga om ensidiga

maktförhållanden. Makt förekommer även som delar i andra typer av relationer (till exempel

privata) mellan människor.8

När personer/organisation handlar får detta sällan de konsekvenser som dessa räknat med då

störningar från andras uträknade målsättningar och handlingar inte går att förutse och därmed

inte kan beaktas. Intentioner och reell maktpolarisering sammanfaller därför inte alltid och

tänkt styrning uteblir i vissa fall. En maktdominans uppstår i detta perspektiv, inte genom en

enskild grupperings handlande, utan maktkoncentrationer uppkommer ur nätverk av aktörer

som samspelar och samlar sina strategier och på det sättet åstadkommer en förskjutning av

maktbalansen.9

Makt och kunskap
En central del i Foucaults maktanalys är, enligt Hörnqvist, att studera de dominerande former

av maktutövning som kan finnas i ett samhälle (exempelvis kapitalistisk eller rasistisk

maktutövning). Ett annat viktigt samband att studera och ta hänsyn till är sambandet mellan

makt och kunskap. Sambanden mellan makt och kunskap är intima i Foucaults teori. Ökad

kunskap ger ökad makt då styrkeförhållanden stärks genom detta och ökad makt ger i sin tur

förutsättningar för att få ökad kunskap. Dock, menar Hörnqvist, är det inte alltid så att

kunskap är en förutsättning för makt, han menar till exempel att om en maktrelation är

tillräckligt ojämn så behöver inte den styrande besitta eller intressera sig för kunskap om det

styrda. Besittande av kunskap gör det också möjligt att göra åtskillnader mellan olika grupper

i samhället.10

                                                          
6 Hörnqvist, Magnus (1996) Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlsson Bokförlag, s.27-48 samt Persson,
Krister (1999) Makt och lokal utveckling. Vem och vad styr politiska beslut för rummets utformning. Karlstad:
Karlstad universitet, s. 114-129.
7 Foucault, Michel (1999) Power/Knowledge. Selected interviews and other writings 1972-1977. Essex: The
Harvester Press Limited, s. 78-108.
8 Persson, K (1999) s. 114-129.
9 Hörnqvist, M (1996) s. 62-72.
10 Hörnqvist, M (1996) s. 113-115, 151-175, Persson, K (1999) s. 114-129.
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Governmentality-teori
Governmentality-teorin är, som tidigare sagts, en variant av Foucaults maktteori men den

sätter vissa delar av denna i fokus. En av dessa är makten som styrning (övertalande) i stället

för tvång (regler, lagar, kontroll och straff). Dessa maktrelationer och styrningar behöver inte

heller, sett genom governmentality-teorin, alltid uppfattas som eller vara något negativt och

den kan till och med beskrivas med positiva termer i vissa lägen. Eftersom styrningen inte

alltid behöver handla om tvång blir den ibland en fråga om (att skapa) normer och av

specifika skäl få individer att mer eller mindre självmant handla efter dessa. En analys bör i

detta perspektiv alltså även lyfta fram inställningar och värderingar som kan sägas vara en del

av det normsystem människor lever i.11 Makt behöver med andra ord inte vara en fråga om

lagar och tvång, makt kan också vara att kunna styra över vilka frågor som ska tas upp på

dagordningen, att kunna utöva inflytande för särskilda intressen.12

Två begrepp som Lövgren tar upp och som bör tas i beaktning när en maktanalys genomförs

är politisk rationalitet och styrningens tekniker. Politisk rationalitet är inte detsamma som

rationellt handlande, utan är den uppfattning som de styrande har om dem som ska styras (i

extremfallen ses den styrde antingen som en underordnad medlem i ett styrande kollektiv eller

som en ej påverkningsbar självständigt handlande individ). Styrningens tekniker handlar om

de medel som används för att styra människor. ”En governmentality-studie utmärks av att en analys

genomförs av det styrda fenomenet, hur detta fenomen styrs och varför styrningen sker.”13

Analys av texter
Vid analys av text sker tolkningsprocessen parallellt med insamlingen av data menar Ib

Andersen. Tolkningen av materialet förändras ofta över tid i och med att fördjupning sker och

nya frågor lyfts. Detta är något man bör vara medveten om vid analys av texter skriver

Andersen. I tolkning av text kan tre olika nivåer av förståelse och tolkning genomföras. Dels

kan självförståelsen hos dem som står bakom texten analyseras, dels kan, det Andersen kallar,

common sense-tolkning användas, det vill säga vad som ligger mellan raderna i det som

skrivs. Det slutliga sättet att analysera texters innehåll är att tolka dem utifrån en viss teoretisk

ansats.14 De tolkningssätt som jag främst har använt mig av är de två sistnämnda. Detta främst

                                                          
11 Lövgren, S (2002) s. 23-36.
12 Persson, K (1999) s. 114-129.
13 Lövgren, S (2002) s. 23-36, citat s. 33.
14 Andersen, Ib (1998) Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur,
s. 192-195.
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för att jag inte finner det relevant att försöka tolka personerna bakom texterna då det rör sig

om officiella representanter för stat och kommun. I en textanalys går det att utgå från de

element som ingår i tolkningskedja. Dessa är; texten, kontexten, avsändare och

mottagare/tolkare med någon av dessa i fokus kan sedan texten tolkas. Tolkning av en text är

nödvändig för att den ska få en innebörd och en mening, menar Göran Bergström och Kristina

Boréus.15 I min analys är det främst textens avsändare och det kontext i vilken texten skrevs

som är intressant även om övriga också har vägts in.

Något som är viktigt att tänka på vid textanalys är att man som läsare har en viss förförståelse

för det ämne som en text avhandlar. I denna förståelse spelar vår kultur och dylikt in för vår

förståelse av en text. Utan denna förståelse skulle, menar Bergström och Boréus, texten och

dess ämne vara omöjlig för oss att tränga oss in i och förstå.16

Avgränsningar och material
Jag har i mitt arbete valt att begränsa min studie till ett enskilt bostadsområde för att kunna ge

djup åt analysen genom konkretiseringar. Det faktum att stora delar av Navestad idag

genomgår en stor ombyggnation gör det ännu intressantare i förhållande till eventuella brister

i miljonprogrammets idébakgrund. Detta då dagens beslutsfattare uppenbarligen ser problem i

det sätt som området tidigare var organiserat.

I min uppsats gör jag en avgränsning gällande vilken del av stadsdelen Navestad som jag

kommer att analysera. När jag skriver om Navestad så är det de ringformade

flerfamiljshusen/Ringdansen som jag syftar på, om inte annat nämns. Anledningen till denna

avgränsning är dels att några av Navestads delområden inte är byggda inom

miljonprogrammets ramar. I Navestad ingår även de så kallade Atriumhusen (ett

radhusområde)17 som förvisso är en del av miljonprogrammet men som jag, efter

övervägande, valt bort. Anledningen till detta är att jag finner det mest intressant att inrikta

mig på ett av de storskaliga höghusområden som kanske främst förknippas med

                                                          
15 Bergström, Göran & Kristina Boréus (2000) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig
textanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 24-26.
16 Bergström, B & K Boréus (2000) s. 24-26.
17 Lövgren, S (2002) s. 94.
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miljonprogrammet18. Ytterligare en anledning till detta val är att det främst är ringarna som

associeras med Navestad.19

Val av källmaterial
Det material som jag har valt att analysera är officiell dokumentation rörande

Navestadprojektet för att studera hur maktutövning och styrning speglas i detta källmaterial.

En svaghet med de officiella dokumenten är att det maktspel som troligen fanns bakom

kulisserna inte syns i den typen av dokumentation. Detta dolda spel kan komma fram genom

intervjuer med personer som var inblandade i beslutsfattandet kring och byggandet av

Navestad. Med intervjuer ser jag dock risken att det kan finnas svårigheter för personer att

efter trettio år komma ihåg hur de tänkte och resonerade i en specifik situation. Jag ser också

en viss risk att inblandade personers åsikter angående Navestad och miljonprogrammet i

efterhand påverkats av den, ofta negativa, bild som funnits. Av dessa andledningar har jag

valt bort intervjuer till förmån för officiell dokumentation och den bild som denna ger, trots

dess brister. En intressant infallsvinkel kan fås genom analys av tidningsartiklar från perioden

1969-1973 när Navestad byggdes. Även denna källa har dock valts bort till förmån för

officiell dokumentation kring Navestad och den styrning och maktutövning som syns i denna.

Materialet till denna undersökning är främst hämtat från tiden 1964-1969, det vill säga den

första halvan av den tid då miljonprogrammet genomfördes. Att jag valde att begränsa mig till

denna tidsperiod beror på att jag är intresserad av de ställningstaganden och de resonemang

som fördes samt de idéer och tankar man hade i samband med att besluten togs. Det finns

anledning att anta att beslutsunderlag och utredningar från första delen av perioden ger mer av

detta än det från andra halvan då fattade beslut i större grad endast fullföljdes. Det är tankarna

och idéerna från den tiden som jag är intresserad av att analysera och inte ståndpunkter och

debatter som framförts med ”facit i handen. Det räcker, enligt min mening, att jag själv och

den litteratur jag använder har ett backspegelsperspektiv. Fokus och inriktningen på uppsatsen

ger mig inte utrymme att analysera sådana källor.

                                                          
18 Se t.ex. i Arnstberg, Karl-Olov (2000) Miljonprogrammet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, Lövgren, S (2002)
s. 94, Söderqvist, Lisbeth (1999) Rekordår och miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala. En fallstudiebaserad
undersökning av politik, planläggning och estetik. Stockholm: [Univ.]: L. Söderqvist [distributör], s. 12.
19 Lövgren, S (2002) s. 94 samt Kvarnström, Lars, Dan Malmsten & Hans Nilsson (2000) ”Befolkning och
boende” i Nilsson, Hans (red.) Norrköpings historia. 1900-talet. Linköping: Centrum för lokalhistoria, s. 81-84.
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Vilken typ av officiellt material är det då som jag har valt att använda mig av? På nationellt

plan har jag valt att granska ett antal SOU-rapporter (Statens Offentliga Utredningar) som har

anknytning till de beslut som fattades om miljonprogrammet. Anledningen till att jag valt att

studera dessa beror på att de ger mer utförlig information om tankegångar och resonemang än

vad exempelvis riksdagsbeslut i ärendena gör. Det är på utredningar som besluten i hög

utsträckning byggt och deras resonemang är mer omfattande än andra möjliga källors. De

båda SOU-betänkanden som jag använt mig av i denna uppsats är skrivna av

bostadsbyggnadsutredningen. I betänkandena för utredarna resonemang kring frågor som har

samband med ämnet för rapporten och hänvisar ofta till olika undersökningar som gjorts kring

liknande frågor för att ge stöd åt argumentationen. Jag har använt mig av SOU-rapporterna

som helhet när jag analyserat dem.

Lokalt har jag valt att i främst använda mig av Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar som

material för analys. Skälet till detta är att jag anser att dessa innehåller den bredaste och

viktigaste information jag har att tillgå. Stadsfullmäktiges handlingar innehåller förslag till

beslut (de handlingar som jag har använt mig av har i princip gått igenom). Utöver detta

innehåller handlingarna även sådant som reservationer till beslutsförslaget, yttranden från

nämnder, statliga myndigheter och länsförvaltning, det vill säga instanser som kan ha

synpunkter som kan leda till att förslaget måste ändras. När material är hämtat från de senast

uppräknade delarna av stadsfullmäktiges handlingar anges detta i texten. I handlingarna finns

även sådant som statistik, kartor och bilder som fullmäktiges ledamöter haft som underlag när

besluten fattats. Dessa dokument är relativt korta, från några sidor upp till ett trettiotal. Jag

kommer också att använda mig av stadsplan för Navestad för att i den försöka utröna och

analysera idéers utslag och genomförande samt för att konkretisera resonemanget i

stadsfullmäktiges handlingar.

Kategorier
I undersökningsdelen sorterar jag in materialet i ett antal kategorier. Dessa är; planering och

planer, fysisk utformning och byggmetoder, trafik och kommunikation, inomhusmiljö och

standard, service och möjlighet till aktiviteter för de boende, för vem byggs det?, ekonomi,

stat och kommun och de boendes inflytande. Dessa kategorier har utkristalliserats under

inläsningen av texterna. Grunden för indelningen är hur de olika områdena tas upp i

materialet, sådant som fått mycket plats eller som lyfts särskilt har legat till grund för
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kategorierna. Givetvis är även maktaspekten och de faktorer som är intressanta för detta

påverkat kategoriernas utformning.

Bidrag till tidigare forskning
Mitt bidrag till tidigare forskning blir att utifrån idag göra en analys av vad som skedde under

den tid som miljonprogrammet genomfördes. Detta utan att försöka analysera resultaten av

projektet, vilket många andra har gjort. Givetvis är det så att det som blev kommer att spela in

i mitt arbete eftersom jag trots allt skriver detta cirka trettio år efter miljonprogrammets

genomförande, men det är på intet sätt fokus i min analys. Det jag istället vill fokusera är de

idéer och föreställningar som påverkade de beslut som resulterade i miljonprogrammet och

som en del av detta, Navestadprojektet. Jag kommer att analysera beslut och beslutsunderlag i

relation till detta.
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Begrepp
Här nedan följer en presentation av några begrepp som är centrala för uppsatsens innehåll. Av

denna anledning ser jag det som relevant att närmare presentera vad jag lägger för innebörd i

och vad jag hänsyftar till när jag använder dessa begrepp.

Funktionalism
Funktionalismen är ett stadsbyggnads- och arkitekturideal som haft stort inflytande på svensk

stadsbyggnad. Genombrottet kom på 1920- och 1930-talen och funktionalismen fortsatte att

ha stor påverkan på svenskt byggande ända in på 1970- och 1980-talen.20 Med Lövgrens ord

kan funktionalismen beskrivas som ”Vår tids dominerande stadsbyggnadsdoktrin”21. Även om det

finns olika och mer eller mindre exakta definitioner av den period då funktionalismen hade

stort inflytande går det i alla fall att konstatera att funktionalismen under stora delar av 1900-

talet varit det dominerande idealet för stads- och samhällsbyggande.

Funktionalismens stadsbild kännetecknas av öppen bebyggelse, inga slutna kvarter. Detta

anses vara viktigt för att svara upp mot krav på hygien och ljusa, luftiga lägenheter.22 Enligt

Jerker Söderlind, som är kritisk till funktionalismen, borde de öppna kvarteren istället ses som

ett sätt att försöka styra. I en stad med slutna kvarter blir det svårare att kontrollera samhällets

små aktörer. Han ser de funktionalistiska stadsplanen som ett sätt att styra balansen mellan det

privata och det offentliga.23 Ett annat ideal för funktionalismen är höghuset som förutom att

det ger ett effektivt markanvändande också ger ljusare lägenheter och frigör mer mark för

parkanläggningar och dylikt.24 Den funktionalistiska stadsplanen utmärks av rumslig

funktionsseparering, det vill säga att stadens olika funktioner, till exempel arbets-, boende-

och centrumfunktioner (ABC-funktioner), bedrivs i olika områden. En annan viktig del i den

funktionalistiska stadsplanen är trafikseparering vilket innebär att biltrafiken helt skiljs från

gående och cyklister.25 I den funktionalistiska stadsplaneringen kan stadens liv delas in i fyra

olika funktioner; boende, rekreation, arbete och transport. Genom att planera utifrån dessa

                                                          
20 Åström, Kjell (1993) Stadsplanering i Sverige. Stockholm: Byggförlaget, s. 39-49, 125.
21 Lövgren, Sophia (1999) ”Den nya tidens samhällsplanering” i Plan. Tidskrift för planering av landsbygd och
tätort, nr 5-6, s. 251.
22 Åström, K (1993) s. 39-49, 125.
23 Söderlind, Jerker (1998) Stadens renässans. Från särhälle till samhälle. Om närhetsprincipen i
stadsplaneringen. Stockholm: SNS Förlag, s. 79-80.
24 Rådberg, Johan (1997) Drömmen om atlantångaren. Utopier & myter i 1900-talets stadsbyggande.
Stockholm: Atlantis, s. 47-75.
25 Åström, K (1993) s. 39-49, 125.
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fyra delar kan olika problem i tätortsmiljöer få sin lösning. ”Problemet åtgärdas med planering. All

planerings grundval är vetenskapen.”26 Söderlind tar i sin bok Stadens renässans upp vad han anser

vara ett problem med det funktionalistiska sättet att planera stadsbebyggelse. I och med att

människor i sitt vardagliga liv företar sig en rad olika aktiviteter blir det i en stad med en stark

funktionsuppdelning nödvändigt att ägna stort utrymme och tid åt transporter. Resultatet av

att ABC-funktionerna placeras i olika stadsdelar leder enligt Söderlind till att städerna byggs

för bilar istället för människor.27

Funktionalismen bygger sina ideal på idéer om rationalitet, att det finns sådana sätt att

organisera städer och bebyggelse som är försvarbara med förnuftets argument. Inställningen

inom dessa tankegångar är vetenskapligt färgade. Hos många av dem som vid tiden för

miljonprogrammet förespråkade och arbetade med funktionalismen fanns det en övertygelse

om att vetenskapen och det som går att mäta, exempelvis solvinklar, var medlet för att kunna

lösa byggnadsfrågor.28 Ett resultat av tilltron till vetenskapen är den standardisering av

bostäder som förekom. Mått för exempelvis sängstorlek och diskbänkens höjd byggde på

resultat från studier. Hos företrädare för det funktionalistiska idealet fanns på grund av dessa

föreställningar tankar om att inte syssla med frågor som har med värderingar att göra utan att

funktionalismen står för något objektivt vilket Ulf Sandström menar starkt kan ifrågasättas då

han menar att det i allra högsta grad var en fråga om politiska idéer.29 Funktionalismen är,

hävdar Johan Rådberg i Perspektiv på planering, trots alla åberopanden om objektivitet och

vetenskaplighet ett ideal som skapats på arkitekternas ritbord och som i senare skeden

plockats upp av politiker, bostadsföretag etcetera.30

För att funktionalismens ideal ska kunna realiseras krävs, enligt Mats Franzén och Eva

Sandstedt, en noggrann planering. För att komma till rätta med missförhållanden som

”okontrollerad och planlös tillväxt av moderna förorter, godtycklig lokalisering av offentlig service”, krävs

                                                          
26 Franzén, Mats & Eva Sandstedt (1981) Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i
efterkrigstidens Sverige. Uppsala universitet: Sociologiska institutionen, s. 144-148, citat s. 145.
27 Söderlind, J (1998) s. 133-136.
28 Berg, Kristian (1999a) ”Miljonprogrammet som forskningsfält” i Hall, Thomas (red.) Rekordåren. En epok i
svenskt bostadsbyggande. Karlskrona: Boverket, s. 11-21 samt Sandström, Ulf (1989) Arkitektur och social
ingenjörskonst. Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning. Linköping: TEMA Teknik och social
förändring Universitetet i Linköping, s. 266-271.
29 Se t.ex. Arkitekturmuseet (1980) Funktionalismens genombrott och kris. Svenskt bostadsbyggande 1930-80.
Stockholm: Arkitekturmuseet: Prisma, s. 59, 74, Rådberg, J (1997) s. 7-27 samt Sandström, U (1989) s. 271-172.
30 Rådberg, Johan (1991) ”Funktionalismen och miljonprogrammets planeringsidéer” i Hall, Thomas (red.)
Perspektiv på planering. Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. Uppsala:
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 165-194.
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enligt funktionalismens förespråkare en grundlig planering av samhället. För att denna

planering ska kunna genomföras krävs i sin tur lagstiftning och andra strukturella

förutsättningar. Enligt det funktionalistiska synsättet, menar Franzén och Sandstedt, är det till

och med så att en stark stat, som kan driva igenom planeringen och ”underordna det privata

intresset under det allmänna när så krävs”, är en förutsättning. Utan denna planering kommer inte

den optimala samhällsfunktionen och medborgarservicen till stånd. Planeringen anses också

vara en förutsättning för att samordning mellan arbete och bostäder ska fungera

tillfredställande och för att optimalt markutnyttjande ska ske.31

Funktionalismen är ett modernt projekt som i grunden bygger på en tanke om

framåtsträvande.32 Det funktionalistiska synsättet kännetecknas av framåtsträvande och liten

eller ingen hänsyn till äldre bebyggelse och miljöer.33 Det finns i de funktionalistiska idéerna

en vision om det perfekt fungerande samhället. De som gått längst hävdar till och med att den

perfekta staden fungerar likt en maskin där alla delar kompletterar och fungerar felfritt med

varandra.34 Marshall Berman beskriver det moderna som en motsägelse och kamp där det

ständigt måste ske en förnyelse och en utveckling, där allt ständigt måste ifrågasättas. Dock

menar Berman att många av de städer som anses vara moderna inte är det då de inte innehåller

denna kamp och de möten som, enligt honom, också är en viktig del i det moderna samhället.

Berman beskriver hur vissa moderna städer planeras in i minsta detalj att människors

möjligheter till naturliga möten så att säga byggs bort.35 Oavsett om stadsmiljöer som byggts i

funktionalismens anda är verkligt moderna eller inte så var det moderna ändå en målsättning

som de inblandade hade och därför en viktig del i detta sätt att se på samhällsbyggnad.

Grannskap
Idéerna om grannskap bygger, enligt Sandström, på uppfattningar om det förindustriella

samhället. I och med detta sätts värden som trygghet och omsorg i fokus. Det som eftersträvas

är en känsla av gemenskap. Bostäder och service ska mixas på ett sätt som anses gynna

invånarnas sociala liv. Det är främst familjens behov som står i centrum när grannskapet

planeras. Grannskapstankarna tar enligt Sandström i viss mån avstånd från funktionalismen

                                                          
31 Franzén, M & E Sandstedt (1981) s. 144-148, första citatet s 146, andra citatet s. 148.
32 Lövgren, S (1999)
33 Åström, K (1993) s. 39-49, 125.
34 Rådberg, J (1997) s. 7-27.
35 Berman, Marshall (1988) Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. Lund: Arkiv, s. 13-34, 276-
335.
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som inte uppfattas ta tillräcklig hänsyn till människors sociala behov.36 Där funktionalismen

beskrivs i termer av rationalitet är grannskapsplaneringen resonemang snarare emotionellt.37

I grannskapstänkandet är begreppet sociala nätverk centralt. Detta kan sägas innebära

informella band mellan de människor som lever inom det geografiskt avgränsade område som

utgör grannskapet. Det som eftersträvas i dessa informella strukturer och som är av vikt för

människorna i dem är känslomässiga kontakter, utbyte av erfarenheter och kunskaper och

skapande av gemensamma sådana. I grannskapsenheternas relationer utövas också en form av

styrning och övervakning i form av social kontroll och socialt ansvar. Denna kontroll är tänkt

att vara tämligen utbredd då tanken med grannskapsenheter är att människor ska kunna utöva

de flesta av livets vardagliga funktioner inom dessa.38

Franzén och Sandstedt tar i sin avhandling Grannskap och stadsplanering upp ett antal drag

som utmärker grannskapsplaneringen och som de har hämtat från sociologen Clarence A.

Perry. Det finns, i Perrys modell, sex olika beståndsdelar som ska tas i beaktning när

grannskap planeras. Dessa är ”storlek, avgränsning, öppna ytor, institutioner, affärer och det interna

trafiksystemet”. Detta innebär bland annat att området avgränsas mot sin geografiska omgivning

genom att trafiken leds kring det istället för genom det. För de boende skapas istället ett

internt trafiksystem som enbart är öppet för dem. De öppna ytorna ska användas för lek och

annan rekreation. De ska inte heller vara fler än att de boende kan överblicka och ta ansvar för

varandra vilket ger dessa områden en social och fostrande roll.39

Rådberg hävdar i Perspektiv på planering att det finns en sida av grannskapsplaneringen som

skiljer sig från det som hittills har beskrivits. Denna sida innebär; ”en mer inskränkt betydelse: en

metod att dela upp ny bebyggelse i lämpligt stora tekniska planeringsenheter.”40 En betydelse som Rådberg

ser som motsägande den ovan beskrivna sociala aspekten av grannskapet. I detta synsätt

används grannskapsplaneringen för att, med dess koppling till social gemenskap, motivera

storskaligt byggande utan att detta genomförs på ett genomtänkt sätt.41

                                                          
36 Sandström, U (1989) s. 187-188.
37 Franzén, M & E Sandstedt (1981) s. 139.
38 Franzén, M & E Sandstedt (1981) s. 42-51, 148- 164.
39 Franzén, M & E Sandstedt (1981) s. 148- 164, citat s. 151.
40 Rådberg, J (1991) s. 183.
41 Rådberg, J (1991) s. 165-194.
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Allmännyttiga bostadsföretag
Ett allmännyttigt bostadsföretag kan definieras som kommunalt ägt och/eller som icke

vinstdrivande. De flesta av dessa företag grundades under 1930- och 1940-talen. Sitt största

inflytande fick allmännyttan i den bostadspolitik som fördes i Sverige efter andra världskriget.

Här fick de rollen att tillhandahålla bostäder för alla boendegrupper vilket skulle ge en stabil

bostadsmarknad och fungera som ett bostadspolitiskt instrument.42 Under miljonprogrammets

era var allmännyttan ett viktigt instrument för stat och kommun, dock inte det enda. De

allmännyttiga bostadsföretagen ägde en dryg tredjedel av de bostäder som byggdes mellan

åren 1964 och 1975.43

Navestad
Navestad är ett av Norrköpings största bostadsområden och är beläget i stadens södra delar.

Stadsdelen består av fyra olika delområden, Guld- och Silverringen/Ringdansen (bestående av

två ringar med höghus/flerfamiljshus), Atriumhusen (radhus), Kvarnberget (villor) och Ensjön

(villor/fritidshus). De två förstnämnda ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Hyresbostäder

i Norrköping AB (HNAB) och är delar av miljonprogramsprojektet.44 Området ligger intill

Europaväg 22. Vid den tidpunkt då Navestad byggdes gick motsvarande väg under

beteckningen riksväg 15, vilket också är den beteckning jag kommer att använda då det är så

den benämns i de dokument jag ska analysera.45

                                                          
42 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=111971&i_word=allm%e4nnyttan, 2003-10-29 kl. 09:10.
43 Ramberg, Klas (2000) Allmännyttan. Välfärdsbygge 1850 – 2000. Stockholm: Byggförlaget, s. 143-148.
44 Lövgren, S (2002) s. 91-99.
45 Lexikon 2000. Världsatlas (1994) Västerås: ICA-förlaget AB. s. 59.

Ringdansen i Navestad med sina
ringformade flerfamiljshus.
(Norrköpings stadsfullmäktiges
handlingar 1967:102)
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Miljonprogrammets historik och perspektiv på detta
Navestad byggdes inte i ett vakuum utan var en produkt av sin tid och sin historia. Av denna

anledning är det av vikt att ge en beskrivning av de faktorer som påverkade och, direkt eller

indirekt, ledde fram till de beslut som fattades angående byggandet av bostadsområdet

Navestad i Norrköping. Dels finns det i Sverige en tradition av planering som givetvis måste

ha påverkat resonemanget kring Navestad och som därför redovisas nedan. Dels var Navestad

en del av det nationella projekt, som fått benämningen miljonprogrammet, vilket gör det

nödvändigt att beskriva situationen på statlig/nationell nivå. Socialdemokratiska

arbetarpartiets (SAP) relation till miljonprogrammet är också viktig att ta upp för även om

det, enligt Peter Hall, rådde politiskt koncensus angående bostadsbyggandet och

samhällsplaneringen under den aktuella tidsperioden46 så är miljonprogrammet ändå till stor

del att betrakta som en del av det socialdemokratiska folkhemsprojektet47. Historiken

behandlar från en rad olika forskares och författares, som har behandlat Navestad,

miljonprogrammet och tidens politiska ideal, perspektiv. Detta för att försöka ge en så bred

bild som möjligt av ämnet.

Stadsplaneringens framväxt
Behovet av fysisk planering av städer har enligt Jan Nyström utvecklats under de senaste

århundradena. Han tar upp ett antal faktorer som har påverkat denna utveckling. Han menar

till att börja med att ursprunget till planläggningen av städerna fanns i krigsmaktens behov av

att på ett effektivt sätt kunna förflytta sig i och försvara dessa. I Sveriges fall spelade även

kungamaktens strävan efter att ha en administrativ kontroll in, lika så viljan att förhindra

spridning av bränder och sjukdomar.48

Under 1800-talet kom planeringsbehovet att öka ytterligare då inflyttningen till städerna

ökade. Städernas befolkningstillväxt ledde till att det blev lönsamt för markägarna att bebygga

utanför stadsplaneområdet. Det blev också lönsamt att bygga tätt, då de lagar som fanns och

städernas ekonomiska makt inte var tillräckliga för att förhindra att detta skedde. En sådan

möjlighet kom dock med stadsplanelagen från 1907. I och med denna fick staten och

                                                          
46 Hall, Peter (1998) Cities in civilization. Culture, innovation, and urban order. London: Phoenix Giant, s. 842-
887.
47 Se t.ex. Hall, P (1998) s. 842-887, Lövgren, S (2002) s. 47-49, Sandström, U (1989) s. 281-292.
48 Nyström, Jan (1999) Planeringens grunder. En översikt. Lund: Studentlitteratur, s. 108-109 samt
Arkitekturmuseet (1980) s. 41-45.
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kommunerna en reell möjlighet att påverka markanvändningen. Fram till dess hade detta i

stort sett varit upp till markägarna. Med den nya lagen ville man förhindra en

överexploatering och en allt för tät bebyggelse.49

Bostadsbyggande och socialpolitik i Sverige
De idéer om bostadsbyggande och stadsplanering som gjorde sig gällande under 1900-talet

bör ses mot det faktum att Sverige under 1900-talets början var ett av Europas fattigaste

länder med bland annat sent utvecklat jordbruk och industri. En orsak till att Sverige trots allt

fick en stark ekonomisk utveckling var (vid sidan av utbildningsväsende och en lång period

av fred) den tradition som, menar Peter Hall, fanns där företag verkade i en kapitalistisk

organisation men samtidigt fick ett starkt stöd av staten, en så kallad blandekonomi.50 Denna

blandekonomi beskriver Peter Hall som att det fanns en vilja att bygga en stat med social och

ekonomisk jämlikhet och solidaritet inom ett kapitalistiskt samhällssystem. Även om Sverige

inte är helt unikt i sin syn på samhällsbyggande hävdar Peter Hall att landet ändå utmärker sig

då det mer fullt ut och odelat samlades kring och genomförde dessa ideal. Han menar vidare

att Sverige över hela världen blev känt som typexempel på den så kallade sociala

ingenjörskonsten, vilket innebar idéer om hur värden som social rättvisa och jämlikhet kunde

byggas in i ett samhälle.51

Sveriges sena urbanisering hindrade inte att problem med trångboddhet uppstod i och med att

inflyttningen till städerna ökade under sent 1800- och tidigt 1900-tal. De trånga,

överbefolkade städerna medförde dåliga boendemiljöer och var en av orsakerna till andra

sociala problem. Stockholms befolkning hade vid andra världskrigets utbrott en av Europas

sämsta bostadssituationer, hävdar Peter Hall. Från 1900 och framåt växte en allt mer

medveten bostadspolitik fram. Fokus kom i stor utsträckning att hamna på bostädernas

standard. Ett exempel på detta är den nya stadsplanelag som nämns ovan.52 År 1947 infördes

en ny byggnadslagstiftning. I denna fanns krav på reglering av stadsplaner samt riktlinjer för

och krav på bostädernas standard och utformning. Regleringar av bebyggelsens täthet infördes

också, detta för att ytterligare ge förutsättningar för bättre boendemiljöer.53 En annan lag som

skulle visa sig vara av vikt när miljonprogrammet, med dess höghusideal, började byggas var

                                                          
49 Nyström, J (1999) s. 108-109, Arkitekturmuseet (1980) s. 41ff.
50 Arkitekturmuseet (1980) s. 41-50, Hall, P (1998) s. 843-846.
51 Hall, P (1998) s. 842-887.
52 Arkitekturmuseet (1980) s. 41-50, Hall, P (1998) s. 842-887.
53 Nyström, J (1999) s. 114-115.
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den lagändring som genomdrevs 1931 och som gjorde det tillåtet att bygga hus med fler än

sex våningar.54

Enligt Lars Hjärne har målen för bostadspolitiken, sedan 1940-talet och framåt, varit i stort

sett desamma. Det ska vara en rättighet att ha tillgång till en bostad med en rimlig standard

och till ett rimligt pris. Det har också varit ett mål i sig att uppnå en blandning av olika typer

av hushåll i de olika bostadsområdena. Familjernas ekonomiska tillgångar ska inte vara

styrande för var man ska kunna bo.55

Peter Hall menar att grunden till de bostadssociala projekt som genomfördes i Sverige från

1940-talet och framåt till stor del var beroende av faktorer och begrepp som är mer eller

mindre specifika för Sverige. Dels poängterar han demokratins socioekonomiska sida, som

han menar är starkare i Sverige än i många andra länder. Den andra idén som Peter Hall tar

upp och som han menar hade stort inflytande är folkhemstanken. Tanken om att staten, liksom

en familj, ska ta hand om de medlemmar som har sämre förutsättningar och att ingen ska

gynnas på andras bekostnad och att jämlikhet ska råda har, enligt Peter Hall, varit mycket

grundläggande för den svenska bostadspolitiken.56

Bakgrund till miljonprogrammet
Miljonprogrammet är den benämning som används på det bostadsbyggnadsprojekt som

genomfördes mellan åren 1964 och 1975. Under denna period byggdes upp mot 110 000

bostäder årligen.57 Även om projektet innefattade en rad olika typer av bostadsområden

(exempelvis villa- och radhusområden) så bestod den övervägande delen av

bostadsproduktionen under den här perioden av flerfamiljshus. Den typ av flerfamiljshus som

kanske främst förknippas med miljonprogrammet är de storskaliga förorterna och deras

höghusbebyggelse.58 Dessa storskaliga höghusområden stod för cirka en tredjedel av de

                                                          
54 Rådberg, J (1997) s. 47-75.
55 Hjärne, Lars (1991) ”Reflexioner om det goda boendet” i Bergman, Bosse, Lars Hjärne & Sören Olsson
Stadsliv och grannskap. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning, s. 12.
56 Hall, P (1998) s. 842-887.
57 Se t.ex. Hall, Thomas (1999) ”Introduktion” i Hall, Thomas (red.) Rekordåren. En epok i svenskt
bostadsbyggande. Karlskrona: Boverket, s. 7-8, Åström, K (1993) s. 92-110.
58 Se t.ex. Arnstberg, K-O (2000), Lövgren, S (2002) s. 94, Söderqvist, L (1999) s. 12.
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bostäder som producerades under perioden.59  Kännetecknande för byggandet av

miljonprogrammet var också de industrialiserade byggnadsmetoder som användes.60

Det svenska bostadsbyggandet hade, innan miljonprogrammet startades, fått stå tillbaka under

ett antal år till förmån för byggande av bland annat skolor och sjukhus som under

efterkrigstiden hade en högre prioritet. Detta i kombination med att inflyttningen till städerna

ökade medförde att bostadsköerna växte.61

En del av grunden till det som kom att bli miljonprogrammet lades 1946 – 1948 då en

bostadspolitik med målen att höja bostadsstandarden och avskaffa trångboddhet och

bostadsbrist formades av riksdagen. Även om standard och bostadsstorlek kontinuerligt hade

höjts fram mot 1960-talets mitt så var bostadsbristen fortfarande stor och beslut om att bygga

en miljon bostäder med hög boendestandard mellan åren 1964 och 1975 togs. Beslut som i

princip uppfylldes. I anslutning till detta beslut fattades också ett beslut som innebar att

kommunerna skulle äga så mycket mark att de skulle kunna kontrollera

samhällsplaneringen.62

En förutsättning för genomförandet av miljonprogrammet och dess storskaliga byggnation var

den industrialisering av byggandet som hade utvecklats under mitten av 1900-talet. Detta

innebar enligt Kjell Åström en standardisering av material och utseende. Miljonprogrammets

miljöer och utformning kan kopplas samman med den nya byggtekniken. Då många av husen

byggdes av färdiga element var tunga kranar ett måste för att få dem på plats, vilken gav viss

styrning för hur husen kunde placeras. Däremot innebar de nya byggmetoderna att

naturgeografin inte längre behövde följas och styra bebyggelsen. Dock menar Rådberg att

detta planideal inte enbart kan skyllas på tekniken, till stor del berodde det också på

planerares och arkitekters visioner.63

Det första förslaget om det som skulle resultera i miljonprogrammets genomförande lades

fram på SAP:s kongress 1964. Det första av där gällande riksdagsbeslut fattades året därpå

utan några större invändningar från något håll. Redan i mitten av 1940-talet fattades beslut

                                                          
59 Ramberg, K (2000) s. 154.
60 Se t.ex. Hall, P (1998) s. 842-887, Söderqvist, L (1999), Åström, K (1993) s. 92-110.
61 Åström, K (1993) s. 92-110.
62 Karlberg, Björn (1989) Om bostadsfrågan. Om boende- och bostadspolitik. Stockholm: Allmänna förlaget,
s. 16, 23-24.
63 Rådberg, J (1997) s. 47-75, Åström, K (1993) s. 92-110.
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som var grundläggande för att miljonprogrammet tjugo år senare skulle kunna genomföras.

Bland annat lades ansvaret för bostadsförsörjningen på kommunerna och de allmännyttiga

bostadsbolagen började startas. I 1960-talets början infördes nya regler för lån till

bostadsbyggande som skulle visa sig vara viktiga för miljonprogrammets genomförande.64

Detta lånesystem innebar att över 90 % av husbyggandet finansierades av staten och dessutom

gynnades storskaligt byggandet med 1000 lägenheter eller fler. Även de nya industriella

byggnadsmetoderna främjades framför mer traditionella. Staten kunde på grund av lånen

ställa krav på sådant som rumsstorlek, bebyggelsens täthet, parkering, tillgång till lekplatser,

kommunikationer och service oavsett om byggandet skedde i offentlig eller privat regi.65

Enligt Klas Ramberg var miljonprogrammet inte främst att betrakta som ett program för fler

lägenheter. Byggnadstakten var under dessa år inte särskilt mycket högre än tidigare. Han

beskriver det istället som ett program för planering. Det nya i miljonprogrammet, menar han,

var det sätt det planerades på. Eftersom perspektivet var så storskaligt och så långsiktigt som

tio år gavs utrymme för att fortsätta att utveckla det rationella och industriella förhållningssätt

till bostadsbyggande som påbörjats.66 Lövgren beskriver miljonprogrammet som att detta till

allra största delen var ett projekt med sociala målsättningar som innebar;

”/…/ byggandet av ett bättre och rättvisare samhälle med hjälp av luftiga, ljusa

lägenheter i höghus omgivet av grönska. De sociala och ekonomiska klyftorna skulle

bort, den sociala omsorgen skulle utvecklas och demokratin skulle genomföras.”67

Socialdemokratin, funktionalismen och miljonprogrammet
Funktionalismens genombrott i Sverige kan kopplas till SAP som var det politiska parti som

främst anammade dessa idéer. SAP ville liksom funktionalismens företrädare få bort 1800-

talets stadslandskap. För SAP:s del berodde detta på att dessa miljöer var förknippade med ett

ojämlikt samhällssystem och/eller fattigdom. Med hjälp av funktionalismens ideal ville

partiets företrädare istället bygga moderna, rena och rättvisa städer.68 Det var detta

avståndstagande mot det förflutna som fanns att hitta både i funktionalismen och inom SAP

                                                          
64 Berg, Kristian (1999b) ”Det stora bostadsbyggandet” i Hall, Thomas (red.) Rekordåren. En epok i svenskt
bostadsbyggande. Karlskrona: Boverket, s. 24 -29, även i Arnstberg, K-O (2000) s. 42, Hall, P (1998),  Lövgren,
S (2002).
65 Hall, P (1998) s. 842-887,  Söderqvist, L (1999)
66 Ramberg, K (2000) s. 142-143.
67 Lövgren, S (1999) s. 251.
68 Rådberg, J (1997) s. 7-27.
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som förde dessa båda samman mot gemensamma mål.69 Funktionalismen började som idéer

inom det socialdemokratiska partiet men blev med tiden, menar Peter Hall, ett nationellt

program där konsensus i bostadssociala frågor gällde i 30 år från slutet av 40-talet och

framåt.70 SAP drev inte igenom sin bostadspolitik på egen hand. De flesta beslut i

bostadsfrågor förhandlades fram i samarbete med andra partier och var dessutom i stor

utsträckning ett resultat av en stor tilltro till experter.71 Ramberg skriver att

socialdemokraterna var ett av de partier som i 1960-talets mitt ville hålla lägst takt på

bostadsbyggandet något som de fick stark kritik av från de borgerliga partierna som menade

att regeringen inte ansträngde sig nog för att bygga bort bostadsbristen.72 Rådberg, å sin sida,

menar att funktionalismens koppling till socialdemokratin inte är så självklar som den ibland

framställs. Även om funktionalismen och den politiska vänstern delar idéer om

framåtsträvande så har funktionalismen även bakåtsträvande drag som traditionellt inte

kopplas ihop med vänstern. Bland annat så förutsätter funktionalismen i princip att arkitekten

sätter sig över folkets vilja i funktionens namn. Dock kvarstår det faktum att det var främst

tack vare att socialdemokraterna tog fasta på funktionalismens idéer och gjorde dem till sina

som dessa kom att få så stort genomslag i svensk samhällsplanering.73

Miljonprogrammet var ett noga planerat projekt. Elander skriver i Perspektiv på planering, att

planering generellt var något som genomsyrade hela socialdemokratins blandekonomiska

samhällsideal på 1950- och 1960-talen. I den andan var även samhälls- och bostadsplanering

viktiga begrepp.74 Yvonne Hirdman menar i Att lägga livet till rätta att det i den

socialdemokratiska välfärdspolitiken genomförts en rad olika reformer, bland annat gällande

bostäder, där det handlat om att styra den lilla människans liv. Dessa reformer, menar

Hirdman, uppfattas ofta som positiva av den svenska befolkningen. I folkhemsidén var

hemmet en central institution och kring det skulle samhället byggas. Folkhemmet skulle

förverkligas genom reformer i människors vardag och i deras hem. Välfärdsstaten skulle ta

hand om sina invånare.75

                                                          
69 Lövgren, S (1999)
70 Hall, P (1998) s. 842-887.
71 Elander, I (1991) s. 75-108.
72 Ramberg, K (2000) s. 143-144.
73 Rådberg, J (1997) s. 77-91.
74 Elander, Ingemar (1991) ”Socialdemokratin och samhällsplaneringen” i Hall, Thomas (red.) Perspektiv på
planering. Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. Uppsala: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, s. 75-108.
75 Hirdman, Yvonne (1993) Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlson
Bokförlag, s. 9-10, 216.
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Kritiken mot miljonprogrammet
Redan 1962, det vill säga innan miljonprogrammet sattes igång, tillsattes en utredning för att

se om det låg något i den kritik mot höga hus som framkommit.76 Kritiken kom främst från

allmänheten och journalistkåren som i artiklar och debatter tog upp höghusområdenas karga

miljö, skriver Rådberg. Trots kritiken fortsatte höghusen att byggas i stor skala innan frågan

var färdigutredd. Stora delar av byggsektorn var redan anpassad för höghusbygget. Den

tillsatta utredningen kom med sitt svar 196777 och menade att människor inte lade så stor vikt

vid husens höjd och att det därför inte spelade så stor roll hur höga hus som byggdes. Rådberg

är dock kritisk till utredningen. Detta då det enligt honom var samma personer som tog fram

underlaget till miljonprogrammet som genomförde utredningen. Dessutom tror han inte att

miljonprogrammet hade stoppats även om utredningen ställt sig negativ till höghus då, det

redan investerats stora summor och mycket prestige i projektet. Rådberg menar vidare att det

fanns för liten koppling mellan de ideal som rådde och människors önskningar och att det

fanns alltför många indicier på detta redan i tidigt skede vilket borde ha varit skäl nog att inte

genomdriva miljonprogrammet på det sätt som gjordes.78

Det visade sig redan under pågående produktion att det inte var lägenheter i ytterområden som

folk ville ha, och i och med att bostadsbristen minskade kom allt fler lägenheter i dessa

områden att stå outhyrda. Redan i detta skede började kritiken mot de nya förortsmiljöerna ta

fart och miljonprogrammets bostadsområden började ifrågasättas och kritiseras. Detta alltså

innan projektet var helt genomfört.79 En del av kritiken mot miljonprogrammet hängde

samman med en mer allmän kritik mot stadsmiljöer som ökade under 1970-talet där staden

kopplandes till kriminalitet och dylikt. Samtidigt blev ett småskaligare, mer lantligt sätt att

bygga ett ideal vilket också ledde till kritik mot förorterna.80 Hjärne beskriver i Stadsliv och

grannskap att en del av den tidiga kritiken bestod i att det hävdades att vissa av idéerna

bakom projektet inte var fullt ut genomförda, till exempel gällde detta de idéer om grannskap

som fanns med i utformningen av många av miljonprogrammets bostadsområden. Även

idéerna i sig ifrågasattes; går det överhuvudtaget att bygga social gemenskap?81

                                                          
76 SOU 1967:30 Höga eller låga hus?. Betänkande avgivet av bostadsbyggnadsutredningen. Stockholm:
Inrikesdepartementet.
77 SOU1967:30
78 Rådberg, J (1997) s. 47-75.
79 Hjärne, L (1991), Åström, K (1993) s. 92-110.
80 Bergman, Bosse (1991) ”Från storstadspessimism till stadslivsidealens renässans” i Bergman, Bosse, Lars
Hjärne & Sören Olsson Stadsliv och grannskap. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning, s. 35-40
81 Hjärne, L (1991) s. 7-16.
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Navestads uppförande
Norrköping var inte undantaget den bostadsbrist som fanns i Sverige som helhet. Läget i

denna industristad var snarare värre än landets genomsnitt. Vid sekelskiftet 1900 var

bostadsbristen större än Stockholms. Även trångboddheten var ett större problem här än i

många andra städer. Vid andra världskrigets slut hade Norrköping högst andel smålägenheter

(enligt klassifikationen 1 rum och kök eller mindre) i Sverige. Under 1960-talet förekom en

stor nybyggnation och rivning av gammal bebyggelse i Norrköping. Detta i enighet med

utredningen Höjd bostadsstandard82 från 1965. Vid samma tid började också

miljonprogramsprojekt diskuteras i Norrköping och det socialdemokratiskt dominerade

stadsfullmäktige.83

Som ett led i efterkrigstidens bostadspolitik, som bland annat skulle avskaffa bostadsbrist,

trångboddhet och dålig lägenhetsstandard, bildades en rad allmännyttiga bostadsbolag, bland

dem HNAB år 1946. Året innan lagen om ökat kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen

antogs. HNAB var det bolag som ägde och därmed även till stor del var ansvarigt för

byggandet av Navestads ringar. En av de mest drivande i byggandet och utformningen av

Navestadprojektet var HNAB:s direktör Karl-Erik Anebäck. Enligt hans sätt att se på saken

var nytta och kostnad de viktigaste komponenterna i byggandet av bostadsområden. För att

kunna bygga storskaligt och industriellt startade HNAB tillsammans med Skånska

Cementgjuteriet en elementfabrik (det vill säga industriell tillverkning av byggelement) i

1960-talets mitt. Dessa element var tänkta att användas bland annat i Navestads ringar.84

Navestad uppfördes mellan åren 1969 och 1973 och under dessa fyra år byggdes totalt 2 386

lägenheter i området (de s.k. atriumhusen inkluderade). Genom byggandet av Navestad och

andra områden lyckades man med målet att bygga bort Norrköpings trångboddhet. Men när

det redan under byggperioden av området slog över till ett bostadsöverskott i Norrköpings

kommun så stoppades inte byggandet av Navestad. Att byggandet trots den uppkomna

situationen inte stoppades vid en ring berodde bland annat på att arkitekturen i Ringdansen

ansågs tappa sitt värde om inte den planerade helheten genomfördes. Utformandet av

                                                          
82 SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard. Betänkande avgivet av bostadsbyggnadsutredningen. Stockholm:
Inrikesdepartementet.
83 Kvarnström, L, Malmsten, D & Nilsson, H (2000) s. 12-93, 275.
84 Andersson, Sten (2000) ”Politik och demokrati” i Nilsson, Hans (red.) Norrköpings historia. 1900-talet.
Linköping: Centrum för lokalhistoria, s. 320-325, Kvarnström, L, Malmsten, D & Nilsson, H (2000) s. 12-93,
Lövgren, S (2002) s. 91-124.
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Navestad skedde nämligen enligt noggranna uträkningar. Den cirkulära formen byggde på så

kallade solstudier, där det optimala solinfallet i lägenheter och område beräknades.

Cirkelformen skulle också vara effektiv ur byggsynpunkt, bara den gjordes tillräckligt stor.

Dessutom ansågs formgivningen vara väl avvägd i förhållande till den omgivande terrängen.85

Genom att bostadsbristen i Norrköping ebbade ut under tiden ringarna byggdes kom många

lägenheter i området att stå tomma när bygget var färdigt. Detta ledde till en ökad kritik mot

området. Navestad har, enligt Lövgren, från början betraktas som avvikande från resten av

Norrköping. Först på ett positivt sätt, genom en modern utformning och god bostadsstandard,

men redan efter kort tid på ett negativt sätt genom svåruthyrda lägenheter och socialt utslagna

boendegrupper. Detta har inneburit en ond cirkel där Navestad hela tiden ytterligare stämplats

som ett dåligt område, menar Lövgren.86 Från HNAB så förklaras den negativa bilden delvis

med det sociala ansvar som företaget varit tvungna att ta som kommunalägt allmännyttigt

bostadsföretag. Detta har bland annat inneburit att området har haft ett stort antal hyresgäster

med olika sociala svårigheter. Invandrartätheten i området har också varit hög under perioder

vilket, enligt HNAB, skapat problem på grund av språkbarriärer och kulturskillnader. HNAB

menar dock att områdets rykte inte varit helt rättvist, men medger också att det varit delvis

befogat då avflyttningen under de första åren var onormalt hög vilket innebar att området inte

fick den stabilitet som är nödvändig för ett nytt bostadsområde ska kunna utvecklas.87

Under de senaste åren har Navestads ringar genomgått en omfattande renovering och

strukturförändring som nu, hösten 2003, är inne i slutfasen. Bland annat har huskropparna

gjorts mindre genom bland annat att våningar tagits bort. Husen har dessutom färgsatts. Från

HNAB:s håll talar man dock fortfarande om ringarnas mjuka och genomtänkta utformning

som något positivt och som något som är värt att bevara.88 Ombyggnaden av Navestad har

genomförts med ekologiska förtecken och har varit ett pilotprojekt i en rad liknande projekt

som skulle genomföras i Sverige under slutet av 1990-talet i 1960- och 70-talets

miljonprogramsområden.89

                                                          
85 Andersson, S (2000) s. 320-325, Kvarnström, L, Malmsten, D & Nilsson, H (2000) s. 12-93, Lövgren, S
(2002) s. 91-124.
86 Lövgren, S (2002) s. 91-124.
87 http://www.ringdansen.nu/, 2003-10-07 kl. 11:14.
88 http://www.ringdansen.nu/, 2003-10-07 kl. 11:14.
89 Lövgren, S (2002)
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Undersökning
För att få en bra struktur på min undersökning har jag i de dokument som jag analyserar

försöka plocka ut och samla materialet utifrån vissa kategorier för att på så sätt få en bra

överblick och en röd tråd. De kategorier som jag sätter upp för nationell och lokal

dokumentation kommer så långt som möjligt att vara samma för att få så goda förutsättningar

för jämförelse som möjligt. En viss variation kommer dock att vara nödvändig då de olika

källorna inte tar upp och fokuserar på samma saker.

Nationella dokument

Planering och planer
I SOU 1965:32, Höjd bostadsstandard, konstaterades att sedan den bostadssociala utredning

som genomfördes år 1945 hade byggts runt en miljon bostäder i Sverige. Utöver detta hade

också viss sanering av befintliga bostäder skett. Att utredningen tillsattes berodde främst på

att Socialdepartementet inte ansåg att de bostadspolitiska målen från den tiden hade uppfyllts

i tillräckligt hög grad. Dessutom ansågs målen ha förskjutits i takt med skedd standardhöjning

och var därför i behov av en omvärdering. Utredarnas uppdrag handlade alltså i första hand

inte om att avskaffa en akut bostadsbrist (med undantag av storstäderna). Det var snarare en

fråga om att kriterierna för undermåliga bostäder och trångboddhet förskjutits och därmed

behövdes det goda, rymliga bostäder som höll för de nya måtten.90

I utredningen skulle framtida behov avvägas och tas i beaktning när nya förslag lades fram.

Detta bland annat för att socialministeriet ansåg att om bostadsbyggandet grundades på

långsiktiga bedömningar och inte på tillfälliga situationer så skulle ”Utrymmet för en socialt

inriktad bostadspolitik öka /.../”. Också vikten av att ha planer som är flexibla i förhållande till

efterfrågan framhölls.91

I utredningen förordades behovet av planering starkt. Styrningen av bostadsbyggandet, både

översiktligt och i detalj, skulle främst ske genom olika typer av planer över marken och dess

användning. Utredarna tryckte på att de planer för bostadsbyggande som kommunerna skulle

sätta upp måste vara heltäckande och även ta upp sådant som skulle kunna komma att påverka

bostadsefterfrågan som till exempel lokalisering och utveckling av näringsliv. Planerna var

                                                          
90 SOU 1965:32 s. 34-38, 64.
91 SOU 1965:32 s. 64, 343-385, citat s. 64.
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tvungna att omfatta alla aspekter av byggandet och även ta med sådant som vattenledningar,

trafik etcetera som är av vikt för fungerande bostadsområden. För att komma till rätta med

samordningsproblem inom stadsplaneringen föreslogs en samordnande myndighet som skulle

ansvara för samhällsbyggandet som helhet.92 Utredarna ansåg att;

”En reglering av bebyggelsen har ansetts nödvändig ur flera synpunkter. Det sätt

varpå ett samhälle ordnas har stor betydelse för befolkningens trivsel. Storleken av

investeringarna i byggnader och också det allmännas /…/ kostnader för olika slags

anläggningar motiverar en rationell samordnande planering genom samhällets organ.

/…/ Det är också viktigt att bostadsbyggandet får en omfattning, som svarar mot

föreliggande behov.”93

I frågan om hur hård denna reglering av byggandet var tvungen att vara ansåg utredarna att;

”Tvingande formella regler är nödvändiga då planer ska förbindas med

rättsverkningar, men i övrigt bör det helt ankomma på kommunerna att organisera

planeringsverksamheten”94

Fysisk utformning och byggmetoder
Det bostadsprogram som gällt i Sverige under efterkrigstiden sammanfattas i utredningen i ett

antal punkter. Dels så hade det skett en höjning av bostädernas utrymmes-, kvalitets- och

utrustningsstandard. Det hade även satsats på att åstadkomma goda omgivningar kring

bostäderna och att få till stånd kompletterande kollektiva anordningar. Dessa punkter skulle

enligt utredarna också vara viktiga i den kommande bostadsproduktionen då det, som tidigare

nämnts, skett en förskjutning ifråga om krav i dessa frågor.95

Utredarna hade efter beräkningar (som dock framhölls som osäkra) kommit fram till att det

1975 skulle behövas ”/…/ nyproducera inalles mer än 1 500 000 lägenheter, omfattande omkring 6 500 000

rumsenheter.” De existerande lägenheterna behövde dessutom saneras och slås ihop för att

överhuvudtaget efterfrågas, menade utredarna.96

                                                          
92 SOU 1965:32 s. 282-308, 343-385.
93 SOU 1965:32 s. 269.
94 SOU 1965:32 s. 388.
95 SOU 1965:32 s. 24.
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Det lades också fokus på huskropparnas utformning och vilken typ av hus som borde byggas

och särskild vikt lades på att utreda byggnadernas höjd, främst i SOU 1967:30, Höga eller

låga hus? Det konstaterades att;

”Vi har i Sverige en betydligt högre andel av våra bostäder inrymda i flerfamiljshus

än vad som är fallet i övriga länder och vår produktion har också i avsevärt större

utsträckning varit inriktad på flerfamiljshus.”97

I utredningarna diskuterades därför för- och nackdelar med olika typer av byggnader för att

kunna besluta om vad som borde byggas. Utredarna ansåg sig se ett visst behov av ett ökat

antal småhus, dock trodde de att de siffror som framkommit i olika undersökningar var något

missvisande och berodde på en allmän trångboddhet. Om istället antalet tre- och

fyrarumslägenheter ökades skulle efterfrågan på småhus komma att minska. Argument för en

satsning på flerfamiljshus var omflyttningen till större städer (vilket sågs som en önskan om

att bo i stadsmiljöer, vilket innebar flerfamiljshus). Utöver detta menades att det i områden

med flerbostadshus skulle bli enklare att tillhandahålla god service och goda

kommunikationer vilket var något som många boende efterfrågade i högre grad än boende i

småhus. Vidare trodde utredarna att; ”Vid valet av en lägenhet i ett flerfamiljshus synes preferenser för

en viss hustyp ha spelat mycket liten roll.”98

Med anledning av att det förekommit kritik mot höghus och dess brister anmodades

bostadsbyggnadsutredningen att undersöka hur detta låg till, vilket resulterade i SOU

1967:30. Utredarna såg debatten som en väntad reaktion på ”mera extrema bebyggelsetyper” som

de menade alltid förekom när något skiljer sig allt för mycket från det existerande.

Utredningens uppdrag var att utreda de relativt nya höghusens effekter. Den slutsats som

utredarna drog var att hushöjden inte var så relevant, problem som skylldes på husens höjd

berodde oftast på andra faktorer, menade man. Dock menade utredarna att eventuella negativa

konsekvenser var sådant som måste tolereras för att de fördelar som fanns med höghus skulle

fås. Detta i form av serviceunderlag, kommunikationer och närhet. 99

”De höga husen har i jämförelse med de låga inga speciella för- eller nackdelar ur

andra synpunkter än ekonomiska. De ekonomiska fördelarna tycks ge ett visst

                                                          
97 SOU 1965:32 s. 471.
98 SOU 1965:32 s. 443, 491-496, citat s.443.
99 SOU 1967:30 s. 13-18, 117, citat s. 13.
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företräde åt hus med det högsta våningsantal, vid vilket endast en hiss behöver

installeras, i vårt land idag normalt åtta.”100

I SOU 1965:32 diskuterades bostadsbyggandets effektivitet. Det ansågs bland annat att hela

produktionskedjan borde ligga hos dem som ansvarar för byggandet, vilket oftast var

kommunala eller kooperativa företag. Detta för att få inflytande och överblick över hela

produktionsprocessen och kunna svara mot exempelvis behovet av byggmaterial genom hela

processen. För att kunna rationalisera byggandet på bästa sätt tyckte utredningen att det var av

vikt att noga studera index så att förlopp, materialåtgång etcetera skulle kunna förutses så

långt som möjligt.101

Utredarna ansåg att rationalitet skulle vara styrande för valet av byggmetoder. Genom att det

hantverksmässiga arbetet hade flyttat in i fabriker hade stora rationaliseringsvinster skett.

Dock, menade utredarna, återstod säkerligen mer att göra. Vidare ansåg utredarna att det, för

att skapa underlag för ytterligare prefabricering och teknisk rationalisering, var önskvärt att

utnyttja de fördelar som fanns med att bygga stora serier. Den tekniska utveckling som skett

lyftes i utredningen fram i positiva ordalag. Standardisering av byggelement lyftes fram som

viktigt för att kunna effektivisera byggprocessen. Utredningen förordade elementfabriker men

påpekade att för att sådana skulle löna sig krävdes garantier för avsättning genom långsiktiga

planer på byggmarknaden genom ett mer långsiktigt planerande av bostadsbyggandet.102

Trafik och kommunikationer
I SOU 1965:32 lyftes trafiksäkerhet fram och utredarna menade att denna i många befintliga

bostadsområden var för dålig. Boende uppfattade, enligt utredarna, exempelvis gator och

vägar genom området som problem då de ofta upplevde att de var för tungt trafikerade och att

hastigheterna var för höga.103 Trafikdifferentiering ansågs av utredarna vara viktigt för att

åstadkomma trygga och säkra boendemiljö.

”/…/ lika viktigt är det att de boende kan nå dem (serviceinrättningar; min

anmärkning) till fots utan att störas av motorfordonstrafik.”104

                                                          
100 SOU 1967:30 s. 116.
101 SOU 1965:32 s. 199, 205.
102 SOU 1965:32 s. 199-212, 263.
103 SOU 1965:32 s. 458-459.
104 SOU 1965:32 s. 498.
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Inomhusmiljö och standard
Gällande bostädernas standard började utredarna med att konstatera att det faktiskt skett

standardhöjning under de tidigare decennierna. Bland annat pekades det på att

bostadsstorleken hade ökat och att nybyggda lägenheter utrustas med spis, köksbänk, kyl,

köks-, linneskåp m.m.105 Som tidigare påpekats låg 1960-talets problem i att de olika kraven

tack vare denna höjning hade förskjutits till högre nivåer. En viktig del i planerad

bostadsproduktion skulle enligt utredarna bli att öka lägenhetsstorlek och rumsantal som ett

led i en ytterligare standardhöjning av svenska bostäder. Då utredarna inte ansåg att 1- och 2-

rummslägenheter var lämpliga familjebostäder förordades ett ökat byggande av större

lägenheter. De som främst skulle efterfråga dessa större lägenheter var barnfamiljerna.106

”Eftersom önskan att bo i fullt moderna lägenheter är stark bland dagens

bostadskonsumenter och kan väntas öka kraftigt under åren framöver är det

angeläget att ersättningsproduktionen kan hållas på en hög nivå.”107

Detta skulle innebära att efterfrågan på högre standard skulle komma att öka och styra kraven

på nya lägenheter. Sådant som centralvärme och WC skulle komma att önskas av nästan alla

förutspådde utredarna. Utredarna kom fram till att boende i moderna lägenheter, där nämnda

utrustning fanns, i mindre utsträckning önskade flytta än övriga bostadskonsumenter.108

I utredningen redovisades de faktorer som ansågs vara mest betydande i bostädernas

utformning. Köket var en viktig faktor. Bland annat konstaterades att; ”De 1000 husmödrarna

placerade köksinredningen högst upp på ranglistan; 67 % hade tagit med den bland de två viktigaste faktorerna.”

Andra viktiga element var bostadens utrymme, hushållsutrustningen, sovplatser, ”att det var väl

ordnat för den personliga hygienen” och ostördhet. Även detaljer som tvättmöjligheter, garderob,

balkong, golvbeläggning och ventilation berörs som viktiga områden att ta i beaktning vid

bostadsbyggande. Behovet av ljusa soliga lägenheter lyftes särskilt fram.109

                                                          
105 SOU 1965:32 s. 23-33, 123-156, 488-489.
106 SOU 1965:32 s. 411-420.
107 SOU 1965:32 s. 489.
108 SOU 1965:32 s. 123-156, 410.
109 SOU 1965:32 s. 427, 433-440, citat s. 427.
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Service och möjlighet till aktiviteter för de boende
Utredarna bakom SOU 1965:32 visade på att stora delar av de boende i ytterområden skulle

ha föredragit ett centralt boende. I och med det ansågs det viktigt att området planerades noga

utifrån de boendes möjligheter till centrumfunktioner och kommunikationer. I utredningen

gjordes en sammanställning av vad som framkommit i olika undersökningar som viktiga

faktorer för trivseln i ett ytterbostadsområde. Sådana faktorer som uppfattas som viktiga var

bland annat butiksförsörjning, möjligheten för barn att leka ute, skolor, omgivningens

möjligheter till utomhusaktiviteter, bostadskostnader. Det som de boende främst uppfattade

som problem med att bo i ett ytterområde var kommunikationer och avståndet till centrum och

arbete.110

Bostadsbyggnadsutredningen menade att det var angeläget att satsa på ett tänkande kring

grannskap och social gemenskap, vilket de menade hade fått stå tillbaka till förmån för

funktion. Genom att skapa områden med tät bebyggelse skulle underlag kunna ges för ett rikt

utbud av kollektiva anordningar och service inom ett rimligt avstånd vilket skulle ge en god

gemenskapsmiljö i området.111 Det lades också ner utrymme på att redovisa för detaljer som

exempelvis tillgången till tvättstugor och piskplatser, som i befintliga bostadsområden ansågs

vara för dåligt, och att detta måste tillgodoses vid nybyggnad för att de boende skulle

trivas.112

För vem byggdes det?
”Gemensamt för de diskussioner som förts rörande bostadsstandardfrågor och för de

förslag som framlagts kring dessa har varit att de främst gällt barnfamiljerna och

deras förhållanden.”113

Detta konstaterade bostadsbyggnadsutredningen i SOU 1965:32. Överhuvudtaget så

omtalades familjer med barn som den konsumentgrupp som främst var i behov av större och

bättre utrustade lägenheter. Dock pekades på vikten av att inte enbart nyproducera lägenheter

för barnfamiljer och andra med behov av stora lägenheter och därmed hänvisa ensamstående,

äldre och ungdomar (vilket var en grupp som enligt utredarna skulle komma att öka) till

                                                          
110 SOU 1965:32 s. 449-454.
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smålägenheter i innerstäderna. Det skulle leda till en oönskad segregering av olika

boendegrupper.114

Ekonomi
Gällande frågan om kostnader togs två aspekter av bostadsbyggandets ekonomiska sida upp i

de två SOU-rapporter som jag behandlar här. Den första var frågan om byggandets kostnader

och den andra frågan om de statliga lånen och bidragen till byggandet. Gällande

omkostnaderna för bostadsbyggandet skrev utredningen;

”I uppställandet av ett bostadsbyggnadsprogram skall ingå en lång rad

ställningstaganden: avvägning av resurser för bostads- och samhällsbyggandet, val

av områden för bebyggelse, beslut om produktionssammansättning under kontroll av

att kostnaderna blir acceptabla för både kommunen och de boende /…/.”115

För kommunerna ansågs det ekonomiskt att bygga så många lägenheter som möjligt inom ett

angivet område, detta skulle ge ett effektivt utnyttjande av avlopp, vattenledningar, gatunät

etcetera. I fråga om olika hustypers kostnader togs främst den ekonomiska aspekten av

höghusbyggande upp. Det fanns siffror som pekade på att kostnaderna för varje ny våning

minskade med ökat antal, dock så blev det som kunde tjänas mindre när våningsantalet kom

upp mot högre antal. Ett exempel på ökade kostnader för höga våningsantal var när en

ytterligare hiss var tvungen att installeras, detta gjorde att det ansågs mest kostnadseffektivt

att bygga upp till det våningsantal när detta blev nödvändigt.116

Angående de statliga ekonomiska stöd som fanns för bostadsbyggande skulle dessa i viss mån

vara förknippade med en viss bostadsstandard ansåg utredarna.117

”I bostadslånekungörelsen stadgas att som förutsättning för beviljande av bostadslån

skall gälla »dels att bostadslägenheterna i fråga om storlek, utformning och

utrustning uppfylla skäliga krav på god bostadsstandard, dels ock att husets storlek

och form samt erforderliga, för de boende avsedda anordningar i husets närmaste

omgivning äro sådana, att en tillfredsställande bostadsmiljö erhålles».”118
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Stat och kommun
”De erforderliga goda produktionsförutsättningarna, kontinuitet och stabilitet,

ankommer det dock i grunden samhället – stat och kommun – att skapa.”119

Utredarna ansåg att ansvaret för stadsplanering och bostadsbyggande först och främst skulle

ligga på kommunerna. Dock skulle staten bistå med stöd, lagstiftning och andra yttre ramar

för att ge förutsättningar för ett så gott genomförande som möjligt. Resurser borde föras över

till kommunerna så att dessa kunde genomföra bättre planering för nybygge och så att de

kunde införskaffa den mark som krävdes för att kunna bygga den mängd bostäder som

behövdes och det på lämpliga platser. Om kommunerna ägde den mark som skulle bebyggas

gavs också större möjlighet att påverka områdets utformning och helhet. I kommunerna skulle

bostadsbyggnadsprogram uppföras för att få en helhet i kommunernas behov av byggande och

planering. I dessa skulle den produktion som bedömdes möjlig avgränsas och investeringar

(både direkta och som följd av) skulle vägas mot detta.120

Enligt utredarna var det viktigt att samordna planeringen på statlig och lokal nivå för att få en

överblick och samordning av den fysiska planeringen för att få största möjliga rationalitet.

Också information till och samarbete med kommunerna måste komma in så tidigt som möjligt

då beslut på nationell nivå oftast har stor påverkan på lokal. Kommunerna var tvungna,

menade utredarna, att ha huvudansvaret för planeringen. Dock var stöd på statlig nivå, i form

av tillhandahållande av kunskap, information och utredningar, nödvändig.121 På statlig nivå

skulle det dock mest handla om att ge handledning åt kommunerna.

”Det synes i varje fall icke böra vara en uppgift för statliga organ att utarbeta

planförslag, då planeringen i största utsträckning är och bör vara en kommunal

angelägenhet. Det statliga inflytandet bör vara begränsat. Att låta statliga organ

utarbeta planförslag synes oss vara att ge för stort spelrum åt detta inflytande.”122
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Det formella ansvaret för stadsplan och byggnaders slutliga utformning låg hos

kommunstyrelserna. Utredarna menade dock att staten genom sina bostadslån hade möjlighet

att styra valet av hustyp och områdenas utformning.123

De boendes inflytande och valmöjligheter
På grund av lägenhetsbrist fanns, SOU 1965:32 skrevs, få eller inga alternativ för dem som

önskar byta bostad. Större delen av undersökningsmaterialet pekade på att de flesta inte ansåg

sig ha haft några egentliga valmöjligheter i fråga om bostad då det ofta inte känts som ett

alternativ att avböja erbjudandet av den nuvarande bostaden. Andelen som önskade byta

bostad var också hög vilket utredarna såg som ett tecken på låg bostadsstandard och dålig

trivsel i bostäder och områden av dåvarande utformning.124

För att styra efterfrågan av olika typer av bostäder användes bostadspolitiska regleringar, det

vill säga att hyror i äldre bebyggelse regleras och nybebyggelsen subventioneras. Utredningen

pekade på att det fanns grupper som av egen kraft inte kunde få tillgång till bostäder med

tillräcklig standard och den förordade därför stödåtgärder för att styra bostadskonsumtionen.

Framförallt skulle dessa åtgärder beröra ”flerbarnsfamiljerna och de ofullständiga familjerna” (med

ofullständiga familjer avsågs bland annat ensamstående föräldrar och icke gifta samboende

med barn) eftersom dessa grupper var de som främst ansågs behöva stöd.125

Kommunala handlingar

Planering och planer
I Norrköping uppfördes en femårig byggnadsplan för hela staden för åren 1969-1973. Under

denna period planerades ett byggande av 10 200 nya lägenheter. Den nyproduktion av

bostäder som planerades i Norrköping skulle ersätta gamla lägenheter med allt för låg

standard.126

”Ytterligare skäl härför är att en större nyproduktion och därigenom ’lättare’

bostadsmarknad också innebär ett stöd åt strävandena att stimulera näringslivet och

                                                          
123 SOU 1967:30 s. 106-108.
124 SOU 1965:32 s. 67-80, 404.
125 SOU 1965:32 s. 81-101, 140, citat s. 140.
126 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar (1969) Nr 59: Anmälan om upprättat bostadsbyggnadsprogram för
Norrköping för åren 1969-1973. 1969-02-20.
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underlätta etablering av nya företag. Eventuellt kan detta få positiva effekter, som

påverkar byggnadsbehoven under den senare delen av perioden.”127

Bakom det förslag till stadsplan för Navestad som lades fram i och som i stort sett antogs i sin

helhet av fullmäktige stod Norrköpings stadsarkitekt Hans Erik Ljungberg och

stadsplanearkitekt Allan Törner.128

Fysisk utformning och byggmetoder
Navestad skulle bli en bostadsmiljö som skildes sig från den som fanns i Norrköping, bland

annat genom den unika utformningen. Höjden på husen i ringarna skulle variera från två till

åtta våningar, detta styrt av de noggrant utarbetade soldiagram som gjorts för området. ”De

lägre husen placeras i ringen på södra sidan om gånggatan så att avskuggningen blir så liten som möjligt.” Detta

motiverades med att alla lägenheter skulle få största möjliga antalet soltimmar och där med en

ökad trivsel för de boende. Den cirkelformade bebyggelsen berättigades även med att den

ansågs harmonisera med den omgivande terrängen.129

”Utgångspunkten för föreliggande stadsplaneförslag har varit en önskan att

åstadkomma en koncentrerad bebyggelse med en form som arkitektoniskt ansluter

                                                          
127 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59, s. 12.
128 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar (1967) Nr 102: Stadsplan för Navestadområdet i Norrköping.
1967-04-10.
129 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, citat s. 8.
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sig till den böljande landskapstyp som är karaktäristisk för områdena söder om

Norrköping.”130

I området Navestad skulle ytor på totalt 234000 m² avsättas för parkanläggningar.131 Trots

detta reserverade sig några av byggnadsnämndens ledamöter mot beslutet i ett uttalande.

Detta då de ansåg att det kunde uppkomma problem med de uppskattningsvis 850 barnen som

skulle komma att bo i området. Även om lek- och grönytor ansågs väl tilltagna var deras

uppfattning att det ändå var för hög koncentration av barn på en allt för liten yta.132 Genom att

studera stadsplanen över Navestad går det att se att husen inte placerades i kvarter utan att

ringarnas inre struktur hölls ganska öppen med stora öppna ytor i ringarnas mitt och en bred

gång mellan en yttre och den inre ringen. Huskropparna var helt koncentrerade till ringarna

och övrig mark lämnades helt utan bebyggelse och rymde istället parkmiljöer, lekytor och

dylikt. Mot omgivningen hade dock ringarna en sluten struktur. Det fanns inte många

öppningar ut från ringarna.133

Den byggnadsteknik som skulle brukas vid byggandet var användandet av prefabricerade

element i betong som sedan monterades upp på plats vilket, menade fullmäktige, skulle ge

god standard och effektivitet.134

Trafik och kommunikationer
I stadsfullmäktiges handlingar lades stor vikt vid planering för trafik. Dels fanns planer för

på- och avfarter till och utbyggnad av riksväg 15. Att väl fungerande transportmöjligheter för

bil skulle tillkomma ansågs vara en förutsättning för att området skulle kunna placeras på den

tilltänkta platsen.135 Ombyggnad av riksväg 15 skulle dock ej kunna ske i samband med

bygget, beroende på att statliga pengar, enligt fördelningsplanen från Kungliga väg- och

vattenverket, ej skulle kunna fördelas förrän 1971.136 För områdets del skulle biltrafiken föras

på ringformade gator som skulle löpa kring ringarna. Dessa skulle mynna ut på

                                                          
130 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, s. 6.
131 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar (1969) Nr 52: Slutgiltig utbyggnad av gator, vatten- och
avloppsledningar samt parkmark för Navestadsområdet. 1969-02-10.
132 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, s 2-4.
133 Förslag till stadsplan för Navestadområdet i Norrköping. 1967-09-29
134 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, s. 10.
135 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59.
136 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar (1967) Nr 128: Anslag till kostnaderna för en första
utbyggnadsetapp av gator, vatten- och avloppsledningar m.m. för Navestadområdet. 1967-04-29.
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parkeringsplatser som skulle ligga utanför ringarna. 1 960 parkeringsplatser planerades vilket

motsvarade 1,2 stycken per lägenhet.137

”Gång- och cykeltrafiken är så långt som möjligt differentierad från motortrafiken.” För ringarnas

flerfamiljshus skulle detta innebära en cirkelformad gågata i ringarna (mellan yttre och inre

ringen) från vilka alla hus samt tvättstugor, lekskolor och affärer skulle kunna nås. Gångar

fanns även till omliggande bostadsområden, skola (som låg utanför ringarna) och till den

närliggande skogen. Vid korsningar med bilvägar var gångarna antingen byggda som broar

eller som tunnlar. De båda ringarna skulle också förbindas med en gågata.138

Service och möjlighet till aktiviteter för de boende
I Navestad planerades för en bred service till de boende. Ett områdescentrum planerades

mellan de båda ringarna, för att få en livlig centrummiljö förbereddes utrymme för

småbutiker, frisör och dylikt. Likaså planerades för skola och åldringsvård inom området, så

även för daghem, fritidshem och ungdomsgård. Vikt lades också vid detaljer som tvättstugor

och piskplatser.139

Det fanns i planerna också noggranna förslag till aktiviteter och ytor för områdets barn.
”Erforderliga ytor för småbarnslek, kvarterslek och lekpark med lekledare har beräknats på medeltalet av

rekommendationer i God Bostad /…/.”, skrev man. ”Lekytorna har efter noggrant studium av soldiagram, i

huvudsak lokaliserats till områden med mer än 5 timmars solbelysning per dag mellan kl. 9.00-16.00.”,

berättades det vidare. För att ge vuxna/äldre mötesplatser så hade ”/…/ föreslagits sittplatser här och

var i grönområdet och på torg /…/”140

För vem byggdes det?
När det gällde hur Navestad utformades verkade planeringen främst vara anpassad för

barnfamiljer och deras behov, detta till exempel genom noggrann planering för lekytor,

daghem och skolor.141 I handlingarna står det att läsa;

                                                          
137 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102.
138 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, citat s. 8, Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar
1967:128.
139 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102.
140 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, citaten s. 10.
141 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102.
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”Hushållen med minst 3 boende är huvudsakligen familjer med minderåriga barn.

/…/ Denna hushållsgrupp /…/ är de viktigaste konsumenterna av de lägenheter som

kommer att nybyggas. Deras efterfrågan på större lägenheter stöds genom

bostadspolitiken, främst bostadstilläggen till barnfamiljer.” 142

I planeringens första led framkom dock krav på att antalet mindre lägenheter skulle ökas för

att kunna möta krav på sådan efterfrågan, vilket också skedde.143

Ekonomi
”Det finns även anledning förmoda att stadsplanens utformning ur ren

byggnadssynpunkt medför ej oväsentliga kostnadsfördelar så de totala

bostadskostnaderna kan hållas på en sådan nivå att den blivande hyressättningen blir

rimlig.”144

Så beskrev Norrköpings stadsfullmäktige hur de såg på de ekonomiska förutsättningarna för

byggandet av Navestad. Detta var dock en fråga som det fanns delade meningar om. Det

fördes fram synpunkter som menade att; ”Navestadområdet blir lika dyrt att bo i, var till kommer, att det

troligen kommer att uppkomma många sociala problem genom att så många människor skola koncentreras på ett

rel. litet område.” Även den ovanliga formen ansågs, av vissa, ge onormalt höga kostnader.145

För att finansiera byggandet av Navestad hade kommunen i juni år 1968 fått statliga lån

beviljade för flerfamiljshusen, det vill säga Guld- och Silverringen, för åren 1968-1971.146

Stat och kommun
”Trots relativt hög igångsättning under de båda sista åren föreligger allt jämt ett stort behov av moderna

lägenheter.”, ansåg fullmäktige. För att åtgärda denna brist såg stadsfullmäktige det som

nödvändigt att Norrköping fick extra tilldelning av statliga lånemedel under åren framöver.

Dessa pengar skulle främst fördelas mellan de båda nyexploateringsområdena Vilbergen och

Navestad som var de områdena där det hölls högst.147

                                                          
142 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59, s. 14.
143 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102.
144 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, s. 24.
145 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, 2-4, citat s. 2.
146 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59.
147 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59, citat s. 5.
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I stadsfullmäktiges handlingar hänvisas till en rad nationella rekommendationer, exempelvis

God bostad, som använts för att planera och rättfärdiga de val som gjorts. I handlingarna

fanns också utlåtanden från några statliga verk (Statens Vattenfallsverk och Televerket) och

länsmyndigheter (väg förvaltningen i Östergötlands län).148

Den mark som måste avsättas för byggandet av Navestad ägdes med något undantag av

Norrköpings stad. Det var också det Norrköpings allmännyttiga bostadsföretag HNAB som

var Navestads byggherre.149

De boendes inflytande och valmöjligheter
Huruvida det planerade Navestad skulle komma att öka valmöjligheter gällande bostad för

norrköpingsborna var meningarna i stadsfullmäktige delade. Vissa ledamöter reserverade sig

och menade att den ensidiga fokuseringen av byggandet till Navestad skulle få negativa

konsekvenser för de bostadssökandes valmöjligheter. Det planerade Navestad skulle inte

heller ge den variation av olika hustyper som behövdes menade man.150

”/…/ kan en sådan fördelning, som nu beslutats, faktiskt innebära detsamma som en

tvångsdirigering av bostadssökande till en boendeform och ett bostadsområde, som

de egentligen icke vill söka sig till. Detta är så mycket allvarligare beträffande

ringhusen i Navestad, då det både bland lekmän och experter råder mycket delade

meningar om den typen av bostadsbebyggelse. För att de bostadssökande skall

beredas rimliga valmöjligheter bör Navestads bebyggelse icke i så hög grad

dominera bostadsproduktionen /…/”151

Majoriteten av fullmäktiges ledamöter menade dock att det lägenhetstillskott som Navestad

skulle medföra var lösningen på problemet på grund av detta genomdrevs också beslutet.152

                                                          
148 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102, s 11-13.
149 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1967:102.
150 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59.
151 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59, s 39.
152 Norrköpings stadsfullmäktiges handlingar 1969:59.
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Analys och resultat – makt och relationer i de nationella och kommunala
dokumenten

Maktkoncentrationer
I de genomgångna dokumenten tycker jag mig utskilja tre olika institutioner/grupper som har

en tydlig makt, staten, kommunen och expertisen/vetenskapen. Staten hade en stor inverkan på

utformningen av miljonprogrammet som helhet då detta byggde på beslut på riksnivå.

Eftersom Navestad var en del av detta miljonprogram måste givetvis riksdagsbesluten även ha

påverkat utformningen av detta område. Staten hade även påverkan på byggandets omfattning

och storskalighet genom att sätta målet på en miljon bostäder och genom att ekonomiskt

gynna storskaligt byggande. Genom ekonomiska bidrag till Norrköping har det på en statlig

nivå funnits ett stort inflytande i och med att man gav stadsfullmäktige i Norrköping vissa

beslutsramar som de var tvungna att handla inom. Som framkom i SOU 1965:32 så var de

statliga bidragen och lånen i viss utsträckning förbundna med att det byggdes till en viss

bostadsstandard, utformning och omgivning. En ytterligare kanal som staten hade för att

påverka hur byggandet i kommunerna skulle se ut var genom att tillhanda hålla expertis inom

områden som planering. Om och i så fall i vilken utsträckning Norrköping använde sig av

detta framkommer inte i den dokumentation som jag använt mig av. Ett visst utbyte anser jag

dock kan antas trots att Norrköping hade egna stads- och stadsplanearkitekter, dels därför att

stadsfullmäktige hänvisar till nationella rekommendationer och dels då det både på lokal och

nationell nivå delades idéer om hur bostadsområden borde utformas. Också genom att vissa

statliga verk var tvungna att godkänna planerna på vissa punkter var ett sätt för statliga

intressen att utöva inflytande.

Kommunen var den instans som hade det slutgiltiga ansvaret för det stadsplanebeslut som

togs även om det fanns statliga ramar för detta. Därför måste även denna ses som en viktig

maktfaktor vid beslutsfattandet och byggandet av Navestad. Kommunen hade vidare en stor

möjlighet till påverkan såsom ägare av HNAB och därtill som ägare av den mark som

Navestad byggdes på. Det påpekades i SOU 1965.32 att kommunen genom att äga den mark

som skulle bebyggas, vilket var fallet i Navestad, fick en stor makt över hur bebyggelsen

skulle utformas, det fanns ingen annan markägare som kunde komma med synpunkter.

Norrköpings kommun ägde alltså både det bolag som stod bakom området, ägde den mark

som skulle användas och styrde över de planer som satte ramarna för bebyggelsen vilket

måste ha inneburit en stor och inte allt för motsagd maktposition. I och med att det var

kommunen som förvaltade de bidrag och lån som staten tillförde Navestadprojektet fick
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denna också en stor kontroll över de ekonomiska medlens användning och fördelning.

Kommunen var också den instans som satte nivån för hur omfattande bostadsbyggande

Norrköping behövde, 10 200 lägenheter åren 1969-1973. Det var också kommunen som bland

annat genom att fördela och söka statligt ekonomiskt stöd kunde styra var i Norrköping detta

byggande skulle ske och i vilken omfattning. Genom att Norrköpings kommun hade kontroll

över så många av aktörerna, till exempel bostadsföretaget, HNAB, den elementfabrik som

tillhandahöll byggmaterial, stadsplanekontor, skulle jag vilja påstå att denna hade

åstadkommit ett maktnätverk stort nog för att de egna målsättningarna skulle få ökad

möjlighet att slå igenom utan att störas av andra aktörers önskningar.

Den tredje stora maktfaktorn jag tycker mig kunna se i dokumentationen är experter och

vetenskap. I både de nationella och de lokala dokumenten hänvisas till studier av olika slag.

Detta är helt i linje med de funktionalistiska idealen där det fanns idéer om att vetenskapen

skulle ligga till grund för stadsplanering för att få de bästa, mest rationella och effektivaste

stadsmiljöerna. I en idékontext med dessa ideal är det högst troligt att olika grupper av

forskare och experter fått ett stort inflytande över städernas utformning. Det tydligaste

exemplet i dokumentationen är solstudierna som fick ett stort inflytande på Navestads

utformning och som det ofta hänvisas till för att berättiga ringarnas utformning. Utformningen

av området motiveras allmänt med vetenskapligt färgade argument om rationalitet och

effektivitet. I utredningarna som ligger till grund för undersökningen hänvisas ofta till

undersökningar och statistik i argumentationen vilket jag anser kan ses som ett tecken på en

tilltro till siffror och vetenskapliga resultat som underlag för politiska beslut.

Relationer
Utöver de tre ovan nämnda instanserna med stort inflytande och kontroll över Navestads

planering och utformning tycker jag mig kunna utskilja en rad relationer som haft betydelse i

sammanhanget. Dessa relationer blir viktiga att belysa då makt, enligt min teoretiska ansats,

bör betraktas som relationer där den ena parten (i en given situation) har ett visst övertag. De

relationer som jag anser värda att lyfta fram i förhållande till utformningen av och syftet med

Navestad är följande; kommun – stat, kommun – HNAB, stat/kommun/HNAB – Norrköpings

invånare/områdets hyresgäster, expertis – samhälle, politik – industri. En del av dessa

relationer har redan berörts och många går i varandra. De ger inte heller en fullständig bild av
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alla de relationer som fanns i planeringen och byggandet av Navestad. Det är dock dessa

relationer som jag anser är viktigast i förhållande till styrningsaspekten.

Relationen kommun och stat är väsentlig i sammanhanget. Staten har, som nämns ovan, en

rad möjligheter att sätta ramar och gränser för kommunernas möjligheter till beslut. Men det

kan antas att i det enskilda fallet, Navestad, så hade den lokala organisationen ett övertag

visavi staten då den lokala kännedomen om området, förhållanden och behov i staden som

helhet etcetera bör vara större i kommunen. Det kan därför antas att stadsfullmäktige och den

kommunala organisationen i övrigt hade vissa möjligheter att formulera planer och söka

medel på ett sådant sätt att det passade med både de lokala visionerna och de statliga

ramverken för miljonprogrammet.

En annan relation som måste ha haft stor inverkan på besluten och planerna kring Navestad är

den mellan kommunen och bostadsbolaget. Eftersom bostadsbolaget i det här fallet ägs av

Norrköpings kommun blir kommunens inflytande mer omfattande än om det istället hade

varit frågan om ett privat bostadsföretag eftersom det egentligen inte finns någon part som

står helt utanför kommunens kontroll och kan bistå med avvikande värderingar i frågan om

hur området borde ha utformats. Med detta inte sagt att HNAB:s styrelse stod helt under

stadsfullmäktiges kontroll. Det har jag inte material nog att uttala mig om, med det förefaller,

enligt min mening, mer troligt än om det hade varit frågan om ett från kommunen fristående

bostadsbolag. I sammanhanget kan också frågan om den elementfabrik som HNAB ägde

tillsammans med Skånska Cementgjuteriet tas upp. I fallet med Navestad kom även stora

delar av det material som användes i byggandet från samma part som byggde och fattade

beslut vilket ytterligare måste ha begränsat antalet instanser som kunde påverka planerings-

och byggprocessen och därmed minska möjligheterna till utvecklande diskussion. En

ytterligare följd av att HNAB ägdes av kommunen var, som HNAB själva påpekar, att de som

allmännyttigt bostadsföretag var tvungna att ta ett visst socialt ansvar.

Gällande maktrelationen mellan å ena sidan staten, Norrköpings kommun, HNAB och å andra

sidan Norrköpings invånare främst de som skulle komma att bli hyresgäster i det nybyggda

området väljer jag att sätta staten, kommunen och HNAB tillsammans. Orsaken till detta är att

dessa, enligt min uppfattning, hade gemensamma intressen i denna relation. I den

dokumentation som jag har gått igenom finns det inget som tyder på att Norrköpings invånare

har fått vara med och påverka den planering som föregick Navestad. Den enda dokumentation
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som jag har funnit över bostadskonsumenters önskningar om bostäder är i SOU 1965:32 där

det i generella drag sammanfattas vad som har framkommit i en rad olika undersökningar. Det

som framkom i dessa undersökningar verkar dock inte helt tas hänsyn till. Ett exempel på

detta var att det framkom att många hyresgäster hade föredragit ett centralt boende. Detta

tolkades i utredningen som att det istället var viktigt att området planerades noga utifrån de

boendes möjligheter till centrumfunktioner och kommunikationer. Bostadsbristen som fanns

gav de bostadssökande få eller inga alternativ. Genom att fokusera byggandet så kraftigt till

ett område, vilket gjordes i Navestad, kan inte ha givit dem lika stora möjligheter att välja

bostadssituation som de kunde ha fått med ett mer uppdelat byggande, en åsikt som också

framkom i stadsfullmäktige. En ytterligare styrning av de bostadssökandes möjligheter att

påverka sitt val av boende hade staten genom olika typer av bostadspolitiska regleringar,

exempelvis genom reglering av hyror.

En relation som redan berörts är den mellan experter och samhället. Som synes hade

vetenskapen stort inflytande på de politiska idéerna, till den grad att företrädare för

funktionalismen ansåg att dessa föreställningar inte var en fråga om värderingar utan stod för

något objektivt och vetenskapligt. Vetenskaplig argumentation i fråga om förnuft, rationalitet

och effektivitet användes som ideal i samhällsbyggnaden. Eftersom kunskap, enligt

Hörnqvist, är en faktor som genererar makt blir företrädarna för vetenskapen en viktig

maktfaktor då företrädarna för denna tillfrågas som expertis. Experternas makt borde bli ännu

större när rådande samhällsideal lyfter fram vetenskapen på det sätt som funktionalismen

gjorde.

I fallet Navestad går det även att uppfatta en relation mellan industrin och de politiska

besluten. Denna relation kan urskiljas på två plan, dels genom det hänsyn som togs till

näringslivets behov då området planerades och dels genom de byggmetoder som användes.

Både i SOU 1965:32 och i stadsfullmäktiges handlingar lyftes nödvändigheten av att ta

hänsyn till företagens lokalisering och eventuella behov upp, både för att ta med i prognoser

och för att stimulera tillväxt genom att tillhandahålla goda miljöer och i förhållande till

företagen väl placerade bostadsområden. Industrin fick också en viktig roll i förhållande till

byggandet av Navestad. Eftersom prefabricerade byggelement användes så var utformningen

och arbetsmetoderna tvungna att anpassas till detta. Mot det sista argumentet kan Rådbergs

påstående om att miljonprogrammets utformning var skapat av arkitekter och därifrån
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upplockat av politiken, i detta perspektiv blir det istället samhällets ideal om planering och

utformning som tvingade fram ett industriellt byggande.

Styrmedel
Vid styrning, maktutövning och påverkan av människorna i ett samhälle finns olika medel att

begagna sig av. Dessa medel behöver inte vara negativt laddade men de hjälper dem som

utövar styrning att motivera och rättfärdiga sitt handlande. I fallet med planeringen och

byggandet av Navestad har jag urskiljt ett antal sådana styrmedel.

Det första och enligt min mening mest utmärkande är ekonomi som styrmedel. Ekonomiska

argument används både för att berättiga och kritisera valet av byggmetod. När utformningen

av Navestads ringar motiverades var det, till stor del, genom sin effektivitet och sina

kostnadsfördelar. När kritik framkom var det i termer av att det var ett dyrt sätt att bygga och

att det skulle leda till höga hyror. Den metod som användes i Navestad med prefabricerade

element och dess kostnadsfördelar berördes i både de nationella och lokala dokumenten. Även

när hushöjden skulle motiveras användes främst argument av ekonomisk natur. Navestads

storskaliga utformning byggde även den till stor del på ekonomi. Det ansågs mer

kostnadseffektivt att bygga många lägenheter i området. Detta understöddes även genom att

de statliga lånereglerna gynnade storskalighet. Ekonomi var allmänt sett en viktig länk i

förhållandet mellan stat och kommun, det var till exempel via de statliga pengarna som låg till

grund för finansieringen för Navestad, som staten kunde utöva inflytande över området

genom att dessa pengar var förknippade med vissa krav på områdets utformning. Frågan är

om ett område som Navestad hade kommit till stånd utan det statliga ekonomiska stödet.

Miljonprogrammet innebar en generell höjning av svenska bostäders standard. I

dokumentationen framgår att det ansågs nödvändigt att öka bostadsbyggandet för att avhjälpa

den trångboddhet och dåliga standard som ansågs allmänt utbredd i Sverige.

Nödvändigheten av en standardhöjning innan Navestad och andra liknande områden byggdes

gav samhällets makthavare ett medel att motivera nödvändigheten av den miljon bostäder som

planerades i Sverige och de 10 200 som planerades i Norrköping. Jag finner det föga troligt

att någon skulle ha något att invända mot avskaffandet av undermåliga bostäder och därför

var argument av denna typ effektiva för att driva igenom beslut.
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Även en strävan mot ett jämlikt samhälle var ett medel för att styra besluten kring Navestad

och miljonprogrammet. I miljonprogramprojektet var möjligheten för alla att ha tillgång till

en god bostad med rimlig standard ett grundläggande mål. I folkhemmets Sverige fanns en idé

om att en rimlig bostadsstandard var en rättighet oavsett social tillhörighet. I den andan var

det viktigt att bygga bort bostadsbrist, trångboddhet och dåliga lägenheter. Detta skulle även

öka möjligheterna för alla bostadskonsumenter att kunna byta och välja sin bostad.

En ytterligare sätt att styra bostadsbyggandet till just Navestad och legitimera detta var att

hänvisa till omgivningarna och utomhusmiljön. Även här spelade säkerligen

jämlikhetsargumentet in, genom att ett byggande av hyreslägenheter i stadens ytterkant och

planera in stora friytor i området gav tillfälle även till dem som inte hade möjlighet att bosätta

sig i hus med egen trädgård att bo naturnära och ha tillgång till goda utomhusmiljöer i

anslutning till bostaden. Även när Navestads arkitektur diskuterades i fullmäktiges handlingar

görs detta i stor utsträckning i förhållande till landskapet runtomkring.

Bilismen var en annan viktig byggsten i Navestad och dess planering. Planerna tyder på att

förväntningen var att människors användning av bil skulle bli utbredd. Dels så planerades för

många parkeringsplatser och goda vägar in till Norrköpings centrum etcetera. Detta tyder på

att, som Söderlind pekar på, städernas i hög grad planerades kring bilismen och de behov som

uppkommer med denna. I förhållande till bilismen användes också säkerhet som argument för

att få till stånd funktionalismens krav på trafikdifferentiering inom området.

Genom att framställa de bostads- och planeringspolitiska valen som grundade på

vetenskaplighet motiverade beslutsfattarna, om inte för folk i allmänhet, i alla fall för sig

själva, sina val genom att fjärma sig från dem genom vetenskapens objektiva förhållningssätt.

De val som görs vilar då inte på ideologisk grund utan på mätbara vetenskapliga resultat om

vad som är bäst. Ett exempel på detta är användandet av soldiagram för att visa på Navestads

ringars förträffliga utformning. Som påpekas ovan fanns också en tendens att använda

begrepp, till exempel förnuft och rationalitet, från vetenskapliga samanhang för att försvara

planeringen.

Idéernas och politikens genomslag i Navestads planering
Den idétradition som hade störst påverkan på utformningen av Navestad var funktionalismen.

I dokumentationen finns en rad tankar som är starkt kopplade till denna ideologi om hur
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stadsmiljöer och byggnader bör organiseras. En stark påverkan från funktionalismen märks i

inställning till planering. Inom funktionalismen ligger en god planering till grund för att

kunna skapa ett väl fungerande samhälle och för att komma till rätta med de orättvisor som

finns. Planeringens vikt är också något som utredarna i bostadssociala utredningen trycker

hårt på. Planerna var ett viktigt instrument för styrning av bostadsbyggandet. Genom att sätta

upp heltäckande planer för sådant som kunde komma att påverka efterfrågan på bostäder gavs

ett instrument för att styra inriktningen på bostadsbyggande. För att kunna genomföra en

heltäckande planering krävs lagstiftning och andra styrande förutsättningar för att ge

planeringen validitet. I funktionalismens inställning till planering gick även, enligt Franzén

och Sandstedt, den tydliga kopplingen och tilltron till vetenskapen igen, detta då god

planering var tvungen att baseras på vetenskapliga grunder.

I den funktionalistiska andan talades det om begreppen rationalisering och vetenskaplighet

som verktyg för att skapa det bästa möjliga boendet. Som tidigare nämnts, resonerades det

kring det mätbara som ett mått på goda bostäder. Även de industriella byggmetoder som

användes var kopplade till kraven på rationalitet som genomsyrade planerings- och

byggprocessen. Inflytandet från funktionalismen märks genom att idéer som

trafikdifferentiering lyfts fram. I de lokala dokumenten om Navestads utformning var

resonemangen kring trafiksituationen omfattande. Den del av trafiksituationen som främst

lyftes fram och som även omtalades på nationellt plan var just kraven på trafikdifferentiering

som viktigt för bra boendemiljöer. Även det funktionalistiska idealet med höga hus gick igen i

Navestad. Trots att hushöjden i ringarna varierade från två till åtta våningar så anser jag ändå

att helhetsintrycket av området var storskaligt. Detta förstärkt av det faktum att det under den

nyligen genomförda renoveringen ansetts nödvändigt att ta bort våningar för att bryta upp

bebyggelsen.

I resonemangen som fördes när Navestad planerades märks också funktionalismens krav på

miljöer och moderna utformning. I stadsfullmäktiges handlingar lyftes området fram som

något nytt och unikt som, genom sin annorlunda utformning och arkitektur, helt skulle bryta

mot Norrköpings existerande miljöer. Genom att skapa något nytt och något som avvek från

de överbefolkade miljöer som staden tidigare hyst skapades något oprövat. Och bättre?

Även på Navestads fysiska utformning märks funktionalismens inflytande. I linje med det

funktionalistiska idealet placerades inte bebyggelsen i området i slutna kvarter utan på ett



Makt, planering och miljonprogrammet – En maktanalys av bostadsområdet Navestad och dess planering och utformning

46

sådant sätt att stora markområden kunde avvaras för parkanläggningar och ge området en

öppen struktur, i varje fall inåt. Huruvida ringformen med sina få öppningar ut från området

gick i funktionalismens linje kan där emot ifrågasättas. En öppen struktur som

funktionalismen förespråkar kan, enligt Söderlind, vara ett sätt att få överblick och kontroll

över invånarna i ett bostadsområde. Med en öppen planlösning blir det svårare att göra något

som inte myndigheter och fastighetsägare ser. Detta borde även innebära att förutsättningarna

för social kontroll ökar med en öppen struktur. Betyder detta att ringarnas slutenhet utåt

snarare var ett resultat av grannskapstänkandet där ringarna var avsedda att avgränsa

grannskapets yttre gränser? Den öppna strukturen inåt ger i alla fall goda förutsättningar för

den sociala kontroll som är en del av detta tänkande. Ringformen kan vara tänkt att rikta

blicken inåt och fokusera de boendes intresse på det sociala livet där genom att ge en känsla

av samhörighet genom ett tydligt avskiljande mot yttervärlden. Även Navestads perifera

placering och det faktum att det inte finns några genomfartsmöjligheter för utomstående

koncentrerar blicken inåt i området. Detta är samstämmigt med grannskapets krav på tydlig

geografisk avgränsning av enheten. Också den fokusering på familjen som genomsyrar

Navestads planering går även den i linje med grannskapsidealet, då det är familjens behov

som ska vara centralt när ett grannskap planeras. Också det sätt på vilket service och

affärsverksamhet planerades i Navestad kan snarare ses som ett inslag av grannskapstänkande

kring närhet till service än funktionalismens funktionsseparering.

Som tidigare påtalats var Sverige under tiden för miljonprogrammet socialdemokratiskt styrt.

Även i Norrköping hade fullmäktige socialdemokratisk/socialistisk dominans. Av denna

anledning anser jag att det kan antas att det socialdemokratiska programmet fick större

genomslag genom att kommunen var socialistiskt styrd än vad det hade fått om den varit

borgerligt styrd. Eftersom det främst var socialdemokratin som anammat funktionalismens

rationella sätt att betrakta stadsplanering borde detta betraktelsesätt ha slagit igenom ännu

hårdare i Norrköping än vad det hade gjort med en högerstyrd kommunledning. Å andra sidan

så hävdar Hall att det i stort rådde samklang kring dessa frågor över hela den politiska linjen,

så det är möjligt att Navestad inte var ett resultat av socialistiska visioner utan ett resultat av

sin tid. Enligt Hirdman hade socialdemokratin lyckats göra sina ideal för samhället, med

bland annat folkhemstanken, till en norm som många människor uppfattade som rätt, där

tankarna om jämlikhet och solidaritet var främsta mål. Om det förhöll sig på detta sätt kan

detta betraktas som en typ av styrning. Detta då styrning enligt governmentality-teorin kan
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bestå i att lyckas skapa normsystem som människor tar till sig och sedan självmant handlar

efter.

Enligt Hirdman var visionen bakom folkhemstanken att genom att styra människor i deras

vardagliga verksamheter skapa förutsättningar för, enligt det socialdemokratiska idealet, ett

gott och rättvist samhälle. Genom att så genomgripande gå in och styra människors

boendemiljöer som gjordes i miljonprogrammet så måste detta sägas uppfyllas då en stor del

av människors vardagliga liv levs i hemmen.

Ett politiskt verktyg som användes i skapandet av miljonprogrammet och Navestad, och som,

enligt Elander, var viktigt i hela det socialdemokratiska välfärdssamhället, var planer och

planering. Genom att sätta upp planer för hur staden ska utformas går det, om kritik

framkommer, att hänvisa till dessa. Detta då planer omgärdas av traditioner och lagstiftning

och därför kanske inte ifrågasätts i så hög utsträckning. Genom att sätta upp exempelvis

stadsplaner, sätts från politiskt håll vissa begränsningar för vad som tillåts och inte i

stadsrummet. Genom lagstiftningen kring planer hade kommunen makten att bestämma var i

staden det skulle vara tillåtet att bygga och även hur. Detta var en omständighet som i

Navestads fall gav ytterligare kontroll till Norrköpings kommun. Med hjälp av lagstiftningen

kring planering hade också staten ett verktyg i dessa för utövande av styrning. Underliggande

i planerna fanns det också, tror jag, en vilja att genom överblick av hela samhället kunna få

och utöva kontroll. Berman varnar för att överplanera. Han menar att genom en för styrande

planering byggs människors tillfällen till naturliga mötesplatser bort. Och överplanerade

stadsmiljöer blir då så fullständiga att de blir ofullständiga. Allt är redan så färdigt att det inte

lämnas något utrymme åt ny mänsklig aktivitet, spontanitet och kreativitet.

Ett annat inslag i det socialdemokratiska betraktelsesättet var, enligt litteraturen, en anda som

tog avstånd från det tidigare sättet att organisera samhället som, enligt SAP, skapat många

sociala orättvisor. Man ville därför bort från dessa sociala klyftor och den slum som dessa

skapat genom att åstadkomma något helt avvikande och nytt. En synpunkt som också lyfts i

stadsfullmäktiges handlingar. Genom att helt rikta blicken framåt i enighet med det moderna

synsättet så kan det hända att man missade lärdomar som fanns att ta i det förflutna. Frågan är

om stadsplaneringen hade sett likadan ut om det rådande idealet hade varit lite mindre

framåtblickande.
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Vilka styrs?
På frågan om på vem som blev styrd i samband med Navestadprojektet är svaret på många

punkter det samma som på vem det var som styrde. Relationen var ofta dubbel där övertaget

på vissa punkter låg hos den ena parten i relationen och på vissa hos den andra. Många av

dessa styrningar och relationer har redan lyfts fram under andra rubriker och jag finner det

därför onödigt att upprepa det jag redan skrivit. Bland dessa kan nämnas Norrköpings

kommun som utsattes av statlig styrning genom exempelvis lagstiftning. Vetenskapen hade

makt över hur de politiska och samhälleliga idealen presenterades medan vetenskapen i sin tur

blev styrd genom att vad som ansågs intressant för forskning styrdes politiskt. Dock är det en

styrd grupp som jag vill lyfta fram då denna tidigare inte har fått särskilt stort utrymme och

som jag anser kanske är den mest styrda gruppen i hele detta samanhang. Den grupp det gäller

är Norrköpings invånare, de som skulle komma att bli hyresgäster i Navestad eller på något

annat sätt ha en relation till området.

Enligt de offentliga utredarna hade det under efterkrigstiden inte funnits någon större

möjlighet för bostadskonsumenter att själva kunna välja sina bostäder då utbudet varit starkt

begränsat både vad gällde antal och utrymme. Genom byggandet av Navestad ökades

lägenhetsantalet och lägenhetsstandarden i Norrköping markant vilket borde ha lett till en

ökad möjlighet för invånarna att kunna byta bostad. I stadsfullmäktiges handlingar framkom

dock viss tveksamhet till detta då utbudet av lägenheter ansågs för enahanda vilket inte gav

någon större valmöjlighet. Genom att gynna det storskaliga byggandet som genomfördes i

Navestad begränsades på ett sätt tillgången på ett varierat utbud av lägenheter för

Norrköpings bostadssökande. Visst skapades större möjligheter att byta bostäder men

valmöjligheterna av typ av boende var inte lika självklar. Eftersom de politiska makthavarna

hade beslutat om vilka typer av bostäder som skulle byggas så styrdes också hyresgästernas

val. Även de indikationer som utredare hade att tillgå om hyresgästers önskningar om

bostäder omtolkades genom att till exempel resonera att efterfrågan på småhus kunde minskas

om istället större lägenheter byggdes. Även genom att anpassa lägenheterna och områdets

utformning till vissa grupper, i Navestads fall främst för barnfamiljerna, fanns en önskan om

styrning av vissa boendegrupper till området. På den punkten verkade utredare och

lokalpolitiker helt överens.
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Som utredarna bakom SOU 1965:32 påpekade var det inte lägenheter i ytterområden som

efterfrågandes och många av Navestads lägenheter kom att stå outhyrda. Trots detta valde

stadsfullmäktige i Norrköping att bygga ett stort bostadskomplex i det perifera Navestad.

Detta måste rimligtvis ha inneburit en styrning av människors boende. Många som egentligen

önskade ett annat mer centralt boende kan inte ha haft något annat val än att bosätta sig i

Navestad där de lediga lägenheterna fanns.

Som nämnts behöver styrning inte alltid ha en neutral eller negativ innebörd. En punkt där

bestämmelserna och förutsättningarna kring Navestad och miljonprogrammet troligen hade en

positiv inverkan var på den allmänna bostadsstandarden. Det går att anta att de höjda krav på

bostadsstandard som de nya lägenheterna hade satte press på andra hyresvärdar att sanera och

höja standarden på sina lägenheter. Om så var fallet så måste byggandet av Navestad ha

inneburit en viktig influens på den generella bostadsstandarden i Norrköping vilket på sikt

gav invånarna en bättre boendesituation.

Områdets öppna planlösning och dess inverkan på kontroll och styrning av Navestads

hyresgäster har redan berörts i föregående kapitel. Och det är, enligt min mening, helt klart en

intressant aspekt av styrning att människorna och institutionerna bakom Navestads planering,

medvetet eller omedvetet, skapat förutsättningarna för att hyresgästerna skulle kunna utöva

självkontroll. Om detta sedan har fungerat i realiteten är en annan fråga där faktorer som vilka

hyresgäster som kom att hyra lägenheterna i Navestad och eventuell problematik kring detta

spelar in. Också uppfattningen om områdets storskalighet kan ha begränsat den sociala

kontrollen, i vilket grannskapsenheterna kanske snarare användes på det sätt som Rådberg

beskrev, som ”lämpligt stora planeringsenheter”153.

Sammanfattande resultat
För att återknyta till en av uppsatsens frågeställningar så var de idéer som låg till grund för

miljonprogrammet främst funktionalismens men också grannskapstanken och det

socialdemokratiska folkhemmet hade ett inflytande på hur områden planerades och byggdes.

Gällande Navestad så tycker jag mig, som redovisats ovan, se många inslag från

funktionalismen i det sätt som området utfördes och i de bakomliggande syftena med detta

utförande. Dock så var inte alla delar i enlighet med funktionalismen utan vissa inslag var

                                                          
153 Hall, T (red) (1991) s. 183.
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snarare inspirerade av ett tänkande kring grannskapsenheter genom främst sin koppling och

sitt tänkande kring social interaktion. Kring miljonprogrammet fanns också ett tänkande kring

det socialdemokratiska folkhemmet där en god bostad sågs som en rättighet och skulle

tillgodoses genom ett anammande av funktionalismens rationella idéer.

De avsikter med den styrning som jag har lyckats urskilja i organiserandet av Navestad var

dels att höja den allmänna bostadsstandarden för att ge stadens invånare en bättre

boendesituation, för att uppnå detta styrdes även i viss utsträckning var Norrköpings invånare

skulle bo. En ytterligare önskan var att skapa ett mer rationellt och effektivt uppbyggt

samhälle i enlighet med tidens idel, ett samhälle som bröt mot traditionella sätt att organisera

stadsmiljöer och som där med stod för något nytt, en utveckling. Det kan också ha funnits en

önskan om kontroll över invånarna genom den relativt öppna bebyggelsestrukturen inom

området och genom den ägandesituation som förelåg.

De maktfaktorer och maktrelationer som förekom i samband med att Navestad byggdes var,

som analysen visar, många. De tre främsta maktfaktorerna i sammanhanget var stat, kommun

och expertis som genom sina många kanaler för styrning, sitt ansvar och/eller sin särställning

inom rådande ideal hade stort inflytande över Navestads utformning.
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Diskussion
Under arbetets gång har många tankar kring Navestad och miljonprogrammet väckts som inte

ryms inom ramarna för analysen. Detta innebär inte att dessa inte är intressanta i förhållande

till Navestads planering och utförande eller den maktutövning som förekom i samband med

detta. Det är bland annat dessa frågor som jag vill lyfta i detta avslutande avsnitt.

I de ideal som råder i ett samhälle finns idéer om vad som är det som är bäst för människor.

Jag tror att det i sådana ideal, i detta fall det socialdemokratiska folkhemmet, även ingår

föreställningar om vad som måste göras, med eller utan folklig förankring, för att skapa det

som man anser vara ett gott samhälle. Jag tror att det kan ha funnits ett tänkande som innebar

att vissa saker måste göras och att människor i efterhand kommer att inse att detta var det

bästa. I detta ligger också ett tänkande kring den politiska makten. De politiker som fattade

besluten om miljonprogrammen hade ett styrmedel att tillgå genom det faktum att deras makt

var sanktionerad via demokratiska val. Det går att resonera att detta mandat gav ett

godkännande av alla de idéer som de folkvalda stod för, även gällande samhällets planering

och Navestads utformning. Att från politiskt håll besluta om vad som är det bästa för ett

samhälle och dess invånare, och att göra detta även om det går mot den allmänna opinionen,

kan ha varit något som förstärktes i och med att funktionalismen anammades. Genom att

bygga på tänkande kring rationalitet, vetenskap och förnuft fjärmade sig funktionalismens

företrädare, som tidigare nämnts, från tankar om att det som de förespråkade hade något med

föränderliga ideal och åsikter att göra. Genom att politikerna tillägnade sig dessa idéer går det

på ett sätt att hävda att politikerna avlägsnade sig från politiken.

En fråga som väcktes hos mig när jag analyserade dokumenten var hur medveten den styrning

som förelåg var. Mycket av de styrningseffekter som uppkom var, tror jag, inte mål i sig, där

emot kan de säkert ha uppfattats som rimliga medel för att uppnå andra politiska

målsättningar. Jag tror inte att särskilt många politiska företrädare såg det som positivt i sig att

styra var kommunens invånare hade möjlighet att bosätta sig, men jag tror inte heller att

denna styrning alla gånger var omedveten utan att den ibland sågs som en rimlig uppoffring

att göra för att exempelvis få ett mer jämlikt samhälle där god bostadsstandard var en rättighet

för alla invånare.
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Enligt Hall rådde det under den aktuella perioden mer eller mindre politiskt konsensus kring

idéerna bakom miljonprogrammet. En fråga som väcks av detta är vem eller vad det är som

styr vilken ideologi som ska vara rådande? Vad är det som föranleder att vissa idéer slår

igenom så kraftfullt som exempelvis funktionalismens krav på rationalitet gjorde? Vad är det

som gör att ett visst ideal lyfts fram och verkar bli allmänt gällande föreställningar? Det är

frågor som jag inte har material nog att kunna svara på, men det borde rimligen innebära en

stark maktställning för dessa idéer och dess förespråkare. Om i princip alla maktinstanser på

ett eller annat sätt delar visioner om hur samhället ska organiseras så borde möjligheterna att

motsätta sig detta eller föra fram andra ståndpunkter vara tämligen små.

Genom att planera och bygga så pass storskaligt som man ändå gjorde i Navestad anser jag att

detta på ett sätt kan ses som en metod att, kanske inte minska, men i alla fall splittra upp

makten för boendet bland invånarna i området. Jag tror att det finns en poäng i den kritik som

hävdar att människor alieneras i allt för storskaliga bostadsområden. Även om den, enligt min

mening, ibland kan kännas en aning överdriven så tror jag i alla fall att det i ett storskaligt

byggt område blir svårare för människorna som bor där att sluta sig samman kring sina

boendefrågor gentemot exempelvis bostadsägaren. Denna uppsplittring beror säkert på en rad

olika faktorer, ju större område desto människor som ska kommunicera och komma överens,

att området redan i tidigt skede (under byggandet) var lågt efterfrågat spelar säkerligen in då

människor som bor där inte alltid har fått en känsla av ’sitt område’.

En faktor som trots allt pekar på ett inflytande för Navestads invånare är den höga

utflyttningsgrad som fanns. Detta kan ses som ett tecken på att det inte helt går att styra

människor till ett område genom bostadspolitiska åtgärder. Människors egna uppfattningar

verkar spela en så pass stor roll att de ej bosatte sig/ville bo kvar i området trots de politiska

försöken till styrning. I förlängningen skulle jag vilja hävda att den ombyggnad av Navestad

som genomförts under 2000-talets första år är ett resultat av en maktutövning av Norrköpings

invånare. Den politiska viljan att styra boende till Navestad trotsades och detta innebar

förmodligen att kommunen tvingandes tänka om i fråga om Navestad.

En ytterligare fråga som väckts, med tanke på det jag nyss tagit upp, är varför Navestad

färdigställdes trots det uppkomna bostadsöverskottet där områdets lägenheter blev

svåruthyrda. Hur mycket hade med planer, ekonomi och politisk och yrkesmässig prestige att

göra? Om det stora skälet låg i planerna så uppfyllde inte dessa den bostadssociala
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utredningens krav på flexibla planer. Troligare är, anser jag, att anledningen till att området

färdigställdes låg i ekonomin. Det är troligt att det ansågs att så mycket pengar redan plöjts

ner i byggandet att det skulle finnas lite att tjäna på att avbryta byggandet halvvägs. Jag tror

att även prestige hade en stor del i Navestads färdigställande. Politiker, HNAB, arkitekter och

andra inblandade måste satt sitt anseende på spel i frågan. Området var dels en del av den

politiska visionen bakom miljonprogrammet, att sluta halvvägs kan ha setts som ett

misslyckande, det kan också ha varit så att det kunde ha uppfattas som ett medgivande till

oförmåga att planera etcetera. Dessutom trycktes hårt på helhetstanken bakom ringarna och

hur dessa var planerade i förhållande till landskapet runt omkring. Som en ny och unik miljö

skulle området kunna komma att innebära en status för Norrköping som stad i

stadsplaneringssammanhang.

Var miljonprogrammet verkligen den moderna och framåtsträvande nya stadsplanen som

verkar ha varit önskningen? Passar Navestad och dess utformning verkligen in på Bermans

beskrivning av den moderna staden där ständig förnyelse och en utveckling genom möten

måste ske? På 1970-talet var området säkerligen något nytt och annorlunda och på det sättet

kanske modernt men ifråga om möjligheten till möten och den utveckling som kan komma

där av synes något begränsad. Området ligger i Norrköpings utkant och all trafik som inte har

det som mål leds förbi området. På det sättet lever Navestad inte upp till funktionalismens

utopi om modernitet. Det var bara något som var annorlunda mot det som tidigare varit, om

det var bättre eller sämre är en annan fråga som säkerligen har många svar.

Min egen inställning till miljonprogrammet är egentligen varken odelat positiv eller negativ.

Å ena sidan så innebar byggandet mellan 1965-1975 en rejäl höjning av standarden på

svenska bostäder och jag kan tycka att en öppen bebyggelsestruktur är trivsam, å andra sidan

kan jag också tycka att många miljonprogramsområden, exempelvis Navestad, är/var lite för

stora, överväldigande och grå. Men vare sig man betraktar miljonprogrammet som ett

misslyckande eller ej är idéerna bakom det inte längre gällande ideal. Områden som Navestad

har på senare år utsatts för mer eller mindre omfattade ombyggnationer, vilket, jag anser,

tyder på en negativ uppfattning av områdena. Det jag kan undra, cirka trettio år senare, är om

de problem som miljonprogrammet och Navestad skulle lösa hade gått att lösa på andra sätt.

Eller var miljonprogrammet det enda möjliga svaret utifrån sin tids föreställningar och ideal?
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