
L

L

Birgitta Ericson/Britt-Marie Johanssson

Bostadsbyggandet i id6 och praktik
Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn

I denna bok studeras de fÖreställningar och den kunskap som ligger till grund för hur

bostadsbyggandet i Sverige sker' Författarna vill belysa de kunskaper och de före-

ställningar om bostäders utformning och boendets innehåll som byggsektorns aktö-

rer besitter och hur dessa kunskaper och föreställningar kommer till uttryck i konkret

byggproduktion. I tjugofem bostadsbyggnadsprojekt i fem olika kommuner har poli-

tiska företrädare, kommunens planansvariga, byggherrerepresentanter' entre-

prenörer och arkitekter intervjuats. Studien bedrivs mot bakgrund av kultur- och

kunskapssociologiska utgångspunkter. Teoretiska bidrag hämtas från Bronislav

Malinowski, Mary Douglas och Pierre Bourdieu.

I studien visar författarna på hur en differentiering av bostadqproduktionen sker'

De urskiljer tre typer av bostadsproduktion: ordinär, stadsförtätning och special-

projekt. I de tre olika typerna av bostadsproduktion ser mötet mellan sektorns aktörer

olika ut. Om kunskaper och föreställningar i den ordinära produktionen följer inarbe-

tade vanor och traditioner finns det i stadsförtätningsprojekten ett större utrymme för

flexibilitet. Krav som i den ordinära produktionen skulle betraktas som omÖjliga tas i

dessa projekt för givna. Det utmärkande fÖr specialprojekten är att samtliga har en

bårande projektid6 eller tanke som projektets viktigaste beståndsdel' I dessa proiekt

kan fältets aktörer frångå de traditionella tillvägagångssätten och söka sig nya vägar

och ny kunskap. Specialprojekten visar §dligt på att byggsektorns aktörer' när de vill'

har förmåga till både nytänkande och kreativitet.
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För kommunägd mark krävg politiEka beslut bl a om vem
eom Eka få exploateringsuppdraget. BeEIut"t 

"it i"iG"€n byggherre räeten att bebygga €tt viEEt markområde
med bogtäder - markanvisning för boBtäder - etår ifokua för rapport,en. Syftet har därvld varit att delslaktta eJälva markanvignj,ngsproce6Ben med deeE aktöraroch qen polltigka ramen, delg analyEera resultat ocheffekter med vlss boroning på aet leografieka utfalietI BtoratadEområder av mari--och maikaiv!g"ing.p"iitik.
StockholmE etad med sitt Etora kommunala mariiänehavhar utgJort underEökningaområdet. Den centralaundereökningsperioden är tiden efter 1980. peiepektivet
har ockeå mycket-överEiktligt vtdgata - geografiekt motandra urbana områden och hiitori")it mot iekälErlftet.
Resultåtet. av markanvisningarna har analyserats motbakgrund av de hundraåriga traditionella-måIen Iideologin bakom samhäIleligt markinnehav - ommafkvärdeetegringens omfördelning, om goda boatäder, omeffektiv^stadsutbyggnad - och blånd deåsa frärnetbostadsmälet. Bland många effekter - såväI avsiktllgaeom oavEiktliga, poaitiva Bom negatlva - lnomboBtadaförEörJntng och Etadsutbyignacl har särekiltuppmärkeammate den apridning geåliafiskt likEom denandel av det allmänt knappa-eioritadeutrymrnet och av
:::f:§:"" lis:1. de.oltka karesorierna bäeradsföreias6rha]']j.t - däribland den svenEka motavarigheton till-publlc houelng., nlinllgen de allmännyttiia låaråäå""".Det har bldragit ttll eat annan sociai zonering än denför Etorståder förväntade.
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Åskådl ig Planredovisning

Örian Wikforss

I boken granskas hur planredovisningar i allmän-

ger en ofullständig, svårtolkad och ibland falsk

skildring av planeringsproblemen och de plane-

rade fönindringama. Men granskningen visar

också att redan genom enkla åtgärder kan plan-

redovisningama göras mer begripliga och är-

liga.

I två undenökningar fick människor med

olika bakgrund studera planer som var redovisa-

de på olika sätt. Resultaten visar hur försöks-
. pesonerna tolkade planema, vad som var lätt

ellei svårt att föntå och hur de själva ansåg att
planerna skulle redovisas.

Granskningen och undersökningarna ligger till
grund för den exempelsamling som utgör bokens

sista kapitel. Här ges exempel på hur bl a dia-
grarn, kartor, planer, teckningar och fotografier
kan användas för att få fram åskådliga'planredo-
visningar.
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