
Flexibelt miljonprogram kan möta nya bostadsbehov  
 
 
Samhället har förändrats kraftigt de senaste 40 åren. Miljonprogrammets hus som 
byggdes för stabila kärnfamiljer bebos i dag av helt andra familjetyper. Många är i dag 
trångbodda i lägenheter som var tänkta att lösa trångboddheten i Sverige. Går det att 
bygga om miljonprogrammets stora hus ”invärtes” i stället för att riva och bygga nytt? 
Absolut, menar Erik Stenberg. Husen är robusta, och därmed också flexibla. Vissa av 
dem har byggts med flyttbara väggar, andra går ändå att förändra just för att de är så 
robusta.  
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Alice i Tensta berättar gärna om hur dagens trångboddhet ser ut i lägenheterna som var tänkta 
att lösa trångboddheten i Sverige. Hon målar upp historien om den svenskturkiska familjen 
som består av ett par med två barn och inneboende svärföräldrar. De bor i en helt vanlig trea i 
ett av miljonprogrammets storskaliga områden, där man kliver in i hallen och har badrummet 
till vänster och köket till höger. Rakt fram syns klädkammaren, vardagsrummet ligger åt ena 
hållet och sovrummen åt det andra.  
 
Lägenheten känner de flesta av oss igen, men kanske inte hur den bebos av den 
svenskturkiska familjen. Det stora sovrummet är föräldrarnas, och i det lilla samsas barnen 
tills de är tonåringar. Svärmor och svärfar sover vanligtvis på soffan i vardagsrummet. På 
dagen står farmor mest i köket och lagar god mat till alla. Efter ett tag tröttnar mamma på att 
inte få bestämma själv i köket och går ut i vardagsrummet för att pusta ut. Men där framför 
datorn sitter redan dottern, som själv inte har någon privat sfär eftersom hon delar rum med 
brorsan. På dagen ligger farfar och vilar i deras rum så där kan hon inte heller vara. Brorsan 
får inte vara hemma för då blir han rastlös och störig eller ligger bara och slappar. Mamma 
har sagt till honom att han måste ut och skaffa ett jobb. Väl ute träffar han sina kompisar. De 
hänger ofta på en plats ute i grannskapet eftersom ungdomsgården är stängd. Killarna vill inte 
vara i centrum för där sitter pappan med sina vänner. Han har inte heller lyckats få ett arbete. 
Pappan drar sig för att gå hem, för där håller tre generationer kvinnor på att göra upp om vem 
som styr i vilket rum, och farfar snarkar. Situationen är så skör att konflikten mellan en 
mamma och hennes dotter faktiskt kan bero på att det inte längre finns rum eller plats för alla 
som det var tänkt. Förlängs resonemanget kan det leda till att kvinnor och tjejer inte kan gå 
utomhus för där finns det gäng och mansdominerade offentliga miljöer. Män och pojkar får 
heller inte vara hemma för där gör de ingen nytta.  
 
Är det så i dagens Sverige att familjestrukturer och nya vanor så lätt krockar med den byggda 
miljön? Så var det väl inte tänkt? 
 
Rekordåren och miljonprogrammet 
Rekordårens bostäder från perioden 1961–75 utgör en dryg tredjedel av Sveriges totala 
bostadsbestånd. Där bor nu flera miljoner personer, och endast en bråkdel av deras bostäder 
har byggts om och anpassats till det samhälle som radikalt har förändrats runt omkring dem. 
När husen byggdes var Sverige ett land på sluttampen av Folkhemsbygget som idealiserade 



kärnfamiljen och stabilitet. I dag, 40–50 år senare, är bilden av Sverige och svenskhet 
fragmenterad och ifrågasatt genom globaliseringens perspektiv.  
 
Den senare delen av rekordårens byggande kallas allmänt för miljonprogrammet och utgör en 
särskilt viktig epok i Sveriges bostadsbyggnadshistoria. Perioden 1965–74 var inte bara 
intressant med tanke på bostadsbyggandet utan även en omvälvande period i Europa och 
omvärlden. Kolonialkrig, studentrevolter, konsthappenings, månlandningar och energikriser 
avlöste varandra i rask takt. I Sverige var det också full fart och alla parter i bostadsbyggandet 
stod enade om målet att bygga en miljon nya bostäder på tio år till det nya samhälle som växte 
fram.  
 
Upptrappningen av bostadsbyggandet hade börjat redan åren efter andra världskriget, men för 
att mäkta med att bygga ett hundratusen lägenheter om året i tio år krävdes en särskild 
samstämmighet. Aktörer inom forskning, industri, planering, politik och produktion var 
tvungna att alla dra åt samma håll för att lösa ett antal problem. Den snabba urbaniseringen 
hade drivit fram bostadsbrist, den låga tekniska och hygieniska standarden behövde lyftas, 
och det sena folkhemsidealet krävde större ytor och rum per person. Alla dessa mål 
uppnåddes med råge. Den svenska kärnfamiljen hade under en period på 1970-talet en av 
världens högsta bostadsstandarder. Bostäderna som byggdes då var framtagna för att möta 
dessa samhällsförändringar.  
 
Standardiserat och anonymt 
Två tredjedelar av miljonprogrammets bostäder byggdes i flerbostadshus. Forskarna brukar 
säga att lägenheterna är välplanerade. De menar att lägenheternas form är välstuderad i detalj. 
Varje rum hade studerats ingående utifrån sin funktion och människors vardagsliv. I 
sovrummen fanns det inte bara plats för sängar och garderober av standardiserade mått utan 
också ytor att röra sig på kring sängarna och utrymme nog att öppna skåpluckorna. Knopparna 
på skåpluckorna sitter på rätt höjd för att vara lätta att nå, och trådbackarna är lätta att dra ut 
samtidigt som de tillåter att kläderna luftas. Diskborsten ligger på rätt plats i köket och den 
rostfria bänken är lättstädad.  
 
Vardagsrummet var också organiserat efter funktioner och aktiviteter som TV-tittande, 
umgänge och läsning. Dessa aktiviteter var nu möjliga eftersom arbetstiden hade minskat 
ytterligare. Till aktiviteterna behövdes det möbler och kring möblerna tomma ytor att röra sig 
på. Arkitekter och forskare gjorde mängder av viktiga studier för att hitta de mått och 
förhållanden som bäst passade de boende. Det gjordes också ett antal försök att standardisera 
möblers storlekar för att det skulle vara lättare att massproducera och för att de helt enkelt 
skulle passa i nästa lägenhet de flyttades till.  
 
Om arkitekterna redan kunde alla möblers funktionsmått utan att behöva fråga dem som 
skulle flytta in skulle det också vara enklare att rita nya lägenheter. Den tänkta hyresgästen 
eller ägaren var på så sätt också en standardiserad och anonym person. Det företag som mest 
framgångsrikt sedan miljonprogrammets tid har gjort denna standardisering till sin affärsidé är 
IKEA. Det kan vara främmande i dag att föreställa sig hur homogent samhället var tänkt att 
vara och kanske ännu mer oroande att se hur homogent dess byggda miljö fortfarande är. 
Tänk bara på alla nya kök och badrum som ser oroväckande lika ut.  
 
Forskare har därmed fått en hel del nytt att studera när det gäller gapet mellan den 
individualism som präglar dagens konsumtionssamhälle och den enfald som vår 
standardiserade byggda miljö representerar. Tyvärr är forskningsuppgiften komplicerad av en 



ökande klyfta mellan bostadsforskningen och bostadspolitiken. I dag finns det knappt någon 
samlad nationell insats kvar inom bostadsforskningen. Lyckligtvis finns det trots det och 
sedan flera år tillbaka några intressanta forskare som förnyar forskningen, bland andra Irene 
Molina som har börjat undersöka rummet från kulturgeografens perspektiv, och arkitekten 
Helena Mattsson som har ägnat en hel del energi åt att förstå hur den goda medborgaren har 
blivit en god konsument.  
 
Ett samhälle i förändring 
Redan innan miljonprogrammet var färdigbyggt kritiserades det paradoxalt nog för att vara ett 
bristfälligt samhällsbyggande. Den snabba produktionstakten och det repetitiva byggandet 
ledde till enformighet och bristfälliga boendemiljöer, sa kritikerna. De hävdade att de boende 
var offer för visionerna hos okunniga planerare, arkitekter och bostadsbolag.  
 
Forskningen har sedan dess lyft fram och nyanserat bilden av miljonprogrammet, men 
fortfarande är det bilden av ett storskaligt och enformigt byggande som råder. Sverige har 
förändrats på nästan alla plan under de drygt fyra decennier som passerat. Det räcker med att 
titta på bilder från Konsumentinstitutets informationshäfte 1971 om vad våra köksskåp var 
tänkta att rymma för att tycka att 40 år är en lång tid. Det var framstuderat att köksskåpen 
skulle hålla mat för en familj i ungefär en vecka förutom allt porslin och övrig köksutrustning. 
Veckans utbud utgörs av mjölk, öl, frukt och en samling konservburkar samt rotfrukter som 
inte riktigt speglar dagens kravmärkta och varierade utbud i affären. Rucola eller vitlök syns 
inte på lång väg. Halloumi eller tofu är så främmande man bara kan föreställa sig.  
 
Bilderna visar också tydligt att köket var kvinnans domän. Iklädd pumps och kjol skulle hon 
laga maten, ha barnen under uppsyn och invänta mannen på väg hem från företaget eller 
fabriken. Visst fick de båda då plats i köket men det var fortfarande kvinnan och barnen som 
var offer för det dåliga byggandet, det var de som fick vada genom lera och snömodd till 
snabbköpet eller skolan för att gångvägarna inte var färdiga och det var de som 
anonymiserades i storskalighetens repetitiva strukturer. Som tur är har samhället förändrats 
till det bättre, och det gick snabbare än någon kunde föreställa sig.  
 
I dag har miljonprogrammets storskaliga områden befolkats av svenskar och nysvenskar med 
globala ambitioner och dubbla identiteter. Olikheten är normen i dessa tider. Kärnfamiljen har 
ersatts av familjenätverk med barn varannan vecka, inneboende svärföräldrar, urbana singlar, 
ungdomar som bor kollektivt, andra som inte bildar familj, och alldeles för många som inte 
kommer in på arbetsmarknaden. Andelen socioekonomiskt svaga som bor i 
miljonprogrammets storskaliga områden är för hög. Samtidigt är den genomsnittlige 
invånaren i ett storskaligt miljonprogramsområde en global medborgare med internationella 
kontakter långt utöver vad vi föreställt oss skulle vara möjligt i utkanten av Europa. 
Miljonprogrammets rykte är tyvärr inte mycket bättre i dag än det var från början, men dess 
innebörd har skiftat från att de boende då var offer för ett undermåligt samhällsbyggande till 
att de boende i dag är orsaken till det dåliga ryktet.  
 
Hur kommer det sig att samhället har förändrats så mycket snabbare än byggnadsbeståndet? 
Är det verkligen lättare att förändra beteenden än att bygga om ett hus? Skulle vi kanske 
kunna lösa integrationsfrågan genom att riva miljonprogrammet?  
 
Stor variation som är svagt dokumenterad 
När Tensta och Rinkeby i norra Stockholm kom till var det 22 olika byggare som tillsammans 
uppförde närmare 11 000 bostäder. De hade sina egna lösningar och byggsystem. Även om 



alla var präglade av den rationella och industrialiserade teknikålderns repetitiva system så 
varierade byggnaderna en hel del. Tyvärr finns det inte mycket skrivet om Tensta eller 
Rinkeby (eller om resten av miljonprogrammet heller) som lyfter fram dessa skillnader hos 
husen. Det är förvånande eftersom det finns hyllmeter efter hyllmeter skrivet om den sociala 
miljön och nästan lika mycket om den offentliga miljöns maktrelationer.  
 
Det lilla som har skrivits om husens byggnadssätt har för det mesta haft ambitionen att i 
historiska översikter påvisa områdenas generella karaktärsdrag. Ett lysande exempel är Så 
byggdes husen (se lästips). Under 1970-talet skrevs det några korta rapporter om dessa 
byggsystem, men sedan dess är det i princip bara en handfull forskande arkitekter som skrivit 
om miljonprogrammets byggnader utifrån den fysiska miljön, bland annat BOOM-gruppen på 
KTH (namnet kommer från BOstadsOMbyggnad). Gruppen har värnat om varsam 
ombyggnad i hela Sveriges bostadsbestånd under snart 50 år.  
 
När Tenstas och Rinkebys bostäder nu renoveras och byggs om kompletteras i bästa fall den 
generella kunskap som byggts upp under åren med bostadsbolagens specifika kunnande om 
områdena. Ibland finns det dokumenterat vilket bostadsbolag som uppförde husen och vem 
som var arkitekt. Men oftast har byggarnas ursprungliga intentioner gått förlorade i och med 
att bolaget konkurrerats ut eller köpts upp. Kunskapen om de olika byggsystemen är relativt 
svag. 
 

 
Många av miljonprogrammets stora flerbostadshus uppfördes med ett elementbaserat 
byggsystem. Bilden är hämtad ur en informationsbroschyr från Ohlsson och Skarne, som 
numera ägs av Skanska.  
 
Industrialiserat byggande 
Faktum är att miljonprogrammets flerbostadshus är välbyggda och robusta. De uppfördes av 
en generation arkitekter och byggare som visste vad de gjorde, även om de inte förstod vilka 
förändringar som skulle komma att prägla Sverige, och i vissa fall kanske experimenterade 
lite väl mycket med idéer om underhållsfria material. Husen står generellt på en fast grund 



med en platsgjuten källarvåning och stommarna är stabila konstruktioner, både platsgjutna i 
betong och med prefabricerade element. Bostadsenheterna är ofta präglade av repetitiva 
element och system ända ner till detaljnivå.  
 
För att klara av att producera bostäderna i så pass stora serier och under så kort tid använde 
sig byggarna av samhällets industriella produktionsapparat. De var också hårt styrda av en 
knapp ekonomi vilket ledde till att detaljlösningar mångfaldigades. Med tiden utvecklades 
bättre och snabbare maskiner och därmed kunde husen också byggas bättre och snabbare med 
färre och färre mantimmar per enhet.  
 
Flyttbara innerväggar 
I vissa fall var lägenheterna planerade att vara flexibla. I praktiken betyder det att 
innerväggarna är flyttbara. Kanske det bästa av dessa flexibla system är Olsson och Skarnes 
S66 med bärande lägenhetsavskiljande väggar och mittpelare. Innerväggarna var 
prefabricerade i mindre enheter och fastspända mellan golv och tak. Allteftersom familjens 
behov förändrades var tanken att väggarna kunde hänga med. Men tyvärr gjorde de inte det. 
Det gjordes så småningom studier på hur mycket eller lite väggarna flyttades, och på 
arkitektutbildningarna slutade man lära ut dessa flexibla system med motiveringen att de blev 
fördyrande eftersom de ändå inte användes.  
 

 
Omslag till Ohlsson och Skarnes informationsbroschyr för kvarteret Nyponet och kvarteret 
Plommonet i Danderyd 1966. 
 
Men i dagsläget när storskaliga miljonprogramsområden måste renoveras utan tillräcklig 
ekonomi är dessa flexibla system återigen en fantastisk kvalitet. Med tanke på att det finns 
relativt få små och stora lägenheter i miljonprogrammets flerbostadshusbestånd är det 
ytterligare en fördel med flyttbara väggar. Det går då att skapa nya rumsstrukturer med små 
medel. Det är betydligt billigare att bygga om två befintliga treor till en stor femma eller sexa 



än att bygga en ny. Men att göra lägenhetssammanslagningar är inget självändamål och inte 
heller något nytt. Det har gjorts förr med varierande resultat. Skillnaden är att vi i dag har 
ännu större krav på oss att anpassa lägenheterna till en förändrad samhällsstruktur.  
 
Även flerbostadshusen utan uttalade flexibla system kan byggas om och till med enklare 
medel än resten av bostadsbeståndet på grund av det industrialiserade tänkandet. Elina 
Wetterblads examensarbete ”Bärande betongkonstruktioner i miljonprogrammets 
flerbostadshus” (KTH 2009) visar utmanande exempel på detta. Miljonprogrammets bostäder 
är därför synnerligen väl lämpade att möta dagens behov.  
 

   

 
Väggarna är flyttbara i Ohlsson och Skarnes byggsystem, och det gäller att ta till vara denna 
kvalitet när ombyggnader görs, som här i Tensta.  
 
 
Flexibla och robusta miljonprogramshus 
När det gäller frågan om miljonprogrammets flerbostadshus är robusta och flexibla är svaret 
tydligt. Miljonprogrammets flerbostadshus är flexibla just för att de är så robusta. Hade de 
inte varit välbyggda så hade de inte kunnat förändras på samma sätt. Rivning hade säkert varit 
ett alternativ om husen varken hade varit flexibla eller robusta, men nu är de flesta båda 
delarna. Till skillnad från många av Europas storskaliga bostadssatsningar under 
efterkrigstiden byggdes Sveriges flerbostadshus som det bästa tänkbara för en växande 
medelklass. Även om husens ålder närmar sig 50 kommer de med stor sannolikhet att stå kvar 
om ytterligare 50 år. De studier som nu görs med tanke på kommande krav på mindre 
energianvändning tyder på att flerbostadshusen kommer att stå sig väl för denna anpassning. 
Rivning diskuteras endast hypotetiskt bland förvaltare och forskare.  
 



Det finns ytterligare en fråga som kräver mer forskning. Eftersom flerbostadshusen är så 
anpassningsbara borde det ägnas betydligt mer tid åt att studera hur dessa storskaliga områden 
framför allt i storstadsregionerna borde se ut. De planerades och byggdes för den mest stabila 
av svenska kärnfamiljer och bebos i dag av flyktiga globala medborgare som kanske lever på 
flykt, diaspora eller i exil. Om hela samhället arbetade tillsammans, ägnade lika mycket 
energi och hade lika storsinta visioner som när miljonprogrammet byggdes så borde vi kunna 
lösa den frågan relativt snabbt. Eller hur? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Erik Stenberg är arkitekt SAR/MSA, lärare och prefekt på KTH Arkitekturskolan. Han bodde i 
Tensta i tolv år och har där byggt om och anpassat gårdagens lägenheter till dagens behov. 
Han står bland annat bakom Tensta Bomässa 2006 och KTH i Tensta, det senare ett arbete 
med att motverka KTH:s sociala snedrekrytering. Han forskar för närvarande kring 
miljonprogrammets byggsystem. 
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