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Rubriken till denna artikel utgjorde 
temat vid en konferens, som hölls un
der oktober i Sevres. Inbjudan hade 
utgått från FN :s europeiska byrå för 
tekniskt bistånd i samarbete med den 
franska staten. Tretton europeiska na
tioner hade hörsammat kallelsen och 
församlingen bestod av ämbetsmän, lä
kare, arkitekter, sociologer, statistiker, 
jurister, finansexperter, fastighetsför
valtare och administratörer. 

Kanske var det inte utan en känsla 
av tillfredsställelse, som den svenska 
delegationen betraktade medhavda in
formationer om värt välstånd och so
ciala framätskridande - att användas 
som tillhygge i debatten vid valda till
fällen. För min egen del var det märk
ligt att tillfället liksom aldrig ville 
komma. Argumentsamlingen blev mag
rare och magrare, anteckningarna blev 
fler och fler, tillhygget blev till en bu
merang. I strålkastarljuset av olika 
fackmäns analyser uppträdde tvivlet 
på scenen. Tvivlet på riktigheten av en 
hel rad åtgärder, som vi okritiskt ac
cepterat som sociala. Tvivlet på en 
kulturnivå, som måhända blivit så ma
terialiserad, att den tumstock varmed 
mänsklig lycka mäts är graderad en
bart med ekonomisk-teknisk-statisk-po
litiska delstreck. 

Debatten präglades av en påfallande 
vilja till objektivitet, till en vetenskap
ligt grundad, allsidig utblick över det 
stora sociala fält, som är förbundet 
med bostadsfrågan i vidaste mening. 
Självfallet var det inte möjligt och inte 

heller avsikten att komma till slutliga 
uppfattningar och storordiga deklara
tioner - därtill var tiden för kort och 
skillnaderna i temperament, ekono
misk, social och politisk status alltför 
stora. 

Alltnog andades redogörelserna en 
svagt optimistisk tendens, när det 
gällde det kvantitativa tillgodoseendet 
av efterfrågan på bostäder i de euro
peiska länderna. Sä mycket allvarli
gare var pessimismen, när det gällde 
det kvalitativa tillgodoseendet av bo
stadsbehoven. Man hade konstaterat 
att, trots alla tekniska ansträngningar, 
hade man i de nya bostäderna och de 
nya bostadsområdena genom de bo
stadssociala åtgärderna, inte lyckats 
skapa bättre förutsättningar för män
niskorna annat än ytligt sett. Indivi
dens och familjens trivsel i förhällande 
till omvärlden, den inre balansen och 
tillfredsställelsen hade man inte lyc
kats uppnå - snarare tvärtom. Den 
psykologiska och sociologiska experti
sen vitsordade detta förhållande och 
vädjade om en radikal förnyelse av in
ställningen till dessa fundamentala 
mänskliga problem. 

Det kan diskuteras i vad män dessa 
utländska iakttagelser är relevanta för 
Sveriges vidkommande, då ju de tidi
gare omtalade skillnaderna i de natio
nella mönstren måste anses inverka. 
Samräd med svenska läkare har be
kräftat, dels att vissa förhållanden, 
som här kommer att beröras, är ytterst 
allvarliga, dels att skillnaderna i män-



niskornas mera elementära reaktioner 
inom den europeiska kulturgruppen 
inte är så betydande att de utländska 
vetenskapliga iakttagelserna skulle vara 
irrelevanta för vår del. 

Först en blick bakåt på de stora bo
stadskoncentrationerna med särskild 
hänsyn till de patologiska tillstånd, 
som dessa burit skulden till. Den första 
stora urbaniseringsperioden i egentlig 
mening är knuten till industrialismens 
genombrott. I samband härmed upp
träder den stora bostadstäthetens, den 
låga hostadsstandardens och de över
befolkade lägenheternas folksjukdo
mar, som huvudsakligen är av fysisk 
karaktär. Exempel är de smittosamma 
sjukdomarna, tuberkulos, hög barna
mortalitet och låg genomsnittsålder. 
Men - begreppet »slum» skapas, och 
den medicinska offensiven sätter in. 
Den fysiska profylaxen yttrar sig i de
taljbestämmelser för byggande och 
samhällsplanering. Vidare lämnar den 
tekniska utveckling, som industriali
seringen medfört, sitt bidrag. 

Dagsläget kännetecknas enligt den 
allmänna uppfattningen av hygieniskt 
tekniskt högt utvecklade bostäder inom 
välplanerade bostadsområden, som ute
sluter tanken på ett återfall till de 
gamla folksjukdomarna. Men i stället 
uppträder de nya folksjukdomarna, 
som sammanhänger med den demogra
fiska utvecklingen, ungdomsproblemen 
och de höga åldrarna. Det är de sjuk
domar, som konstitueras av de alltmer 
förtätade agglomerationernas nötnings
problem mellan människorna. Nevro
ser uppträder, skilsmässor, brottslig
het och olika stadier av missanpass
ning. De psykiatriska angreppen på 
människosjälen och kanske mest på
tagligt, de psykosomatiska tar form i 
astma, fetma, magsår, inresekretoriska 
störningar, allergier osv., - sådant, 
som vi kallar >>kultursjukdomar». Be
klämmande iir här att vi saknar möj-
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ligheter att upprätta ett effektivt och 
förebyggande försvar, helt enkelt där
för att vi inte vet vad vi skall försvara 
oss emot - vi känner inte orsakerna. 
Ur denna synpunkt står vi mer hand
fallna i dagens Sverige, än man på sin 
tid gjorde, när det gällde de gamla 
folksjukdomarna. Och att man ute i 
Europa ansett bostaden och bostads
miljön som delansvarig är kanske na
turligt med hänsyn till deras primära 
betydelse för individ och familj. 

Utvecklingen anses gå vidare mot en 
alltmer ökad urbanisering. De tendens
undersökningar, som gjorts i samband 
med välståndsökningen, speciellt i 
USA, pekar entydigt mot att männi
skorna strävar till stadssamhällena. De 
förbättrade och individuella kommu
nikationsmöjligheterna har inte haft 
någon avkylande verkan på den attrak
tion, som stadens ljus och värme, dess 
kommersiella och kulturella koncentra
tion, och det större antalet arbetstill
fällen, tycks utöva. Ur medicinsk syn
punkt är den framtida demografiska 
utvecklingen ogynnsam genom den 
förskjutning i årsklasserna som sker 
mot höga åldrar. Med andra ord har 
man att vänta sig en försämring av 
det allmänna läget, om inte en offensiv 
kan sättas in på alla fronter. 

Kanske är denna framtidsprognos 
hållen i alltför dystra färger, emedan 
det inte torde vara verklighetsfräm
mande att knyta vissa förhoppningar 
till de vetenskapliga framstegen. Oav
sett ansvarsfördelningen mellan olika 
orsaker till de psykiska sjukdomstill
stånden ansågs motiverat att omedel
bart söka vidta åtgärder, som inom bo
stadssektorn leder till en mental pro
fylax. Metoden är att söka ersätta pas
sivitet och apati med ett aktivt boende. 

Boendet är väsentligt för den nor
mala människan, att vara Någon, med 
namnet på dörrskylten och namnet i 
telefonkatalogen. Men att bo - att 
sköta familj, hem och hushåll - är 
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också lika spännande som en detektiv
roman. För att locka fram dolda, 
kanske glömda, värden fordras emel
lertid kunskaper, fantasi och person
liga insatser av individ och familj. På 
den punkten brister det. Ämnet bo
stadslära måste införas på schemat för 
stora och små och ges spridning i 
press, radio, TV, genom alla, som vill 
hjälpa till. Inte minst fastighetsägarna! 
Upplysningen måste få en pedagogiskt 
och psykologiskt riktig utformning, 
fantasieggande och stimulerande upp
finningsrikedom och självverksamhet. 
Härigenom hoppas man kunna uppnå 
en hemmets och hemlivets pånyttfö
delse, med spetsen riktad mot tråkig
het och kommersialiserad livsglädje. 

I anslutning härtill har värdet av 
psykologiska och sociologiska analyser 
av bostadsvanorna med skärpa under
strukits. Undersökningarna får inte 
begränsas endast till vissa sektorer av 
bostadsvanorna utan bör sträckas ut 
till de subtilare trivsel- och otrivsel
faktorerna. Den praktiska syntesen av 
det vetenskapliga arbetet kanaliseras 
metodiskt i en försöksverksamhet i full 
skala. 

När det gällde boendets kollektiva 
komplement skilde sig uppfattning
arna något, också om man var enig om 
att åtgärderna skulle stimulera till 
självverksamhet. Med beklagande måste 
man fastställa hur många människor, 
som lider av kontaktsvårigheter och 
därför är ställda utanför den mänsk
liga gemenskapen. Ett nytt krav på de 
kollektiva bostadskomplementen är att 
dessa måste iaktta möjligheten att 
överbrygga den psykiskt betingade 
spännvidden mellan »do it yourself» 
och »do it together». Speciellt inför 
perspektivet med ökad fritid ter sig 
detta anpassningsproblem allvarligt. 
strävan efter den mänskliga värmen, 
att bli accepterad, leder eljest lätt till 
en avindividualisering. 

Att skapa trivsel inom de nya bo-

stadsområdena är ett ytterst delikat 
spörsmål. Människorna känner ju inte 
varandra, har olika inkomstnivå och 
utbildning, kommer från olika miljöer, 
traditionen saknas - alla tvingas sam
man av bostadsbristen. Utan tvivel kan 
de kollektiva bostadskomplementen bi
dra till trivseln under förutsättning att 
de är tillräckligt differentierade och, 
som förut sagts, tillåter både indivi
duell och kollektiv verksamhet. Frå
gan är, om dimensionering och diffe
rentiering skall vara beroende av eko
nomiska faktorer och statistiska upp
gifter eller om de skall omfatta det 
verkliga behovet. 

I många sammanhang berördes den 
yttre bostadsmiljöns betydelse för 
människorna - stadsrummet Lika väl 
som monotonin i ett arbete kan vara 
själsdödande, kan en bostadsmiljö 
vara det. Inom arbetslivet har denna 
psykologiska faktor uppmärksammats 
och utforskats, men inte inom sam
hällsplaneringen. Så har det blivit att 
de äldre stadsmiljöerna ofta är mänsk
ligt värdefullare genom sin växelver
kan mellan ljus och skugga, högt och 
lågt, fult och vackert, smalt och brett, 
färg och färg, sin skenbara brist på 
plan och sina förtätade synintryck. 
Här är ett forskningsfält, som vi arki
tekter i helhetens intresse måste få 
vetenskapligt belyst för att kunna pla
nera på rätt sätt. 

Diskussionen om de bostadssociala 
problemen gled över i allmänna be
dömningar av socialpolitiken och dess 
samband med psykiatriska och psyko
somatiska sjukdomstillstånd. Ämnets 
politiska brännbarhet hämmade fri
språkigheten och det synes mig omöj
ligt att avgöra var gränsen går mellan 
tro och vetande. Därför får nedan an
förda uppfattningar på intet sätt upp
fattas som ett inlägg i den politiska de
batten. 

Påståendet är, att människans hand
lande i huvudsak bestäms av elemen-
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tära drifter med ett oändligt antal in
dividuella variationer. Drifterna ska
par aktivitet, ger fantasin vingar och 
bestämmer viljan att leva vidare och 
bättre. Men drifterna fordrar alltid 
ett visst spänningsförhällande för att 
komma till sin rätt. 

En skickligt upplagd politik kan ut
nyttja ett konjunkturläge ur röstfångar
synpunkt genom att vädja till indivi
dens inneboende lättja eller bekväm
lighet. »Ge barnen snask, därför att 
barn tycker om snask, sak samma 
vilka konsekvenser det får.» Social
politiken bör emellertid inte, i kraft 
av . den allmänna välståndsökningen, 
auktoritärt ingripa i individens livs
föring. De initiativ, som viljan fö
der kan lätt övergå i händelselöshe
tens apati - i ett ansvarslöst mönster 
där ingenting är allt och allting ingen
ting. Man höll före att de sociala åt
gärderna, i den män de inte är hårt 
behovsanpassade, inte bara får göras 
till föremäl för ekonomiska värde
ringar utan också för psyko-sociolo
giska gränsdragningar så att de inte 
får en effekt motsatt den i all välme
ning avsedda. 

Inför mängfalden av intryck faller 
det sig svårt att formulera några slut
ord mot reliefen av rikare fasetterade 
och nyanserade bilder av de mänsk
liga reaktionerna och framför allt en 
mera djuplodande humanistisk inställ
ning till problemen. Tyvärr domine
rar intrycken av fattigdom och efter
blivenhet inom Sverige i de stycken, 
som inte tillhör den tekniska sektorn. 
De berörda vetenskapliga områdena 
ligger på ett outforskat gränsområde 
mellan psykiatrin och sociologin. Be
ror det på en alltför materialistisk kul
turtyp eller bara på brist på experter, 
att den svenska forskningen ännu inte 
hunnit beträda dessa bostadsforsk
ningens vita fält? 

Om vi ställer bostadssektorns inves-
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teringsvolym i relation till våra to.tala 
ekonomiska resurser spelar den en rätt 
avgörande roll. I andra fall underkas
tas investeringarna en mikroskopisk 
granskning, silad genom diskontohöj
ningens och kreditrestriktionernas säll, 
men inte bostadssektorns. Bostadspro
duktionens struktur är för närvarande 
rätt speciell i det att nyproduktionen 
i huvudsak äger rum på nya bostads
omräden med de nyare stadsplanefor
merna. Antag att vi är på väg att skapa 
mentala slumkvarter, därför att plan
läggningen baserats på felaktiga pre
misser l Detta skulle innebära en fruk
tansvärd felinvestering - för att bara 
se till de ekonomiska faktorerna. 

Också om vi hoppas att så inte skall 
vara fallet, vädjar jag som arkitekt och 
bostadsproduktionsforskare till mak
tens utövare, att i den män så är möj
ligt, ge oss ett vetenskapligt psykolo
giskt och sociologiskt underlag och 
möjligheter till konsultation som hjälp 
vid vår planläggning. Kan bostadspla
neringen överföras frän den känslo
mässiga till det vetenskapligt konkreti
serade, medvetna planet (jag bortser 
härvid frän individualismen i den ar
kitektoniska artikuleringen) har män
niskorna rätt att kräva att så sker. 
Finns inte forskare i Sverige bör så
dana tillkallas frän utlandet för syste
matiska undersökningar och utbild
ning av experter. Det stora perspekti
vet gör att motargument som brist på 
anslag m. m. endast måste betraktas 
som en byråkratisk eskapism undan 
ett ansvar för framtiden. 

Tanken på att öppna en diskussion 
mellan läkare, sociologer, arkitekter 
och politiker (som representanter för 
allmänheten) på högsta nivå ligger 
nära. Under alla förhällanden hoppas 
jag, att denna framställning, en lek
mannamässig inledning, kan stimulera 
till en svensk debatt om hithörande 
spörsmål. 


