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hantering av miljonprogramsområden 
Sammanfattning 
Miljonprogrammet är namnet på det politiska projektet som pågick mellan åren 1965 och 
1974 då riksdagen fattat ett beslut om att en miljon nya bostäder skulle byggas i Sverige, för 
att råda bot på bostadsbristen. Nu är det mer än 40 år sedan byggnaderna uppfördes och 
renoveringsbehovet är ett faktum, vilket gör ämnet aktuellt. Huvudsyftet med studien är att 
kartlägga de tre största städernas hantering av renoveringsbehovet. Huvudfrågan för studien 
är hur miljonprogrammets bostäder hanteras idag. Samtidigt har en rad andra frågor 
besvarats i studien; vilka skillnader som finns i lagarna då och nu, hur 
miljonprogramsområdena ser ut i de olika städerna och hur de behandlas i översiktsplanerna, 
vilka följder som uppstår av att husen behöver renoveras samt om det finns någon ekonomi 
i att renovera husen.  

Studien har genomförts med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. En 
kvalitativ genomgång av skrivet material med anknytning till miljonprogrammet i de tre 
städerna har gjorts. Därutöver har också en kvantitativ enkätundersökning skickats ut till de 
tre kommunerna och dess kommunala bostadsbolag.  

Stockholm, Göteborg och Malmö har både likheter och skillnader gällande planering och 
visioner. Både Stockholm och Göteborg har valt att placera sina miljonprogramsområden 
utanför stadskärnan medan Malmös ligger i nära anslutning till centrum. De har alla visioner 
i sina översiktsplaner om att skapa en mer enhetlig och sammankopplad stad genom ökad 
integration och bättre kommunikationer mellan stadens olika delar.  

Det uppstod en renoveringsvåg under 80- och 90-talet i samband med ROT-avdraget och 
idag pågår flera projekt kring miljonprogrammet. Fasadrenovering är vanligt i alla tre städerna 
och även till viss del upprustning av balkonger och fönster. Göteborg har satsat mycket på 
energieffektiviserande åtgärder och i Stockholm har det blivit allt vanligare med energi-
besparade ingrepp såsom tilläggsisolering.   

Lagstiftningen i Sverige har stor betydelse vid renoveringen då det idag finns krav på bl.a. 
energieffektivitet men även under renoveringsvågen på 80- och 90-talet då varsamhetskravet 
infördes i PBL 1987. Stommen i bostäderna är bra och de är funktionellt byggda vilket gör 
att renovering är mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt. Problemet ligger alltså inte 
i renoveringsbehovet, då de flesta hus behöver renoveras efter så pass många år, utan antalet 
hus som behöver renoveras. 
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Mapping of Stockholm, Gothenburg and Malmo’s 
handling of the million programme areas 

Abstract 
The million programme is a building era that took place between the years 1965 to 1974 
when a politic decision was made to build a million new residences in Sweden, to correct the 
housing shortage. It´s now been more than 40 years since these residences were built and the 
need to renovate is a necessity, which makes this programme a very current subject. The 
purpose of this study is to map the three largest city´s handling of the need for renovation. 
The main question of this study is how the buildings of the million programme is being 
handled today. Meanwhile a series of other questions have been answered in this study; the 
difference between laws now and then, how the million programme areas looks in the 
different cities and how they are treated in the layout plans, what the need for renovation 
might lead to, and if there is any profit in restoring the buildings.  

It is a qualitative study as it is a situation in a few cities that are being studied, but through a 
survey this study gets a quantitative mixture as well. A survey was dispatched to the three 
municipalities and their communal real estate companies.   

Malmo, Gothenburg and Stockholm are both similar and different regarding planning and 
visions. Both Gothenburg and Stockholm placed their million programmes outside of the 
city´s core, whilst Malmo´s was located close to the centre of the city. They all have visions 
in their layout plans to create a more unified and connected city through increased integration 
and better communication between the city areas. 

There was a wave of renovation in the eighties and nineties because of the ROT-deduction 
and many projects concerning the million programme are still ongoing to this day. Facade 
renovation is common in all three cities and, to a certain degree, restoration of balconies and 
windows. Gothenburg has invested a lot in energy efficient measures and in Stockholm it 
has become increasingly more common with energy saving interventions like adding 
increased isolation. The image of the million programme´s constructions is “concrete 
ghettos”, but the most common houses consists of three storeys with apartment size 3 rok. 

The Swedish legislation are of great importance during the renovation as there now are 
requirements on energy efficiency amongst other things, but also during the wave of 
renovation in the eighties and nineties when the demand of discretion was enforced in PBL 
1987. The foundation in the million programme houses is satisfactory and they are 
functionally built which makes a renovation more cost-efficient than it would be to tear it 
down and build new buildings. The problem then does not reside in the need for renovation, 
as most houses needs restoration after so many years, but in the sheer number of buildings 
that would require a renovation. 
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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet på den treåriga utbildningen till 
Lantmäteriingenjör vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi valde att göra en kartläggning av 
miljonprogrammet då det är ett aktuellt ämne som har koppling till vår utbildning, där hållbar 
samhällsbyggnad varit en viktig del.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Håkan Jensen och Ulf Ernstson för stöd och 
råd både gällande ämnesval för studien men även för sammanställning av uppsatsen. 

Vi vill även tacka Stockholms stad och de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, som 
svarat på vår enkät.  

Slutligen vill vi tacka Stefan Jansson som kommit med positiv energi och uppmuntrande ord 
när det har känts svårt.  

Arbetet har varit jämnt fördelat och författarna har varit delaktiga i samtliga moment 
tillsammans.  

Trollhättan, juni 2015 

Cornelia Back & Julia Gustafsson 
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Nomenklatur 
BABS – Byggnadsstyrelsens anvisningar till Byggnadsstadgan. En publikation från 
byggnadsstyrelsen som underlättar tolkningen av byggnadsstadgan.      

BBR – Boverkets byggregler. Innehåller föreskrifter och allmänna råd om exempelvis 
tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet 
vid användning och vid energihushållning.   

BFS – Boverkets författningssamling. Innehåller de gällande föreskrifter och allmänna råd 
som Boverket upprättat.   

BKR – Boverkets konstruktionsregler. Innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande 
konstruktion och byggande, med hänvisningar till bl.a. PBL samt Lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk (1994:847). BKR ersattes år 2011 av EKS.  

BPA – Byggproduktion Aktiebolag. BPA var ett svenskt byggnads- och installationsföretag 
som till stora delar togs över av Peab år 1993.   

EKS – Europeiska konstruktionsstandarder. Ett regelsystem som ersatte Boverkets 
konstruktionsregler vid årsskiftet 2010/2011. Regelsystemet innehåller föreskrifter gällande 
konstruktion och dimensionering av byggnader.   

HSB – Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. Är en kooperativ 
bostadsrättsorganisation som bildades 1923.  

JB – Jordabalken (1970:994). Innehåller regler inom den allmänna fastighetsrätten som 
framförallt rör rättsförhållandet mellan enskilda personer.  

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan  

PBF – Plan- och byggförordningen (2011:338). Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser 
om innehåll, områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov och anmälan. 

PBL – Plan - och bygglagen (2010:900). En lag som bl.a. reglerar planläggning av mark och 
byggande.  

Prop. – Proposition. En proportion är ett lagförslag som regeringen lämnar till riksdagen.   

PCB – Polyklorerade bifenyler. PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och 
svårnedbrytbara ämnen som bl.a. används som mjukgörande medel i byggmaterial. 
Användningen av PCB totalförbjöds i Sverige år 1995.     

Rok – rum och kök. En lägenhets storlek definieras som ett visst antal rum och kök. I 
begreppet rum ingår alla beboliga rum i en bostad med undantag från kök och badrum.  

ROT – Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad. Ett statligt bidrag (skatteavdrag) som kan 
sökas i samband med underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader vid ett privatägt 
småhus eller lägenhet. Under 80- och 90-talet kunde även bolag som förvaltade 
flerbostadshus ansöka om ett ROT-avdrag.    
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SBN – Svensk byggnorm. Föreskrifter, råd och anvisningar om tillämpningen av kraven i 
den tidigare byggnadsstadgan, BABS.     

SFS – Svensk författningssamling. SFS är en skrift som innehåller lagar och förordningar.   

SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsbolag. SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 
huvudsakligt syfte att bygga nya bostäder och förvalta bostadsfastigheter.  

SOU – statens offentliga utredningar. SOU är statliga rapporter och betänkanden.  

VA – vatten- och avlopp 

ÄPBF – Äldre plan- och byggförordningen (1987:353). Är den äldre varianten av plan- och 
bygglagen som upprättades år 1987 och upphörde att gälla år 2011.  

ÄPBL – Äldre plan- och bygglagen (1987:10). Är den äldre varianten av plan – och 
bygglagen som upprättades år 1987 och upphörde att gälla år 2011.   
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1 Inledning 
I början av 1930-talet var standarden på bostäderna i Sverige bristfällig i jämförelse med 
övriga länder i Europa. En omfattande modernisering och utbyggnad av nya bostäder tog 
fart. Det var första gången som staten aktivt tog ansvar för bostadsutvecklingen runt om i 
kommunerna. År 1933, då socialdemokraterna kom till makten, prioriterades bostads-
byggandet som en viktig valfråga. Satsningen gav fler arbetstillfällen och bidrog även till att 
arbetarbostäderna fick högre standard, då de inte höll måttet innan bostadssatsningen.  

Trots de nya klara direktiven från socialdemokraterna på modernisering och utbyggnad av 
bostäder, fortsatte bostadskrisen under 30-, 40- och 50-talet med en topp i slutet av 50-talet 
då läget blev akut. 1 Storstäderna var mest drabbade då bostäderna var för få i förhållande till 
befolkningen och standarden var dålig. Hårdast drabbat var Stockholm där läget var 
katastrofalt.2   

För att råda bot på krisen tillsattes en ny bostadsutredning samtidigt som gemensamma 
bostadsstadgar för alla kommuner infördes under år 1959. Resultatet av bostadsutredningen 
visade på ett behov av en miljon bostäder för att få bukt på bostadsbristen. Utredningen 
finns presenterad i ”Höjd bostadsstandard” (SOU 1965:32). Utredningen låg till grund för ett 
riksdagsbeslut vilket blev starten för en ny bebyggelseepok, miljonprogrammet. 

Syftet med utredningen och uppstarten av miljonprogrammet var att bostadsbristen skulle 
byggas bort, trångboddheten skulle minska samtidigt som den materiella standarden i 
lägenheterna skulle öka. Själva begreppet miljonprogrammet är egentligen namnet på det 
politiska projekt, som gjorde det möjligt att bygga en miljon nya bostäder mellan år 1965 och 
år 1974, och inte den nya bebyggelsen.   

En kartläggning över Sverige visar på att ca 40 000 byggnader upprättades 3, vilket motsvarar 
1 005 578 bostäder 4, under de 10 åren som miljonprogrammet varade. Den bebyggelse som 
upprättades bestod av 40 % flerbostadshus och 60 % friliggande småhus eller radhus och var 
tänkt att passa medelklassen och arbetarklassen.  

  

1 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s. 11 
2 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975. s. 9 
3 Knitting House – Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen 
4 Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder. Boverket  
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Både kommunala och privata bostadsbolag fick chansen att var med och bygga bostäderna. 
Bostadsbristen och trångboddheten försvann samtidigt som den generella standarden i 
bostäderna höjdes. De nya lägenheterna skulle vara moderna och ligga på en rimlig prisnivå. 
En tvårumslägenhet skulle inte kosta mer än en femtedel av dåtidens normala 
industriarbetarlön.5 Totalt omfattar miljonprogramsbebyggelsen ungefär en fjärdedel av 
Sveriges nuvarande bostadsbestånd.6 

Den allmänna synen på miljonprogramshusen präglas än idag av en negativ klang 7 med 
sämre lägen och otrivsamma hus. Det har gjort att områdena ofta är segregerade från den 
centrala staden. Bostadsbristen var störst i de stora städerna och därför uppfördes flest 
lägenheter där. I både Malmö, Göteborg och Stockholm domineras miljonprograms-
områdena av hög arbetslöshet, låg utbildning- och inkomstnivå samt en hög andel invånare 
med utländsk bakgrund där möjligheterna till att bli integrerade i det svenska samhället 
begränsas.  

Numera är det 40 år sedan miljonprogrammet avslutades och lägenheterna är nu i behov av 
renovering för att förbättra och bibehålla standarden. Om arbetet fortlöper i den takt som 
det gör idag kommer det ta ytterligare 30 år innan alla bostäder som ägs av ett kommunalt 
bolag är renoverade.8   Problemet kan då bli att renoveringskostnaderna blir högre än vad de 
skulle vara om renoveringen gjordes idag, vilket kan leda till att rivning blir det enda 
alternativet.  

  

5 Miljonprogram - Stockholmskällan. Stockholms stad 
6 Knitting House – Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen 
7 Bostäder och bostadsbyggande – Länsstyrelsen Skåne  
8 Miljonprojektet del 1 - Svenska Dagbladet. 
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1.1 Syfte  
Huvudsyftet är att kartlägga hur de tre största städerna i Sverige hanterar renoveringsbehovet 
av miljonprogrammet, i tre stadsdelar i varje stad. Studien ska även undersöka kommunernas 
allmänna inställning till miljonprogrammet, samt de kommunala bostadsbolagens 
ställningstaganden gällande renoveringen av befintliga miljonprogramshus.   

1.2 Frågeställningar  
Malmö, Göteborg och Stockholm innehar flest antal miljonprogramsbostäder och därför är 
det av störst betydelse att kartlägga dem. Eftersom stommarna i miljonprogramshusen oftast 
är av god kvalitet, är det av intresse att se om det finns någon ekonomi i att renovera 
bostäderna och på så sätt behålla stommen. Alternativt om den bästa lösningen är att riva 
och bygga nytt. Det är därför intressant att studera huruvida någon renovering sker på de 
flerbostadshus som byggdes under miljonprogramområden i de tre städerna.  

Frågeställningarna har delats in i en huvudfråga och flera delfrågor.  

Huvudfråga: 

 Hur hanteras miljonprogrammets bostäder idag? 

Delfrågor: 

 Vad finns det för skillnader i lagarna då och nu? 
 Hur behandlas miljonprogramsområdena i översiktsplanerna? 
 Hur ser miljonprogramsområdena ut i de olika städerna? 
 Vad blir följderna av att husen behöver renoveras? 
 Finns det någon ekonomi i att renovera eller är lösningen att riva och bygga nytt? 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer endast att behandla Malmö, Göteborg och Stockholms hantering av 
miljonprogramsområdesrenoveringar.  

Tre områden i varje stad har valts: 

 Malmö: Rosengård, Almvik, Almgården 

 Göteborg: Bergsjön, Angered, Tynnered 

 Stockholm: Rinkeby-Kista, Skärholmen, Farsta 

Stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö valdes utifrån områden som är kända som 
miljonprogramsområden. Samtidigt eftersöktes en så stor geografisk spridning av områdena 
runt om i kommunerna som möjligt.  
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Det är fastigheter som ägs av ett kommunalt bostadsbolag där upplåtelseformen är 
hyresrätter som kommer att behandlas i studien, då det var den dominerande 
upplåtelseformen under åren då miljonprogrammet pågick.   

1.4 Hypotes 

Innan studien om miljonprogrammet påbörjades upprättades en hypotes där ett antal frågor 
formulerades och besvarades utifrån de förutfattade meningarna som fanns sedan innan (se 
bilaga C).                               

Frågor formulerades utefter vilken uppfattning som fanns om t.ex. huruvida det skiljer sig 
något mellan hanteringen av miljonprogrammet mellan de olika städerna och om det 
genomförs någon renovering på miljonprogramsbostäderna bland de kommunala 
bostadsbolagen.  
Uppfattningen om miljonprogrammet var snarlik från båda författarna vilket stärkte den 
gemensamma bilden av miljonprogrammet. Genom att hypotesen upprättades kunde de 
förutfattade meningarna skrivas ner och en objektiv inställning till miljonprogrammet kunde 
i fortsättningen prägla arbetet.   

Renovering av miljonprogramshusen ägda av ett kommunalt bolag sker i alla tre städerna. 
Hanteringen skiljer sig något åt, där Stockholm ses som den kommun som är bäst på att 
bevara sitt miljonprogram i ett godtagbart skick. Ofta sker renoveringen av husen genom 
projekt där inte bara standardhöjning på husen är prioriterade.  
   
Att riva miljonprogrammet och sedan bygga nytt är det sista alternativet då det inte ses som 
ett lönsam alternativ ur kostnadssynpunkt. Renovering av husen ses som den bästa lösningen 
då stommen är bra och husen är byggda med ”byggsatser” där innerväggarna är lätta att flytta 
för att skapa en planlösning som efterfrågas av nutidens boende. Idag efterfrågas en mer 
öppen planlösning i förhållande till korridors planlösning med många rum där varje yta skulle 
ha en funktion som efterfrågades under miljonprogramsåren. 
 
Den uppfattning som fanns innan studien om miljonprogrammet om vad som händer vid 
en renovering är att; det blir höjda hyror vilket gör att en del av de boende tvingas flytta och 
stängs ute från hyresmarknaden. Samtidigt är uppfattningen att områdena blir mer attraktiva 
vilket i sin tur kan leda till större inflyttning utifrån som skapar mer blandad befolkning.  
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2 Metod 
Vetenskaplig metod kan definieras som en facilitet för att lösa ett problem och komma fram 
till ny kunskap. Att använda lämpliga metoder och tekniker är A och O för att framställa en 
bra och trovärdig vetenskaplig text. Medvetenheten i metodval och metodapplicering är ett 
betydelsefullt ställningstagande för att uppnå en vetenskaplig standard i arbetet. Detsamma 
gäller även vid teknikval och teknikanvändning. De metod- och teknikval som görs genom 
arbetets gång är helt avgörande för studiens utgång och resultat. 

Det vetenskapliga arbetet ska vara sakligt, objektivt och balanserat. Med saklighet menas att 
det är viktigt att det som skrivs är korrekt och sanningsenligt. En huvudregel är att arbetet så 
långt som möjligt ska byggas på primärkällor. En primärkälla kan vara originalhandlingar som 
protokoll, officiell statistik och riksdagstryck. I de fall där primärkällan inte går att få tag på 
kan sekundärkällor användas. En tillförlitlig sekundärkälla är exempelvis vetenskapliga verk; 
de mest sanningsenliga inom kategorin är doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga 
tidskrifter där texten oftast är granskad och kontrollerade. 9  

Inom det vetenskapliga arbetet är även objektiviteten viktig. Fördomar och förutfattade 
meningar får inte finnas med i en vetenskaplig text. Vid vetenskapligt arbete ska även termen 
balans beaktas. Balans är det begrepp som är mest diffust då termerna objektivitet och 
saklighet ingår. Balans handlar om att inte låta oväsentliga detaljer i ett arbete ta över mest 
väsentliga. Fokus ska ligga på de betydande delarna som: viktiga resonemang, bedömning 
och slutsats. Delarna ska utvärderas utförligt och inte enbart sammanfattas på några få rader 
för att ge plats åt de oväsentliga detaljerna. 10 

Inom metod finns många olika skolor och inriktningar att välja mellan. Ibland räcker det inte 
med enbart en metod, utan kombination av flera olika metoder är att föredra. Ett axplock av 
olika metoder som ofta används inom det vetenskapliga arbetet är: 11 

 Deskription, som är den enklaste metoden för beskrivning. 
 Fallstudie, som är en användbar delmetod inom vetenskaplig undersökning. 

Inom begreppet teknik, eller metodik som det också kallas, finns flera olika tillvägagångsätt. 
Exempel på sådana tekniker är: 12 

 Litteratursökning, där det insamlade materialitet samlas in genom tryckt skrift, t.ex. 
böcker.  

 Enkät och intervju där ett urval av människor får uttrycka sina åsikter skriftligt 
alternativt muntligt. 

 

9 Vetenskaplig metod s. 17 - 18 
10 Vetenskaplig metod s. 19 - 20 
11 Vetenskaplig metod s. 31-33 
12 Vetenskaplig metod s. 47 
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2.1 Metodteori 
Kvalitativa och kvantitativa metoder används vid insamling av information samt vid 
analysfasen för att kunna dra en slutsats av resultatet. Den ena metoden behöver inte utesluta 
den andra och det går att kombinera båda. Vid användning av den kvalitativa metoden krävs 
att informationen kvantifieras så att den kan analyseras, vilket gör det viktigt att ha kunskap 
om båda metoderna. 13 

2.1.1 Projektets faser 
Ett projekt delas ofta in i flera olika faser där de vanligaste är idéfas, kunskapsfas och 
fördjupningsfas. I idéfasen kan exempelvis en bakgrundstudie insamlad genom litteratur 
användas för att få en inblick i ämnet och bestämma var fokus i arbetet ska ligga. Vid 
kunskapsfasen kan metoden övergå till en enkät där människors tankar och åsikter inom 
ämnet samlas in. I fördjupningsfasen ska informationen som enkäten gett, bekräftas och 
förklaras. 14 

2.1.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod utgår från ordet kvalitet som i sin tur kommer från det latinska ordet qualitas 
vilket betyder beskaffenhet och egenskap. Kvaliteter kan vara av många olika slag; primära, 
sekundära och tertiära som exempel.15 Enligt Nationalencyklopedin avser den kvalitativa 
metoden kvaliteten och används framförallt i facktermer då faktiska eller essentiella 
egenskaper ska framhävas. 

Den kvalitativa metoden utgår från studieobjektens perspektiv. Det är endast några få utvalda 
situationer eller miljöer som studeras och därifrån dras slutsatser. Det centrala är att hitta 
modeller som beskriver exempelvis sammanhang eller fenomen i omvärlden; en förklaring 
eftersträvas.16 Forskningsprocessen är ofta induktiv vilket innebär att en förklaring söks 
utifrån insamlad data och iakttagelser. 17 

Ett kännetecken för kvalitativ metod är att den ”betraktar och fokuserar intresset på öppen och 
mångtydig empiri”.18 Då urvalet är litet blir förhållandet till ämnet som studeras väldigt nära och 
direkt. Bilden av ämnet blir inte bred utan istället djup. Dock eftersträvas en noggrann 
beskrivning och trots djupet, även en så bred bild som möjligt, vilket ska finnas i åtanke vid 
urvalet. 

Det finns en rad forskningsmetoder att välja mellan vid en kvalitativ metod och det bestäms 
med hänsyn till vilken typ av fråga som ska besvaras. Kvalitativ metod ger människors bild 
och erfarenhet av händelser samt av verkligheten. Då lite kunskap finns om ämnet kan 
metoden användas explorativt eftersom få personer kan ge mycket information. Kvalitativ 

13 Forskningsmetodik – kvalitativa metoder.  
14 Seminarieboken s. 75 
15 Nationalencyklopedin kvalitet 
16 Forskningsmetodik – kvalitativa metoder. 
17 En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju.  
18 Forskningsmetodik – kvalitativa metoder. 
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metod är subjektivt då den som undersöker är redskapet, det är hen som samlar in och tolkar 
data. 

Etiken är viktigare vid kvalitativ metod än vid kvantitativ då informanterna är få och de 
lämnar mycket information. Studien bör inte genomföras om någon kan ta skada och viss 
information kan inte användas om informanten inte vill det. Det viktigaste är att redan från 
början vara öppen och ärlig kring studiens användningsområde, bl.a. genom att uppge 
anledningen till och information om upplägget för studien, samt informera om vad resultatet 
ska användas till och vem som kommer ha tillgång till råmaterialet. Tillåtelse från 
informanterna måste fås då deltagande i studier är frivilligt. Informanten bör erbjudas att få 
del av resultaten av studien, då den är färdig och avslutad. 19 

2.1.3 Kvantitativ metod 
Kvantitativ avser kvantitet vilket kommer från det latinska orden quantitas som betyder 
storlek, mängd och mätbar storlek. 20 Kvantitativ metod används enligt 
Nationalencyklopedin i facktermer då mätbara egenskaper ska betonas särskilt. Det som 
kännetecknar den kvantitativa metoden är att den ”utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner 
och kategorier som ska stå i centrum”. 21 Vid en kvantitativ undersökning används likvärdiga 
uppgifter som kan jämföras, och då analysenheterna är tillräckligt många utmynnar 
undersökningen i att en slutsats kan dras utifrån en resultatanalys av siffor. 22 

Inom den kvantitativa undersökningen finns tre olika steg som ska gås igenom, vilket ofta 
kallas forskningsprocessen; planerings-, insamling- samt analysfasen. Faserna innehåller i sin 
tur flera obligatoriska moment för att undersökningen ska hålla en vetenskaplig nivå.  
Planeringsfasen, vilken är den första fasen som den kvantitativa undersökningen genomgår, 
innebär att en hypotes formuleras, vilken undersökningen senare ska baseras på. Därefter 
följer planering och utformning av själva undersökningen. 

Nästa fas är insamlingen av data, vilket innebär ett genomförande av planeringsfasen. Datan 
ska samlas in på det sätt som bestämdes i planeringsfasen. Dessutom måste fokus ligga på 
materialets tillförlitlighet; datan som samlas in måste vara pålitlig och hänsyn ska även tas till 
materialets giltighet.23 

  

19 En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju.  
20 Nationalencyklopedin kvantitet 
21 Forskningsmetodik – kvalitativa metoder.   
22 Metodpraktikan s. 223 (uppl. 3) 
23 Vetenskapligt tänkande. s.207-209 
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Det slutliga steget är analysen av den insamlade datan. Här används ofta statistiska metoder 
och syftet är att se hur resultatet förhåller sig till hypotesen, vilken skrevs i planeringsfasen. 
Två moment ska genomföras i analysfasen; beskrivning av materialet och uträkning av 
värden. Resultatet används sedan för bedömning av hypotesens sanningsenlighet och 
huruvida utredningen ska eller kan utföras, som ett sista steg i den kvantitativa 
undersökningen. 24 

2.1.4 Enkät 
”Metodologiskt sett är enkäten ett specialfall av intervjumetodiken. Det rör sig om en kollektiv intervju där 
ett standardiserat frågeformulär presenteras för många personer samtidigt. Här är kraven stränga på 
systematik och struktur, både vad gäller uppbyggnaden av frågor och svarsalternativ.” 25 

Enkät är en form av intervju där personer svarar på frågor skriftligt eller muntligt i ett 
formulär. Ordet enkät kommer från det franska ordet enquête som betyder undersökning och 
vittnesförhör. Enkät kan även härledas till det latinska ordet inquiro som översätts till att 
undersöka och efterfråga. 26 En enkät består av ett antal förbestämda frågor och 
svarsalternativ som skickas ut i form av ett pappersark i brevform, via e-post eller som en 
dataundersökning via länk på internet. Enkät är en kvantitativ metod som kan nå ut till fler 
respondenter jämfört med en intervju och urvalet bestäms beroende på studiens karaktär och 
storlek. Ju fler representativa personer som svarar på enkäten ju mer tillförlitligt och 
användbart blir resultatet. 27  

Det kan uppfattas enklare att göra en enkät, än en intervju, då det vanligtvis endast är ett 
frågeformulär som skickas ut, men det ligger mycket arbete, tid och kunskap bakom en bra 
enkät. En enkät ger generellt sätt en bred bild av ett ämne, snarare än en djup beskrivning 
som en intervju gör. Likväl eftersträvas en hög kvalitet på svaren men även en hög 
svarsfrekvens från respondenterna.28  

Att utforma en enkät kan vara svårt, det viktigaste att tänkta på är att formulera frågorna så 
att respondenterna förstår och tolkar frågorna på det sätt som är tänkt. Det kan även vara 
svårt att få in tillräckligt många svar för att kunna dra en tillförlitlig slutsats. 29  

Vid enkät skickas vanligtvis ett följebrev med som innehåller information om syftet med 
enkäten och vad den behandlar. Följebrevet ska även innehålla information om enkätens 
användningsområde och vem som ska få tillgång till råmaterialet. Vem som är ansvarig för 
studien samt dennes kontaktpersoner ska också stå med, om respondenten eventuellt skulle 
ha några frågor. 30 

24 Vetenskapligt tänkande. s.209 
25 Forskningsmetodik och statistik. 
26 Nationalencyklopedin enkät  
27 Seminarieboken s. 68 
28 Internetundersökningar- när, för vad och varför?  
29 Nationalencyklopedin enkät 
30 Metodpraktikan s. 238(uppl.4) 

 8 

                                                 



Kartläggning av Stockholms, Göteborgs och Malmös hantering av miljonprogramsområden 
 

Det bör framgå huruvida enkäten är anonym eller inte och att det är av stor vikt att just 
personen som enkäten är adresserad till besvarar frågorna. Det datum som enkäten senast 
ska vara enkätförfattaren tillhanda och vart den sen ska skickas ska också stå med i 
följebrevet. Utgår det någon form av ersättning för besväret, t.ex. i form av pengar eller 
någon produkt ska det framgå tydligt i följebrevet. 

Utformningen på en enkät ska vara estetiskt tilltalande och väcka respondentens intresse. 
Formuläret ska ha en klassisk utformning och den får inte överösas med färg som ger den 
ett barnsligt utseende och då inte tas på allvar. För att ge enkäten en bra struktur bör frågorna 
stå i kronologisk ordning och även ordningsföljden på svarsalternativ är viktig då tendenser 
visar på att de svarsalternativ som ligger överst är de svar som kryssas i mest. 31 

2.2 Metodval 
Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa delen är då det endast är några få 
utvalda situationer som studeras; miljonprogrammet i tre städer. Studien fick kvantitativa 
inslag då en enkätundersökning utfördes, men även genom att en form av forskningsprocess 
genomfördes.  

Studien avgränsades till tre städer, samt tre stadsdelar i respektive stad vilket gjorde urvalet 
begränsat. Redan tidigt i studien valdes enkät ut som en delmetod för arbetet, då 
informationen om de kommunala bostadsbolagens renovering enklast kunde kartläggas 
genom en enkät. Den skickades ut till elva respondenter, vilket motsvarar storleken på vårt 
urval. Två olika enkäter skickades ut till respondenterna beroende på om de var kommun 
eller kommunalt bostadsbolag.  

2.3 Urval 
Studien är begränsad till att studera miljonprogramsområden i de tre största städerna i 
Sverige; Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna valdes ut då det var i storstäderna som 
bostadskrisen var som mest akut och flest antal miljonprogramslägenheter uppfördes där. 
Som en ytterligare avgränsning studeras endast miljonprogramsområden med flerbostadshus 
med upplåtelseform hyresrätt där ett kommunala bostadsbolag äger fastigheten. Hyresrätter 
valdes ut då många miljonprogramshus är av den upplåtelseform, samt att renoveringen då 
ska ske av hyresbolaget och inte av hyresgästen.  

På grund av avgränsningen föll det naturligt att urvalet för enkäter blev de tre kommunerna 
och samtliga kommunala bostadsbolagen i respektive kommun.  

  

31 Metodpraktikan s. 238, 246(uppl.4) 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Den första fasen i studien var planeringsfasen, då en hypotes formulerades samt planering 
och utformning av undersökningen påbörjades, vilket resulterade i en enkät. Därefter följde 
datainsamling genom inläsning av litteratur, lagtext och elektroniska källor av olika slag. I 
analysfasen studerades den insamlade datan, men till skillnad från en renodlad kvantitativ 
forskningsprocess, användes inga direkta statistiska metoder. Dock genomfördes de två 
obligatoriska momenten som analysfasen innehåller; beskrivning av materialet och uträkning 
av värden. 

Miljonprogrammet är ett stort ämnesområde där det är lätt att sväva ut för mycket. Till en 
början lästes översiktsplanerna för de tre städerna samt dokument om bostadsutvecklingen i 
respektive stad. Även flertalet artiklar lästes för att skapa en bild över vad media skriver om 
angående miljonprogrammet. Informationen från översiktsplanerna och andra dokument 
kring städernas miljonprogramsbebyggelse fördes sedan in i ett eget avsnitt i uppsatsen.  

Miljonprogrammet var ett politiskt beslut och för att få en inblick i hur de styrande 
politikerna resonerade och påverkade under perioden, gick vi igenom de SOU:er som var 
aktuella under miljonprogramsperioden. Lagar som reglerat och reglerar bebyggelse 
studerades för att få en bild av hur lagstiftningen har förändrats från då till nu. Även 
historiska dokument lästes för att få en bakgrund till hela miljonprogrammet, vilka 
tillsammans med SOU:er och lagar blev examensarbetets teoridel.  

Då urvalet av personer vi skulle kontakta inte var stort valde vi att redan andra veckan 
utforma två olika enkäter samt tillhörande följebrev; en enkät till kommunerna och en till 
bostadsbolagen. Enkäterna arbetades igenom under flera dagar och lästes även av två andra 
studenter som gav oss konstruktiv kritik och förbättringsförslag. Därefter kontaktades 
kommunerna och bostadsbolagen per telefon, för att kunna skicka ut enkäten till lämplig 
person. Väldigt få hade en inblick i miljonprogrammet och vi fick prata med flera olika 
personer innan någon lämplig person kunde tänka sig att svara.  

Det inlästa materialet från insamlingsfasen tillsammans med svaren från enkäterna är det som 
ligger till grund för det underlag som examensarbetet bygger på.  

Metoddelen togs från våra arbeten (Julia Gustafsson och Cornelia Back) i en tidigare kurs – 
Vetenskaplig metod och teori (VMT 400, Studieperiod 3 VT 15, 7.5 hp, Examinator Ulf Ernstson 
vid Högskolan Väst) där en rapport angående kvalitativ, kvantitativ samt enkät utformades. 
Materialet från de två rapporterna arbetades igenom och sammanställdes. 

Flertalet böcker lånades på biblioteket samt av vår handledare för att få skriven litteratur och 
inte endast internetbaserade källor.  
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I studiens startskede skrevs en hypotes för att ha något att jämföra med i slutet, då 
frågeställningarna har besvarats. Den skulle användas för att se hur bilden av 
miljonprogrammet ändrades genom arbetets gång. Hypotesen utgick från de första 
frågeställningarna, dock ändrades de under arbetets gång vilket gör att inte hela hypotesen 
var aktuell på slutet men den omfattade trots förändrade frågeställningar största delen av 
uppsatsen. Hypotesen användes sedan som ett underlag till diskussionen.  

Resultatet av studien sammanställdes genom att kontrollera de olika frågeställningarna och 
skriva svar på dem. Även enkätsvaren angavs som resultat. Analysen skedde utifrån de olika 
frågeställningarna.  

2.5 Metoddiskussion 
Enkät valdes tidigt som en metod till få den information som eftersöktes. Då det kan ta tid 
att få in svar på en enkätundersökning skickades den ut redan andra veckan för att öka 
möjligheten till ett godtyckligt resultat. Att använda bl.a. enkät som en tillförlitlig källa att 
grunda sina slutsatser på visade sig vara en brist, då svarsfrekvensen inte blev så hög som 
förväntat. Innan enkäterna skickades ut ringde vi och försökte komma i kontakt med rätt 
person inom bostadsbolagen och på kommunerna. Det är möjligt att intervju hade varit ett 
bättre alternativ än enkät, men uppfattningen vid kontakt med de olika bolagen och 
kommunerna är att okunskapen varit stor. Om intervju valts som informationskälla hade 
svaren garanterat kommit in. Nu har det vilat en ovisshet kring enkätsvaren, vilken har varit 
befogad. Samtidigt är det möjligt att det hade uppkommit problem med att hitta personer 
som är villiga att ställa upp. Tanken med metoden var bra men genomförandet blev tyvärr 
inte som planerat. Det hade varit lämpligt med intervjuer som komplement till 
enkätundersökningarna men den bristfälliga svarsfrekvensen kunde inte förutspåtts.  

Om valet skulle fallit på intervju hade en avgränsning behövt göras mycket tidigare än vad 
som kändes möjligt under inledningsfasen. Risken hade varit att avgränsningen inte hade 
varit genomtänkt och att ändringar hade behövts göras senare under arbetets gång. Ett av de 
svåraste momenten i arbetet var att bestämma avgränsningarna. Då miljonprogrammet var 
en rikstäckande satsning som involverade flera olika ämnesområden fanns det många 
infallsvinklar som vi kunde välja att inrikta oss på. Inläsningsperioden var ganska lång för att 
komma in i ämnet men även för att få en bild av vad vi ville att studien skulle behandla. På 
grund av att det var mycket som vi var tvungna att läsa igenom valde vi avgränsningar i 
studien ganska sent, vilket gjorde att vi hade en ganska bred kunskap inom 
miljonprogrammet innan vi riktade in oss. Skulle arbetet gjorts om idag skulle vi troligen varit 
lite snabbare med att avgränsa oss vilket skulle effektiviserat arbetet något. Samtidigt anser 
vi att studien inte skulle blivit lika genomarbetat om en klar riktning redan skulle tagits ut 
från början.   
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3 Teori 
Under 30- och 40-talet dominerades stadsplanemönstret av parallellställda trevåningshus, 
med mellanliggande gator och gårdar. Idealet var både anonymt och likformigt men samtidigt 
var det viktigt med luft och ljus. Byggnaderna under 50-talet däremot placerades ofta i räta 
vinklar. Även in på 60- och 70-talet var det de funktionalistiska idealen som dominerade och 
upp till tio våningar var tillåtna. Områdena var storskaliga och av liknande 
bebyggelsekaraktär, där ingen hänsyn togs till vegetationen. 

Under 2000-talet har detaljplanerna börjat frångå den slutna kvartersmodellen och istället är 
kontakt med vatten och natur viktigt, liksom gatubilden. För att skapa en arkitektonisk effekt 
används ibland enstaka högre hus men annars är husen vanligtvis mellan fem och åtta 
våningar.  32 

3.1 Berörda lagar 
Utformningen av miljonprogrammet präglades av vilka lagar, stadgar och normer som var 
styrande under tidsperioden som miljonprogrammet varade. Byggnadsutformning och 
konstruktion bestämdes av de styrande politikerna och byggbolagen var i många fall tvungna 
att följa bestämmelserna. 

Lika så gäller idag när miljonprogramsbeyggelsen nu ska renoveras. Nya lagar och 
förordningar har tillkommit sedan 60- och 70-talet och bestämmelser finns nu på hur den 
gamla bebyggelsen ska anpassas till de krav som ställs på hus i dag, samtidigt som den gamla 
ska bevaras genom varsamhetsbestämmelserna.  

Byggnadsstadgan 1959:612  
Byggnadsstadgan från 1960 var gällande under de första åren av miljonprogramsperioden. 
Syftet med byggnadsstadgan var att hela Sverige skulle få enhetliga byggnadsbestämmelser, 
vilket gjorde att alla lokala byggnadsordningar avskaffades.33 Regelsamlingen innehöll bl.a. 
bestämmelser kring förvaring och hygien. Enligt 46 § ska en byggnad innehålla möjlighet till 
trevnad och god hygien men även förvaringsutrymmen samt sanitär utrustning. Om en byggnad 
innehar mer än två bostadslägenheter ska den enligt 47 § exempelvis ha sopnedkast, en 
rumshöjd på minst 2,5 meter samt tillgång till tvättstuga. Lägenheterna ska helst vara 
genomluftbara och ha ett förvaringsrum likt vindskontor samt ett utrymme för 
matvaruförvaring.  

BABS  
I samband med att byggnadsstadgan upprättades gav Byggnadsstyrelsen ut en ny version av 
BABS som även den trädde i kraft 1 juli 1960, där skillnaden från tidigare utgivna 

32 Så byggdes husen. s. 28-29 
33 Byggregler – en historisk översikt. Boverket.  
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publikationer var att reglerna i den nya versionen inte var bindande. 34 Åtta år senare utkom 
en ny BABS i samband med att SBN 67 gavs ut.   

Svensk byggnorm 1967 
SBN trädde i kraft 1 januari 1968 och styrde miljonprogrammets byggande under mer än 
halva dess period. Den innehöll både bindande föreskrifter och icke bindande råd och 
anvisningar. Redan i SBN 67 föreskrevs att bostadslägenheterna skulle ha ett anpassat 
ventilationssystem. När miljonprogrammets bebyggelse nu ska renoveras handlar mycket om 
energieffektivisering och allmän upprustning. 

Äldre plan- och bygglagen (1987:10) 
Bestämmelserna i ÄPBL syftade till att ”med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (1 kap 1 §). Enligt 2 kap. 
2 § skulle hänsyn tas till natur- och kulturvärden vid planläggning. Även grönområden, 
kommunikationer och god livsmiljö skulle beaktas. 3 kap. ställde krav på byggnaderna, 
gällande utformning men även placering.  

Vid uppförande av byggnader behövde hänsyn tas till natur- och kulturvärden samt 
omgivningen, enligt 3 kap. 1 §. I och med införandet av ÄPBL infördes varsamhetskravet 
3 kap. 10 §, som innebar att ändring av en byggnad, exempelvis vid renovering, skulle utföras 
varsamt så att inga värden skadades. Det kunde t.ex. handla om värden som var viktiga ur 
historisk eller byggnadsteknisk aspekt. Samtidigt ställdes krav på byggnadens underhåll, 
utsidan skulle vara i vårdat skick och värden ur exempelvis historisk aspekt samt byggnadens 
karaktär skulle beaktas, enligt 3 kap. 13 §. 

Plan- och byggförordning (1987:383) 
I samband med ÄPBL infördes även ÄPBF. Förordningen innehåller de föreskrifter som ska 
användas vid tillämpningen av ÄPBL. I förordningen finns exempelvis förtydligande om hur 
byggnadshöjd ska beräknas och huruvida vind räknas som våning i en byggnad eller inte.   

Prop. 1997/98:117. Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och 
design 
Regeringen gav i prop. 1997/98:117 ett förslag till förändring av 3 kap. 10 § i ÄPBL om att 
”ändringar av byggnader skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas”. Skälen 
handlade bl.a. om att byggnadens särdrag skulle bevaras vid ändringar. Kulturmiljövårdens 
utveckling låg till viss del till grund för propositionen då den förändras mot att ombesörja 
både landskaps- och bebyggelsemiljöer och inte enbart enstaka föremål. Särdrag ändrades till 
karaktärsdrag då det avsåg inrymma även bebyggelsens samspel med omgivningen och inte enbart 
detaljer på byggnaden. Varsamhet skulle tas till sådant som färgsättning, byggnadsmaterial 
och form vilket kan vara tidstypiska karaktärsdrag av bevarandevärden.  

34 BABS från 1947 till 1968 – Boverket.   
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Propositionen innehöll även ett förslag till förtydligande om att ”en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelsemiljön anges uttryckligen som ett allmänt intresse”.  Regeringen ansåg att estetiken skulle 
anslutas till de olika aspekter som redan stod som allmänna intressen; de miljömässiga, 
tekniska och funktionella perspektiven. Förslaget innebar att 3 kap. 1 § skulle förtydligas så 
att ”byggnader skall ges en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande”. Ändringen skulle införas i 
2 kap. 2 § där planläggningen skulle ”främja en estetiskt tilltalande utformning” och inte endast en 
ändamålsenlig struktur, som det tidigare stod. 

Lag om energideklaration för byggnader (2006:985) 
Lagen om energideklaration infördes 2006 med syftet om att främja en effektiv energianvändning 
och en god inomhusmiljö i byggnader. Varje byggnad ska ha en energideklaration och det är ägarens 
skyldighet att se till att det finns en sådan. Deklarationen är giltig i tio år och ska utföras av 
en oberoende expert. Den innehåller bl.a. information om radon, uppvärmd area i huset samt 
den totala energianvändningen för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 
fastighetsel. Även åtgärdsförslag för att minska energianvändning ska finnas med, om 
energiexperten har några sådana. Vid nybyggnation måste energideklaration göras inom två 
år. 35 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
PBL 8 kap. behandlar ”krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser”. 
Grundtanken är att byggnaden ska vara lämpad för det ändamål den är avsedd att användas 
till, enligt 8 kap. 1 §. Det gäller med tanke på färg och form men även materialval samt 
anpassning till rörelse- och orienteringsnedsatta personer. Det finns flera krav på tekniska 
egenskaper som ett byggnadsverk måste uppfylla enligt 8 kap. 4 §, bl.a. bärförmåga, 
energihushållning, värmeisolering och brandsäkerhet. 

Underhållskravet i 8 kap. 14 § avser att byggnadens skick ska vara så pass bra att de tekniska 
egenskaperna som nämns i 8 kap.4 § inte påverkas. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens 
karaktärsdrag och särskilda värden, vilka ska bevaras vid renovering och underhåll, enligt 
8 kap. 14 § och 17 §. Det är aktuellt vid miljonprogramsrenoveringen då många av detaljerna 
på husen är tidstypiska och vid för stora renoveringar och ändringar kommer en svensk 
bebyggelseepok att gå i graven.  

Plan- och byggförordningen (2011:38)  
PBF kom samtidigt som PBL. Det innebär att den renovering som är pågående och planerad 
för miljonprogramsbebyggelsen, regleras de två bestämmelserna. PBF innehåller föreskrifter 
för att uppfylla exempelvis lämplighetskraven i PBL. 3 kap. 1 § säger som ett exempel att en 
byggnad ska ha avskilda utrymmen för vila, matlagning, hygien, förvaring, måltider och 
samvaro. 3 kap. 4 § medger att en byggnad inte behöver ha hiss om den har färre än tre 
våningar. 

35 Vad är en energideklaration? Boverket.  
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Föreskrifter om energi och energieffektivisering har ändrats sedan miljonprogrammet 
byggdes. I 3 kap. 14 § står det att ”ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning 
och ventilation ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn 
till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för användarna 
tillfredsställande”. Det krävs för att uppfylla kravet som PBL 8 kap. 4 § ställer på 
energihushållning och värmeisolering.  

Enligt 6 kap. 5 § krävs det inte lov för vissa åtgärder men dock anmälan, vilket är viktigt att 
beakta vid renoveringen av miljonprogramshus. Det handlar om anmälan för att exempelvis 
riva eller ändra en byggnad, så att dess bärande delar berörs eller förändra planlösningen 
markant. Det är förekommande att hiss installeras på trevåningshus vid renoveringen, trots 
att det inte är ett krav; åtgärden kräver en anmälan. Anmälningsplikten gäller även för ändring 
av ventilation eller vattenförsörjning, vilket kan bli aktuellt vid energieffektivisering vid 
renovering. 

Boverkets byggregler (2011:6) 
BBR 18 kom ut år 2011 och innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL och PBF. Till 
skillnad från tidigare BBR innehåller nr 18 regler om ändring av byggnader, brandskydd och 
energihushållning för att bättre överensstämma med PBL. 36 Enligt föreskrifterna till PBL 8 
kap. 17 § ska ändringar på byggnader utföras varsamt, vilket kan få påverkan på renoveringen 
av miljonprogrammet. Varsamhetskravet infördes i ÄPBL, vilket fick effekt direkt då en 
renoveringsvåg av miljonprogrammet fick fart på 80- och 90-talet. Hänsyn ska tas till 
karaktärsdrag samt till egenskaper som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, konstnärlig, 
miljömässig och byggteknisk synvinkel. Byggnaden får inte förvanskas om den är värdefull 
enligt PBL 8 kap. 13 §.  

Enligt BBR 19 ska hiss installeras vid renovering av flerbostadshus på mer än två våningar. 
De regler som gällde vid miljonprogrammets uppförande tillät upp till tre våningsplan i 
flerbostadshus utan hiss, vilket nu kan få konsekvenser vid renovering. Energieffektiviteten 
är viktig och effektiv värme-, kyl- och elanvändning ska tillsammans med lågt kylbehov och 
låga värmeförluster bidra till resursoptimering. 

Enligt BBR 20 ska entréer vara utformade så att rörelsehindrade och personer med nedsatt 
orienteringsförmåga ska kunna använda dem. Samtidigt ska även rum i lägenheter, balkong, 
uteplats och terrass vara handikappanpassade.  

  

36 Ny plan- och bygglagstiftning. Boverket.  
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Boverkets konstruktionsregler 
Boverket har även upprättat konstruktionsregler genom BKR. Den 1 januari 1994 trädde de 
första i kraft, BKR 1. BKR innehåller allmänna råd och föreskrifter gällande konstruktion av 
byggnader.  År 2011 upphörde BKR att gälla och ersattes då av EKS 7. Föreskrifterna om 
energieffektivitet har ändrats sedan bostäderna uppfördes, och idag finns det nya krav på 
bostäder enligt lag (2014:267) om energimätning i byggnader.37   Även boverkets allmänna 
råd ersattes med nya, ”Boken om lov, tillsyn och kontroll” upphörde att gälla då Boverkets 
allmänna råd numera ska ingå i BFS-serien. Exempelvis infördes ”Allmänna råd om analytisk 
dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD”. 38 

Övriga lagar och bestämmelser 
Det fanns fler lagar och bestämmelser som reglerade byggandet förr och ända fram till 
införandet av PBL, då flertalet bestämmelser upphävdes. Lagen (1994:847) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. upphävdes tillsammans med dess förordning 
(1994:1215). Även förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem och 
förordning (1999:371) om kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i 
byggnadsverk upphävdes samtidigt. Boverkets föreskrifter ersattes med nya, t.ex. ersattes 
BBR 1 av BBR 18. Boverkets allmänna råd, såsom ”Boken om lov, tillsyn och kontroll” upphörde 
att gälla då Boverkets allmänna råd numera ska ingå i BFS-serien. Exempelvis infördes 
”Allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD”. 39  

Vid hyreslägenheter ska hyreslagen (JB 12 kap.) tillämpas vid fastställning av hyran. 
Bestämning av hyran görs genom avtalsfrihet eller genom skälighetsprövning om det gäller 
enstaka lägenheter. Hyreslagen ålägger dessutom fastighetsägaren att utföra periodiskt 
underhåll vid t.ex. målning och tapetsering etc. Hyresgästen har rätt att ha en underhållen 
standard och hyresvärden är inte berättigad att höja hyran som ersättning för utfört underhåll.  
Hyran ska ligga på en sådan nivå att hushållen kan bo i en god bostad till en bra skälig hyra 
och att det rationellt skötta bostadsföretaget kan täcka fastighetskostnaderna inklusive 
underhållsavsättningar med hyresintäkter.    

Besittningsskyddet fanns även på hyresrätter under miljonprogramsåren och är en säkerhet 
för hyresgästen så att denne inte kan bli av med sin lägenhet utan orsak. I de fall då 
hyresgästen inte får bo kvar i sin bostad till följd av renovering eller på annat sätt förorsakats, 
ska hen bli erbjuden en likartad lägenhet i utbyte. Lägenhetens skick på tillträdesdagen ska 
ha en standard som kan klassas som allmänt godkänd enligt 9 § hyreslagen. Även underhållet 
ska ske löpande över tid enligt 15 § hyreslagen. Fullgör inte hyresvärden sina förpliktelser att 
hålla lägenheten i ett godtagbart skick har hyresgästen rätt till nersättning av hyran. 
Alternativt att hyresgästen gör reperationsåtgärder på hyresbolagets bekostnad. 40  

37 Nya regler för att främja energieffektivisering i byggande 
38 Ny plan- och bygglagstiftning. Boverket.  
39 Ny plan- och bygglagstiftning. Boverket.  
40 Solidarisk bostadspolitik: betänkande. s. 130,132, 358 
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3.2 Bakgrund till miljonprogrammet 
En delegation tillsattes år 1933 för att undersöka och kartlägga bostadsformerna som rådde. 
Utredningen resulterade i att en byggnadslånebyrå skapades under 40-talet vilket bidrog till 
att kvaliteten på nybyggda bostäderna kunde kontrolleras. De villkor som ställdes på 
bostäderna finns i normsamlingen ”God bostad” som Bostadsstyrelsen gav ut. För att 
kontrollera om standarden på bostäderna hade blivit bättre sedan 40-talet genomfördes år 
1964 en kompletterande studie om svenskarnas bostadsvanor som redovisades i skriften 
”Bostadsvanor och bostadsnormer”. Utifrån studien kunde slutsatser dras om att lägenheterna 
skulle vara lättstädade, lätta att möblera och passa det moderna levnadssättet. När teven kom 
på 50- talet började det tidigare finrummet användas som vardagsrum. Även badrummens 
standard höjdes på 50-talet. I lägenheter med tre rum fanns det ofta ett rum och en extra 
toalett i anslutning till hallen som lämpades för uthyrning. Det blev även viktigare med ljusa 
lägenheter och krav på möjlighet till solinsläpp infördes.41 

År 1947 kom byggnadslagen som har haft stort inverkan på byggandet i Sverige. Genom 
lagen fick kommunerna planmonopol vilket ledde till en friare planering vid nybyggnation. 
Kommunernas generalplaner fick stor betydelse och var utgångspunkten vid detaljplanering 
i tätorterna, men de kunde även behandla en hel kommun. 42 

Bostadskrisen fortlöpte under 30-, 40-, och 50-talet, trots socialdemokraternas direktiv om 
modernisering och nybyggnation. I slutet av 50-talet var läget akut och någon typ av åtgärd 
för att öka bostadsbyggandet var tvungen att utformas. I Stockholm hade läget blivit 
katastrofalt och år 1960 stod 106 910 personer i bostadskö. 43 Även övriga storstäder var hårt 
drabbade då bostäderna var för få i förhållande till befolkningen och standarden på de 
befintliga bostäderna var dålig. 

För att råda bot på krisen tillsattes en ny bostadsutredning samtidigt som gemensamma 
bostadsstadgar för alla kommuner infördes under 1959. Resultatet av bostadsutredningen 
visade på ett behov av en miljon bostäder för att få bukt på bostadsbristen. Utredningen 
finns presenterad i ”Höjd bostadsstandard” (SOU 1965:32) och ligger till grund för det 
riksdagsbeslut som togs vilket blev starten för en helt ny bebyggelseepok, 
miljonprogrammet.44  

  

41 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 9, 30-31 
42 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 10 
43 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 9 
44 Knitting House – Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen 
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Under början av 60-talet revs uppemot 24 000 lägenheter runt om i Sverige, främst i städerna. 
Oftast var det de mindre lägenheterna med låg standard, som saknade moderniteter som 
centralvärme och WC eller badrum, som revs för att ge plats åt större mer modern 
bebyggelse. Om rivningen av de gamla lägenheterna slås ut mot de nya som byggdes, 
skapades det ungefär 200 000 nya boendemöjligheter mellan åren 1961 och 1963. I 
rivningskvoten på 24 000 lägenheterna finns inte bara de lägenheter som jämnades med 
marken, utan även ombyggnaden av flera små lägenheter som slogs ihop till en större. Även 
de bostadslägenheter som blivit kontor ingår då de inte räknas som bostadslägenhet längre.45  

Under slutet av 60-talet genomfördes mängder av utredningar, en av de mest betydelsefulla 
för miljonprogrammet var kreditförsörjningsutredningen som resulterade i ett statligt 
kreditinstitut. Den statliga kreditförsörjningen har haft stor betydelse för bostadsmarknaden. 
Genom den nya delegationen bestämdes att det skulle vara samma villkor på bostadskredit 
som för fastighetslån. Kreditgivningen skulle vara utformad så att den främjade ett 
välplanerat byggande och underlättade för stora fleråriga projekt. Systemet skulle inriktas på 
fleråriga projekt som innefattade flerbostadshus med förhandsbesked om bostadslån.46   

För att ett statligt ”bolån” skulle kunna genomföras krävdes att bebyggelsemarken var 
kommunal. Genom det statliga lånet fick kommunerna större möjligheter att kontrollera och 
styra vad som byggdes på den kommunala marken. 80 % av all nybyggnation av 
flerbostadshus byggdes på kommunal mark eller mark som upplåtits av kommunen. 47 

Kommunerna uppmuntrades under miljonprogramsåren, att i sina detaljplaner, öka 
bostadsproduktionen och satsa på mer storskaliga bostadsprojekt. Genom bestämmelser i 
detaljplanen kunde kommunerna reglera viktiga faktorer inom planområdet såsom 
byggnadernas storlek och yttre form. Krav på innehåll och kostnader i form av t.ex. ramar 
för lägenhetsfördelning och hyra kunde ställas i exploaterings- eller markupplåtelseavtalet, 
som upprättades i samband med ny exploatering i ett område. 48 Byggnationen i kommunerna 
var hög och de storskaliga projekt som omfattade minst 1000 nya lägenheter gynnades 
framför de småskaliga genomtänkta projekten som hade präglat byggandet under 50-talet. 
Under 60-talet togs ett antal nya direktiv fram för att säkerställa kvalitet och effektivisera 
byggandet runt om i kommunerna.49 Ett direktiv var byggindustrialiseringsutredningen (SOU 
1968:43) som uttrycker att ”Projekten skall ha hög grad av enhetlighet. Sträng variantbegränsning skall 
iakttagas ifråga om byggnadsmått och byggdelar, trapphus, planlösningar och utformning i övrigt. Antalet 
hustyper skall likaledes vara begränsat.”  

  

45 Höjd bostadsstandard: betänkande s. 57 
46 Upphandling av stora bostadsprojekt: delbetänkande s. 36 
47 Konkurrens i bostadsbyggandet: betänkande s. 33 
48 Konkurrens i bostadsbyggandet: betänkande. s. 61 
49 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s. 11 
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Den höga produktionstakten innebar att byggandet behövde mekaniseras och rationaliseras. 
Totalentreprenad infördes i samband med miljonprogrammets start där byggbolagen fick 
ansvaret för projektering och genomförande, vilket ledde till en industrialisering av 
byggandet.50 Oavsett hustyp skulle byggandet vara standardiserat och rationellt; 
serieproduktion där samma hus byggdes flera gånger var vanligt förekommande. Det skulle 
minska kostnaderna vid produktionen samt tiden mellan bygglov till uppfört hus. 

För att uppnå serieeffekt krävs inte att byggnaderna är helt identiska, dock måste 
byggnaderna ha identiska arbetsoperationer och byggas i samma material med begränsat antal 
hustyper. Genom att ha ett gemensamt tillvägagångsätt och konstruktionssystem kan samma 
utrustning, arbetsmetod (inlärningsprocessen sker bara en gång) och arbetsorganisation 
användas. Genom serieproduktion där samma moment upprepas blir resultatet oftast bättre 
för varje gång samt billigare och mer tidseffektivt. Under miljonprogramsåren kunde 
byggherrarna uppbringa nya bostadshus på två olika sätt; antingen genom att bygga själva, 
egenregiproduktion, eller genom att låta någon annan bygga och sedan upphandla om 
entreprenörförfarande. 51  

Inom begreppet byggherre ingår: 52 
 Offentlig byggherre som förvaltas av stat, kommun eller allmännyttiga beställare. 
 Kooperativ byggherre som är en bostadsrättsförening, t.ex. HSB och Riksbyggen. 
 Enskild byggherre som är ett privat företag, byggnadsentreprenadföretag. 

 
Om industriellt byggande tillämpas vid nybyggnation blir byggkostnaderna betydligt lägre 
och byggandet mer effektivt jämfört med den mer traditionella metoden där varje hus byggs 
som en unik enhet. Genom medvetna och genomtänkta val vid t.ex. hustyp, materialval och 
organisation kan stora pengar sparas.  För att åstadkomma ett mer tidseffektivt byggande kan 
standardisering av olika byggnadsdelar vara en lösning. Standardisering av bl.a. dörrar, 
fönster, snickerier, trappor, balkongelement och installationer genom hela 
bebyggelseprojektet är en hållbar lösning som underlättar byggandet. Styrningen av de 
måttsamordnade byggnadsdelarna ger tillverkningsserier som motsvarar en industriell 
produktion. Samtidigt kan ändå variation, anpassningsbarhet och föränderlighet på 
byggnadsdelarna tillgodoses. 53   
 
  

50 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 10 
51 Upphandling av stora bostadsprojekt: delbetänkande s. 39, 17 
52 Upphandling av stora bostadsprojekt: delbetänkande s. 81, 83- 84 
53 Upphandling av stora bostadsprojekt: delbetänkande s. 164 
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Från och med år 1963 fram till år 1993 var kommunerna enligt lag (1947:523) om kommunala 
åtgärder till bostadsförsörjningens främjande mm tvingade att upprätta byggnadsprogram 
där de beskrev det möjliga bostadsbyggandet under den närmaste femårsperioden samt angav 
storleken på byggandets omfattning med hänsyn till planeringsläget och 
produktionsförutsättningarna. Programmet skulle innehålla både nybyggnation och 
modernisering av bostäder. Vissa kommuner skulle dessutom redovisa ett särskilt 
bostadssaneringsprogram. Byggnadsprogrammet skulle även redovisa faktorer inom mark, 
bebyggelseplan, fastighetsbildning, gator och VA. 54   

Under 60-talet började vissa enstaka kommuner i Sverige att anordna 
markanvisningstävlingar, och Stockholm var tidigt ute. Stockholms fastighetsnämnd 
upprättade en tävling för enskilda byggherrar gällande byggnadsuppdraget avseende tre 
bostadsområden om sammanlagt 2000 lägenheter i stadsdelen Akalla gård på Järvafältet. 
Uppdraget avsåg, utöver själva byggnationen, även ägande och förvaltande av bostadshusen 
med tillhörande mark och anläggningar (dock fick de senare överlåta förpliktelserna till någon 
annan). Vid markanvisningstävlingar kunde kommunen exempelvis ställa krav på låga hyror 
och att standarden på lägenheterna inte skulle vara högre än att de uppfyllde de allmänna 
kvalitetskraven för att hålla nere byggnationskostnaderna. 55    

I samband med ÄPBL som kom år 1987 infördes kravet på varsamhet. Det är viktigt, 
framförallt för en vardaglig bebyggelse som miljonprogrammet var, då de byggnaderna inte 
har något särskilt skydd. Förändringar ska alltid ske på byggnadens egna villkor och hänsyn 
ska tas till byggnadens och omgivningens kvaliteter och egenskaper. 

3.3 Bebyggelsens utformning 
Under miljonprogrammet planades tomtmark ut för att underlätta byggandet. Bergig mark 
sprängdes bort och befintlig vegetation undanröjdes vilket innebär att många av husen sedan 
byggdes på sprängstensfyllning. 

Miljonprogrammet kopplas ofta ihop med en storskalig bebyggelse. Under senare delen av 
perioden byggdes mycket renodlade småhusområden, annars var det i huvudsak 
flerbostadshus som dominerade miljonprogrammet. Flerbostadshusområdena bestod oftast 
av fyra olika hustyper; lamellhus, skivhus, loftgångshus och punkthus. Det fanns även 
produktioner där både radhus, punkthus och loftgångshus kombinerades inom samma 
bostadsområde.  

  

54 Solidarisk bostadspolitik: betänkande. s. 31 
55 Konkurrens i bostadsbyggandet: betänkande. s. 167-168 
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Lamellhus var den vanligaste typen av flerbostadshus och består av två till fyra våningar där 
trevåningshus utan hiss var vanligast; de var oftast av principen betongstomme. Från början 
byggdes lamellhusen med putsfasad och sadeltak som täcktes med betongpannor eller 
lertegel, men efter en tid byttes byggmetoden ut mot betongelement med motfallstak.56 

Skivhus är också lamellhus men med mer än fyra våningar där även suterrängvåningar kan 
förekomma.57 De har vanligtvis motfallstak och är alla riktade i samma väderstreck. Från 
början var fasaderna av puts men allt eftersom byttes de ut mot betongelement. Stommen 
bestod av betong och produktionsmetoden krävde plan mark vilket gjorde att ny växtlighet 
planterades efter att husen byggts.58 I miljonprogrammets början var det vanligt med hus på 
åtta till nio våningar. I början av 70-talet begränsades skivhusen ofta till sex våningar, men i 
vissa kommuner i landet återtogs de höga husen i slutet av miljonprogramsperioden.59 

Loftgångshusen har gemensamt trapphus som leder till en loftgång och därifrån har varje 
lägenhet en egen ingång. De har vanligtvis mellan två och sju våningar, ibland även 
suterrängvåningar. Hiss förekommer oftast. Loftgångshusen blev vanligare mot slutet av 
perioden. De var ekonomiska då trapphusen och hissarna kunde nå ut till fler lägenheter än 
i de vanliga lägenhetshusen. 

Punkthusen var vanligare under 50-talet och produktionen trappades ner under 60-talet. 
Husen hade vanligtvis motfallstak och ett trapphus centralt i huset, vilket ledde till mellan 
fyra och sex lägenheter per våningsplan. Utifrån ser de ut som lamellhus då de är 
rektangulära. Under deras populära tid uppfördes vissa låga hus, med endast tre våningar, 
men hus med fler än fem våningar var den vanligaste modellen. 60 Husen var vanligast i 
Göteborg och Stockholm medan endast få uppfördes i Malmö. 61 

Oavsett var i husen lägenheterna låg såg de likadana ut och husen byggdes parallellt med 
varandra eller i rät vinkel mot varandra med mellanliggande gårdar. 

Radhus var den typ av småhus som var mest dominerande under miljonprogramsåren och 
mer än hälften av alla småhus var radhus. 62 Även parhus var vanliga samt friliggande villor, 
kedjehus och atriumhus. Under rekordåren var det frekvent förekommande att småhusen 
uppfördes i grupper, ibland flera hundra liknande småhus. Småhusen hade 
standardutföranden som sedan kunde kombineras på olika sätt.  
  

56 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975.s. 61-62 
57 Miljonprogrammets framtid – intervju med Tyke Tykesson 
58 Så byggdes husen. s. 31 
59 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975.s. 61-62 
60 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975.s. 61-62 
61 Miljonprogrammets framtid – intervju med Tyke Tykesson 
62 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975.s. 62 
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3.3.1 Nollenergihus 
Nollenergihus uppfyller kraven för passivhus som innebär att byggnaderna är välisolerade 
med låga värmeförluster. Till största delen värms de upp genom energin som absorberas i 
huset. Grundtanken med ett nollenergihus är dessutom att det inte ska förbruka mer energi 
än vad som tillförts, sett under hela året. Det är vanligt med solfångare och solceller på 
nollenergihus som energitillförsel, som ska motsvara den energi huset använder under året.63 
Sveriges centrum för Nollenergihus har gett ut en kravspecifikation (FEBY 12) där 
kriterierna för nollenergihus står med. Kriterierna måste vara uppfyllda för att huset ska 
klassas som nollenergihus som säkras genom mätningar. Utöver denna specifikation så gäller 
även samma krav som ställs på ett passivhus, med fastställda bestämmelser på byggnadens 
energianvändning, värmeförlust, ventilation, ljudnivå inomhus, fuktsäkert byggande och att 
huset ska uppnå en termisk god inomhusmiljö.  

Vad som är ett nollenergihus kan inte ses från utsidan. De hus som byggs har helt olika 
utformningar och storlekar. Allt ifrån enfamiljshus till stora hyreskomplex byggs med hjälp 
av nollenergi tekniken. Ett sådant storskaligt bostadsprojekt ska byggas i Hammarbyhöjden 
i Stockholm där omkring 60 nya hyresrätter 64 ska färdigställas.   

Även offentlig service kan på sikt byggas med nollenergitekniken för att skapa ett hållbart 
samhälle. Redan idag finns Sveriges första skola som är byggd genom tekniken av 
självförsörjning. Skolbyggnaden tillsamman med den tillhörande allaktivitetshallen på 
Stadsskogens skola i Alingsås65 är den första som fått ett certifikat då byggnaden når upp till 
de krav som ställs på ett nollenergihus. Eventuellt kan skolan på sikt även nå upp till kriteriet 
att vara ett plusenergihus byggnaden producerar med energi än vad som förbrukas.  

3.3.2 Färg och form 
Byggnader som uppfördes under miljonprogramsåren har ofta liknande utformning och 
utseende. Till skillnad från de äldre husen som byggdes med beprövade tekniker och 
materialval, så experimenterades det mer under miljonprogramsåren. Nya obeprövade 
tekniker och material tillämpades på bebyggelsen för att effektivisera och hålla kostnaderna 
nere. Kärnfuru byttes bl.a. ut mot mer porösa träblandningar som en kostnadseffektiv åtgärd. 
Även plast i alla dess former fick genomslag och kunde användas inom många områden vid 
byggnationen. Tillsammans med olika hjälpämnen användes plasten bl.a. till rör, 
golvbeläggning och andra ytskikt. För att plast och andra obeprövade material skulle bli 
starkare och hålla bättre så användes asbest flitigt.66   

  

63 Sveriges centrum för Nollenergihus.  
64 Kaplan inviger nollenergihus i Stockholm   
65  Skola certifieras som nollenergihus  
66 Grafik: miljonprogrammet. Sveriges radio. 
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Tegel var ett vanligt material, men nu som fasad och inte som konstruktionsmaterial i 
stommarna. Det består av lera som sedan formats och bränts. Under slutet av 60-talet och 
in på 70-talet blev kalksandstegel populärt, även kallat mexitegel. Träpaneler var vanligt 
framförallt på småhusfasader, där hela fasaden kunde bestå av trä. På flerbostadshus var det 
vanligare att träet kombinerades med exempelvis tegel eller puts, även fasader beklädda med 
eternitskivor var vanligt förekommande. Eternitskivorna består av antingen cement blandat 
med asbest alternativt betongelement med fogmassa som ofta innehåller PCB. Även 
fasadmaterial som glasfiber och plåt användes för att ge rymd åt fasaderna. 67 

Trots flera olika fasadelement är betong det material som vanligen sammankopplas med 
miljonprogramsbyggandet. Från början var färgerna nedtonade men under 70-talet blev det 
allt vanligare med färger som rött, blått, brunt eller orange. 

Balkonger var ett givet inslag i nästan alla byggnader, antingen utanpå eller genom indragning 
i fasaden. I Malmö var indragning vanligast medan Stockholm och Göteborg ofta hade 
balkonger liggande utanpå fasaden. 68 Fronterna var vanligen gjorda av aluminium, gjuten 
betong, plåt eller eternit och de var viktiga för karaktären på fasaden. Fönsterna var ofta 
enkla och likformiga men genom variationer som flera arkitekter använde, förändrades 
byggnadens karaktär. Vanligt var att fönsterytan var indelad i en mindre och en större del 
varpå den mindre kunde nyttjas för att vädra. Fönsterbågarna bestod vanligen av trä men 
även metall började användas på 50-talet, dock främst på servicehus och inte på 
bostadshusen. Träets kvalitet var varierande och flera bågar har senare beklätts med plåt eller 
blivit helt utbytta mot metallbågar. 69 

Entréerna var en möjlighet att ge fasaderna en rytm. Dörrarna bestod ofta av finare material 
såsom stålplåt, ädelträ eller glas och kunde omges av kakel, sten eller marmor. Det var vanligt 
med genomgående entréer och portarna var ofta indragna i fasaden. Flera dekorativa element 
kunde finnas i entréerna vilket inte var vanligt förekommande i bostadshusen i övrigt. 70 

Utformningen av lägenheterna i flerbostadshusen skiljer sig inte så mycket åt mellan olika 
miljonprogramsområden. Golven i lägenheterna belades oftast med plastmattor där PCB 
användes som mjukgörare för att mattorna skulle bli mer lätthanterliga då de anlades. 
Köksinredningen var funktionell och tillverkades oftast av spånskivor med skiftesgångjärn. 
Elledningarna var ojordade och drogs allt som oftast i plaströr inne i väggarna. Badrummen 
hade en traditionell och enkel utformning där någon fuktspärr knappt existerade, eftersom 
badrummet installerades med badkar. Dusch var inte vanligt förkommande.71 

  

67 Grafik: miljonprogrammet. Sveriges radio.  
68 Miljonprogrammets framtid – intervju med Tyke Tykesson 
69 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975.s. 64 
70 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 65 
71 Grafik: Miljonprogrammet. Sveriges radio.  
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Framstående arkitekter  
Det finns flera arkitekter som varit delaktiga i utformningen av miljonprogramsbostäderna. 
Lars Bryde har bl.a. varit med och ritat stora områden i Rinkeby, Hässelby och Tensta. Han 
blev Sveriges Kooperativa Bostadsförenings (SKB) huvudarkitekt under 
50-talets slut och har ritat närmare 10 000 lägenheter. Han är mest känd för sin skicklighet 
som bostadsplanlösare. Han använde normsamlingen ”God bostad”s alla regelmått som en 
kvalitet i planlösningarna istället för att se de strikta angivelserna, av bredd och djup på allt 
från dörrar till garderober, som ett hinder.72 

Höjer-Ljungqvist är ett arkitektkontor som bl.a. producerade Kista i Stockholm. Deras 
utmärkande drag var stadsdelar där både centrum, skola och ibland även kyrka och bibliotek 
var representerade. 73 

I Farsta centrum finns tre stjärnhus med 16-17 våningar som ritades av arkitekterna Leif 
Reinius och Sven Backström och uppfördes under åren 1958-59. Arkitektduon ritade större 
delen av bebyggelsen i centrum.  

På Rymdtorget i Göteborg finns de första q-märkta husen i Sverige. 74 Det är arkitekten Sven 
Brolid som har ritat de fem punkthusen och arkitekten Bo Cederlöf som står bakom 
loftgångshuset.  

I Almgården i Malmö var flera arkitekter delaktiga i ritningen; Thorsten Roos, Kurt Hulting 
och Carl Nordström. De ritade husen på order av Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning AB. 
Byggentreprenören, som stor för byggandet, var bl.a. AB Skånska Cementgjuteri (som sedan 
blev Skanska 1984). De uppförde husen efter en metod som de valt att kalla för 
”Allbetongmetoden”. 75 

  

72 Stockholmsarkitekter. Stockholmskällan.  
73 Nationalencyklopedin Höjer–Ljungqvist  
74 Bergsjön. Stadsdelsvisa beskrivningar. Östra Göteborg- Göteborg stad s. 25 
75 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 44 
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3.3.3 Konstruktion 
Modulanpassning infördes som en följd av att byggandet hade industrialiserats och 
byggelementen fick standardmått som gjorde att allt fler byggnadsdelar tillverkades i förtid. 
Stommen i husen bestod av betong som antingen gjöts på plats, så kallad bokhyllestomme, 
eller med ett fabricerat elementsystem. Bokhyllestomme innebär att gavlarna och 
mellanväggarna är bärande och är sammangjutna med bjälklagen. Utfackningarna i 
långsidornas ytterväggar fylldes upp med exempelvis träreglar eller lättbetong och fick sedan 
ett ytskikt av någon typ av skivmaterial, tegel eller puts. Det var även möjligt att 
utfackningarna kombinerades med fasadelement av betong, som var förtillverkade. 

Betongstommarna kunde resas fort och en våning per vecka kunde byggas. Dock krävde 
konstruktionen plan mark, vilket ledde till att vegetationen jämnades ut, berg sprängdes bort 
eller så användes tidigare brukbar åkermark för nybyggnation.76 Småhusen hade vanligtvis en 
stomme av träreglar eller förtillverkade lättbetongelement. 

Grundläggningen på både flerfamiljs- och småhusen bestod främst av en armerad, gjuten 
betongplatta. Under plattan fanns lättklinker, packad sand, grus eller sprängsten. Om husen 
hade källare bestod källarmuren vanligtvis av en betongmur, gjuten på plats, i flerbostadshus 
medan det var vanligare med murade lättbetongblock i småhus. Sockeln bestod ofta av 
färdigtillverkade sockelelement, putsade eller skivmaterial som sedan låg på grundplattan.  

Sadeltak och motfallstak var de vanligaste typerna av tak på flerbostadshus. Motfallstaken 
blev moderna under miljonprogramsperioden medan sadeltaken är mer av en äldre svensk 
tradition. Motfallstaken ligger på takstegar av reglar som sedan stämplas mot vindbjälkslaget 
medan sadeltaken har en svensk takstol av trä. Ändarna på takstegarna var ofta av korrugerad 
plåt, och plåt var även det mest förekommande takmaterialet tillsammans med papp. 77 

3.3.4 Planlösning 
Redan åren innan miljonprogrammet satte igång var produktionstakten för nya bostäder 
relativt hög. Under åren 1961 till 1963 byggdes drygt 230 000 nya lägenheter för att tillgodose 
den ökande befolkningstillväxten. 78  Standaren på de nya bostäderna var överlag bra med 
eget badrum alternativt separat WC. Dock byggdes fortfarande de små lägenheterna utan 
hög standard och bara drygt en fjärdedel av 1 rok byggdes med bekvämligheter som badrum 
eller WC.  

Den vanligaste storleken på nybyggda lägenheter under 60-talets början var 3 rok, men även 
flertalet 2 rok och 4 rok förekom. Endast ett fåtal 1 rok byggdes. Efterfrågan på de små 
lägenheterna var inte så stor utanför de större städerna, där ensamhushållen framförallt fanns. 
Under 60-talet räknades inte de små lägenheterna som familjelägenheter och skulle därför 
inte bebos av några familjer utan enbart av ensamhushåll.79  

76 Så byggdes husen. s. 140 
77 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975. s. 65 - 67 
78 Höjd bostadsstandard: betänkande .s. 56 
79 Höjd bostadsstandard: betänkande. s.161 
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De bostäder som byggdes under miljonprogrammet har överlag en bra utformning rent 
arkitektoniskt. Lägenheterna har ansenlig standard på utrustningen, bra ljusinsläpp, är 
kraftfulla och lätta att underhålla. Bostäderna är byggda av kraftfulla och slitstarka material 
för att kunna brukas och renoveras. Enligt arkitekten Erik Stenberg, som även undervisar på 
KTH, är miljonprogrammets lägenheter utformade på ett sätt som medför att det är relativt 
enkelt att bygga om för att anpassa dem till dagens behov. Han påvisar möjligheten till 
ombyggnad genom sitt initiativ BO 06, som är en utställning där ett antal 
miljonprogramslägenheter i Stockholm renoverades och ställdes ut. 80      

Under 1941-1950 var den genomsnittliga trerumslägenheten 71 m2 och under 1961-1970 
ökade den till 82 m2 81, vilket skulle passa en kärnfamilj med 1,9 barn. 82  Trångboddheten var 
ett minne blott och det politiska målet att producera lägenheter med gott utrymme var 
uppnått.  

3.4 Områdesplanering 

I samband med att den nya utbyggnaden av bostäder, planerades även stadsdelscentrum runt 
om i kommunerna för att främja det sociala och kulturella livet. Under 40-och 50- talet 
koncentrerades respektive områdes centrum vanligtvis kring ett torg. Redan i mitten av 50-
talet förändrades centrumen då handeln rationaliserades. Två olika typer av centrum blev 
vanliga; stadsdelscentrum som skulle tjäna stadsdelens befolkning och tillgodose det 
vardagliga servicebehovet men även stadsdelsgruppcentrum dit boende i grannstadsdelar 
skulle åka. De större stadsdelsgruppcentrumen fick ett bredare serviceutbud med större 
anläggningar och varuhus. Under 60-talet blev centrumen allt större och färre vilket fick 
konsekvensen att närservicen försämrades. De sociala institutionerna fick mer plats än de 
kulturella och bl.a. vårdcentral och Försäkringskassan fick utrymme i centrum. Under 70-
talet skulle anläggningarna anpassas efter handeln och flexibla byggnader eftersträvades. 
Genom att bostäder blandades med centrumstråkets bebyggelse stärktes kundunderlaget och 
ett socialt och aktivt liv främjades. Under 2000 – talet har centrumet mist sin position som 
mötesplats, då ett minskande utbud innebär att allt färre handlar i centrum. 83  

  

80 När det stormar runt höghusen s. 98 
81 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 30-31 
82 När det stormar runt höghusen s. 98 
83 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 32-35, 44 
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Utbyggnadstakten var svår att hejda när intresset för lägenheter i flerbostadshus minskade i 
början av 70-talet och därför blev det istället ett överskott på lägenheter i flerbostadshus; 
marknaden var mättad. Konsekvenserna av den minskade efterfrågan på lägenheterna 
innebar att många av de nya, större och dyrare lägenheterna stod tomma och outhyrda. Ändå 
fortsatte bostadsproduktionen av lägenheter som om inget hade hänt. Under den första 
halvan av 70-talet stod drygt 3 % av de nyproducerade lägenheterna i flerbostadshusen 
tomma och fyra år senare var siffran uppe i nästan 14 %, vilket motsvarade 26 600 
lägenheter.84 Störst problem med att få de nya bostäderna uthyrda var i storstadsregionerna 
där Stor Göteborg var mest drabbad. 85  

Sambandet mellan antalet tomma lägenheter och vart de är lokaliserade sägs kunna förklaras 
med dess omgivningsegenskaper, vilket oftast inte stämmer överens med hur det ser ut i 
verkligheten. Det finns inget som visar på att hushöjd eller läge i förhållande till arbetsplats, 
centrum eller busshållplats skulle påverka hur stor del av bostäderna som var outhyrda. 
Höghusområden är därför inte extra utsatta liksom de hus som inte ligger centralt. 86  

Det finns vissa faktorer som gör att en lägenhet blir mer svåruthyrd. Tendenser visar på att 
en lägenhet som ligger i ett stort bostadsområde med många lägenheter och stor variation av 
storlekar och antal rum skulle ha en negativ effekt vid uthyrning. Genom hög omsättning av 
tomma lägenheter i ett område kan slutsatser dras att underhållsnivån och förslitningarna är 
större och mer konstant i områden med hög utflyttningsproblematik. 87      

En snabb utbyggnadstakt i stil med miljonprogrammets har både för- och nackdelar. 
Fördelen är att mycket bostäder byggdes under kort tid men samtidigt fanns det ingen tid till 
eftertanke och reflektion vid uppförandet, vilket kan ha gjort att för många förhastade beslut 
togs. I en del bostadsområden som skapades under miljonprogramsåren saknas den 
gemenskap och trivsel som eftersträvas i ett område. 88 Gemenskapen saknas trots att 
miljonprogrammet ofta kännetecknas av öppna gårdsmiljöer och en familjevänlig typ av 
stadsplanering där mindre affärer, grönområden, arbetsplatser, kyrkor, skolor och annan 
service skulle ligga i nära anslutning till bostadsområdet. De flesta av de totalt 50 000 
lekplatser som finns i Sverige idag uppfördes under rekordåren. Även fritidsområden anlades 
som kunde användas som utflyktsmål och uppmuntrade till friluftsliv. 89 

  

84 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 14 
85 Lägenhetsreserv: betänkande. s. 19 
86 Lägenhetsreserv: betänkande. s. 39 
87 Lägenhetsreserv: betänkande. s. 40 
88 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.14 
89 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975. s. 39, 41 
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Trafiksepareringen där gående och motortrafik skiljdes åt är en karaktäristisk detalj inom 
miljonprogramsområden som skulle göra områdena trevligare. Spårbunden trafik blev allt 
viktigare under miljonprogrammet. Utbyggnaden av den spårbundna trafiken var även viktig 
ur tillgänglighetssynpunkt, Stockholm stad byggde t.ex. sin tunnelbana under 
miljonprogramsåren för att skapa förutsättningar för storskalig förorts- och 
kranskommunsutveckling.90    

 

 

  

90 Knitting House – Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen. 
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4 Redogörelse för de tre städerna  
Bostadsbristen som rådde åren innan miljonprogrammet startade var störst i storstäderna. 
Miljonprogramsområdena har sällan integrerats med andra stadsdelar, uppkomna under 
andra tidsperioder. Bostadsutvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö fram till och 
efter miljonprogrammets framfart ser olika ut, men visioner i deras översiktsplaner visar alla 
på samma sak; en vilja att integrera miljonprogramsområdena med övriga staden. Olika 
miljonprogramsområden uppfördes under olika år och bebyggelsen fick blandad utformning, 
både i förhållande till andra stadsdelar i den egna staden men även i jämförelse med de övriga 
storstäderna.  

4.1 Stockholm 
År 1952 fick Stockholm en generalplan som innehöll ett program för bostadsbyggandet. 
Programmet hade stadsplaneideal som fick stor betydelse för orternas utformning. Under 
efterkrigstiden påverkades bostadsbyggandet av flera faktorer. Stockholms stad hade 
regelbundet sedan 1800-talet köpt in stora markområden, som underlättade planeringen av 
staden. Samtidigt hade kommunfullmäktige fattat ett beslut år 1941 om att bygga ett 
tunnelbanenät. Då kommunikationerna förbättrades, genom tunnelbanenätet, kunde 
bostadsområden placeras längre bort från stadskärnan vilket låg i fas med de stadsideal som 
rådde. De närförorter som uppkom på 30-talet innehöll lamellhus på tre våningar. 
Standarden var god men servicen var bristande och utemiljön var enkel och monoton. 91 

Ändringen av kommunallagstiftningen som infördes år 1959 och kallades Lex Bollmora gav 
det allmännyttiga bostadsföretaget i Stockholm större möjligheter för bostadsproduktion 
även utanför kommungränsen. Det ledde till att ca 30 000 lägenheter uppfördes i tio 
kranskommuner under 60-talet och de förut strikta kommungränserna suddades ut. 92 

Stadsdelarna som uppkom var schematiska där olika funktioner inte skulle blandas. 
Bostadsområdena skulle endast innehålla bostäder och i arbetsplatsområdena bara 
arbetsplatser osv. Idén om schematiska områden skulle effektivisera verksamheterna och 
motverka störningar. Grundtankar fanns också om att bebyggelsen skulle anordnas som 
grannskapsenheter där service, närhet till natur, bra kommunikationer och moderna bostäder 
skulle finnas. Stadsdelarna skulle vara små och glesare än vad innerstaden traditionellt var, 
men serviceutbudet skulle samtidigt vara bättre och mer varierat. 93 

  

91 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 10 - 11 
92 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 12 
93 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 12 
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De personer som hade störst inflytande över byggprocessen i Stockholms stad var Hjalmar 
Mehr, finansborgarråd samt ordförande i AB Strada (kommunalt fastighetsförvärvsbolag). 
Även Sten Källenius som var byggentreprenörföreningens vd och talesman var inflytelserik 
och satt även med som riksdagsman i Högerpartiet. Svenska bostäders vd Albert Aronsson 
hade ansvar för många kommunala uppdrag gällande byggnadsverksamheten. 94 

Fastighetskontoret i Stockholm fördelade mark till olika byggherrar vilket kom att påverka 
hur områdena utformades. Vissa stadsdelar utformades av några få större byggherrar medan 
andra av flera mindre privata aktörer. Det var dock de kommunala bostadsföretagen som var 
mest produktiva, då de under åren 1966-1975 producerades ca 30 000 bostäder. 95 Under 
perioden fanns det sju kommunala bolag där AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och 
AB Svenska Bostäder var de största och är de tre som fortfarande existerar. Det fanns även 
kooperativa bostadsföretag som var verksamma i Stockholm under de aktuella åren; HSB, 
Svenska Riksbyggen och SKB, där HSB var den övervägande största.96 

När bostadsutbyggandet började under 30-talet växte flera nya stadsdelar fram i Stockholm. 
Lamellhusen dominerade och en enhetlighet gällande färgsättning och utformning 
eftersträvades. Kritiken mot förorterna var hård då de inte främjade ett socialt liv. Istället 
hämtades inspiration från England där gemenskap var viktigt och utformningen blev mer 
varierande i val av färger, material och utformning av huskropparna. Gårdsrum skapades där 
olika typer av hus grupperades; stjärnhus, lamellhus och punkthus. 97  

Under 50-talet placerades höga hus vid centrum och sedan blev husen lägre längre bort från 
centrum. Skivhuset som introducerades i slutet av årtiondet kombinerade fördelarna från de 
andra hustyperna, vilket blev steget in i bostadsbyggandet som under 60- och 70-talet 
dominerades av storskalighet och rationalism. Andelen höga hus ökade vilket gjorde att gröna 
stråk och parker fick större utrymme.  

Det industriella byggandet fick sitt stora genomslag under 60-talet då bostads- och 
byggnadsföretagen utvecklade en ny utformning på flerfamiljs- och småhusen som bidrog 
till en hög boendestandard, samtidigt som byggtiden var kort. Stadsdelarna blev allt mer 
enhetliga, täta och storskaliga när det industriella byggande fick fart. Bebyggelsen förtätades 
för att förkorta avstånd till service och tunnelbanestationer m.m., vilket bidrog till att många 
grönytor försvann. Topografin på platsen togs det ingen hänsyn till och stadsdelarna anlades 
allt tätare ihop. Centrumanläggningar utvecklades och småbutikerna i bostadsområdena 
försvann. Andelen småhus ökade jämfört med antalet hus som uppfördes under 50-talet. De 
placerades i tillsammans i stora områden vilket underlättade massproduktion. 98  

94 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 14-15 
95 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 15 
96 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 16 
97 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 17 - 18 
98 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 18 - 19 
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Under 60-talet ökade strävan efter storslagenhet och byggnaderna skulle uppföras som 
skulpturer. Det blev viktigare att framhäva nivåskillnader och bebyggelsen placerades på 
höjderna. Under senare delen av 60-talet blev det vanligt med marknära bebyggelse igen då 
de höga husen fick kritik, vanligtvis med tanke på den sociala aspekten. Stadsdelarna var 
strikta, storskaliga och enhetliga och stadsplanerarna ville återgå till äldre stadsmönster med 
livsmiljöer av god kvalitet. Det ledde till ett industriellt byggande med smala gårdar mellan 
tättplacerade hus och endast små grönytor. 99 

70-talet var tiden då låga hus fick genomslag och renodlade småhusområden kom till. Den 
yttre miljön blev mer varierad när det gällde färg och form; grönytorna blev mer tillgängliga 
för de boende. Det togs fram ett fåtal normsamlingar som fick genomslag i hela Sverige vid 
utformningen av bostadsområden.  I Stockholm var det framförallt Planstandard 65 och 
Planfaktorer 70 som var de mest förekommande normsamlingarna. Planstandard 65 fick 
betydelse i hela landet och innehöll bl.a. bestämmelser om hustyper, boendestandard och 
trafikplanering. Grundtanken handlade om lägre hus med tätare avstånd i nya stadsdelarna. 
Planfaktorer 70 kom då norra Järva planerades och skulle fungera som en analys av de 
problem som fanns vid stadsplaneringen. Planstandard 65 uppfattades som ett regelverk men 
Bostadsbyggnadsutredningen som låg bakom menade på att den endast skulle användas som 
hjälp för att ”skapa goda livsmiljöer, inte följa strikta normer”. 100 

Kommunikationsnätet blev allt viktigare i och med att förorterna växte fram. En stor 
utbyggnad av trafiksystemet inleddes på 50- talet och fortsatte under 60- och 70- talet, för att 
kunna möta den ökade biltrafiken. Syftet med utbyggnaden var att koppla samman förorterna 
med varandra samt med innerstaden. Då olyckorna var många under 50- talet, framförallt 
bland cyklister och fotgängare i trafiken infördes trafikseparering där cyklister och fotgängare 
fick en separat väg där de inte behövde möta biltrafikanter. I takt med den ökande 
användningen av bilen krävdes också fler parkeringsmöjligheter, vilket under 60-talet löstes 
genom parkeringshus, garage och parkering under däck.101 

Tunnelbanan byggdes ut allt mer och nya stadsdelar växte fram längs med 
tunnelbanesträckningen.  Då linjerna gick parallellt med varandra, bildades kilar av 
grönområden mellan bostadsområdena. Kilarna är fortfarande ett säreget drag i Stockholms 
utformning som visar på stadens utveckling över tid. År 1968 invigdes pendeltågstrafiken 
som används än idag och lokaltrafiken samordnades vilket innebar att de olika stadsdelarna 
i länet kopplades samman. 102 

  

99 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 20 - 21 
100 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 22- 23 
101 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 24 - 27 
102 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 28 - 29 
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Under miljonprogramsåren byggdes 180 000 nya bostäder i Stockholm och en ny stadsdel 
uppkom varje år under perioden. 103 Exempel på några miljonprogramsområden med 
hyresrätt som upplåtelseform i Stockholm är: Akalla, Husby, Rinkeby, Skärholmen, 
Vällingby, 104 Kista, Tensta 105 och Farsta 106. Sätra och Bredäng är två exempel på områden i 
Stockholm som byggdes före miljonprogramsåren men som ändå har influenser från 
miljonprogramsplaneringen. 107 

4.1.1 Översiktsplan - ”Ett Stockholm i världsklass” 
Precis som i andra storstäder finns det i Stockholm stora sociala och ekonomiska skillnader 
mellan invånarna, framför allt mellan olika stadsdelar och mellan inner- och ytterstaden. Vissa 
områden har en enformig befolkningssammansättning och mönster kan ses beroende på 
etisk tillhörighet, inkomstnivå samt utbildning etc. 108  

I Stockholms översiktsplan, antagen den 15 mars 2010, finns ett mål om att en trygg 
stadsmiljö ska genomsyra all stadsplanering, vilket innebär en satsning på befolkade offentliga 
miljöer och stråk. Samtidigt måste också tryggheten i närområdet stärkas. Integrationsökning 
mellan de olika stadsdelarna skulle förmodligen förbättra tryggheten men även gemenskapen 
rent socialt.  

Stockholms stad har tagit fram fyra stadsbyggnadsstrategier i översiktsplanen, för att nå sitt 
mål om ”ett Stockholm i världsklass”. Samtidigt som de centrala delarna av Stockholm ska 
utvecklas, ska även en satsning på ytterområden göras, vilket kan medföra att stadens olika 
delar kan kopplas samman mer. Även bevarande och utveckling av en levande stad ska ske i 
andra delar av Stockholm och en strategi har tagits fram. 109 

Strategi 1 lägger fokus på att stärka de centrala delarna av Stockholm. Mycket handlar om att 
koppla samman olika stadsdelar, både i den centrala staden men även i ytterstaden samt 
kranskommuner. Fler förorter som ligger nära centrum ska få ett bredare utbud av service, 
kultur, bostäder och verksamheter för att skapa en levande stadsmiljö med mångsidiga 
funktioner. 

  

103 Miljonprogram - Stockholmskällan. Stockholms stad 
104 Våra områden - Svenska Bostäder. 
105 Familjebostäder – Årsredovisning fastigheter 2014 
106 Söderort- våra områden. Stockholmshem. 
107 Miljonprogram - Stockholmskällan. Stockholms stad 
108 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s. 8 
109 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s. 33 
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Strategi 2 har ett större fokus på tyngdpunkter i ytterstaden för att få en bättre balans mellan 
stadens olika delar. Stockholm vill integrera stadsdelarna i ytterstaden genom en ökad 
satsning på kommunikation. En utökad satsning ska även ligga på utveckling av de sociala 
mötesplatserna inom stadsdelen och möjliggöra ett varierat utbud av bostäder för en mer 
mångsidig befolkningssammansättning. Kommunikation till innerstaden och till de andra 
tyngdpunkterna i ytterstaden är viktig för en sammanhållen stad.  

Genom en satsning på offentliga rum såsom parker och torg, lockas människor att umgås 
och mötas. Inom Stockholm finns även ett behov av större anläggningar för idrott, kultur 
och upplevelser, vilket öppnar möjligheter till möten mellan människor. Att placera 
anläggningarna i ytterstadens tyngdpunkter är en möjlighet, då kommunikationerna är goda 
och det finns mer disponibel mark där än i centrala Stockholm. Integrationen ska även öka 
genom ett mer varierat utbud av boendeformer vilket ska locka olika folkgrupper till 
stadsdelen. Trots utveckling är det viktigt att kvaliteterna i de olika områdena bevaras så att 
inte karaktären byggs bort. 

Strategi 3 handlar om att koppla samman stadens delar. Planeringen får olika fokus beroende 
på syftet i den specifika stadsdelen. I vissa delar fokuseras det på att omvandla 
överdimensionerade vägar till stadsgator, medan det på andra ställen inriktas på att skapa 
kopplingar över vägar och spår och på så sätt minska barriärer mellan stadsdelar. Även en 
satsning på att utveckla de grönområden som ofta skiljer ytterstadens stadsdelar från 
varandra ska göras, för att skapa en mer integrerad stad. 

Strategi 4, den sista strategin, vill främja en levande stadsmiljö i hela staden. Här handlar det 
om att lägga fokus på offentliga platser, som ofta upplevs som otrygga. Genom drift och 
underhåll av offentliga utrymmen vill Stockholm öka tryggheten. 

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del i stockholmarnas vardag idag, då allt fler rör 
sig över större geografiska områden. Då det finns brister i kollektivtrafiken, drabbas de som 
inte har tillgång till bil, vilka främst är ungdomar och kvinnor. Det är vanligt att människor 
med liknande bakgrund och gemensamma intressen bor i samma områden och det är sällan 
andra områden besöks, trots att människor rör sig över större yta i dagens samhälle. 
Gemensamma rum med plats för möten och rekreation finns i innerstaden med parker, gator 
och torg men även vid anläggningar som bibliotek. Fler mötesplatser behövs, där människor 
med olika bakgrunder kan mötas för att öka integrationen på ett socialt plan.110 

  

110 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm 
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Stommen för stadsstrukturen i stora delar av ytterstaden, är beroende av kollektivtrafik, 
framförallt tunnelbana. Anledningen till Stockholms höga andel människor som reser med 
kollektivtrafik kan förklaras med den goda kommunikationen till innerstaden från de olika 
förorterna. Strukturen av staden som har utvecklats och formats av spårtrafiken. Den har 
fungerat bra under 1900-talet men allt fler brister uppkommer och dagens behov kan inte 
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.  Mellan stadsdelar i ytterstaden finns ofta bristfälliga 
tvärförbindelser vilket motverkar integration och påverkar människors rörelsemönster. 111 

4.1.2 Exempel på miljonprogramsområden 
Rinkeby-Kista 
Rinkeby-Kista består av stadsdelarna Rinkeby, Kista, Husby och Akalla samt naturreservatet 
Hansta. Rinkeby är en del i Södra Järvafältet tillsammans med Tensta-Hjulsta och byggdes 
ut under åren 1966 och 1967. 112 Akalla och Husby byggdes ut under mitten av 70-talet och 
Kista blev inte färdigt förrän 1980. 113 Utformningen bestämdes genom en generalplan för 
området som antogs 1965. Tunnelbanan var däremot inte färdig förrän år 1975. 114 

Under miljonprogramsåren uppfördes ca 11 000 lägenheter i Rinkeby och Tensta. 
Flerbostadshusen dominerade bebyggelsen och marken fördelades mellan 22 olika bostads- 
och byggföretag. Bebyggelsen bestod av sexvåningshus i norr och två- och trevåningshus i 
söder. År 1997 fanns det ungefär 5 200 lägenheter med hyresrätt som enda upplåtelseform. 
Det är angeläget att variera upplåtelseformen genom att bygga bostadsrätter i form av radhus. 
Trerumslägenheterna uppgår till knappt hälften av bostadsbeståndet och kommunala 
bostadsbolag äger ca 80 % av alla lägenheter. 115 

Rinkebys invånare är förhållandevis unga och andelen människor med utländsk bakgrund är 
stor. Rinkeby har fem grundskolor och närmaste gymnasium ligger i Tensta. År 1996 hade 
Rinkeby 14 152 invånare 116 vilket har ökat stabilt och år 2014 hade Rinkeby – Kista 48 828 
invånare.117 

Kista har mycket verksamheter som bl.a. informationsteknologi och är en stark tyngdpunkt. 
Framtidsvisionen Kista Science City innehåller en blandning av bostäder, högre utbildning 
och arbetsplatser. Utifrån visionen utvecklas och förnyas området, vilket är en viktig del i 
utvecklingen av Järvalyftet. 118 

  

111 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s. 31 - 32 
112 Områdesprogram för Rinkeby 1997. Stockholmskällan - Stockholms stad s. 1 
113 Rinkeby – Kista, presentationsbroschyr 2014. Stockholms stad s. 2 
114 Områdesprogram för Rinkeby 1997. Stockholmskällan - Stockholms stad s. 3, 1 
115 Områdesprogram för Rinkeby 1997. Stockholmskällan - Stockholms stad s. 1 - 3 
116 Områdesprogram för Rinkeby 1997. Stockholmskällan - Stockholms stad s. 3 - 4 
117 Statistik om Stockholm – Detaljerad statistik – Folkmängd 2014-12-31 
118 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm. s.62 
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Planeringen är att utveckla Kista centrum vidare samt uppföra ny bebyggelse på Kistahöjden 
och vid Kista gård. Kista har en stark utvecklingspotential i och med de starka företagen i 
området men även förstärkningen av infrastrukturen som är planerad. 119 Utvecklingen kring 
arbetsplatsområdet ska fortsätta för att sträva mot en blandad vetenskapsstad. Centrum i 
Kista ska utvecklas för att bli en mötesplats med hög integration och attraktivitet, som hela 
regionen kan använda.  

Genom satsningar på infrastruktur förstärks Kista som regional tyngdpunkt och får 
kopplingar till kringliggande kommuner. Tillgängligheten till Kista ökar genom förlängning 
av tvärbanan från Alvik och utbyggnaden av den nya E18. Dock kan Kista stärkas ytterligare 
genom att förbättra sambandet mot de norra och södra delarna av Sollentuna, förslagsvis 
genom att gatunätet blir mer sammankopplat. Även en förlängning av tunnelbanan till 
Barkaby kan utveckla Kista. 120 

Skärholmen 
Under 60-talet planerades Skärholmen och var då Stockholms viktigaste centrum i 
ytterstadens sydvästra del. 121 Bredäng var den första delen som byggdes ut och var den 
största arbetsplatsen för bostadsbyggande för 50 år sedan. År 1964 bodde det 400 invånare i 
Bredäng vilket ökade till 8 507 stycken året därpå. 1963 fastställdes en generalplan för 
Vårberg och Skärholmen och året efter började Svenska Bostäder bygga i västra 
Skärholmen.122 

I april år 1965 gav Tidningen Stockholm ut en artikel ”Skärholmen – storcentrum i bilåldern”. I 
augusti samma år var de första lägenheterna klara för inflyttning i Skärholmen och stadsdelen 
skulle vara helt klar år 1967, med undantag för småhusbebyggelse. Det skulle bli ett 
stadsdelsgruppcentrum i Skärholmen, Skärholmen storcentrum, storleksmässigt som 
Vällingby och Farsta tillsammans. I oktober år 1964 började Svenska Bostäder bygga i Västra 
Skärholmen där de sammanlagt skulle uppföra 36 stycken trevåningshus. Det skulle även 
uppföras 700 småhus i Skärholmen varav 400 i södra och sydvästra delarna och övriga på 
Skärholmshöjden. Skärholmens centrum skulle få både låg, mellan- och högstadium samt 
gymnasium och fackskola. Skärholmen och Vårberg skulle tillsammans få runt  
5 000 arbetstillfällen, såsom ålderdomshem, skolor och småindustri etc. 

  

119 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.62 
120 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.73 – 74, 63 
121 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.66 
122 7 invånare i stadsdelen Skärholmen 1964. Nyheter- Stockholms stad 
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Trafiken skulle vara avskild och bilfria gångstråk mellan de olika bostadsområden och 
centrum planerades. Även idrottsföreningar och gröna stråk planerades som skulle ge 
möjlighet till friluftsliv. Skärholmens storcentrum skulle stå färdigt år 1967, området skulle 
vara dimensionerat för 300 000 personer per år och det räknades med en årsomsättning på 
180 miljoner kronor. För att kunna ta emot det förväntade antalet kunder krävdes många 
parkeringsplatser, varför Svenska Bostäder valde att bygga en parkeringsanläggning i flera 
våningar, i anslutning till centrum. Här skulle 4 000 bilar få plats. Centrum skulle inte bara 
bestå av parkeringsdäck och butiker utan även stats- och frikyrka, bibliotek, restaurang, sim- 
och sporthall, polisstation och arbetsförmedling som några exempel. Målet var ett levande 
centrum. 123 

Ett pensionärshotell skulle uppföras där hyresgästerna kunde få hjälp med matlagning och 
städning. Hotellet skulle även ha tillgång till sjuksköterska och läkare, hårvård och tvättstuga. 
Fokus skulle även läggas på fritidsverksamheten då bl.a. gymnastik planerades för att hjälpa 
de gamla att behålla en god kondition så att de kunde klara sig själva, så mycket som möjligt. 
Hobbylokaler med vävning och snickeri skulle finnas samt gårdar vid 
gemensamhetslokalerna för att bidra till en trivsam närmiljö. Gårdarna skulle ha planteringar 
för möjlighet till avkoppling. 

I västra Skärholmen planerades runt 200 pensionärslägenheter, som skulle få tillgång till den 
service som pensionärshotellet kunde erbjuda. De 36 trevåningshusen som Svenska Bostäder 
skulle uppföra skulle utrustas med hiss, vilket var ekonomiskt hållbart tack vare valet av 
loftgångshus som byggnadskonstruktion. Pensionärslägenheterna skulle ligga i grupper kring 
hissen med två lägenheter på varje plan. Även handikappanpassade bostäder skulle rymmas 
inom området. 

Skärholmens centrum skulle bli ett gångcentrum med hänsyn till handikappade och äldre. 
Det fanns höga visioner för centrumet vilket såg ut att bli verklighet då tunnelbanan skulle 
byggas ut under hösten 1966.124 Året därpå skulle de mest väsentliga delarna vara färdiga, och 
Skärholmens centrum invigdes år 1968. 125 

För 50 år sedan, år 1964 fanns det sju invånare i dagens Skärholmen men utvecklingen gick 
fort framåt 126 och år 2014 hade Skärholmen 35 740 invånare. 127 

Tillsammans med Kungens kurva är Skärholmens centrum nu nordens största handelsplats 
efter en omfattande renovering på senare år. Variationen av bostäder är stor, både 
småhusområden och flerbostadshus ryms i Skärholmen. Skärholmens centrum knyter ihop 
de fyra stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg. 128 

123 Tidningen Stockholm april 1965. Stadsarkivet – Stockholms stad. 
124 Tidningen Stockholm april 1965. Stadsarkivet – Stockholms stad. 
125 7 invånare i stadsdelen Skärholmen 1964. Nyheter- Stockholms stad 
126 7 invånare i stadsdelen Skärholmen 1964. Nyheter- Stockholms stad 
127 Statistik om Stockholm – Detaljerad statistik – Folkmängd 2014-12-31 
128 Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva – Skärholmen 
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Flera projekt med ny bebyggelse har pågått de senaste åren i Skärholmen och Stockholms 
stad har tillsammans med Huddinge kommun haft ett samarbete kring utvecklingen av 
Kungens kurva och Skärholmen. Skärholmen ligger i Stockholms stad medan Kungens 
Kurva tillhör Huddinge kommun och skiljs endast åt av E4/E20 samt en kraftledning. På 
sikt hoppas Stockholms stad kunna bygga ihop områdena, över motorvägen. 129 Det finns 
planer på att bygga ca 3 000 lägenheter i området kring Skärholmen - Kungens kurva.130 
Innan den överbyggnaden är möjlig vill en påverkan göras på människors rörelsemönster så 
att de rör sig mellan Kungens kurva och Skärholmen. Genom Förbifart Stockholm kommer 
utvecklingspotentialen för Skärholmen att förstärkas vilket ökar möjligheterna för ett bredare 
verksamhetsutbud som en komplettering till handelsutbudet. Samtidigt får fler stadsdelar 
kring Skärholmen en ökad tillgänglighet regionalt.131 

Farsta 
En generalplan för stadsdelen antogs år 1954 där området var uppdelat i sex olika 
bostadsområden med 5 000 -7 000 invånare i varje del. Ett gemensamt centrum skulle finnas 
för alla områdena.132 År 1960 invigdes torget i Farsta och arbetsplatser, bostäder och centrum 
byggdes ut efter ABC- mönstret133 som var aktuellt då. 134 Vällingby var först ut att bygga 
enligt ABC-modellen och Farsta var dess motsvarighet i Stockholms söderort.135 Stadsdelen 
karaktäriseras av många radhusområden och höga bostadshus av typen punkthus.136 
Kommunikationerna i Farsta är goda med både pendeltåg, tunnelbana och bussar. Farsta är 
ett centrum av betydelse i den sydöstra stockholmsregionen. 137 

I områdesprogrammet för Farsta från år 1997 beskrivs befolkningen som något äldre i 
stadsdelen jämfört med Stockholms genomsnitt. Flerbostadshus är den dominerande 
hustypen i Farsta där trerumslägenheter är vanligast förekommande. I centrum fanns år 1997 
både apotek, post, systembolag och flera banker samt dagligvarubutiker. År 1997 bodde det 
runt 18 100 invånare 138  i stadsdelen med en stadig ökning som år 2014 hade resulterat i en 
befolkningsmängd på 55 269 stycken.139  

  

129 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.67 
130 Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva – Skärholmen 
131 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.74, 67 
132 Områdesprogram för Farsta 1997.  Stockholmskällan - Stockholms stad s. 3 
133 Arbetsplatser – Bostäder - Centrum 
134 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.68 
135 Ytterstaden: nittiosju stadsdelar utanför tullarna. Stockholmskällan - Stockholms stad.  s. 23 
136 Områdesprogram för Farsta 1997.  Stockholmskällan - Stockholms stad s. 9 
137 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.68 
138 Områdesprogram för Farsta 1997.  Stockholmskällan - Stockholms stad s. 3 - 4 
139 Statistik om Stockholm – Detaljerad statistik – Folkmängd 2014-12-31 
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Inkomstnivån är lägre än Stockholms genomsnitt liksom utbildningsnivån. Arbetslösheten 
och andelen invånare med utländsk bakgrund ligger på samma nivå som Stockholm i stort. 
År 1997 fanns det nästan 9 300 bostäder i Farsta och där drygt hälften ägdes av kommunala 
bostadsbolag. Det fanns daghem i nära anslutning till alla bostadsområden men högstadium 
endast i norra delen vilket gjorde att många elever hade långt till skolan.140 

Ca 1200 nya bostäder ska uppföras i Farsta och i centrum planeras en ökning av butiksytorna. 
Dock måste hänsyn tas till de delar som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla vid 
utvecklingen av Farsta. Farsta centrum kan utvecklas genom stadsmässiga stråk, som 
exempelvis gång- och cykelförbindelser till Farsta strand. Ett annat sätt att utveckla Farsta är 
genom att omvandla centrala parkeringsytor till bostäder och arbetsplatser. 

Kopplingarna mellan Farsta och Fagersjö kan stärkas genom attraktiv bebyggelse och 
utveckling av kollektivtrafiken. Genom ett stadsmässigt stråk kan Fagersjöskogen kopplas 
samman med Farstanästet. Det finns även möjligheter att länka ihop Farsta med Skarpnäck 
genom kollektivtrafik.141 

4.2 Göteborg 
Under 30-talet byggdes mycket stenhus i Göteborg, framför allt i Johanneberg. Stadsdelen 
låg förhållandevis nära centrum och nybyggnationen fick en modern form. Efter andra 
världskrigets slut uppfördes nya områden, såsom Guldheden och Kålltorp, då områdena som 
utvecklats under krigstiden nu var bebyggda. 

Högkonjunkturen, som pågick mellan åren 1945 till 1974, förändrade staden nämnvärt då 
stadsdelar växte fram samtidigt som äldre stadsdelar fick en förändrad karaktär och även 
delvis revs.  Under 50-talet byggdes 37 000 lägenheter i Biskopsgården, Järnbrott och 
Kortedala men även Guldheden fortsatte att utvecklas. Järnbrott fortsatte att växa även 
under början av 60-talet då antalet lägenheter ökade från 5 000 till 15 000. I Göteborg 
byggdes det 160 000 lägenheter under åren 1960-1980 142 varav 90 000 under 
miljonprogramsåren.143 Idag finns det hyresrätter i bl.a. Angered Centrum, Lövgärdet, 
Guldheden, Hjällbo, Johanneberg, på Frölunda Torg 144 och Bergsjön 145 

  

140 Områdesprogram för Farsta 1997.  Stockholmskällan - Stockholms stad s. 4 - 5 
141 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s.68 - 69 
142 Göteborgs historia del 3. s. 71 
143 Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? Rekordårens bostäder – en viktig resurs för hållbar utveckling – Sonja 
Vidén s. 24 
144 Bostad AB Poseidon. Våra bostadsområden. 
145 Familjebostäder – Våra områden.  
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De mest omfattande nybyggnationerna under 60-talet skedde i Göteborgs ytterområden 
såsom Bergsjön och Lärjedalen men även Tynnered, Frölunda och Högsbo byggdes ut under 
årtiondet. Under 70-talet var Gunnared det stora nybyggnadsområdet men nybyggnation 
skedde även i äldre stadsdelar som Linnéstaden samt i centrum. Från år 1920 och fram till år 
1995 förändrades Göteborg från att vara en industristad till en tjänstestad. Även efter 1995 
fortsatte utvecklingen mot ett tjänstesamhälle. 146 

År 1998 presenterade regeringen en ny storstadspolitik som skulle utveckla utsatta områden 
i storstäderna. Storstadssatsningen, som skulle pågå mellan år 2001 och år 2004, hade som 
mål ”att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed kunna bidra till att nya jobb 
skapas såväl inom regionerna som i övriga delar av landet” samt ”att bryta den sociala och etniska 
segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare”. 147 I 
Göteborg var det Hjällbo, Gårdsten, Norra Biskopsgården och Bergsjön som fick 
ekonomiskt stöd för satsningen. Stadsdelarna skulle förändras med hänseende på utemiljöer, 
byggnader och torg.  

4.2.1 Översiktsplanen för Göteborg  
Göteborgs översiktsplan antogs år 2009 och den övergripande visionen i planen är att 
”Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska 
och miljömässiga faktorer”. 148  

Göteborg är en internationell stad och den ledande staden i Västsverige. Inflyttningen till 
Göteborg och Göteborgsregionen ökar samtidigt som befolkningen lever allt längre, vilket 
gör att Göteborg hela tiden växer. Om infrastrukturen förbättras kan regionen utökas då 
pendling till ett större geografiskt område underlättas. 

Göteborg har som mål att till år 2020 inneha 30 000 nya bostäder och skapa 40 000 nya 
arbetstillfällen. 149 För att Göteborg ska kunna leva upp till visionen har 13 strategiska frågor 
tagits fram. Mycket handlar om att Göteborg växer och hur de uppkommande problemen 
ska tacklas. Staden ska utvecklas och förtätas men hänsyn ska tas till miljöaspekter vid all ny 
bebyggelse. Samtidigt som innerstaden ska förtätas ska även ny bebyggelse i ytterområden 
uppföras, med bostäder av varierande art. Då nya områden ska uppföras krävs att 
planeringen samordnas med kollektivtrafiken, vilket gör att denna fas kommer senare än 
förtätning och nybyggnation i de centrala delarna och i mellanstaden.  

  

146 Göteborgs historia del 3. s. 72, 415 
147 Prop. 1997/98:117. Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. s.30 
148 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 34 
149 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 34-36 
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Centrala Göteborg ska utvecklas som centrum men samtidigt ska köpcentrum och andra 
knutpunkter uppföras som avlastning för city. En satsning ska göras på lokala torg och 
handel i närområdet. Volymhandel i staden ska samlas då det är smidigare för 
kollektivtrafiken och andra trafiklösningar. Göteborg vill skapa förutsättningar för företag 
och verksamheter att etablera sig i staden och centrala stråk har markerats i översiktsplanen, 
vilka bedöms viktiga för den framtida utvecklingen.  

Transportbehovet ökar då staden växer och flera delar av trafiksystemet kräver en utveckling 
för att koppla samman stadsdelar och för att underlätta för bättre kollektivtrafik. 
Kollektivtrafikens andel av den befintliga trafikmängden behöver öka för att förbättra 
luftkvaliteten. Göteborg vill anpassa trafiken och bebyggelsen till ett hållbart samhälle som 
samtidigt är effektivt och där tillgängligheten är hög och trafikmiljön är säker.  

Göteborg har tagit fram en vision, K2020, med målet att antal resor med kollektivtrafiken 
ska mer än fördubblas till år 2020. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs regions kommunförbund, Göteborgs stad och Västtrafik. De 
olika åtgärder som föreslås för att förbättra kollektivtrafiken medför i sin tur ett minskat 
utrymme för biltrafik, vilket då måste utredas. 150 

Utbyggnaden av kollektivtrafiken måste ske i etapper för att det ska vara möjligt att 
genomföra de stora förändringarna. K2020 vill att bilden av kollektivtrafiken ska vara enkel, 
pålitlig och snabb vilket kan uppnås exempelvis genom egna utrymmen för kollektivtrafiken. 
På en längre sikt behöver järnvägssystemet utvecklas för att klara den fyrdubbling av 
kollektivtrafikresande som K2020 eftersträvar. Samtidigt måste också hållplatserna rustas 
upp, fordonen förnyas och betalsystemet förenklas för att nå målet för K2020.151 

Göteborg strävar efter en attraktiv stadsmiljö och genom att utveckla de offentliga rummen 
i staden kan människors tolerans mot varandra öka. Offentliga rum såsom parker och gator 
inbjuder till flera olika former av möten, vilket gör rummen viktiga för kulturen lokalt och 
regionalt men även ur sociala aspekter. 

I ytterområdena märks en ensidighet i fråga om bostadstyper, vilket leder till segregation då 
en form av bostadsutbud innebär en ensidig befolkningssammansättning. De senaste åren 
har boendesegregationen minskat i Göteborg och staden satsar på att komplettera områden 
med de boendetyper som saknas för att öka integrationen i de stadsdelarna med ensidigt 
bostadsutbud. Strategierna för de olika stadsdelarna har fokus på blandad bebyggelse både 
när det kommer till pris och innehåll men även funktion samt tryggheten i området. Genom 
att komplettera stadsdelar kan den befintliga infrastrukturen i området utnyttjas. Flera äldre 
stadsdelar har kompletterats såsom Tynnered, Högsbo, Guldheden, Biskopsgården, 
Angered, Frölunda och Bergsjön. 152 

150 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s.36 – 37, 81 
151 Göteborgs översiktsplan del 3. Riksintressen, miljö- och riskfaktorer s. 64 
152 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 56 – 57,62 – 63, 86, 63 
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För att möjliggöra utbyggnad i Göteborg ska mark som ligger i nära anslutning till redan 
befintlig bebyggelse tas i anspråk. Det är viktigt med en löpande dialog med de boende och 
verksamma i området. Göteborgs stad satsar mest på att komplettera befintlig bebyggelse 
kombinerat med utbyggnad vid strategiska knutpunkter. Levande platser eftersträvas i staden 
genom en blandning av funktioner och människor i en tät bebyggelse. Göteborgs strategiska 
knutpunkter är City, Backaplan, Frölunda Torg, Gamlestaden och Angereds centrum. 153 

Mellanstaden och de strategiska knutpunkterna ska kompletteras med nya bostäder, och då 
framförallt inriktat på typen som det råder brist på i den specifika stadsdelen. Även i de 
centrala delarna av Göteborg ska nya bostäder byggas. En variation i bostadsutbudet hoppas 
främja en blandad befolkningssammansättning. Genom förtätningen, där bl.a. komplettering 
av befintliga stadsdelar ingår, kan stadsdelarna kopplas samman mer. Förutsättningarna för 
handel och service ökar samtidigt som ödsliga gångstråk kan bygga bort, vilket ökar 
tryggheten. 154 

Göteborgs stad vill bygga så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Genom ett samarbete 
mellan stadsbyggnads-, fastighets- och miljökontoret tas riktlinjer fram för att miljöanpassa 
bostäder. Energiförsörjning och val av byggnadsmaterial är två faktorer som är avgörande. 
Nya byggnader samt de som ska renoveras behöver vara mer energieffektiva än tidigare. 
Passivhus, hus som är nästintill självförsörjande gällande uppvärmning, är möjliga att bygga 
och överlag bör hus med låg energiförbrukning bli den nya standarden. Material som 
återanvänds, lösningar som är resurssnåla och miljöanpassade material bör användas vid alla 
om- och nybyggnader. 155 

4.2.2 Exempel på miljonprogramsområden 
Bergsjön 
Stadsdelen Bergsjön anlades på 60-talet och den största delen av bebyggelsen uppfördes 
mellan åren 1965 och 1972. Redan innan miljonprogrammet startade hade planeringen för 
att skapa den nya stadsdelen Bergsjön påbörjats, år 1963 närmare bestämt. 156 Sedan 
bebyggelsen stod klar på 70-talet har nästan inga nya bostäder uppförts här. Bergsjön är 
uppdelad i den östra och västra delen där den östra uppfördes med start år 1965 och 
domineras av flerbostadshus. Västra delen började byggas lite senare, år 1967, och har 
kompletterats med småhus efterhand. År 2008 fanns det ca 6 000 lägenheter i flerbostadshus 
och 800 i småhus i området. 157 

  

153 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 38 
154 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 64 – 65, 108 
155 Göteborgs översiktsplan del 1.  Utgångspunkter och strategier s. 57, 65 
156 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt.s.67 - 68 
157 Göteborgs stad- Stadsdelsvisa beskrivningar – Östra Göteborg – Bergsjön s. 23 
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Upplåtelseformerna är varierade där både ägande-, bostads- och hyresrätt förekommer. Den 
dominerande bostadstypen är flerbostadshus med medelstora lägenheter. 158 Ungefär 75 % 
består av hyresrätter, ägda av privat eller kommunalt ägda bolag. 159 Alla hustyper som 
utmärker miljonprogrammet återfinns i Bergsjön: skivhus, lamellhus, radhus och punkthus.  

Bergsjön har bra kollektivförbindelser och grönområden såsom Kviberg, Lärjeåns dalgång 
och bergen i Utby ligger i närheten, vilket gör området attraktivt för nybyggnation, vid den 
rådande bostadsbristen i Göteborg. 160  De olika bostadsområdena i Bergsjön ska kopplas 
samman genom uppförande av nya bostäder i mellanrummen av den befintliga bebyggelsen. 
På kvällarna kan mellanrummen upplevas otryggt, menar Therese Axenborg, 
planhandläggare, därför genomförs en satsning på att göra stråken trevligare. 161 

Familjebostäder är ett bostadsbolag som visat intresse för att bygga i Bergsjön, men även 
Balder är intresserade. Detaljplanearbete för de områden som Familjebostäder och Balder är 
intresserade av bedöms påbörjas någon gång under år 2015. 162 

Samtidigt som en satsning på att koppla samman bostadsområdena i Bergsjön är aktuell krävs 
en bättre bilväg för att koppla samman Angered med Bergsjön och Kortedala. Dock saknar 
många i området bil, varför kollektivtrafiken är viktigt att beakta. Då bostäderna ligger på 
höjderna och hållplatserna i dalarna är det svårt att ta sig mellan olika platser i området. 
Arbetslösheten är hög inom Bergsjön och det krävs nytänkande för att kunna omvandla 
området till en stadsdel innehållande både arbetsplatser och bostäder. Genom att satsa på de 
tre torgen i området kan attraktionsvärdet öka för verksamheter att etablera sig i Bergsjön.163  

Över 140 nationaliteter finns representerade i Bergsjön vilket är en stor tillgång för Göteborg, 
både ur en språklig samt ur en kulturell aspekt. Fler invånare väljer att stanna i stadsdelen 
vilket främjar lyckade långsiktiga projekt för exempelvis minskad arbetslöshet men bidrar 
även till kontinuitet i verksamheter. Dock finns det få småhus i området vilket motverkar en 
boendekarriär. Samtidigt finns det även få mindre lägenheter vilket begränsar ungdomars 
möjlighet att flytta hemifrån. Tillsammans med fastighetskontoret har stadsbyggnads-
kontoret påbörjat ett program där möjligheten till nybyggnation i södra Bergsjön ska utredas. 
Det finns en detaljplan som möjliggör en komplettering av småhus i Bergsjön. 164 

Rymdtorget är en central del i Bergsjön och rymmer bl.a. kyrka, bibliotek och affärscentrum. 
En vårdcentral är under uppbyggnad samt ett kulturhus som förväntas vara färdigt år 2019.165 
Vid Rymdtorget finns några av de första q-märkta husen i Sverige. 166 

158 Göteborgs stad- Stadsdelsvisa beskrivningar – Östra Göteborg – Bergsjön s. 6 
159 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt s.69 
160 Göteborgs stad- Stadsdelsvisa beskrivningar – Östra Göteborg – Bergsjön s. 6 
161 Vårt Göteborg -Tema Stadsutveckling. Så kan Bergsjön bli en tätare stadsdel med bevarad grönska.  
162 Vårt Göteborg -Tema Stadsutveckling. Så kan Bergsjön bli en tätare stadsdel med bevarad grönska.  
163 Bergsjön. Stadsdelsvisa beskrivningar. Östra Göteborg- Göteborg stad s. 24, 6 
164 Bergsjön. Stadsdelsvisa beskrivningar. Östra Göteborg- Göteborg stad s. 10 – 11, 14, 28 
165 Vårt Göteborg - Tema Stadsutveckling. Så kan Bergsjön bli en tätare stadsdel med bevarad grönska  
166 Bergsjön. Stadsdelsvisa beskrivningar. Östra Göteborg- Göteborg stad s. 25 
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Angered 
Angered är ett samlingsnamn för de områden som ligger under stadsdelsförvaltning Angered. 
Den bildades när stadsdelsförvaltningarna i Gunnared och Lärjedalen slogs samman 1 januari 
2011.167 Lärjedalen och Gunnared var tidigare egna kommuner som innan 
sammanslagningen med Göteborgs kommun år 1967 löd under namnen Angered och 
Bergum. Angered utvecklades till att bli ett område med storstadsbebyggelse, medan Bergum 
fortfarande har kvar sin ursprungliga karaktär av jordbruksbygd, som Angered tidigare också 
präglades av.168     

År 1958 var Angereds kommun bland de snabbast växande kommunerna i regionen. 
Kommunen köpte mark under åren 1953 till 1963 och påbörjade planarbete med en 
byggnadsplan år 1961 där 26 kedjehus samt ett hyreshus skulle uppföras. Angereds-Bergums 
generalplan från år 1968 visade på ett självförsörjande område med drygt 100 000 invånare 
och 70 000 arbetstillfällen. De olika stadsdelarna i Angered uppfördes under olika år; 
Gårdsten år 1969, Lövgärdet år 1970 och slutligen Rannebergen år 1971. 169 Bebyggelsen som 
uppfördes inom de tre områdena bestod främst av flerbostadshus med hyresrätt. Under 
mitten av 70-talet minskade efterfrågan på bostäder och utbyggnaden avbröts. Endast en 
tredjedel av generalplanen hade då fullföljts. 170  

Bostadsområden på Angereds Torg och i västra Gårdsten är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla. Angereds Torg har en, för 70-talets stadsbyggnad, typisk arkitektonisk och 
planmässig enhetlighet medan västra Gårdsten har rumsliga kvaliteter med konstnärliga 
inslag i detaljarbetet såsom reliefgjutningar. Rannebergen är liksom Angereds Torg också 
tidstypiskt men har utsatts för oförsiktighet vid fönsterbyten. Största delen av bebyggelsen i 
Angered är från 60- och 70-talet och byggnaderna börjar bli kulturhistoriskt värdefulla. 
Ombyggnader ökar dock och det krävs en diskussion om bevarandefrågor samt en 
uppdatering av kommunens bevaringsprogram. 171  

Angereds Torg planerades som ett centrum i generalplanen för Angered-Bergum år 1971. 
Centrumet har fått en blandning av bostäder, kultur, detaljhandel och service trots att alla 
tänka planer inte genomförts. Angered Centrum invigdes år 1978. 172  

Nya detaljplaner har antagits för Angereds Torg som möjliggjort en friidrottshall samt 
handelslokal för mataffären Lidl. Planering pågår för att öka attraktiviteten i centrum genom 
bl.a. badhus och närsjukhus. Angereds Torg är även en av de största kollektivtrafikplatserna 
i Göteborg och ska bli en central mötesplats.  173  

  

167 SDN Lärjedalen. Göteborgs Stad 
168 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 8 
169 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 8 
170 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 10 
171 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 28 – 29, 32 
172 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 10 
173 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 29, 19 

 43 

                                                 



Kartläggning av Stockholms, Göteborgs och Malmös hantering av miljonprogramsområden 
 

Arbetstillfällen i förhållande till invånarantalet är få och utpendlingen är hög. Både trafikleder 
för bilar samt kollektivtrafik behöver utvecklas för att öka tillgängligheten till andra stadsdelar 
samt till den centrala staden. Invånarantalet ligger på en stabil nivå men befolkningen är yngre 
än Göteborgs genomsnitt. 174 Arbetslösheten sjunker samtidigt som kostnaderna för 
försörjningsstöd och bidrag minskar. 175 

Gunnared och Lärjedalen har tillsammans startat ett samarbete för att utveckla nordöstra 
delen av Angered.  Syftet är en helhetslösning genom samordnande av olika perspektiv och 
Angereds tillväxt ska öka. Angered ska bli en attraktiv del av Göteborgsregionen. 176 

Gunnared 
Gunnareds karaktär av förort är tydlig och uppdelningen av bostäder och arbetsplatser är 
stark. Gunnared hade en turbulent tid på 80- och 90-talet med sociala problem och tomma 
lägenheter men nu har stadsdelen stabiliserats och befolkningsmängden ökar stadigt. 
Andelen invånare med utländsk bakgrund är hög i Gunnared och den socioekonomiska 
segregation som finns i Göteborg är framträdande.177  

Lövgärdet planerades under 60-talet och hade år 2008 ca 4000 lägenheter i flerbostadshus, 
varav bostadsbolaget Bostad AB Poseidon äger hälften och den andra hälften ägs av privata 
aktörer.178 

Standarden på utformningen av bostäderna är hög och de är både praktiska och rymliga. 
Flerbostadshusen har mellan tre och nio våningar där fasaderna består av betongelement; 
antingen släta, med mönstergjutning eller frilagd ballast av dansk sjösten vilket är en typisk 
utformning för Göteborg. Den typiska fasadutformningen dominerar Östra Gårdsten. 
Bostadsområden som tillkommit senare har fasader av puts och tegel vilket upplevs 
mjukare.179 

Gårdstens detaljplan antogs år 1968 där 4 000 lägenheter planerades. Trots flera försök att 
göra området mer attraktivt har lägenheter periodvis stått tomma.180 År 1997 bildades 
Gårdstensbostäder i syfte att utveckla, förnya och förvalta fastigheterna i området och de 
äger idag 85 % av bostäderna.181 En ny detaljplan antogs år 2001 där ombyggnad av 
parkeringsdäck till lokaler möjliggjordes vilket ledde till nya arbetsplatser och en förbättrad 
stadsbild. 182 År 2006 bestod Gårdsten av 2 600 lägenheter och ca 300 småhus. Husen är 
lamell- eller skivhus med gårdar emellan där planteringar och lekplatser finns. 183   

174 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 11, 14 
175 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 14 
176 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 19 
177 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 10, 7, 14 
178 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 30 
179 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 27 
180 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 29 
181 Gårdstensbostäder. 
182 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 29 
183 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt s.64-65 
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Gårdsten är ett utsatt område med utanförskap och hög arbetslöshet. Området hade år 2008 
ca 7 000 invånare och socialbidragstagarna är många. Gårdsten har blivit en förebild för 
positiv utveckling genom gemensamma krafter från samhället och boende.184 

Lärjedalen 
De västra delarna av Lärjedalen byggdes under 60-talet medan de östra fick behålla sin 
jordbrukskaraktär. I Lärjedalen fanns det år 2008 ca 6 000 lägenheter i flerbostadshus och 
3 000 i småhus, där endast 1 700 ligger i den östra delen. Miljonprogramsområden finns i 
Eriksbo, Hjällbo och Hammarkullen, vilka domineras av flerbostadshus med endast 10 % 
småhus. 185 

Bebyggelse i Hjällbo uppfördes under åren 1966 till 1970.  Flerbostadshusen dominerar 
området och är antingen punkthus, skivhus eller lägre lamellhus som ligger i närheten av 
grönområdena. Det vanligaste fasadmaterialet är skivmaterial med frilagd ballast eller rött 
tegel. 186  

Befolkningssammansättningen skiljer sig markant mellan Lärjedalens östra och västra delar. 
Östra delen består främst av villa- och fritidsbebyggelse, medan flerbostadshus, uppförda 
under de senare åren av miljonprogramsperioden, dominerar den västra. Öster har en hög 
andel svenskar medan väster har hög arbetslöshet och låg inkomst- och utbildningsnivå. I 
Lärjedalen finns ca 100 nationer representerade.187 

Genom att rusta upp befintlig bebyggelse och komplettera med småhus ska Lärjedalens 
attraktivitet höjas och bidra till ökat kvarboende. Fler bostadsrätter är önskvärt men även 
andra upplåtelseformer kan vara en möjlighet. Utveckling av bostadsområden till mer 
blandstad, med arbetsplatser, bostäder, fritidsaktiviteter och service samlat krävs för att 
Lärjedalen ska vara en attraktiv del av Göteborg. 188 

Tynnered 
Tynnered ligger ca åtta km sydväst från centrala Göteborg. Stadsdelen består av åtta 
områden; Ängås, Kannebäck, Grevegården, Önnered, Näset längst söderut samt 
Skattegården, Guldringen och Bratthammar i norr. Största delen av Tynnereds bebyggelse 
uppfördes mellan åren 1960 och 1975, därefter har området endast förtätats. 189 I norr 
dominerar miljonprogramsbebyggelse och i de södra delarna småhus. Näset, Önnered och 
Bratthammar domineras av radhus och villor medan flerbostadshusen dominerar 
Skattegården, Grevegården och Guldringen. Tynnered är en attraktiv stadsdel med nära till 
kusten och omfattar även fritids- och rekreationsmiljöer som intresserar många även 
regionalt.  

184 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad. s. 16 
185 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad. s. 24, 14 
186 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt s. 65 - 66 
187 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 11, 14 
188 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 15, 28 
189 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad s. 8 
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År 2006 hade Tynnered ca 27 500 invånare där en tredjedel var yngre än 25 år. Det bor fler 
barn och ungdomar i Tynnered än i Göteborg i genomsnitt men annars motsvarar Tynnered 
Göteborgs genomsnitt gällande hälsa, arbete och medelinkomst.190 Befolkningsmängden går 
stadigt uppåt och kvarboendet är stabilt. Dock är det en större del av den yngre befolkningen 
som flyttar ut än som flyttar in. Skillnaderna ekonomiskt och socialt har inte minskat mellan 
de olika områdena och segregationen i Tynnered motsvarar den nivå som finns i Göteborg 
som helhet. Skillnader mellan levnadsvillkoren varierar mellan områdena där Bratthammar, 
Näset och Önnered ligger över genomsnittet i Göteborg både gällande förvärvsintensitet, 
medelinkomst och utbildningsnivå. Samtidigt som Grevegården, Ängås och Skattegården har 
de högsta ohälsotalen i Göteborg och är invandrartätast i Tynnered.191 

Grevegården, Ängås, Guldringen, Skattegården och Kannebäck bebyggdes under 
miljonprogramsåren med flerbostadshus. Bebyggelsestrukturen präglas av det 
planeringsideal som fanns på 60-talet där servicen skulle finnas inom gångavstånd från 
bostäderna, som byggdes som grannskapsenheter. Byggnaderna grupperades som öppna 
kvarter med gröna stråk, skola och butik i närheten. Flerbostadshusen och radhusen i 
Tynnered uppfördes så medan bebyggelsen i Näset skiljer sig från 60-talets planeringsideal. 
Där har fritidsbebyggelsen omvandlats till villasamhälle och försök till tomter har skapats, 
dock med hänsyn till struktur och terräng. Området består främst av villor samt kedje- och 
radhus. 192 

Bratthammar består av radhus och villor där gång- och cykelvägar korsar området vilket gör 
att det är nära till allt; lekplatser, tennisbanor och bollplaner. Guldringen däremot består av 
flerbostadshus som grupperats runt mellanliggande gårdar. Även Skattegården domineras av 
flerbostadshus men den centrala delen består av villa- och radhusområde omfattande 61 
småhus. Ängås och Kannebäck består till 80 % av flerbostadshus medan Önnered främst 
har radhus och villor. Grevegården har endast flerbostadshus men inget hus är högre än fyra 
våningar. 193 

  

190 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad. s. 8 
191 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad. s. 17, 12 
192 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad. s. 25 - 27 
193 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad. s. 26 - 27 
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4.3 Malmö 
Av Malmös totalt 69 000 bostäder utgör boendeformen hyresrätter knappt hälften av det 
totala beståndet. Den resterande delen är bostadsrätter, småhus och radhus. 194 Många av 
Malmös hyresrätter byggdes under 1965 till 1975 då Malmös fastighetsbestånd ökade till följd 
av miljonprogrammet. 195   

Totalt byggdes ca 30 000 nya lägenheter under miljonprogramsåren. 196 Under åren 
upprättades flera nya bostadsområden som innan exploateringen var jordbruksmark.  Främst 
var det bostadsrätter och hyresrätter som uppfördes, men även ett antal småhus byggdes. 197 
Enligt Malmö stad finns hyresrätter i bl.a.: Kroksbäck, Södertorp, Holma, Rosengård, Höja, 
Almgården, Lindängen och Almvik. 

Under den första halvan av 60-talet var bostadsbyggandet i Malmö relativt konstant. Varje 
år färdigställdes i genomsnitt 3000 nya lägenheter, där drygt 10 % var småhus och resterande 
var lägenheter i flerbostadshus. Mellan år 1965 och 1975, då miljonprogrammet pågick, 
byggdes i genomsnitt 3600 nya lägenheter per år. Andelen småhus ökade något i jämförelse 
med tidigare år, men fortfarande var det lägenheter i flerbostadshus som dominerade 
nybyggnationen. Flerbostadshus prioriterades framför småhusbebyggelse på grund av bristen 
på mark. Ett höghus rymmer fler människor per hektar och var därför den bästa lösning ur 
ekonomisk och social synpunkt för att få bort bostadsbristen. 198 

De nya lägenheterna var välplanerade och hade en hög standard, där den vanligaste storleken 
var 3 rok. De nybyggda husen var attraktiva och moderna för sin tid och många malmöbor 
flyttade från den äldre centrala bebyggelsen, där 20 % av lägenheterna saknade badrum, till 
de nybyggda områdena där miljonprogrammet dominerade med sin, för tiden höga standard. 
För många som flyttade till miljonprogrammet innebar flytten en markant standardhöjning 
där lägenheternas utformning bidrog till ett mer fungerande vardagsliv. 199  

Miljonprogrammet fortlöpte utan bekymmer under några år i slutet av 60-talet, 
befolkningsökningen var konstant och rörligheten på bostadsmarknaden var stadig. Plötsligt 
och helt oväntat upphörde befolkningstillväxten i Malmö under början av 70-talet. 
Bostadsmarknaden svalnade och arbetet med planeringen av nya bostadsområden, t.ex. 
Södra Hyllie lades på is. Planeringen återupptogs gradvis, men de nya projekten som låg i 
planeringsstadiet förminskades och stadens snabba fysiska exploatering avbröts tvärt i mitten 
av 70-talet när miljonprogramstiden tog slut. 200  

194 Handlingsplan för bostadsförsörjning- Malmö stad s.19 
195 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.8 
196 Global utmaning. Malmö stad 
197 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975  s.8 
198 AB Bostaden. Söka bostad – allmänt. 
199 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.20 
200 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.17, 20 
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Medan miljonprogrammets bostadsbyggande pågick i ytterområdena präglades Malmös 
centrala delar av rivning. Den gamla bostadsbebyggelsen fick ge plats för nya allmänna 
komplex som byggdes för att tillgodose det ökade behovet av kontorslokaler och annan 
allmän service. Årligen revs 700 lägenheter mellan åren 1968 och 1975. 201  

Ofta förknippas miljonprogrammet med höghus med flera antal våningar, men faktum är att 
fler än hälften av alla flerbostadshus som uppfördes i Malmö under miljonprogrammet var 
trevåningshus. 202 En orsak till varför tre våningar var den vanligaste hustypen kan förklaras 
med att enligt dåvarande lagstiftning krävdes ingen hiss i byggnader med mindre än fyra 
våningar.203 Därför blev trevåningshus mest ekonomiskt för byggherren då denne kunde 
undvika att installera hiss, som tog plats från husets bostadsarea men som också var dyr att 
anlägga och underhålla. Bara drygt en tredjedel av alla hus som byggdes var åtta- och 
niovåningshus. Hus byggda i två, fyra, fem, sex eller sexton våningar förekom, men var 
relativt ovanliga. 204 

Byggtekniken och utformningen på flerbostadshusen var mestadels enkla med räta linjer och 
oftast utan utskjutningar i fasaden. Den vanligaste typen av flerbostadshus var fristående låga 
lamellhus eller höga skivhus. Dock finns vissa undantag från den vanligaste utformningen i 
t.ex. Almvik där höga punkthus är dominerande, loftgångshusen i Holma och de 
sammanbyggda u-formade husen i Kroksbäck och Örtagården. Fasaden var mestadels i gult 
tegel, skivmaterial eller betongelement. De fasader som bekläddes med betongelement fick i 
stort sätt alltid ett ytskikt av frilagd ballast, inte sällan bestående av ljus natursten som gav 
husen en ljus vit fasad, men som under åren har mörknat väsentligt. 205   

Under miljonprogramstiden var den största byggherren HSB, som byggde flerbostadshus. 
En förklaring till att HSB blev den största byggherren i Malmö under miljonprojektet kan 
förklaras med att Malmös ordförande i kommunfullmäktige (t.o.m. 1974) Oscar Stenberg 
även var direktör i HSB. 206 
 

4.3.1 Malmös översiktsplan 
I översiktsplanen för Malmö, antagen den 22 maj 2014, finns visioner om att skapa ett bättre 
Malmö till år 2030. Fokus i översiktsplanen ligger på att skapa en väl fungerande 
bostadsmarknad. Det är en grundförutsättning för stadens tillväxt på i genomsnitt 5000 nya 
invånare per år, under en 20-årsperiod. Malmö stad strävar efter att motverka 
boendesegregationen och erbjuda bostäder som uppnår den boendestandard som efterfrågas 
av Malmös invånare. 207  

201 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.20 
202 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.28 
203 Ökad tillgänglighet. Sveriges riksdag. 
204 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.28 
205 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975 s.28 
206 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975  s.21 
207 Översiktsplan för Malmö s. 5, 31, 59 
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Enligt översiktsplanen ska all bebyggelse i Malmö, på sikt, uppnå de så kallade 
”nollenergihusen”, vilket menas med att huset ska vara energi- och klimatsmarta. För att 
skapa en mer klimatvänliga stad med hållbart byggande är planen att gröna tak och väggar 
ska vara ett vanligt inslag i stadsarkitekturen. Med tanke på att bebyggelse är en långsiktig 
investering som ska hålla under många år bör höga krav ställas på energibesparande åtgärder 
och miljöanpassade materialval vid nybyggnation och ombyggnad. Det medvetna 
materialvalet kan leda till högre investeringskostnader i jämförelse med ett traditionellt 
materialval. Den extra investeringen på de miljöanpassade materialvalen kommer dock att 
kunna räknas hem på sikt då materialet medför lägre drift- och underhållskostnader jämfört 
med ett billigare alternativt material. Medvetna materialval och byggmetoder har stor 
betydelse för energianvändningen både vid byggskedet och vid det fortsatta driftarbetet. 
Genom väl genomtänkt arkitektur, planlösning och smarta fasader skapas användbara och 
ekonomiska lösningar som blir värda att vårda även i framtiden. 208    

Forskning har visat på att de invånare med bäst hälsa och välmående är de människor som 
har känt sig mest delaktiga i olika bebyggelseprojekt som påverkar deras vardag. En boende 
som själv har varit med och påverkat i sitt eget boendekvarter upplever det generellt som 
bättre och känner mer tillhörighet och ansvar för närmiljön. Därför ska Malmö lägga resurser 
på att skapa och bibehålla en dialog med medborgarna för att alla ska känna sig delaktiga i 
stadsplaneringen i stort samt i sitt eget närområde.  209  

Översiktsplanen ger en samlad bild av hur Malmö stad på lång sikt ska uppnå god social 
utveckling i alla stadsdelarna runt om i Malmö. Staden ska länkas samman och bli en mer 
sammansvetsad stad där skillnaderna i levnadsvillkoren och de sociala klyftorna bland de 
boende i de olika stadsdelarna ska minska. Lösningen för att få till en enad stad är att öka 
bebyggelsevolymen på ”outnyttjad” mark genom förtätning av bostadshus i de centrala 
delarna, vilket leder till en sammanbyggd stad. 210  

I de gamla bostadsområdena ska den äldre bebyggelsen kompletteras med nya hus av 
varierande bebyggelseform för att skapa blandade hushållstyper. Genom att komplettera de 
gamla områdena med nya bostadstyper, som skiljer sig från de ursprungliga, skapas större 
möjlighet att locka till sig ett nytt klientel och bidra till att de boende kan stanna inom samma 
område vid nödvändiga bostadsbyten. 211 Nya stråk mellan stadsdelarna ska ge nya 
rörelsemönster där människor från olika delar av Malmö kan mötas och samverka. 
Framförallt ska fokus i satsningen ligga på förtätningen innanför Yttre Ringvägen där flertalet 
av miljonprogramsområdena ligger. En extra satsning görs på Västra Hamnen-Varvsstaden-
Nyhamnen som blir nya stadsdelar och i Hyllie-Holma-Kroksbäck och Norra Sorgfri-
Rosengård som är stadsdelar med miljonprogramshushåll som kräver förbättringar.212  

208 Översiktsplan för Malmö s. 13, 50  
209 Översiktsplan för Malmö s. 23  
210 Översiktsplan för Malmö s. 15, 7 
211 Översiktsplan för Malmö s. 20, 13 
212 Översiktsplan för Malmö s. 19, 60  
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Utformningen på den nya bebyggelsen ska passa in i det ursprungliga områdets platsspecifika 
förutsättningar, kulturmiljövärden och existerande stadskaraktär. Genom förtätning av redan 
befintliga bostadsområden kan staden växa med minsta möjliga påverkan på miljön, både 
lokalt och globalt. Alla stadens delar ska vara attraktiva att bosätta sig i, oavsett vilken 
bebyggelsestruktur som området innehar eller tidigare social status. Genom satsningen på en 
enhetlig stad är målet att segregation och utanförskap ska minska och på sikt försvinna i de 
olika stadsdelarna. Tillgången på mark är dock begränsad och det krävs nya kreativa lösningar 
för att använda de markresurser som finns, på bästa sätt. 213 

För att generera mer yta för ny och kompletterande bebyggelse ska de stora infartslederna, 
som tidigare utgjorde barriärer mellan stadsdelarna byggas om till stadsgator med hus, butiker 
och trottoarer längst med gatan. Ett område som kommer upplevas som mer levade i 
samband med att infartslederna byggs om är Amiralsstaden i Rosengård. Trafiken kommer 
bli lugnare och ett nytt butiksliv kommer uppstå. Stadsdelen kommer gå från ett område, 
dominerat av biltrafik, till ett område med attraktivt stadsliv. 214 

4.3.2 Exempel på miljonprogramsområden 
Rosengård 
Det område som förknippas mest med miljonprogrammet i Malmö är Rosengård. Redan 
innan området blev helt färdigt fanns kritiska röster som menade på att miljonprogrammet 
var ett stort misslyckande där Rosengård fick stationera exempel. Rosengård fick visa på hur 
ett typiskt miljonprogramsbygge kunde se ut. Området är lokaliserat i den östra delen av 
Malmö med knappa två kilometer in till Malmö centrum. Inom samlingsnamnet Rosengård 
ingår fem olika kvarter: Törnrosen, Örtagården, Apelgården, Herrgården och Kryddgården 
som alla har egna bebyggelsekaraktärer.215 

De första flerbostadshusen inom Rosengårdsområdet byggdes mellan åren 1962 och 1964 i 
kvarteret Törnrosen, vilket är det kvarter som ligger närmast centrala Malmö. Några år senare 
byggdes även de resterande fyra kvarteren, fram till början av 70-talet då det sista huset i 
kvarteret Kryddgården byggdes. Från början skulle ytterligare ett kvarter och ett 
industriområde byggas inom Rosengårdsområdet. Dock ströks området när en ny stadsplan 
över Rosengård togs fram, efter att de fem bebyggda kvarteren hade exploaterats. De fem 
nya bostadskvarteren skulle var och en innehålla mellan 1200 och 1500 lägenheter. 
Bostäderna skulle byggas av flera olika byggherrar för att få variation på gestaltningen i 
området. Storleken på lägenheterna varierade mellan de olika husen, dock var ungefär 50 % 
av de nya lägenheterna 3 rok, 15 % 4 rok eller större och 30 % 2 rok. 216  

  

213 Översiktsplan för Malmö s. 30, 6, 15, 20  
214 Översiktsplan för Malmö s. 21  
215 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 121 
216 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s.122 
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Flerbostadshusens utformning är varierande genom hela Rosengårdsområdet. Hushöjden i 
området är skiftande, vilket är ovanligt vid jämförelse med andra miljonprogramsområden. 
Oftast bygges enbart trevåningshus eller åtta- och niovåningshus, men i Rosengård finns en 
variation av både tre-, fem-, sex-, åtta- och niovåningshus. Dock är de vanligaste husen i 
området lamellhus i tre våningar och skivhus i åtta våningar. Även gestaltningen skiljer sig åt 
mellan de olika kvarteren och det finns tydliga kontraster mellan det ljusa gula teglet, som 
klär fasaden i Törnrosen, och fasadbeklädnaden i Örtagården som består av mörkt tegel. 
Inom respektive kvarter är enhetligheten mellan husens fasader och utformning fasta då det 
är samma modellhus som upprepas i hela kvarteret. 217  

I Rosengårdsområdet byggdes även ett större centrum med plats för kyrkor, frikyrkor och 
sex olika skolor. Att bygga ett enda centrum som skulle tillgodose hela området sågs inte av 
utomstående som ett så bra alternativ, men det byggdes ändå. Genom att bygga ett stort 
centrum försvann idén om att ha närbutiker inne i bostadsområdena. Närservicen i området 
saknades och var en av orsakerna till varför Rosengård, av kritiker, sågs som ett dåligt byggt 
område. Många boende i kvarteren i Rosengård fick långt till närmaste affär. Enligt 
rekommendationer från Bostadsstyrelsen skulle ingen boende ha längre än 300 meter till 
närmaste affär; en del boende i utkanten av Rosengård hade uppemot 700 meter att gå. 218  

Från början var det tänkt att antalet boende i hela Rosengårdområdet skulle uppgå till mellan 
20 000-25 000 invånare. Invånartalet i området blev något lägre än planerat och år 1971 
bodde drygt 19 000 i Rosengårdsområdet. Totalt byggdes 7 000 nya lägenheter i 
Rosengårdsområdet under miljonprogramsåren. 219 Merparten av de lägenheter som byggdes 
hade boendeformen hyresrätt, men även bostadsrätter upprättades i kvarteret Apelgården. 
Bostadsrätterna motsvarar 25 % av det totala lägenhetsbeståndet i Rosengård idag. Den 
största byggherren i området blev Malmö Bostäder som byggde drygt hälften av alla 
lägenheter. Resterande delen av lägenheterna stod HSB och privata hyresbolag för. 220 

Almgården  
Almgården är ett typiskt bostadsområde som byggdes under miljonprogrammets epok. En 
skillnad mot andra liknade miljonprogramsområden är dock att hela området är byggt och 
planerat av en och samma privata byggherre, Hugo Åberg Fastighetsförvaltning. Almgården 
ligger i Malmös östra del. Området ligger utanför motorleden Inre Ringvägen och gränsar till 
ett område med flerbostadshus, ett villaområde och Jägersro verksamhetsområde.221 

  

217 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 126 
218 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 124 
219 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 122 
220 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 122 
221 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 42  
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Almgården ägdes från början av flera olika fastighetsägare, men köptes i mitten av 60-talet 
av fastighetsbolaget Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning. Planen för området var 
flerbostadshus med totalt 995 lägenheter fördelat på några höghus med nio och tio våningar 
samt några femvåningshus. 222 Husen skulle grupperas runt en öppen gård. Dock gillades inte 
planförslaget av de befintliga bostadsägarna i det angränsande villaområdet. De menade på 
att flerbostadshusens utformning och placering skulle förstöra stadsbilden och fördärva den 
fria utsikten mot centrala Malmö. Höghusen skulle även bidra till skuggeffekter i 
villaträdgårdarna och därför ansåg de att priserna på villorna skulle sjunka.  Villaägarnas 
förslag till byggbolaget var att femvåningshusen istället skulle byggas som trevåningshus och 
att även höghusen skulle bli två våningar lägre. Ett annat önskemål som kom in var att 
förskjuta hela bygget åt väster, några antal meter. Byggbolaget och villaägarna kom tillslut 
överens om en lösning som båda kunde acceptera och bostadshusen i området kunde 
uppföras med start år 1969 och var färdiga år 1972. Utformningen på husen blev som det 
ursprungliga planförslaget gällande gestaltning och våningshöjd. Upplåtelseformen på 
samtliga bostäder var hyresrätter där Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning även blev 
förvaltare.223  

Totalt finns 13 hus som ligger i svag västersluttning i det övrigt flacka landskapet. 
Tillsammans bildar de en stor gård med de lägre husen som vall mot gatan och de högre 
ligger delvis inne på gården. Under gården finns ett parkeringsgarage med matjord över vilket 
möjliggjorde mindre planteringar på de annars hårdgjorda ytorna. I de lägre husen finns det 
totalt 441 lägenheter fördelade på 2- eller 3 rok (eller kokvrå). De högre husen innehar totalt 
554 lägenheter fördelat på 1-, 2- eller 3 rok, varav 50 % av det totala lägenhetsbeståndet är 3 
rok. För att underlätta de boendes vardagsliv byggdes en ICA-affär och en kiosk i anslutning 
till planområdet i början av 70-talet. Även en förskola byggdes i området.224    

Fasadbeklädnaden på de två hustyperna skiljer sig åt; de lägre husen har en fasad av gult tegel 
och de högre bekläddes med eternitskivor. De lägre husen har geometriska former med platta 
tak. De fasader som ligger in mot gården på de låga husen har indragna balkonger och 
fasaderna mot vägen saknar balkonger och upplevs därför som en skyddande mur. Fönsterna 
har arrangerats på ett rytmiskt sätt med breda murpartier emellan. Merparten av gavlarna 
saknar helt fönster. Varje våningsplan i de låga husen innehar tre lägenheter som kan nås 
både genom ett invändigt trapphus och via hissanordning. 

  

222 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 44 
223 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 44 
224 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 44 - 46 
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De högre husen i området placerades i två parallella rader med tre tiovåningshus inne på 
gården och tre niovåningshus ut mot det angränsande parkområdet. I likhet med de lägre 
husen är även de högre uppförda med en platsgjuten betongstomme. Samtliga hus har 
balkonger som är indragna i fasaden och platta tak. Fönsterna är omsorgsfullt utplacerade, 
även på gavlarna. I huslivet finns fem lägenheter på varje våningsplan som antingen är 
ensidiga eller placerade över ett hörn. Husen har strikt symmetrisk utformning med en 
säregen planform med utsvängda gavlar. Lägenheterna nås genom två trapphus i husets inre. 
Husets entréer ligger mot gården och har väggar klädda i mosaik i guld, gult och brunt. 225  

Almvik 
Landmärket för Malmös södra delar är de höga punkthusen i Almvik. Höghusen utgör ett 
ovanligt inslag i Malmös relativt strikta stadsbild. Almvik formar Malmös sydligaste postering 
innanför Inre Ringvägen. Området Almvik är uppdelat i ett antal olika delområden; Arian, 
Högaholm, Almvik, Madrigalen, Almviksgården och Kupletten.   

Almvik har en varierande byggnadskultur präglat av en markant kontrast mellan de höga 
strikta punkthusen och de upprepade strikta låghusen. Precis som många andra hus byggda 
under miljonprogramsåren präglas husen i Almgården av de typiska karaktärsdragen då husen 
omges av parker, men saknar sammanhängande grönytor i områdets inre. De hårdgjorda 
ytorna är dominerande runt flerbostadshusen. 226  

Flerbostadshusen byggdes och ritades av Riksbyggen i samarbete med byggföretaget BPA. 
Arkitekten som utformade husen var Bo Ahlström. Området upprättades med 
boendeformen bostadsrätter och delades sedan upp i tre separata föreningar som ligger under 
moderbolaget Riksbyggen. Totalt byggdes 1 458 nya lägenheter uppdelade på punkthus och 
lägre lamellhus. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 rok och 5 rok. Hälften av alla 
lägenheter är på 3 rok, resterande delar är av blandade storlekar där en fjärdedel av det totala 
lägenhetsbeståndet är 2 rok. 227  

De åtta punkthusen på 16 våningar, lokaliserade i Almvik och Högaholm är ett tydligt inslag 
i Malmös stadsbild och ger Almvik dess identitet. Punkthusen ligger ganska tätt ihop och 
bildar en tydlig kontrast mot de betydligt lägre lamellhusen i tre våningar som de omgärdas 
av. Inte bara höjden skiljer de båda hustyperna åt, de lägre fastigheternas fasader består av 
mörkare tegel medan lamellhusen har en betydligt ljusare skivfasad. Punkthusen byggdes på 
plats med betongelement med friliggande ballaster i fasaden. Huset har delvis indragna 
balkonger i tre väderstreck. 

  

225 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 46, 48 
226 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 51 
227 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 52 
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Lamellhusen i tre våningar utgör den största andelen flerbostadshus i hela Almviksområdet. 
Framförallt är den låga hustypen lokaliserad i kvarteren Arian och Madrigalen där hustypen 
är den enda förekommande. Det finns även trevåningshus i Högaholm och Almvik, men 
inom kvarteren är de inte den dominerande hustypen. Inom kvarteret Madrigalen är husen 
lokaliserade i fem grupper med totalt tre hus i varje grupp. Mellan husgrupperna bildas några 
mindre gårdar. I kvarteret Arian står bebyggelsen i rader med fyra till fem hus per rad. 
Fasaden på de låga lamellhusen är identisk i alla kvarteren. Husen har släta fasader med 
balkonger och entrén mot väster och släta tegelfasader mot öster. Varje hus har totalt tre 
trapphus med två lägenheter på varje trappavsats. Inom husen finns även förråd och 
tvättstuga. 228 

  

228 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 53 - 56 
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5 Aktuellt 
Under 60- och 70-talet var miljonprogramsbebyggelsen ett hett ämne i media. Nu på senare 
år, när miljonprogramshusen står inför en ny era då de i många fall måste byggas om, har 
återigen media en viktig roll för debatt och diskussion.  

5.1 Artiklar 
Miljonprogrammets styrkor och svagheter 229 
Erik Stenberg är arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan som forskar om 
miljonprogrammets byggsystem. Han anser att det finns ”dolda kvaliteter i de stabila, gediget 
byggda fastigheterna” och att husen är välkonstruerade vilket gör att det största behovet av 
upprustning ligger i de tekniska delarna. Många lägenheter byggdes till trerumslägenheter och 
idag finns ett behov av både större lägenheter för stora familjer men även mindre för 
ungdomar. Erik Stenberg menar att trerumslägenheter kan slås ihop för att bilda 
femrumslägenheter och ettor eftersom att modulhusen fungerar som byggsatser. Det är 
enkelt att flytta väggar och det är även ekonomiskt, säger Erik Stenberg.  

Renoveringsbehovet är stort i miljonprogramsbostäder och under kommande tioårsperiod 
handlar det om ungefär en halv miljon lägenheter som kräver renovering. Erik Stenberg 
menar att den tekniska upprustningen behöver kombineras med miljömässiga åtgärder men 
även med de sociala. Han ser en fördel i att universiteten blir involverade då de kan bidra 
med kunskap i frågor som handlar om det sociala och integration men även om teknik och 
energi.  

Miljardrustning – miljonprogrammet måste renoveras 230 
Stiftelsen Tällberg Foundation har engagerat sig i upprustningen av miljonprogrammet och 
försöker ”få med samhällsaktörerna i ett samtal om de integrations- och miljövinster som skulle kunna 
byggas in i jätteprojektet”. 231  

Tällberg Foundation är en organisation som stöttar beslutsfattare i olika frågor samtidigt som 
de är obundna och inte vinstdrivande. Organisationen är uppbyggd under mer än 30 år och 
syftet är att ”utveckla kunskap, förståelse och insikter i globala förändringsmönster och i framväxten av 
globala samhällen”. 232 

  

229 Miljonprogrammets styrkor och svagheter. KTH – Forskning på djupet. 
230 Miljonprojektet del 1 - Svenska Dagbladet 
231 Miljonprojektet del 1 - Svenska Dagbladet 
232 Tällberg Foundation 
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Carl Mossfeldt, vice vd på stiftelsen, informerar om att det är svårare för regeringen att ta ett 
beslut av miljonprogrammets dignitet idag, då makten är mer utspridd. Tällberg Foundation 
vill starta en diskussion med olika berörda aktörer där tekniska och sociala frågor kan 
sammankopplas. Han menar även att det är bättre att satsa ordentligt på projektet med att 
bygga in mångfald i samhället, vid rätt hantering kan det bli en integrationsmotor. 

Finansiering är en central fråga i upprustningen; många av hyresgästerna klarar inte en 
hyreshöjning och nya lösningar för finansieringen behöver tas fram. Tomas Kåberger, 
tidigare Energimyndigheters generaldirektör, berättar att husen är väldigt lika och samma 
metoder kan användas över hela Sverige vilket gör att kostnaderna kan hållas nere. 

Renoveringen av miljonprogrammet – ett gyllene tillfälle 233 
Nationalekonomen och ekonomijournalisten Pekka Kääntä kom år 2013 med en ny rapport 
där han trycker på att en renovering av miljonprogrammen kan vara ett bra sätt att arbeta 
bort lågkonjunkturen som råder i Sverige. Han menar på att fastighetsägare skulle få låna 
pengar av staten med låg ränta för att renovera miljonprogrammet, vilket skulle öka tillväxten 
i Sverige. I rapporten har han studerat behovet av upprustning ur både ett samhälls- och ett 
makroekonomiskt perspektiv. Antaganden om att faktorer såsom försvagad export hämmar 
den svenska tillväxten är det resonemangen grundas på. Han anser att ökade investeringar i 
bostadssektorn bör sättas till då hans enda alternativ till ett sådant statligt investeringspaket 
är en förslumning. ”Förslumning är ett uselt samhällsekonomiskt utfall” säger han och menar att 
det finns flera positiva effekter såsom ökade exploateringsmöjligheter, energi- och 
miljövinster och ökad attraktion i områden med negativ klang.   

Alla ska kunna bo kvar i renoverade lägenheter – aktuellt i Göteborgs Posten 
Ett omdiskuterat ämne är vem som ska betala standardhöjningen för miljonprogrammets 
hyresrätter, då omfattande renoveringar på fastigheter kräver stort kapital. När renoveringen 
sker på en enskild villaägares fastighet bekostas hela renoveringen av den privata 
fastighetsägaren. Oftast finansierar fastighetsägaren halva renoveringskostnaden genom att 
ansöka om ROT-avdrag. Staten ger bidraget till enskilda fastighetsägare med målet att höja 
standarden på svenska bostäder. Lika villkor borde gälla även vid renoveringar av hyreshus 
där ett juridiskt bolag äger fastigheten.  

Enligt Nooshi Dadagostar, (V) bostadspolitisk talesperson och miljonprogramsbo, som 
skrev på debattsidorna i Göteborgsposten onsdagen den 25 mars 2015, 234 borde ett liknade 
ROT-avdrag gälla även för bostadsbolag som renoverar flerbostadshus. Hon menar på att 
det inte är mer än rätt att även de boende, som inte i juridisk mening äger sina bostäder, 
också ska få ta del av den förbättring av boendemiljön som staten väljer att ge till villaägare 
som kan renovera sina kök till lyxstandard och få hälften betalt av staten.  

  

233 Miljonprogramsrenoveringar kan bli ett samhällsekonomiskt klipp. Byggindustrin 
234 Göteborgs Posten (Nooshi Dadgostar). Var ska lågavlönade bo i framtidens Göteborg? 
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Vid nybyggnationen av miljonprogrammet fanns bidrag att söka, men när husen nu ska 
renoveras står bolagen helt utan statlig finansieringshjälp. Eftersom staten inte hjälper till 
med renoveringen är det helt upp till bostadsbolagen att sköta finansieringen vid 
renoveringen. Bolaget borde genom sina hyror kunna samla på sig det kapital som krävs för 
att bekosta framtida nödvändiga renoveringar genom att lägga undan en del av de månadsvis 
inbetalade hyrorna från hyresgästerna. De flesta politikerna som uttalade sig under 
bostadsdebatten ansåg att det är upp till hyresbolagen att lösa finansieringsfrågan vid 
renovering. Bostadsdebatten gick under namnet #Pratbar och hölls på Pustervik i Göteborg 
den 25 mars 2015. Göteborgs Posten anordnade debatten tillsammans med arkitektfirman 
”Okidoki” och organisationen ”Alla ska kunna bo kvar” där fem berörda riksdagsledamöter 
från FP, M, V, S och MP bjöds in för att debattera om miljonprogrammet. 235 

De nödvändiga renoveringarna borde ses som normalt underhåll och ska därför finansieras 
genom den inbetalade hyran anser Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors som representerar 
föreningen ”Alla ska kunna bo kvar” som kämpar för att alla ska kunna bo kvar i sina 
hyresrätter, även efter en renovering. 236  Trots detta är det mer en regel än ett undantag att 
det är hyresgästerna som själva ska stå för de största delarna av renoveringskostnaden som 
tillkommit till följd av t.ex. ålder eller tidigare dåliga materialval. Finansieringen täcks oftast 
med att hyresbolaget ökar hyrorna med några procent för att på sikt kunna betala av de lån 
som togs till följd av renoveringsarbetet.237  

5.2 Rättsfall 
Missnöjet bland hyresgästerna är stort och det är inte allt för sällan som hyreshöjning leder 
till tvister som kommer till hyresnämnden och som ibland går vidare till domstol. Ett sådant 
ärende som gick upp till Svea Hovrätt är målet ÖH 455-13 som dömdes under 2014. Ärendet 
handlar inte om några yttre renoveringar utan endast standardhöjande åtgärder i 
lägenheterna.  

Målet behandlar frågan om att några hyresgäster överklagade en hyreshöjning till följd av 
renovering av sina lägenheter. Hyresgästerna i målet yrkade på att standarden i lägenheterna 
inte uppnår en sådan nivå som försvarar storleken på hyreshöjningen. Hyresgästerna visar på 
några andra lägenheter i området som jämförelseobjekt med mest tyngdpunkt på Svenska 
Bostäders lägenheter i Husby där hyrorna är lägre och standarden likvärdig jämfört med deras 
lägenheter.  

Hyresvärden, AB Sollentunahem, påstår i sin tur att den höjning av hyran som har gjorts är 
helt enligt reglerna då de renoveringar som skett är standardökande åtgärder och att de har 
haft tillstånd från hyresgästerna. Hyresvärden har även varit i kontakt med 
hyresgästföreningen gällande höjning av hyran och fått ett godkännande.     

235 Göteborgs Posten(Arne Larsson), Enighet om betalning 
236 Göteborgs Posten (Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors), Alla ska kunna bo kvar i renoverade lägenheter 
237 Göteborgs Posten (Arne Larsson), Miljonprogrammets Uppgång och fall  
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Hovrätten avslår hyresgästernas begäran om slopad hyreshöjning med motiveringen att 
lägenheterna i Husby inte är ett likvärdigt jämförelseobjekt. Nivån på ombyggnadskostnader 
som Svenska Bostäder har för sina lägenheter i Husby, kan inte jämföras med de normala 
kostnader som uppkommer vid standardhöjning. Ombyggnadskostnaderna för lägenheterna 
i Husby kan omöjligt ha behandlats på ett affärsmässigt och traditionellt sätt, vilket leder till 
att hyresnivån i Husby inte är jämförbart med bruksvärdet. Normalt sett bestäms hyran i 
enighet med 12 kap. 55 § första och andra stycket Jordabalken om hyresgäst och hyresbolag 
inte är överens om hyresnivån. Hyran ska vara på en nivå som kan anses skälig i förhållande 
till standarden och storleken på lägenheten. Hyran får inte ligga på en nivå som är påtagligt 
högre än en jämförbar lägenhets bruksvärde. 

5.3 Projekt 
Miljonprogrammets motsvarigheter i Europa rivs i stor utsträckning men samtidigt inleds 
upprustningsprojekt runt om i Sverige. Flera projekt har pågått kring miljonprograms-
områdena och positiva förändringar har skett. Dock märks ingen stabil förbättring, vilket ska 
åtgärdas genom att nya projekt även ser till stadsdelarnas förhållande till varandra samt 
integration på arbetsmarknaden. Flera tidigare projekt har enbart behandlat de enskilda 
stadsdelarna var för sig. 

Energieffektiviseringen är en av de viktigaste delarna vid renoveringen. I Brogården Alingsås 
har ett lyckat projekt genomförts där ett miljonprogramsområde har renoverats och uppnått 
passivhusstandard.  

Passivhus i Alingsås 
Mellan åren 2007 och 2014 genomfördes omfattande renoveringar av inre och yttre miljöer. 
De berörda husen uppfördes mellan år 1971 och 1973, och utgjorde det sista 
miljonprogramsområdet som byggdes i Alingsås kommun.238 Genom ett  
EU-forskningsprojekt fick Brogården tillsammans med två andra bostadsområden i 
Frankrike och Nederländerna medverka i en studie. 239 Syftet var att se om det var möjligt att 
använda ett gammalt hus med dålig förmåga till resursoptimering och omvandla det till ett 
klimateffektivt hus där energianvändningen från uppvärmning minskas med minst  
75 %.240  

Genom omfattande tilläggsisolering och förändringar av takstruktur, väggar och 
värmesystem lyckades Skanska, som renoverade husen, att minska husets energiförbrukning 
och på så sätt uppnå passivhusstandard på en gammal stomme.241  Renoveringen omfattade 
16 flerbostadshus med totalt 299 lägenheter. 242   

238 Brogården – ombyggnad. Alingsåshem 
239 Passivhus, ett utbildningsmaterial, s. 32  
240 Alingsåshem. Brogården- med fokus på framtiden, s. 22-23 
241 Passivhus, en handbok om energi effektivt byggande, s. 84  
242 Skanska, Allingsås  
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Vid den omfattande renoveringen minskades kostnaderna för energiförbrukningen och huset 
gavs möjligheten att bli självförsörjande gällande uppvärmning. Den minskade 
energianvändningen gav ett bättre driftnetto och därmed uppskattades husets värde på den 
allmänna försäljningsmarknaden högre. 243 Alingsåshem, som äger lägenheterna förväntas att 
gå med vinst från renoveringen av Brogården från och med år 2025. 244 

Den lyckade renoveringen av miljonprogrammet i Brogården är vida känt även utanför 
Sveriges gränser. Brogården vann under år 2014 en utmärkelse som delades ut under 
Sustainable Energy week som är en del av EU:s hållbarhetsarbete. Husen vann i kategorin 
Living där totalt 342 bidrag runt om i Europa hade blivit nominerade och var med och 
tävlade om den hedervärda utmärkelsen.245    

5.3.1 Stockholm – ”Järvalyftet” 
Järvalyftet startade år 2007 i Stockholm och omfattar flera projekt för att utveckla och 
förbättra områdena kring Järvafältet. Stadsdelarna som är berörda är: Rinkeby, Tensta, 
Akalla, Kista, Husby och Hjulsta. 246   

Hållbara Järva  
Hållbara Järva är ett av projekten i Järvalyftet och pågick mellan åren 2010 och 2014. 
Projektet var en del i upprustningen av miljonprogramsområden där Svenska Bostäder har 
renoverat sju hus, i dialog med de boende. Husen skulle renoveras energieffektivt och 
solceller installerades på en yta av 10 000 kvadratmeter. 247 Stockholms stad fick ett 
investeringsstöd på 55 miljoner kronor av delegationen för hållbara städer för projektet. 248 

Hållbara Järva hade sex mål de strävade efter under projekttiden: 249 

1. ”De ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och energi- och klimatmålen för 2020 och 
2050 uppnås. ”  

2. ”Järvas identitet som ett miljöprofilområde ska stärkas.”  
3. ”Åtgärderna ska vara långsiktigt hållbara och inkludera sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekter.”  
4. ”Järva ska bli en förebild som världen vill besöka.”  
5. ”Metoder och resultat ska spridas till näringsliv och olika renoveringsprojekt i Sverige och världen.”  
6. ”De boende i de sju utvalda husen är delaktiga i processen och inspireras till en hållbar livsstil.” 

  
  

243 Passivhus, en handbok om energi effektivt byggande, s. 84  
244 Brogården- med fokus på framtiden. Alingsåshem s.31  
245 Passivhuscentrum, Brogården vinnare av hållbarhetspris 
246 Vision Järva 2030. Stockholm växer – Stockholms stad 
247 Hållbara Järva. Broschyr 2013 – Stockholms stad. 
248 Hållbara Järva! – Stockholms stad. 
249 Hållbara Järva! – Stockholms stad. 
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Husen renoverades energieffektivt och tre olika metoder användes för att kunna utvärdera 
och se vilken av tillvägagångssätten som var mest effektiv ur både kostnads- och 
energiperspektiv. Dialogen med medborgarna var en stor del i projektet. Järvadialogen, där 
hyresgästerna kunnat få gehör för sina tankar och åsikter och även delta i beslutet om den 
slutgiltiga utformningen. 250 

Vision Järva 2030 
Vision Järva är en del i Järvalyftet och godkändes av kommunfullmäktige i april 2009.251 
Arbetet och utvecklingen kring Järvaområdet slutade inte när projektet Hållbara Järva 
avslutades år 2014 utan projektet Vision Järva 2030 är fortfarande aktuellt. 200 miljoner 
kronor reserverades för projektet men sammanlagt är flera miljarder kronor involverade då 
förvaltningar och bolag finansierar mycket med sina egna budgetar. Det är dock svårt att 
uppskatta hur stort kapital som kommer att satsas på projektet då det sträcker sig över mer 
än två decennium. 252 

Målet med Vision Järva 2030 är samma som för stadens gemensamma vision; ett Stockholm 
i världsklass. Det är kommunfullmäktige i Stockholm som sätter upp målen och Joakim 
Larsson, ytterstadsborgarrådet styr en central politik styrgrupp. Styrgruppen samordnar så 
att berörda bolag och förvaltningar i staden strävar efter samma mål. En lokal politisk 
referensgrupp är placerad i Järvaområdet för att ta del av de boendes vardag och synpunkter 
samt åsikter. 253 

Till skillnad från Hållbara Järva som hade sex uppsatta mål, har Vision Järva fyra olika 
fokusområden: 254 
 ”Bra boende och mer varierad stadsmiljö”  
 ”Trygghet i vardagen” 
 ”Stärkt utbildning och bra språkundervisning” 
 ”Fler jobb och ökat företagande” 

Projektet är en unik satsning då inget liknande har gjorts i Stockholm tidigare, med samma 
omfattning av aktörer, pengar och tid. Bredden på deltagare i projektet sträcker sig från 
idrottsföreningar och polis till Stockholms stads egna organisationer. Stockholms stad 
arbetar tillsammans med många aktörer, där bostadsbolagen är en av de största. Svenska 
Bostäder är det bostadsbolag med störst delaktighet då deras renovering och upprustning 
berör mer än 6 000 lägenheter. 255 

  

250 Hållbara Järva. Broschyr 2013 – Stockholms stad. 
251 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm s. 8 
252 Vision Järva 2030 – Frågor och svar. Stockholm växer – Stockholms stad 
253 Vision Järva 2030 – om Vision Järva 2030. Stockholm växer - Stockholms stad 
254 Vision Järva 2030 – Frågor och svar. Stockholm växer – Stockholms stad 
255 Vision Järva 2030 – Frågor och svar. Stockholm växer – Stockholms stad. 
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Visionen Järva 2030 satsar på att binda ihop södra och norra delarna av Järva, dels genom 
gatunät som kopplas samman men även genom utveckling av ny bebyggelse och utformning 
av centrala stråk. Det ska stärka stadsdelarnas identitet, men samtidigt sträva mot en tryggare 
utomhusmiljö och att utveckla Järva till en kulturell mötesplats. Gemensamma krafter krävs 
och genom en nybildad förening i Järva kallad Fastighetsägare i Järva, arbetar bostadsrätts-
föreningar, privatvärdar och allmännyttiga föreningar tillsammans för en positiv utveckling i 
stadsdelen. 256 Det planeras även ett evenemangstråk då det visat sig att en sådan typ av 
anläggning kan skapa en mer sammanhållen stad.  257 

En stor satsning görs på miljön och energieffektivisering i samband med 
lägenhetsrenoveringen. Solceller och solfångare installerades på taken i bl.a. Husby, Kista 
och Rinkeby under åren 2013 till 2014, vilket innebär att Järva nu är solcellstätast i Sverige.258  

Visionen vill öka blandningen av hustyper ytterligare, framförallt med en komplettering av 
flerbostadshus och småhus. Lägenhetsutbudet är även det av bristande variation och större 
lägenheter för stora hushåll behövs samtidigt som behovet av mindre lägenheter för 
exempelvis ungdomar ökar. Fler aktörer på hyresmarknaden och omvandling av 
bostadsrätter vid renovering är en önskvärd åtgärd i området. 

Den dominerande populationen i Järva är av utländsk bakgrund och befolkningen är yngre 
än i Stockholm generellt. För att integreras i det svenska samhället och öka möjligheterna till 
arbete finns ett behov av ökade kunskaper i svenska, som ett andra modersmål. Stockholms 
stad har lagt stora resurser på skolor i Järva vilket har gett framgångsrika resultat. Extra 
satsning läggs på läxhjälp och en aktiv fritid. Idrottslyftet är ett projekt där ungdomar 
uppmuntras till idrott på fritiden och hundratals ungdomar har blivit involverade. Tensta 
gymnasium har planer på att utveckla en profilerad fritidsverksamhet och göra skolan till ett 
Community Center men möjligheten finns även att skolan blir värd för ett basår för KTH 
Arkitektur. En sådan möjlighet skulle stärka Tensta som stadsdel men även KTH och Tensta 
gymnasium. 

Järva Karriärcenter är en annan aktivitet inom Järvalyftet där bl.a. företagsbesök och 
yrkesmässor arrangeras för att minska luckan mellan gymnasium och arbete alternativt vidare 
studier. Svenska Bostäder är engagerade i utbildning genom att de under åren 2007 till 2008 
drivit ett projekt som gett hyresgäster möjlighet till utbildning och arbete. Projektet har lett 
till att över 20 personer har fått fast anställning. 259 

  

256 Vision Järva 2030 – om Vision Järva 2030. Stockholm växer - Stockholms stad. 
257 Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm. s.42 
258 Solceller på Järva- Vi bygger miljöanpassat. Svenska Bostäder 
259 Vision Järva 2030 – om Vision Järva 2030. Stockholm växer - Stockholms stad. 
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En stor satsning görs på arbete i hela Stockholm genom Jobbtorgen, som startades år 2008. 
Tre kontor finns omkring Järva och syftet är att få arbetssökande och ungdomar att komma 
in på arbetsmarknaden. Praktik och feriearbete erbjuds och flera aktörer på arbetsmarknaden 
arbetar gemensamt med verksamheten, som redan har visat positiva resultat. 260  

5.3.2 Göteborg – ”Tema stadsutveckling i Bergsjön”  
Tema stadsutveckling öppnar för ett planprogram i Bergsjön med 2 500 nya bostäder. 
Genom ett samarbete mellan Göteborgs stad och fastighetsägare i området har ett 
utvecklingsprogram för Bergsjön tagits fram. Björn Siesjö, stadsarkitekt säger att ”Bergsjön är 
planerat på ett sätt som tar hänsyn till naturen och trafiksäkerheten. Det är bra. Men man har inte riktigt 
skapat sammanhangen som kan ge levande stråk.” 261 

Planprogrammet vill bl.a. uppmuntra till socialt umgänge genom utveckling av ”trygga och 
upplevelserika utemiljöer och mötesplatser”, 262 samtidigt som det vill förbättra strukturen och 
integrationen både till och inom stadsdelen. Syftet med programmet är även att bygga inom 
och utanför den egna stadsdelen genom kompletteringsbebyggelse för en ökad integration. 
Planering ska ske ur ett ekologiskt perspektiv med miljö- och klimatanpassade renoveringar 
och nybyggnationer i fokus. För att kunna genomföra dessa frågor är samverkan mellan de 
boende och de verksamma, såsom fastighetsägare, förvaltningar och föreningar, i området 
viktigt. 

Planprogrammet som tagits fram är omfattande och en uppdelning i etapper med prövning 
i flera detaljplaner är nödvändig. Genom fler mötesplatser och upprustning av gångstråk och 
grönområden ska tryggheten i området öka samtidigt som tillgängligheten blir större.263  

5.3.3  Malmö – ”Projekt MiL” 264 
I november 2010 tillsatte kommunstyrelsen i Malmö en politisk oberoende kommission för 
att utforma ett nytt forskningsprogram som skulle löpa under en tvåårsperiod. 
Kommissionen fick i uppdrag att komma med nytänkande vetenskapliga förslag gällande hur 
Malmö skulle kunna minimera skillnaderna i levnadsvillkor och arbetslöshet mellan de olika 
stadsdelarna. Arbetet omfattade totalt sex olika forskningsspår och delprojekt där enskilda 
arbeten genomfördes av Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Malmö Högskola 
(Urbana studier, Institutionen för Hälsa och Samhälle samt MEDEA).  

Det unika programmet utformades för att skapa ett framgångsrikt integrationsarbete i 
Malmös förorter. Projekt gick under namnet MiL, en förkortning för Metod, information 
och Lärande kring miljonprogramsupprustning som redskap för integration. 

260 Vision Järva 2030 – om Vision Järva 2030. Stockholm växer - Stockholms stad. 
261 Vårt Göteborg - Tema Stadsutveckling. Så kan Bergsjön bli en tätare stadsdel med bevarad grönska.  
262 Program för stadsutveckling och kompletteringsbebyggelse i sydöstra Bergsjön. Göteborgs stad. s. 5.  
263 Program för stadsutveckling och kompletteringsbebyggelse i sydöstra Bergsjön. Göteborgs stad. s. 9, 5, 8 
264 MiL. Malmö stad  
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Genom inriktade åtgärder på bl.a. fastighetsrenoveringar på befintliga byggnader, förtätning 
i områden med låg bebyggelsegrad och insatser för förbättrad levnadsmiljö för de boende i 
miljonprogrammet, var förhoppningen att ett mindre segregerat samhället skulle uppnås. 
Pilotstudien inriktades på förändringar i bl.a. Lindängen och Rosengård som är stora 
miljonprogramsområden i Malmö. Satsningarna på hälsa och välfärd som görs inom de olika 
områdena ska ses som investeringar och inte som kostnader.  Förhoppningen var att 
analysmodellen, det systematiska lärandet och metoderna som utarbetades under projektets 
gång skulle kunna spridas och användas på andra platser i Sverige och även ut i Europa. 265  
Resultatet av projektet presenterades på tredagarskonferensen C/O Stad som hölls på 
Moriskan i Malmö i maj 2014.    

5.3.4 Miljösatsningar i miljonprogram 
Svenska Bostäder satsar på att renovera totalt 6 800 lägenheter fram till år 2020 med målet 
om att områden som Rinkeby och Husby ska bli förebilder för lyckade renoveringsprojekt.266 
En stor satsning görs på energieffektivisering för att minska energianvändningen från 
flerbostadshusen ytterligare. Fönster ska bytas och lägenheter tilläggsisoleras för att 
värmeåtervinningen ska förbättras; energianvändningen förväntas minska med 30 % i 
förhållande till om ingen renoveringsåtgärd vidtas. Även vattenåtgången och sophanteringen 
står i fokus. Genom att nya vattenbesparande munstycken sätts in i duschar och kranar kan 
vattenförbrukningen i varje lägenhet minskas. Matavfallskvarnar ska installeras i flera 
fastigheter vilka omvandlar avfall till biogas, men fokus läggs även på förbättrad källsortering 
för att underlätta sopsorteringen för hyresgästerna. 267 

I de lägenheter som Svenska Bostäder renoverar görs följande åtgärder för att minska 
energiförbrukningen: byte av värmesystem, stammar och fönster, tilläggsisolering av fasader 
och installation av ventilation med återvinning. Även injustering av värme och ventilation 
görs. 268 

 

  

265 MiL. Malmö stad  
266 Vi bygger miljöanpassat -miljösatsningar i miljonprogram. Svenska Bostäder 
267 Miljösatsningar i miljonprogram. Svenska Bostäder 
268 Vi bygger miljöanpassat -miljösatsningar i miljonprogram. Svenska Bostäder 
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6 Resultatet av renoveringen i de tre städerna 
På grund av att det experimenterades mycket under miljonprogramsåren så finns det också 
mycket brister och fel i miljonprogramsbebyggelsen. Dels handlar det om hälsofarliga 
aspekter då mycket asbest och PCB användes under miljonprogramsåren. Asbest återfinns i 
bl.a. eternitfasader medan PCB användes som mjukgörande material i fogmassor. Med tiden 
har det visat sig att flertalet material som användes inte var lika hållbara som förväntat.  När 
nu bostäderna måste renoveras krävs ibland omfattande saneringsarbeten då de gamla 
materialen innehåller hälsofarliga ämnen, såsom asbest och PCB. Den renovering som krävs 
är betydligt mer omfattande än en vanlig. Brister under miljonprogrammet som har upptäckts 
är: 269 

 Takens brist på avrinningsmöjlighet vilket gör att vattnet stannar kvar på taket och 
tränger ner i stommen som kan ge upphov till mögel- och rötskador.  

 Fuktspärrarna är inte anpassade till dagens användning av badrum där dusch är 
vanligt förekommande istället för badkar som var den ursprungliga installationen. 
Människor tvättar sig oftare idag och då räcker inte de underdimensionerade 
fuktspärrarna till vilket leder till omfattande fuktskador i badrummet. 

 Elen i miljonprogramslägenheterna är vanligtvis ojordad. Brister finns även vid 
ledningarna då de ofta drogs genom plaströr som kan smälta och leda till stötar som 
i sin tur kan förorsaka brand. 

 Vid byte av inomhusgolv finns hälsofaror då den vanligt förekommande plastmattan 
ofta innehöll PCB.  

 Fönsterna tillverkades ofta av billigt trä med dålig kvalitet, vilket medförde att vatten 
kom in i fogarna och orsakade rötskador så att fönsterna i många fall var tvungna att 
bytas ut.  

6.1 Stockholm 
Renovering och underhållsarbete inom Stockholms stad har främst fokuserat på 
fasadrenovering, tilläggsisolering, balkongförändringar och fönsterrenovering. Fasaderna har 
målats om, husen har tilläggsisolerats som en energibesparande åtgärd och fönsterbågarna av 
trä har bytts ut. 270   

På grund av det generösa regeringsprogrammet ROT, som varade mellan 1984 och 1994, 
vilket gav subventioner vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad, genomfördes 
omfattande förbättringsåtgärder på det befintliga fastighetsbeståndet runt om i Stockholms 
bebyggelsemiljöer. 

  

269 Grafik: miljonprogrammet. Sveriges radio.  
270 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 47 
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Under samma tidsperiod som ROT var aktuellt, pågick ett projekt som gick under namnet 
Turnaround-ombyggnaderna. Projektet gick ut på att en ny gestaltning av de befintliga husen 
arbetades fram, vilket var ett viktigt redskap för att öka attraktiviteten i 
miljonprogramsområdena. Resultatet blev att husens yttre utformning förändrades. 
Byggnaderna fick bl.a. ändrade takformer, påbyggda takvåningar, nya fasadmaterial, burspråk 
eller förändringar på balkongerna. Ombyggnaderna ledde till att husen fick en mer 
traditionell utformning med sadeltak och tegelfasader. Under renoveringarna var det inte 
ovanligt att även entréerna fick ändrad utformning med ett mer markerat särdrag och även 
dekorativa fasadelement tillfördes på husen för att skapa ett välkomnade intryck. Under 
tidsperioden revs även en del byggnader och våningsplan från befintliga hus togs bort.271            

Under miljonprogramsåren var barnkullarna i Sverige stora och flertalet omsorgsfastigheter 
i form av skola, daghem och förskolor byggdes i områdena. På grund av den höga 
bebyggelsetakten blev kvaliteten på de nya husen inte alltid så bra. Den bristande kvaliteten 
tillsammans med minskade barnkullar bidrog till att många av byggnaderna revs under 80- 
och 90-talet. 272      

Skärholmen  
Inom Skärholmens bostadsområde har flertalet lägenheter som tidigare tillhörde 
allmännyttan byggts om. Lägenheterna har under årens lopp omvandlats från 
bostadslägenheter till vårdboende och förskolor. Bostadslägenheterna har även byggts om 
för att passa de bostadssökande, t.ex. genom sammanslagning av flera mindre lägenheter eller 
ombyggnad till etagelägenheter. 273  

Farsta  
Vissa renoveringar har genomförts i Farsta sedan husen byggdes under miljonprogramsåren. 
Upprustning av fönster har bl.a. skett på befintliga fasader för att skapa ett bättre 
inomhusklimat för de boende.274  

Rinkeby-Kista 
Hyresbolaget Familjebostäder har byggt om och rivit en del bostadshus vilket ledde till att ca 
100 lägenheter försvann, samtidigt tillkom några större lägenheter. En renoveringssatsning 
startade år 2009 där 500 lägenheter skulle renoveras varje år.275  

  

271 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 56 
272 Hej Bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 s. 49  
273 Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? Rekordårens bostäder – en viktig resurs för hållbar utveckling – Sonja 
Vidén s. 36 
274 Fasadrenovering, fönsterbyte mm på flerbostadshus, Farsta. 
275 Områdesprogram för Rinkeby 1997. Stockholmskällan - Stockholms stad s. 4 

 65 

                                                 



Kartläggning av Stockholms, Göteborgs och Malmös hantering av miljonprogramsområden 
 

6.1.1 Sammanställning av Stockholms stads uttalanden 
Miljonprogrammet utgör en viktig del av Stockholms stad där mer än var tionde invånare 
bor i ett miljonprogramshus. Stockholm stad satsar på att utveckla alla stadsdelar där 
miljonprogramsområdena är lika prioriterade som övriga områden. Den största satsningen 
görs i områdena kring Järvafältet i och med projektet Järvalyftet. De tre kommunala 
bostadsbolagen är engagerade i projektet genom att agera motor vid stadsförnyelsen och 
ombyggnaden då de innehar ett stort bestånd av bostäder.  

Stockholm har riktat in sig på upprustning av bostäder och komplettering av bebyggelse. 
Rivning är ett undantag på grund av den omfattande bostadsbrist som råder. De menar på 
att fördelarna med renovering framför rivning är många ur bl.a. kostnadssynpunkt, då 
stommen kan bevaras och strukturen i området bibehållas. Även ur social synpunkt finns 
fördelar då de boende överlag trivs och då får en möjlighet att bo kvar i sina lägenheter.  
Ombyggnaden kan ske på olika nivåer samt ske löpande.  

Hyreshöjningar sker i samband med ombyggnader men inom det kommunala hyresbeståndet 
tas inte de fulla kostnaderna ut direkt med hänsyn till vissa hyresgästers begränsade 
betalningsförmåga.   

6.2 Göteborg 
I Göteborg har det under de senaste åren genomförts flera större och uppmärksammade 
renoveringar av miljonprogramsområden runt om i kommunen. Framförallt för att öka 
attraktiviteten i ett specifikt miljonprogramsområde, där speciellt fasadernas gestaltning har 
prioriterats. Även renoveringar för att energieffektivisera de ofta dåligt isolerade husen har 
genomförts för att uppnå de krav som Boverket ställer på bostadshus idag.276 Ett 
uppmärksammat projekt i Göteborg är det på Hammarkulletorget, som pågick mellan år 
2010 och 2011.277 Renoveringen i Hammarkullen är ett av de största renoveringsinitiativen 
inom miljonprogrammets bebyggelse i Sverige. 278 Flerbostadshusen på Hammarkulletorget, 
vilket motsvarar en tredjedel av det totala bostadsbeståndet i Hammarkullen,279 fick 
omfattande förbättringar där husen tilläggsisolerades vilket resulterade i att 
energiförbrukningen minskade med mellan 30-35 % jämfört med innan renoveringen.280 
Även fasaderna genomgick en omfattande renovering där fönsterna rustades upp och 
fasadbeklädnaden byttes till ett mera tilltalande material, vit fibercement. Renoveringar, 
liknade den som gjordes på Hammarkulletorget, har även utförts på andra håll i kommunen, 
dock i många fall inte lika omfattande.   

  

276  När det stormar runt höghusen. s. 100   
277 Energisnåla och trevliga fasader på miljonprogramhus i Hammarkullen. Cembit.  
278 När det stormar runt höghusen. s. 100   
279 Renovering av Hammarkulletorget – Pressmeddelande Cembit.  
280 När det stormar runt höghusen, s 100   
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Bergsjön 
I Bergsjön började renovering av miljonprogramshus redan på 80-talet. Då omvandlades 
några fyravåningslamellhus till radhus och upplåtelseformen ändrades till bostadsrätt; 
motfallstak byttes mot sadeltak, entréer byggdes om och färgsättningen på fasader byttes ut. 
Under början av 2000-talet, då storstadssatsningen startade, rustades torg upp, affärshus 
byggdes om och fler affärer flyttade till området. Dock har skolor och daghem endast fått 
mindre ombyggnader.281 

Gunnared 
Hammarkullens torg har genomgått ombyggnad och upprustning men bostadsområdena 
behöver utvecklas. Servicen på både Hammarkulletorget, Olofstorps centrum och Hjällbo 
centrum behöver utvecklas. 

Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet pågick renoveringsarbeten runt om i 
Gunnared. Områdena Eriksbo, Lövgärdet, Östra Gårdsten, Hammarkullen och delar av 
Hjällbo genomgick alla mer eller mindre omfattande renoveringar på bostadsbebyggelsen.282  

Fokus vid renoveringen under 90-talet i Eriksbo och delar av Hjällbo låg framförallt på de 
låga hyreshusen. De renoverade områdena i Hjällbo fick balkonger och förändrade 
fasadfärgsättning vilket ökade områdets attraktivitet. 283 Runt Hjällbo centrum har 
upprustningssatsningar gjorts på den befintliga bebyggelsen och även tre skivhus på sju 
våningar kompletterade den gamla renoverade bebyggelsen under 90-talet.284 I östra 
Gårdsten har skivhusen terrasserats och alla hus har genomgått fasadförändring och 
upprustning av gårdarna.      

Under senare delen av 90-talet och in på 2000- talet revs ett antal flerbostadshus runt om i 
Gunnared, bl.a. fem punkthus i Norra Lövgärdet år 1998, vilket ledde till en förändrad 
bebyggelsestruktur samt ett minskat underlag för service och skola. Den nya ytan som 
frigjordes i och med rivningen av de totalt 200 lägenheter i Lövgärdet skapade en möjlighet 
att uppföra nya villor som ett led i att skapa en blandad bebyggelse. Tre år senare revs 
ytterligare två hus i form av lamellhus, för att ge plats åt småhus efter att en ny detaljplan 
antagits år 2002. 285 Även i Hammarkullen demonterades ett höghus år 1998 till förmån för 
tio parhus. 286    

  

281 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt s.70 
282 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 19, 26, 27, 30  
283 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad. s. 26 - 27 
284 Perspektiv på miljonprogrammet – Lotta Särnbratt s. 66 
285 Angered – Gunnared. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad s. 16, 30 
286 Angered – Lärjedalen. Stadsdelsvisa beskrivning. Göteborgs stad. s. 27 
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Tynnered 
Omfattande renoveringar genomfördes på 80- och 90-talet på flerbostadshusen i 
Skattegården och Grevegården. Bostadsstandarden är överlag bra och flera områden har 
renoverats och håller nu hög kvalitet. Från början byggdes flerbostadshusen utan hiss men 
några har kompletterats med hiss vid ombyggnaden, exempelvis i Grevegården. 287 

6.2.1 Sammanställning av de kommunala bostadsbolagens svar 
Av de totalt nio enkäterna som skickades ut till de kommunala bostadsbolagen, återsändes 
svar från tre kommunala bostadsbolag i Göteborg. Vilket motsvara en svarsfrekvens på  
75 % sätt utifrån antalet kommunalt ägda bostadsbolag i Göteborg.  

Majoriteten av de svarande bostadsbolagen i Göteborg planerar att renoverar sina 
miljonprogramsbostäder. Åtgärder som utförts tidigare i miljonprogramsbostäder planeras 
att genomföras, bl.a. byte av fasader, fönster och värmesystem samt ventilationsåtgärder och 
stambyte.  

Den största anledningen till renovering är minskad energiförlust, ökad attraktivitet och 
tidigare bristande underhåll. Renoveringarna kommer att finansieras av höjda hyror, 
besparingar samt övriga finansieringslösningar som respektive bostadsbolag arbetat fram. 
Bostadsbolagen har olika lösningar för att kunna erbjuda ett alternativt boende vid en 
eventuell hyreshöjning. Bolagen anger att deras områden med bostäder erbjuder olika nivåer 
på hyran vilket möjliggör att bolagen kan erbjuda ett billigare alternativ vid eventuell 
hyreshöjning. 

Det har varit blandade reaktioner från de boende kring renoveringen, enligt bostadsbolagen. 
Varigheten av renoveringen samt nivån på hyreshöjningen påverkar de boendes inställning.  

6.3 Malmö  
De största förändringarna som gjorts på miljonprogramshus i Malmö sedan uppkomsten, 
har i huvudsak handlat om renovering av ursprungliga fönster. Alternativt har nya fönster 
satts in då kvaliteten från början i många fall var bristfällig och inte har uppnått nutida 
energikrav. Efterhand har även viss renovering av fasaderna skett på många av husen. De 
hus som byggdes med en fasad av skivmaterial har oftast fått ett nytt ytskikt bestående av 
tegel eller plåt.288  

  

287 Tynnered- Västra Göteborg. Stadsdelsvisa beskrivningar – Göteborgs stad. s. 8, 25 
288 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 33, 28 
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En annan vanlig åtgärd som har gjorts under årens lopp är ändringar av balkongernas 
utformning. De har blivit större och byggts ut från fasadväggen vilket medfört utbuktningar 
i fasaden som inte var tänkta från början, på de ursprungliga plana fasaderna. Även inglasning 
av balkongerna har blivit vanligare och förändrat synen på hur en balkong ska nyttjas. Oftast 
har renoveringarna skett helt utan hänsyn till husets karaktär och särdrag. De typiska särdrag 
som arkitekten smyckade husen med har ofta helt gått förlorade när husen fått utvändiga 
renoveringar. 289   

Rosengård 
Ett område som under årens lopp renoverats och genomgått förbättringsåtgärder för att rätta 
till brister och förslitningar är Rosengård. Framförallt är det kvarteret Törnrosen som har 
genomgått flera större renoveringar, men även en del andra hus i området har byggts om och 
fått ny fasad. De största prioriteringarna har främst legat på att förbättra de befintliga 
grönområdena, samt att rätta till brister i kommunikationsnätet. Under 90-talet revs även två 
bostadshus i kvarteret Kryddgården.290  

Almgården 
Under början av 2000-talet genomgick de högre husen i Almgården flera större renoveringar, 
där bl.a. fasaderna på höghusen byttes ut. De slitstarka etenitskivorna som husen kläddes 
med från början, var inte lika slitstarka som förväntat, utan skivorna på fasaden vittrade så 
småningom sönder alltmer.  För att utformningen på de nya fasaderna skulle likna de 
ursprungliga, anlitades arkitekt Kurt Hultin, som ritade de ursprungliga husen. 
Eternitskivorna ersattes av cembonitskivor i olika beigea och ljusbruna nyanser i skiftande 
storlekar. Genom att använda sig av liknade färgval som ursprungsfasaden bibehölls husens 
ljusa och lätta karaktär. I samband med fasadbytet tilläggsisolerades även husen och skärmtak 
sattes upp ovanför entréerna. 291 

Almvik 
Även flertalet hus i Almvik har renoverats under 2000-talet. Punkthusen i området 
genomgick en större utvändig renovering då fasaderna fick ny beläggning i form av en ljusgrå 
putsbeklädnad. I samband med fasadrenoveringen tilläggsisolerades även husen, 
balkongfronterna byttes ut och vissa balkonger glasades in. Husen hade sedan tidigare fått 
nya fönster och efter tilläggsisoleringen hamnade de en bit in i fasaden vilket gjorde att 
fasaden inte blev slät som det ursprungligen var tänkt. Dock var omfattningen på 
renoveringen nödvändig då stora tekniska problem hade uppstått i fasaden då fogarna mellan 
betongelementen släppte in vatten. 292   

 

  

289 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 37, 33 
290 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s.130 
291 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 48 
292 Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering del 3: 1965-1975. s. 53, 56 

 69 

                                                 



Kartläggning av Stockholms, Göteborgs och Malmös hantering av miljonprogramsområden 
 

6.4 Resultatanalys 
Hur hanteras miljonprogrammets bostäder idag? 
Kommunerna har en ytterst liten påverkan på renoveringen av miljonprogramsbebyggelsen. 
De kan påverka den yttre miljön men när det gäller exempelvis energieffektivisering av 
bostäderna sker endast de åtgärder som fastighetsägarna är villiga att genomföra. 
Kommunerna har möjlighet att påverka fastighetsägarna, men de får aldrig sista ordet.  

En ständig renovering av miljonprogramsområden pågår i de tre städerna. Det är vanligt med 
projekt där kommunen tagit initiativet men där bostadsbolagen har en viktig samverkande 
roll. I projekten ligger fokus ofta på flera olika åtgärder, inte bara renovering, utan även 
sociala aspekter såsom integration i samhället samt förbättring av kommunikationsnät.  

Det finns stora likheter mellan de renoveringar som sker i de tre städerna. Fasadrenovering 
är vanligt förekommande som en åtgärd i energieffektiviseringen av bostäderna. Även 
upprustning av utemiljöer, balkongrenoveringar samt fönsterbyte är en vanlig 
förbättringsåtgärd.   

Vad finns det för skillnader i lagarna då och nu? 
I lagarna som gällde under miljonprogramsperioden fanns strikta regler kring storlekar och 
användningsområde på de olika rummen i en lägenhet. Lagarna har vidareutvecklats 
exempelvis kring ventilationssystem då reglerna var mer tolkningsbara förr medan kraven är 
mer strikta nu. PBL dominerar regelverket för bebyggelse nu medan det fanns flera olika 
bestämmelser kring byggnadsfrågor förr.  

Hur behandlas miljonprogramsområdena i översiktsplanerna? 
Översiktsplanerna behandlar miljonprogramsområden men då framförallt gällande 
integration med målet om att skapa en enad stad. Även kommunikation inom och till de olika 
stadsdelarna får mycket fokus precis som utomhusmiljön med öppna och trevliga 
mötesplatser.   

Hur ser miljonprogramsområdena ut i de olika städerna? 
Det är stora skillnader på var miljonprogramsområdena är placerade i de tre städerna. 
Miljonprogramsområden i Stockholm och Göteborg har främst placerats utanför 
stadskärnan medan Malmös miljonprogramsområden ligger i nära anslutning till de centrala 
delarna av staden. Områdena byggdes så att ingen yttre service skulle behövas, utan både 
skola, handel och arbetsplatser skulle finnas i stadsdelen. Utformningen har nu förändrats då 
alltfler affärer i centrum läggs ner till förmån för större köpcentrum. Samtidigt räcker inte 
närservicen till för att tillgodose de boende då invånarantalet har ökat under årens lopp. En 
annan följd av den ökade befolkningsmängden är att de arbetstillfällen som tidigare 
tillfredsställde hela stadsdelen nu inte räcker till och människor måste pendla till andra delar 
av staden för arbetsmöjlighet.  
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Bebyggelsen är tidsenlig för den period då den uppfördes. Alla olika typer av flerbostadshus 
existerar i de tre städerna men det finns variationer i olika stadsdelar, t.ex. lamellhus, skivhus 
och punkthus. Ingen stadsdel består endast av en hustyp utan bebyggelsen är varierad. 
Utbredningen på de olika bebyggelseformerna varierar sig över tid, där småhusbebyggelse 
ökade allteftersom miljonprogramsperioden pågick under 70-talet. Husens placering i 
förhållande till varandra var väldigt liknande i de olika bostadsområdena; vanligtvis stod de 
parallellt med mellanliggande gårdar.  

Vad blir följderna av att husen behöver renoveras? 
Renoveringsbehovet medför i vissa fall höjda hyror. Till följd av hyreshöjningarna kan de 
boende tvingas att lämna sina bostäder. Enligt ett flertal politiker, verksamma i Göteborg, 
borde renoveringsbehovet kunna finansieras av ett uppbyggt kapital hos bostadsbolagen. De 
anser att bostadsbolagen ska samla på sig det kapital som behövs, genom en bestämd 
procentsats av hyran. Renoveringen borde gå under kategorin slitage som är inräknad i den 
månadshyran som hyresgästerna betalar anser flertalet av de politiker som yttrade sig under 
debatten #Pratbar.  

Finns det någon ekonomi i att renovera eller är lösningen att riva och bygga nytt? 
Kartläggningen har visat på att det finns ekonomi i att renovera då väldigt få av de 
renoveringsmogna husen rivs. De gånger husen rivs är största anledningen att en blandad 
bebyggelse eftersträvas, men markresurserna är bristfälliga varför befintlig bebyggelse rivs. 
Den mark som frigörs ger då plats åt framförallt småhusbebyggelse.  

En sammanställning av enkätsvaren från de kommunala bostadsbolagen i Göteborg 
Enkätsvaren visar på att renoveringar pågår i Göteborg. Framförallt handlar renoveringen 
om att höja standarden på bostäderna. Åtgärderna som utförs är av vanlig karaktär och krävs 
på alla hus, som uppnått en viss ålder. Den renovering som görs idag är av liknande art som 
den som genomfördes under renoveringsvågen på 80- och 90-talet. Skillnaden ligger i 
omfattningen av åtgärder som har med energieffektivisering att göra till följd av de hårdare 
krav som ställs på byggnader idag.  

Sammanställning av Stockholm stads uttalanden 
Stockholms stad har en viktig roll i renoveringen av miljonprogrammet, bl.a. genom projektet 
Järvalyftet. Omfattande renoveringar är det självklara valet framför rivning i Stockholm där 
bostadsbristen är stor. De anser också att hänsyn måste tas till sociala aspekter vid 
renovering, då de boende och deras behov lätt glöms bort vid ombyggnationerna.  
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7 Slutsats 
De lagar som gällde under miljonprogramsåren var väldigt strikta inom vissa specifika 
områden och tolkningsbara inom andra områden som inte vara lika hårt reglerade. 
Bestämmelser fanns t.ex. gällande användningsområden för ett visst specifikt rum. Detta 
skiljer sig från dagens lagar som är mer övergripande och inte går in i minsta detalj. Förr 
fanns det flera olika regelsamlingar som reglerade olika delar av byggnationen, idag dominerar 
PBL som är en ”samlingslag” där flera dellagar är samlade.  

Likheterna i bebyggelsen mellan de tre städerna är slående. Bostadsområdena har uppförts 
på liknande sätt och variationen i hustyper är endast liten. Renovering har skett till viss del i 
städerna men dock finns fortfarande brister i underhållet av bostadsområdena. Under 80- 
och 90-talet, renoverades en del av miljonprogrammet då renoveringen kunde delfinansieras 
genom ROT-avdraget. De senaste åren har projekt blivit allt vanligare, alla med olika 
omfattning och inriktning samt varierat slutresultat. Ambitionsnivån är skiftande precis som 
antalet organisationer och myndigheter som är delaktiga. Stockholm har mer omfattande 
projekt medan Malmö och Göteborgs projekt är mer småskaliga, lokaliserade till mindre 
miljonprogramsområden.  

Alla tre städerna innehar delar i sina översiktsplaner som fokuserar på 
miljonprogramsbebyggelsen. Framförallt finns visioner om att skapa projekt där husen ska 
renoveras och utomhusmiljöerna ska bli säkrare då en ökad integration ska uppnås. 
Kommunerna kan sätta bestämmelser i sina översiktsplaner på vilka områden i kommunen 
som ska prioriteras, dock är det fortsatt de kommunala bolagen tillsammans med de 
privatägda bostadsbolagen som framförallt äger frågan om hur miljonprogramsområdena 
generellt sätt ska bli mer attraktiva.  

Många av projekten går ut på skapa en sammankopplad stad där integration är en viktig fråga. 
De boende i miljonprogramsområdena har en tendens att inte röra sig över stadsdelsgränser 
vilket skapar en segregerad stad. Genom att förbättra kommunikationerna mellan stadsdelar 
vill kommunerna motverka segregeringen samtidigt vill de skapa mötesplatser som 
uppmuntrar till spontana möten och samverkan över stadsdelsgränserna.  

Under miljonprogramsåren var det vanligt med storskaliga projekt då staten gick in med 
kapital för att finansiera utbyggnaden. Mycket hus på liten yta är ett signum för 
miljonprogrammet liksom likformighet. Arkitekturen och utmärkande detaljer prioriterades 
inte utan husen skulle vara funktionella. Bostäderna uppfördes med standardiserade mått 
vilket underlättade storskaligheten. Det finns ett tydligt samband mellan gällande lagar och 
bebyggelsen som uppfördes, exempelvis genom kravet på hiss kopplat till våningsantal. Det 
ledde till att trevåningshus är de vanligast förekommande flerbostadshusen, då hiss inte 
krävdes om våningsantalet var mindre än fyra. Även vid renoveringen av miljonprogrammet 
har lagar haft betydelse, med början då ÄPBL infördes år 1987 och med den kom kravet på 
varsamhet. Innan dess förstördes många av miljonprogrammets karaktäristiska drag vid den 
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vårdslösa renoveringen som fick sin början på 80-talet. Lagar har betydelse även vid 
renovering idag då det ställs högre krav på bl.a. energieffektivitet.  

I jämförelse med dagens områdesplanering togs ingen hänsyn till vegetation och olika 
topografiska skillnader vid nybyggen under miljonprogrammet. Då det var enklast att bygga 
på plan mark togs berg och växtlighet bort för att sedan återplantera träd och buskar när 
husen uppförts. Idag anpassas bostäderna efter den befintliga topografin i området som ska 
exploateras.  

Merparten av lägenheterna som byggdes under miljonprogrammet var 3 rok, men idag finns 
ett större behov av både mindre och större lägenheter. Rummen hade en annan betydelse 
förr då varje del av lägenheten skulle ha en specifik funktion. Nu för tiden är det en annan 
lägenhetskultur som dominerar då öppen planlösning med mycket fria ytor prioriteras.    

Det var vanligt med användning av obeprövade metoder och material under 
miljonprogrammet. Funktion och industrialiserat byggande valdes framför mer beprövade 
metoder och material av högre kvalitet. Allt skulle vara kostnadseffektivt vilket gjorde att 
långsiktighet och hänsyn till hälsoeffekter fick låg prioritet.  

Miljonprogrammets bebyggelse är i grunden bra, stommen är stabil och husen är funktionellt 
byggda. Husen byggdes för mer än 40 år sedan och är därför renoveringsmogna, precis som 
alla andra hus som har några år på nacken. Då stommen är av bra kvalitet är det mer 
kostnadseffektivt att renovera istället för att riva och bygga nytt. Det sker mycket få rivningar 
av miljonprogramshus som alternativ till renovering. Problemet ligger egentligen inte i 
husens behov av renovering utan i det stora antalet hus uppförda under samma period.  
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8 Diskussion 
En anställd på Stockholm stad, uttalade sig i frågan om det är möjligt att genomföra ett nytt 
miljonprogram. Han menar på att makten är mer fördelad idag och därför är det inte möjligt 
att göra något liknade en miljonprogramssatsningen i dagens samhälle. Innan projektet 
startade var vår hypotes att ett projekt likt miljonprogrammet skulle kunna genomföras idag, 
men troligen inte i lika stor omfattning. Dock var vi ganska säkra på att ett nytt 
bostadsprogram i den storleksklassen aldrig skulle kunna bli av i dagens Sverige. Vår 
uppfattning idag skiljer sig endast marginellt från vår hypotes då vi fortfarande tror att ett 
projekt liknande miljonprogrammet är genomförbart och bästa lösningen för att få bukt med 
bostadsbristen, dock i betydligt mindre skala och inte rikstäckande. Samtidigt finns det inte 
tillräckligt mycket bebyggbar mark i de attraktiva lägena i tätorterna för att ett nytt 
miljonprogram ska kunna genomföras. Vi anser därför att den bästa lösningen för att hitta 
attraktiv byggbar mark är att söka sig ut från tätorterna till de närliggande kranskommunerna. 
Genom att göra kranskommunerna mer delaktiga i exploateringen av nya bostäder skulle mer 
mark finnas att tillgå. Bristen på mark skulle vara stor om enbart ledig mark lokaliserad inom 
stadsgränserna användes, vilket framförallt användes under miljonprogrammets utbyggnad.  

Kranskommunerna runt de större städerna behöver bli mer sammansvetsade med 
stadskärnorna för att skapa den tilltalande boendemiljön som de flesta bostadssökande 
eftersöker. För att kranskommunerna ska bli mer attraktiva för nybyggnation krävs en utökad 
satsning på framförallt infrastrukturen, likt satsningen som gjordes då Stockholms 
tunnelbana byggdes ut, med invigning år 1968. Att förkorta restiden till de närliggande 
tätorterna tror vi är nyckeln för att göra kranskommunerna mera populära att bosätta sig i.  

Möjligheten att upprätta ett miljonprogram idag tror vi skulle begränsas av gällande lagar. 
När miljonprogrammet uppfördes var lagarna mer tolkningsbara gällande t.ex. 
energieffektivitet, brandsäkerhet och handikappanpassning. Det gav byggherrarna större 
frihet att tolka lagen till förmån för sig själva. Idag är reglerna betydligt mer strikta och 
byggherrarna är inte längre lika fria gällande exempelvis materialval och byggmetod. Vi tror 
därför att ett nytt miljonprogram hade blivit betydligt mycket dyrare och inte lika lätt att 
genomföra.  
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Vad säger tidningarna och bostadsform? 
Genom att läsa artiklar i tidningar och på nätet har vi fått vissa indikationer på att det finns 
renoveringar där det har förekommit oskäliga hyreshöjningar. Oftast står det inte ordagrant 
hur stor hyreshöjningen är, men genom att läsa artikeln ska läsaren förstå att det inte handlar 
om marginella höjningar av hyran. Vi kan hålla med om att det är synd att de boende tvingas 
bort till följd av ”chock” höjningar av hyran. Men samtidigt är vi väl medvetna om att 
tidningarna i vissa situationer inte skriver helt sanningsenligt, utan en tragedi kan skapas utan 
att någon skada egentligen har skett. Bra genom att vinkla artikeln rätt kan en artikel som 
handlar om något positivt som en renovering är, bli en negativ text där befolkningen blir 
lidande. Därför har vi varit ganska kritiskt inställda till det som står i tidningarna och material 
vi tagit till oss genom att ha läst på olika bostadsform. Självklart är det fel att de boende 
tvingas flytta, alla borde ha råd att bo kvar, men vi tror inte att detta är ett så stort problem 
som tidningarna speglar det att vara.  Samtidigt menar vi på att en påtaglig hyreshöjning 
troligen skulle göra att det blir en mer blandad befolkningssammansättning i 
miljonprogramsområdena, vilket kan ses som något positivt.  

Vi tror att medias negativa inställning till miljonprogrammet har påverkat invånarnas syn på 
miljonprogrammet både när de byggdes, men även i dagens samhälle. Miljonprogrammet 
framställs ofta i media som något negativt med fula hus och utanförskap med hög 
arbetslöshet och brottslighet som följd. Media var redan från början negativt inställda till det 
stora projektet som de såg som ett stort misslyckande. Folk är väldigt lättpåverkade av media 
och därför blev gemene mans inställning till miljonprogrammet negativt.  

Den bild som vi upplever att media vill förmedla är att miljonprogramsområdena är något 
negativt som enbart består av höga betongkomplex med tråkiga omgivningar i dåliga lägen. 
Den extremt kränkande synen på områdena hade vi inte, men att miljonprogrammet 
dominerades av höghus var något vi trodde, dock motbevisades vår teori under studiens 
gång. Istället präglas miljonprogrammets flerbostadshus av låga lamellhus i bra lägen, vilket 
är den bild vi anser borde understrykas i media. För att göra miljonprogrammet mer attraktivt 
tror vi det är viktigt att lyfta fram den verkliga bilden av miljonprogramsbebyggelsen och inte 
bara fokusera på de destruktiva sidorna. Vi anser att miljonprogrammet har fått en negativ 
stämpel som områdena inte är förtjänta av. Renovering och en mer korrekt bild av områdena 
i media anser vi vara nyckeln till att de utpräglade miljonprogramsområdena blir en del av 
staden.   

Bebyggelsen  
Planlösningen idag skiljer sig mycket från hur den såg ut under miljonprogramsåren. Den 
största skillnaden ligger i planeringen av rummen, då dåtidens normsamlingar hade specifika 
bestämmelser kring rumsstorlekar och placering av badrum och kök.  
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Lägenheterna planerades med många små rum som skulle kunna nås från en korridor. Idag 
dominerar ett mer modern planeringssätt med en öppen planlösning med så få väggar som 
möjligt, där luftighet eftersträvas. Varje rum under miljonprogrammet hade ett specifikt 
användningsområde vilket inte längre präglar den nutida bostaden. Istället kan ett och samma 
rum vara uppdelat i flera olika zoner som tjänar sitt ändamål.   

Lägenheterna har generellt blivit större i den bemärkelsen att en lägenhet vars boyta under 
miljonprogrammet skulle motsvara 4 rok lägenhet, klassas nu istället som en 2 rok lägenhet 
på grund av den öppna planlösningen. Vi anser att de lägenheter som byggs idag passar vår 
och många andras livsstil bättre. Genom att undvika att sätta upp så många väggar upplever 
vi det som att lägenheterna känns större. Kanske är det en illusion, men rent teoretiskt borde 
det vara så, då väggar tar plats från boytan.  

Att köken har blivit större sedan miljonprogrammets början tror vi beror på att köket har 
blivit mer av en samlingsplats där folk umgås vid besök och bjudningar, inte för att det 
generellt sätt lagas mer mat nu. Förr har vi en känsla av att köket inte var den naturliga 
samlingsplatsen, utan istället användes den separata matsalen.   

Lägenheterna under miljonprogramsåren var designade efter vardagens bestyr. Idag har vi 
känslan av att mycket som finns i en nybyggd lägenhet inte är anpassad efter vardagen utan 
mer för socialt umgänge. Att ha många rum kontra en öppen planlösning i en lägenhet har 
sina för- och nackdelar. Det är lätt att säga att en lägenhet med öppen planlösning alltid är 
betydligt mer trivsam och praktisk på grund av att den generellt har mer ljusinsläpp och är 
mera luftig. Samtidigt har en lägenhet med flera rum också sina fördelar. En bostad som är 
på 80 kvm kan vara en stor öppen 2 rok eller en liten 4 rok. Beroende på vem det är som ska 
bo i lägenheten spelar planlösningen stor roll. En familj med två små barn skulle förmodligen 
inte trivas i 2 rok med öppen planlösning då barnen inte skulle haft några egna rum. Istället 
skulle familjen gissningsvis uppskattat 4 rok lägenheten bättre där barnen skulle få separata 
rum att leka i. Samtidigt hade kanske ett ungt par utan barn trivts bättre i en stor luftig 2 rok 
med öppen planlösning då de flesta inte har ett behov av rum utan eftersträvar fria ytor att 
umgås på.  

Under miljonprogrammet var det vanligt att det fanns samlingslokaler där de boende i 
föreningen kunde samlas och umgås. Några samlingslokaler finns oftast inte längre att tillgå 
i de flerbostadshus som byggs idag. Istället används ytan till att inreda ytterligare en lägenhet 
som kan hyras ut alternativt säljas. Det är synd tycker vi, då gemenskapen inom ett 
bostadsområde försvinner. Vi har en känsla av att de boende nu för tiden inte ens vet vem 
grannen är, vilket är tråkigt. För att få tillbaka en fin grannsamverkan inom ett flerbostadshus 
så borde samlingslokalen återinföras vid byggnation av nya lägenheter. Vi är övertygade om 
att grannarna som känner varandra och umgås upplever sin boendemiljö som bättre och 
tryggare.  
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Byggandet var väldigt standardiserat under miljonprogrammet och inga större skillnader kan 
ses vid en jämförelse mellan Stockholm, Göteborg och Malmös miljonprogramsområden. 
Det fanns några olika typer av hus som byggherrarna kunde välja mellan. Trots att det var 
flera olika arkitekter som ritade husen är de ändå väldigt lika varandra, vilket delvis beror på 
att mycket av de yttre detaljerna standardiserades som en kostnadsbesparande åtgärd. Genom 
att husen exempelvis hade samma fönster och entréer fick de i princip samma grunddrag.  

Nu för tiden ser alla nybyggnationer inte likadana ut; mer tid har lagts på utformningen och 
arkitektur vilket är bra. Om alla hus i ett område ser exakt likadana ut så saknar området ofta 
karaktär och ses som tråkigt och inte lika tilltalande att bo i. Bara genom små detaljer, som 
skiljer husen åt, görs stor skillnad.  

Vår bild av hur områden under miljonprogrammet planerades stämde bra överens med hur 
de faktiskt utformades. Tankarna vi hade kring att fler nya områden byggdes förr medan 
förtätning är vanligare idag överensstämmer bra med hur det verkligen är.  

Nu för tiden är det relativt vanligt att flera likadana flerbostadshus byggs bredvid varandra. 
För att skapa spänning och variation i det nybyggda området, bestämmer arkitekten ofta att 
små skillnader ska finnas mellan husen, exempelvis variation i fasadfärg eller 
balkongutformning. Nu när det är dags att renovera miljonprogramshusen anser vi att det 
vore bra om variationen tas tillvara. Eftersom renoveringen utgår från en fast grund kan 
utformningen av byggnaden rent byggnadsmässigt inte ändras, men genom att skapa små 
särdrag mellan de olika husen kan en känsla skapas av att varje hus är unikt. En variation kan 
skapas genom utstickande färgnyans i fasaden eller olika entréer. Dock anser vi att det 
fortfarande är viktigt att bevara husets karaktärer precis som varsamhetsbestämmelserna i 
PBL säger.   

Även på insidan av flerbostadshusen, inne i lägenheterna var det vanligt med standardisering. 
Varje lägenhet fick i princip samma interiör vilket gjorde att bostäderna inte blev personliga. 
Vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter nu finns det möjlighet för de som ska flytta in, 
att själva till viss del bestämma sitt eget materialval inne i lägenheterna, vilket gör att 
bostäderna blir mer personliga. Dock är det fortfarande stor risk att nybyggda 
hyreslägenheter kan uppfattas som sterila och opersonliga då hyresgäster inte har lika mycket 
att säga till om. Att alla lägenheter ska se likadana ut är väldigt tråkigt anser vi. När arbetet 
med att renovera miljonprogramslägenheterna nu har påbörjats så kanske det inte är mer än 
rätt att hyresgästerna som faktiskt bor där ska få vara med och påverka hur just deras lägenhet 
ska utformas rent interiörsmässigt. Med största sannolikhet är det en kostnadsfråga att de 
boende i en hyresrätt inte får bestämma exempelvis utformningen på sina kök själva, men så 
mycket dyrare jämfört med standardutförande tror vi inte att det blir. Vi anser därför att det 
borde finnas en valmöjlighet att välja sitt kök utifrån ett rimlighetsperspektiv, utan att det 
sedan syns på hyran genom en oskälig hyreshöjning.  
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Under miljonprogramsåren genomfördes mängder av experiment på nya material och 
byggmetoder. Vissa fungerade bra och används än idag, men flertalet bedöms nu som helt 
befängda. Två ämnen som användes flitigt var asbest och PCB som visat sig vara farligt 
genom nyare forskning. För att ämnena inte ska vara farliga idag krävs avancerade metoder 
för att ta bort det som är förgiftat vilket är både dyrt och tidskrävande.  

Ovetskapen som fanns kring ämnena under miljonprogrammet påverkar oss än idag. Dels 
finns majoriteten av byggnationen kvar, men påverkan på de arbetare som förgiftades vid 
kontakt med de farliga ämnena är värre. Att människor blev sjuka eller till och med dog kan 
inte förlåtas, samtidigt visste ingen då att ämnena var farliga. Forskningen har gått framåt 
och idag finns kunskapen om hur farliga ämnena faktiskt var och slutsatsen kan dras om att 
det var dumt att testa nya metoder och material på ett sådant storskaligt projekt som 
miljonprogrammet.  

Det är möjligt att metoder och material som används idag kommer att dumförklaras om 
några år. Dock prövas material och teknikerna idag i något mindre skala, men när det blir fel 
ställer det ändå till med problem. Vetenskapen och forskningen går framåt och tur är väl det.   

 
Rivning av hus 

Efter att vi utfört studien är vi väldigt överens med kommunerna och bostadsbolagen om att 
ett hus i första hand ska renoveras och inte rivas. Rivning av hus ska enbart ske i sällsynta 
fall för att skapa förutsättningar för att bygga en annan typ av bebyggelse, småhus, där de 
gamla flerbostadshusen stod. Vi har fått uppfattningen om att det finns ekonomi i att 
renovera ett flerbostadshus istället för att riva och bygga nytt. Enligt oss är det en bra lösning 
då husen bevaras och det är lönsamt ur kostnadssynpunkt. Vår hypotes var att renovering är 
aktuellt samt att den vanligtvis sker i projekt, vilket överensstämmer med verkligheten. Vissa 
projekt är mer omfattande än andra och det är vanligt projektet utöver renovering också 
inkluderar områdesplanering och integration mellan stadsdelar. Vanligtvis är flera olika 
myndigheter och aktörer engagerade i projekten för att de ska bli så lyckade som möjligt. 
Även kommunerna deltar i projekten men de har inte så mycket att säga till om utan kan 
endast komma med förslag och hoppas att de blir genomförda. 

En lösning som vi tycker är bra är den som har genomförts i Brogården i Alingsås kommun, 
där ett flerbostadshus renoverats till ett hus med passivhusstandard. Genom att enbart 
behålla stommen kunde ett mer klimateffektivt hus skapas. Skanska och Alingsås Hem 
genomförde gemensamt omfattande renoveringsåtgärder som resulterade i att ett befintligt 
flerbostadshus numera är helt självförsörjande på värme. Ett bra projekt som fler bör ta efter 
och genomföra, anser vi. Anledningen är att bolagen bör tänka på framtiden vid en sådan 
omfattande renovering som många av miljonprogramshusen står inför. De nya energikrav 
som ställs på flerbostadshus gör att bolagen inte längre kan genomföra kortsiktiga lösningar, 
utan måste tänka långsiktigt och då kan en ombyggnad till passivhusstandard vara lämplig.  
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Enkäterna 
Svaren från enkäterna överensstämmer med vår hypotes kring hanteringen av 
renoveringsbehovet. Vi fick inga svar från Malmö, varken kommunen eller det kommunala 
bostadsbolaget, men genom svaren vi fick från Göteborg och Stockholm om att renovering 
sker i miljonprogramsområden kan vi dra slutsatsen att renoveringen utförs på liknande sätt. 
Stockholms stad sticker ut med att vara engagerade i projekten som pågår runt om i staden, 
vilket vi anser är en bra förebild för andra städer. Om alla städer skulle vara lika engagerade 
som Stockholms stad är, tror vi att renoveringen skulle ske i högre takt samt att projekt kring 
miljonprogramsområdena kunde bli ännu mer omfattande. Även i frågan om att ta hänsyn 
till de boende och deras åsikter ser vi Stockholm som en förebild.    

Avgränsning  
Då miljonprogrammet är ett otroligt stort ämne har avgränsningar varit nödvändiga att 
använda. När inläsning av ämnet gjordes i början av arbetet hittades väldigt mycket intressant 
information vilket gjorde avgränsningen svår. Det var viktigt med en tydlig inriktning för att 
kunna knyta ihop säcken.  

Avgränsningen till att endast studera lägenheter med hyresrätt gjordes tidigt i studien, vilket 
redan från början gav en infallsvinkel in i miljonprogrammet. Hyresrätter ansågs mest 
relevanta att studera då merparten av miljonprogrammets lägenhetsbestånd är hyresrätter. 
Det är framförallt hyresrätterna som står under ett stort renoveringsbehov idag till skillnad 
från bostadsrättslägenheter som överlag håller en godtycklig standard.  

Det är inte hyresgästerna som äger husen och de är alltså inte fria att renovera, utan det är 
fastighetsägaren som ska ta hand om renovering. Standarden kan vara på en lägre nivå då det 
förekommit att renovering utförs mer sällan samt av bristande omfattning. Hyresrättshusen 
är de som är mest omdiskuterade i media vilket gör det mer intressant att studera än 
bostadsrätter.  

Att vi valde att fördjupa vårt examensarbete på just Malmö, Göteborg och Stockholm såg vi 
som ett ganska självklart val. Redan när arbetet började var vi fast beslutna om att de tre 
största städerna i Sverige var de som vi ville inrikta vårt projekt på. En anledning var att vi 
uppskattade att flest antal miljonprogramslägenheter i hyreshus ligger inom de tre städerna. 
Vår teori om att det fanns flest lägenheter där stämde bra överens om vad vi senare fick reda 
på genom efterforskning i ämnet.  

Hypotesuppfyllelse  
Generellt sett överensstämmer stora delar av vår hypotes med det resultat vi har kommit 
fram till.  Vi utgick från frågeställningarna vi hade från början när hypotesen skrevs, men de 
har ändrats lite under vägens gång vilket gör att hypotesen inte täcker hela arbetet.  
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Angående hanteringen av bostäderna idag trodde vi att Stockholm skulle vara bäst, vilket 
överensstämmer med uppfattningen vi har idag. Dock kan vår uppfattning vara påverkad av 
det stora informationsomfånget som finns om Stockholms olika projekt gällande 
miljonprogramsområdena, både aktuella och avslutade. Att Göteborg skulle vara sämst, som 
var vår hypotes, kan vi inte stryka på något sätt. Malmö och Göteborg kan anses likvärdiga, 
gällande hanteringen av miljonprogrammets bostäder idag.  

Vi hade en föraning om att ”bättre” områden var mer prioriterade men det har vi inte sett 
någon tendens av, utan de pekar istället åt motsatt håll. Områden som exempelvis Bergsjön 
och Rosengård, som anses som ”sämre” områden prioriteras högt och genomgår större 
renoveringar.  

Problemet med miljonprogrammets renoveringsbehov är inte renoveringen i sig, utan 
problemets kärna ligger i att det är otroligt många hus som måste renoveras samtidigt. Husen 
är inte nya längre och precis som alla andra flerbostadshus håller de inte i all evighet.  

Källor 
Arbetet grundar sig en hel del på primärkällor såsom SOU och lagar men även 
kommundokument som exempelvis översiktsplaner och kommunala utredningar. 
Kommunala dokument kan vara vinklade ur deras synvinkel och är inte kontrollerade på 
samma sätt som SOU och lagtexter. Dock är merparten av källorna sekundära, varav en del 
är kontrollerade som t.ex. Boverkets dokument och information från Nationalencyklopedin.  

Resultatet blir speglat av kommunernas ovilja att erkänna sina fel och brister. Det är endast 
de positiva delarna som lyfts fram vilket gör att bilden kan bli vinklad i förhållande till 
verkligheten. Samtidigt har Länsstyrelsen gjort utredningar om bostadsutvecklingen som ger 
en mer objektiv bild av miljonprogramsområdena i städerna. Vid inlärningsprocessen var vi 
därför tvungna att vikta källorna mot varandra och avgör huruvida kommunernas bild av 
miljonprogrammet över stämmer med andra källors.  
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8.1 Framtida studier 
Miljonprogrammet är ett otroligt stort och brett ämne som kan studeras och vinklas utifrån 
många olika aspekter. Det finns många olika exempel på vidare studier kring ämnet: 

 Jämförande studie mellan en liten kommun med få miljonprogramshus och en större 
kommun där miljonprogrammet är mer utbrett. 

 Utredande studie kring ett projekt, exempelvis Vision Järva 2030.  

 Studie kring hur exempelvis Trollhättan påverkades när miljonprogrammet byggdes 
(Kronogården, Lextorp och Sylte).  

 Studie kring hur de boende i ett specifikt miljonprogramshus påverkas vid 
renoveringen.  

 Studie kring vilken byggmetod som är bäst ur olika aspekter vid renovering. Kan 
vinklas utifrån ekonomiskt, socialt eller ekologiskt perspektiv men även rent 
byggnadsmässigt och ur planeringssynpunkt.  

 Studie om hur integrationen påverkas vid renovering av miljonprogram.  

 Studie kring renoveringens påverkan på gentrifieringen i kommunen.   

 Jämförande studie kring hur renoveringen sker i områden som är klassade som 
”bättre” i förhållande till ”sämre” områden. (T.ex. Nordostpassagen och Bergsjön i 
Göteborg).  

 Jämförande studie mellan miljonprogrammet och Social housing293 

Vidareutveckling av kartläggningen kan ske genom djupare intervjuer med bostadsbolag och 
boende i områdena för att se hur de upplever renoveringsbehovet.  

  

293 Ett socialt blandat boende i Göteborg. s. 25  
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Områdesfakta Almgården. Malmö stad. Publicerad 1999. Hämtad 2015-04-10, kontrollerad 
2015-05-27. 
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A. Enkät gällande miljonprogrammet till kommunala 
bostadsbolag 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3

Vilken kommun representerar ni? 

Göteborg

Stockholm

Malmö

2
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Planerar ni renovering av 
miljonprogramsbostäder?

Ja

Nej

Vet inte, väljer att inte
svara

Bilaga A:1 
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Vad ser ni är den största 
anledningen till renovering? 

Minskad energiförlust

Förbättrad boendestandard

Tidigare bristande underhåll

Dåliga materialval vid tidigare
renovering/nybyggnation

Ökad attraktivitet

Modernisering

Övriga

1
1

1

1

1
1

1

1

1

2

Om ja, vad för slags renovering?

Byte av fasad

Takbyte

Stambyte/relining

Byte av fönster

Tilläggsisolering

Byte av värmesystem

Ventilationsåtgärder

Förbättring av
utomhusmiljö

Renovering/inglasning av
balkonger/uteplats

Övriga
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Om ja, hur 
går ni då 
tillväga? 
Svar 1) Finns 
olika sätt 
beroende på 
skäl till flytt 
och önskemål 
från 
hyresgästen. Vi 
ser till att det 
olika hyres-
nivåer inom ett 
område.  
Svar 2) Vi har 
ett stort 
bestånd i stan 
med olika 
hyresnivåer och 
kan därigenom 
hjälpa våra 
hyresgäster.  
  

2

2

2

Hur planerar ni att finansiera 
eventuella renoveringar? 

Höjda hyror

Bidrag

Besparingar

Övriga

2

1

Om hyrorna höjs, kan ni erbjuda 
något liknade boende för samma 

hyra som innan renoveringen? 

Ja

Nej

Vet inte, väljer att inte
svara
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Vad har ni fått för reaktioner från boende samt allmänheten vid renovering (om 
detta har skett)? 
Svar 1) Nästan uteslutande positiv om den inte pågår för länge 
Svar 2) Vi har inte behövt chockhöja hyrorna då vi inte gjort totalrenoveringar av 
lägenheterna. Bara ett ombyggnadstillägg på några hundralappar. Vi har fortfarande bland 
de lägsta hyrorna i Göteborg även efter dessa renoveringar. 
Svar 3) Blandade! Allt från jag vägrar till äntligen. 
 
Ytterligare synpunkter 
Svar 1) Vi är ett litet bolag i Göteborgs Stads Framtidenkoncern och har gjort väldigt 
mycket i området. Det räcker inte bara att prata om fysiska renoveringar i ett 
miljonprogramsområde. Vi har jobbat med alla de tre dimensionerna; ekologisk, ekonomisk 
och inte minst den sociala dimensionen som handlar om att få människorna involverade i 
området. Det handlar om aktiviteter för de unga, skapa arbetstillfällen och få med sig 
hyresgästerna på tåget innan man börjar med renoveringen. 
Svar 2) Vi har miljonprogramshus i olika lägen och det jag svarade på är hus i mer utsatta 
lägen där vi också ligger väl till med underhållet. Vi har också mer centralt placerade 
miljonprogramshus där vi ligger lite efter och där fasadrenoveringar och 
badrumsupprustning pågår.  
  

Bilaga A:4 



 
 

B. Enkät gällande miljonprogrammet 

  

Vad har ni som kommun för inställning till miljonprogrammet i stort? 
Miljonprogrammet utgör en viktig del av Stockholms stad där mer än var tionde 
stockholmare har sin hemvist. Som i Stockholms stad i övrig ser staden möjligheter att 
utveckla dessa stadsdelar inte minst för stadsdelarnas bästa men även för 
bostadsförsörjningen i stort. Särskilda satsningar görs i miljonprogramstadsdelarna kring 
Järvafältet. Där finns några av Stockholms befolkningsrikaste stadsdelar. Satsningen har 
gått under namnet Järvalyftet. Förnyelsen står på flera ben varav stadsbyggandet utgör ett 
av dem. Åtgärderna rör både ombyggnad, nybyggnad och förnyelser av torg och gator. 

Tror ni det är möjligt att göra något projekt liknande miljonprogrammet idag? 
Miljonprogrammet uppfördes med sina tidstypiska förutsättningar och ideal. En 
omfattande produktionsanpassad bostadsproduktion med statliga bostadssubventioner var 
en förutsättning för miljonprogrammet. Något liknande finns ej idag. Trafikseparering som 
stadsplaneringsprincip nådde krönet under miljonprogrammets dagar men har befunnits 
innehålla en rad brister även om ett ensidigt avvisande inte är helt rättvisande. 
Miljonprogramområdena har kvaliteter men idag finns knappast förutsättningar eller 
intresse att kopiera dessa enhetligt uppförda stadsdelar. Varken från politiskt eller 
planerarhåll syns tecken att upprepa något som kan kallas miljonprogramkoncept (vilket 
inte ska tolkas som att dessa områden inte har kvaliteter). 

1

Vilken stad representerar ni?

Stockholm

Göteborg

Malmö

Bilaga B:1 



 
 

Hur hanteras renoveringsbehovet i kommunen? 
Renoveringsbehovet vad gäller miljonprogrammens fastighetsbestånd är i huvudsak en 
fråga för byggherrarna. Eftersom Stockholms tre stora allmännyttiga bostadsbolag innehar 
ett relativt stort bestånd av bostäder från miljonprogrammets dagar är det en viktig resurs 
att aktivera. Detta görs också och man kan säga att i stadsdelarna kring Järvafältet är de 
kommunala bostadsbolagen motorn i stadsförnyelsen och ombyggnaden. Svenska Bostäder 
har fått ett mycket gott gensvar bland sina hyresgäster för hittillsvarande 
ombyggnadsåtgärder. Stadsdelarna visar upp de högsta index för nöjda hyresgäster bland 
hela Svenska Bostadsbestånd i Stockholm. Generellt finns ett stort behov att rusta 
miljonprogrammets bostäder som stundtals haft höga omsättningssiffror och inte sällan 
haft många boende. Det har lett till stort slitage. Ur energisynpunkt är det angeläget att 
vidta åtgärder. 

Ser ni någon ekonomi i att renovera eller är det bättre att riva och bygga nytt? 
Stockholm har en omfattande bostadsbrist och det finns behov av varje lägenhet. Rivningar 
är undantag. Inriktningen är upprustning och kompletteringsbebyggelse. Det synes vara en 
uppskattad väg även för de boende i miljonprogramsområdena. Både upprustning och 
nybyggnad innebär ekonomiska påfrestningar eftersom köpkraften bland de boende och 
potentiella inflyttare i regel är svag. De kommunala bostadsbolagen har bl a efter 
försäljning av vissa delar av sitt bestånd god ekonomi varför vissa förnyelseåtgärder är 
möjliga att genomföra. Motsvarande åtgärder kan vara svårare att genomföra för privata 
hyresvärdar och bolag. 

Vad finns det för för- och nackdelar med att renovera bostäderna? 
Fördelar är att många av de boende trivs i sina bostadsområden och har möjligheter att bo 
kvar samt att det i regel blir billigare än vid nybyggnad. En fördel är att det går att utnyttja 
befintlig struktur. Det är också möjligt att välja mellan olika nivåer av ombyggnadsåtgärder. 
I vissa fall ges husen en mer eller mindre ny gestaltning medan andra åtgärder är mer 
återhållsamma. Nackdelar är bl a att det ur bl a energisynpunkt krävs ganska stora åtgärder 
utan att i regel nå till samma energiprestanda som vid nybyggnad. En del brister ur 
stadsplanesynpunkt ändras ej vid ombyggnad men å andra sidan skulle det krävas mycket 
omfattande rivningar och nybyggnader om t ex gatustrukturen skulle göras om. 

I andra kommuner är det förekommande med höjda hyror till följd av renovering, 
hur hanterar ni som kommun detta? 
Hyreshöjningar sker i samband med ombyggnader men inom det kommunala 
hyresbeståndet tas inte de fulla kostnaderna ut direkt. Det skulle mot bakgrund av många 
hyresgästers begränsade betalningsförmåga vara svårt med höga hyreshöjningar. Vågar 
påstå att hyresgästerna inom det kommunala bostadsbeståndet får modesta hyreshöjningar i 
förhållande till förnyelseåtgärderna - något som tycks återspeglas genom den uppskattning 
som hyresgästerna inom bl a Svenska Bostäders bestånd gett uttryck för i enkäter. 
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Har större renoveringar utförts i miljonprogramsområden de senaste fem åren? 
Ja inte minst inom ramen för Järvalyftet men även inom andra delar av miljonprogrammet i 
staden. 

Om renovering/återuppbyggnad har skett, finns det då tendenser som visar på en 
gentrifiering (social förändringsprocess) i kommunen? 
Omsättningen är bl a på grund av den generella bostadsbristen låg inom 
miljonprogramsområdena. Genom den omfattande invandringen så söker sig många till 
miljonprogramsområdena t ex till släktingar. De många allmännyttiga lägenheterna innebär 
en möjlighet att få en bostad utan krav på inkomst från tjänst. Återflyttningen efter 
renoveringarna på Järvafältet är mycket hög. Nybyggnationerna är förhållandevis begränsad 
i förhållande till de stora antalet befintliga bostäder. Rent allmänt finns en långsiktig 
tendens i Stockholm att vissa stadsdelar gentrifieras. Denna segregationsprocess har en rad 
orsaker som inte närmare gås in på. 

Hur tror ni att er kommun ligger till gällande miljonprogramsbostädernas standard 
jämfört med andra kommuner? 
I vissa kommuner ute i landet har miljonprogramslägenheter/områden rivits. Det har ej 
skett i Stockholm bl a på grund av bostadsefterfrågan. Inom de delar av 
miljonprogramområdet som innehas av de allmännyttiga bostadsbolagen så pågår en 
omfattande upprustning. En allmän uppfattning är att det finns en stor spännvidd vad 
gäller standarden inom miljonprogramområdena. Det torde inte minst gälla för de bostäder 
som innehas av privata hyresvärdar. 
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C. Hypotes från den 9 april 2015 
(Hypotesen utgick från de ursprungliga frågeställningarna, vilka har ändrats en del under studiens gång. 
Huvudfrågorna är fetmarkerade och våra slutliga kommentarer är skrivna med röd text.) 

Hur hanteras miljonprogrammets bostäder idag? 
Lite olika hantering i de olika städerna, Göteborg är sämst och Stockholm är bäst 
Vi anser att Stockholm är bäst. Men det kan bero på att de har mest information om sina 
projekt för miljonprogrammet, detta gör att Stockholm ser ut att vara mest förberedda på 
den stora renoveringen av programmet. Malmö och Göteborg är inte dåliga, men de ligger 
ändå lite efter i sina planer för miljonprogrammet.   

Renovering pågår i hög grad av de kommunala bolagen 
Det vet vi inte riktigt eftersom svarsfrekvensen var låg bland bolagen. Kommunerna har 
väldigt lite att påverka och gör inte så mycket. Men samtidigt vet vi ändå i Stockholm så 
renoverar Svenska bostäder mycket genom projekt. Så vi vet att till viss del så renoveras 
det, detta har vi fått fram genom att ha läst relevanta dokument.  

Antingen renovering eller bara låter bostäderna stå, inte så mycket riva och bygga nytt – det 
är nog sista utvägen 
Den uppfattningen stämmer. Rivning av hus är inte så förekommande. Rivningarna har 
inte berott på att husen är dåliga utan att det behövs frigöra yta till småhusbebyggelse, för 
att få en blandad bebyggelse.  

Vanligt med projekt med miljonbostäderna 
Det dras igång olika projekt i olika omfattning. Vissa är mer övergripande än andra. Det 
känns som att Stockholm har större och mer omfattande projekt jämfört med de andra 
städerna. Om dessa är mer lyckade vet vi inte, dock startas många projekt.   

Skillnad mellan de olika kommunala bolagen 
Det är inget som vi kan uttala oss om då information om detta inte har tillhandahållits.  

De ”bättre” områdena är mer prioriterade än de sämre 
Det är inget som vi kan uttala oss om då information om detta inte har tillhandahållits. 
Dock är t.ex. Bergsjön och Rosengård som kan räknas som lite sämre områden högt 
prioriterade att skapa förbättringar.  

Mer satsning på områden som ligger närmare centrum än de som ligger längre bort 
Samma svar som föregående. 

Mer satsning i områden med mer ”vanlig” exploatering 
Det vet vi inte riktigt. Ny exploatering för att skapa en blandad bebyggelse har skett i 
majoriteten av miljonprogramsområdena, men att säga att dessa är mera prioriterade för 
renoveringar kan vi inte dra någon slutsats om.  

Kommunerna är inte så mycket med och påverkar – endast via ÖP/DP 
Det stämmer. De kan tycka till men de kan inte garanteras att de genomförs. Det är 
bostadsbolagen som bestämmer vilka renoveringar som ska ske och i vilken utsträckning.  
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Är det möjligt att göra något liknande miljonprogrammet idag? 
Ja det kan vara möjligt men det kommer nog aldrig att göras 
Kanske ett liknande projekt men inte i den utsträckningen, kanske länsuppdelat – göra 
kranskommuner mer attraktiva 
En person som uttalade sig i Stockholm menar att makten är mer fördelad nu och därför är 
det inte möjligt att göra något liknanden. Men samtidigt tror vi att det är möjligt, dock i 
mindre skala. Det känns som att det behövs göras ett liknade projekt för att få bort 
bostadsbristen. Men samtidigt finns det inte tillräckligt mycket mark i de lägena som 
befolkningen vill bo i, framförallt inom de större städerna. Därför krävs det att 
kranskommunerna blir mer sammansvetsade med stadskärna och det är där som de nya 
bostäderna byggs.  Det krävs satsning på framförallt infrastrukturen för att en utbyggnad i 
kranskommunerna ska bli möjligt och skapa attraktiva lägen. Likt satsningen som gjordes i 
Stockholm under miljonprogrammet på tunnelbana ut till de omkringliggande orterna i 
Stockholm. Dock kommer ett nytt miljonprogram aldrig bli rikstäckande.  

Är det någon skillnad i hur bostäderna i miljonprogrammet planerades i förhållande 
till hur man bygger lägenheter idag? 
Områden där de byggs samt placering i förhållande till varandra: 
Mer förtätning av städerna idag och mer på höjden, mer variation i utformning av husen 
Innan byggde man nya områden, landskapsbilden blev helt förändrad, ofta 3-6 våningar, de 
flesta husen byggdes likadana 
Tätare mellan husen idag 
Inte lika viktigt med innergårdar idag utan endast tillgång till allmänt grönområde i 
närheten 
Väldigt bra hypotes, miljonprogrammet utformades på just detta sätt vad det gäller 
bebyggelsen. Det vanligaste antalet våningsplan var tre våningar. Nu för tiden byggs de 
befintliga husen på med några våningar och den nybyggnation av flerbostadshus som sker 
är inte några låga hus. Utan för att få in så många människor på en så liten markyta som 
möjligt krävs höghus.  Under miljonprogrammet var det viktigt med innegårdar mellan 
husen där de bonde kunde mötas och umgås. Under miljonprogrammet tog man ingen 
hänsyn till hur landskapet och topografin såg ut utan man sprängde och skapade plana ytor 
att bygga på. Nu för tiden följer husen topografin mer och landskapet tas in i arkitekturen, 
tex suterränghus. Under miljonprogrammet var närservice viktigt, varje stadsdel skulle ha 
ett torg med service. Idag är närservice inte lika viktigt utan stora köpcentrum byggs istället 
för att tillgodose ett större område med service.  Om ett nytt område byggs nu kopplas 
detta redan från början ihop med ett redan befintligt område, för byggdes en ny stadsdel 
helt för sig själv. Mycket i översiktsplanen handlar om att koppla samman allt, förr satsade 
man inte lika mycket på en sammansvetsad stad utan man byggde där det fanns mycket 
mark över.     
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Själva lägenheterna: 
Mycket mer öppen planlösning idag 
Förut byggde man mer funktion – varje yta skulle ha sin funktion 
Mycket korridorer med rum på sidorna  
Skillnad på köket – större idag, vanligare att man sitter där och äter  
Vanligare med tvättmaskin etc i nybyggda lägenheter idag 
Vanligare med fler gemensamma utrymmen förr – man skulle umgås! 
Planlösningen är mycket öppnare idag. Viktigare med luftighet idag, inte fler väggar än vad 
som är nödvändigt. Några korridorer byggs inte i nya lägenheter, rummen ligger mera 
huller och buller. Varje rum behöver inte längre ha sin funktion som det var under 
miljonprogramsåren. Det är inte lika viktigt längre att var sak har sin plats.  Lägenheterna 
har generellt blivit större i den bemärkelsen att en lägenhet vars boyta under 
miljonprogrammet skulle motsvara en 4ROK nu istället innehar 2ROK pga den öppna 
planlösningen. Lägenheterna under miljonprogrammet var vardagsanpassade med kökets 
storlek som motsvarade den plats som behövdes för ett vardagligt matplats, nu för tiden är 
köken mer anpassade efter spontana middagar med gäster. Samlingslokaler i husen var 
vanligt under miljonprogramsåren, nu existerar inte dessa ytor längre, istället sätts en extra 
lägenhet in.   
 
Finns det någon ekonomi i att renovera eller är lösningen att riva och bygga nytt? 
Alltid ekonomi i att renovera 
Husen var som ”byggsatser” – lätt att flytta väggar etc.  
Stommen är bra, mycket planlösningen som behöver moderniseras 
Allt stämmer!   

Vad blir följderna av att husen behöver renoveras? 
Alla kanske inte kan bo kvar 
Ofta högre hyror 
Vissa stängs ute från hyresmarknaden 
Vi har inte fått så mycket kunskap om detta mer än det man kan läsa i tidningen att det 
finns problem. Lite har vi fått in från enkäterna med delvis höjda hyror. Men samtidigt är 
det bara det negativa som tas fram i tidningarna. De tar mycket sällan upp fall med 
renoveringar utan någon markant hyreshöjning. När det står att hyran höjs utgår man alltid 
från att det är mycket, men så behöver det inte vara utan folk kan bo kvar ändå. Hyrorna 
höjs normalt sätt i alla lägenheter och skillnaden mellan hyreshöjningarna till följd av 
renovering kanske inte alltid är så stora.   

Bidrar detta till en gentrifiering i kommuner? 
Ja framförallt om hyrorna höjs vilket gör att folk blir tvingade att flytta 
När områden rustas upp och blir mer attraktiva kan det leda till större inflyttning av 
människor med olika sociala tillgångar 
Vi har inte sett någonting om detta. När de framförallt river flerbostadshus och bygger 
småhus bidra detta till att folk med sociala tillgångar flyttar dit.  
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