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Litteratur  
 

Introduktion den 24:e mars – redovisas under hela kursen 
 

Syfte 
Syftet med litteraturen är att ni ska inhämta både faktakunskap och inspiration till 
stadsbyggandets historia samt teoretiska perspektiv. Syftet är också att använda dessa 
kunskaper under hela kursuppgiften. En god idé är att förankra idéerna genom ert arbete 
med konceptet. 

Genomförande  

Den obligatoriska kurslitteraturen består av tre böcker, som ni laddar ner själva i Canvas 
samt en bok som ni ska köpa. De som laddas ner på Canvas är; ”Planerarnas århundrade” av 
Olle Svedberg, ”Svenska stadstyper” av Johan Rådberg och Anders Friberg samt 
”Bostadsgården; vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt” av Eva Kristensson. Boken ni 
ska köpa är ”En långsiktigt hållbar dagvattenhantering” av Peter Stahre utgiven av Svenskt 
Vatten 2004. Länk för inköp hittas här: länken. Dessa fyra böcker är obligatorisk 
kurslitteratur. 

Obligatorisk litteratur 
Svedberg, Olle (1988)Planerarnas århundrade. Specialupplaga för Institutionen för 

landskapsarkitektur, planering och förvaltning 2019. [173 sidor] 

Rådberg Johan & Friberg Anders (1996) Svenska stadstyper, historik, exempel, klassificering. KTH, 
Institutionen för Arkitektur och Stadsbyggnad. TRITA-ARK- 1996:13 Stockholm, sid 21-28 (8 
sidor) 

Kristensson, Eva, 2007, Bostadsgården: vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt, Stockholm: 
Formas. [39 sidor]  

Stahre, Peter, 2004, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Svenskt vatten 

 

Förutom dessa böcker så finns här nedan texter som är inspiration eller direkt stöd för 
arbetet med kursuppgiften, och mer har karaktär av referenslitteratur. Utöver denna 
litteratur kan extra litteratur med koppling till kursuppgiften bli aktuell under kursens gång. 

Litteratur som inspiration och stöd för kursuppgiften  
Dahl, Caroline m.fl. (2009). Bostadens yttre värden, Länsstyrelsen i Skåne, 

Samhällsbyggnadsavdelningen. [49 sidor] Skriften kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida 
och har adressen:  
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/
final090309web.pdf 

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/en-langsiktigt-hallbar-dagvattenhantering/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/final090309web.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/pluskatalogen/final090309web.pdf
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I blandstaden (2008). Länsstyrelsen i Skåne län. [63 sidor] Skriften kan laddas ner från Länsstyrelsens 
hemsida och har adressen: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2008/iblandsta
den_web.pdf  

Kylin, M. Sjöstedt, V. Dahlman, B. Kristensson, E. Norfall, L. Robling. (2022) Inclusive Urbanism - A 
report on a field trip to the Netherlands. LTV-rapport under publikation (finns på Canvas) 

Larsson, Anita & Jalakas, Anne (2008/2014). Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv. Förlag: Författarna, tidigare SNS Förlag. Elektronisk version. 
http://www.umu.se/digitalAssets/165/165703_jmstlldhet-nsta-redigerad-utgva.pdf  

Larsvall, Malena (2010). Reflexioner över stadsplaneringens vardagsfrågor. Opublicerad rapport av 
handbokskaraktär. [97 sidor]. 
http://slunik.slu.se/kursfiler/LK0177/30076.1617/Reflexioner_over_stadsplaneringens_vardag
sfragor__2010-03-01.pdf.  

Lär känna din ort! – metoder att analysera orter och stadsdelar, febr. 2006, Boverket. Skriften kan 
laddas ner från Boverkets hemsida och har adressen:  
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf 

Persson, Bengt & Persson, Agneta (1995). Svenska bostadsgårdar 1930-50. T1:1995 Stockholm: 
Byggforskningsrådet. (Delades ut i årskurs 1)  

Rådberg, Johan & Friberg, Anders (1996). Svenska stadstyper – historik, exempel, klassificering. 
TRITA-ARK 1996:3. Institutionen för Arkitektur och stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan. 
Stockholm, s. 21-34, 45-146 [115 sidor]. (Finns på Canvas) 

Schibbye, Bengt & Pålstam, Ylva (2001). Landskap i fokus, utvärdering av metoder för 
landskapsanalys. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, s.1-22, 32-33. [24 sidor]. (Finns på Canvas)  

Redovisning 
Den obligatoriska litteraturens kopplingar till de olika övningarna ska diskuteras muntligt 
under redovisningarna. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2008/iblandstaden_web.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2008/iblandstaden_web.pdf
http://www.umu.se/digitalAssets/165/165703_jmstlldhet-nsta-redigerad-utgva.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LK0177/30076.1617/Reflexioner_over_stadsplaneringens_vardagsfragor__2010-03-01.pdf
http://slunik.slu.se/kursfiler/LK0177/30076.1617/Reflexioner_over_stadsplaneringens_vardagsfragor__2010-03-01.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf
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