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I 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete behandlar varför Älmhult inte växer. De senast tio åren 

har det rått bostadsbrist i Älmhult, framför allt på hyreslägenheter. Det finns 

undersökningar som visar att det finns ett hundratal potentiella inflyttare, 

men ett problem är att det inte finns någonstans att bo. I kommunens vision 

från år 2008 nämns en önskad ökning från dagens 16 000 invånare till 

20 020 stycken år 2020. Härmed uttrycks en önskan om att bli en småstad. 

För att tillgodose behovet av bostäder skulle det behöva byggas mellan 50 

och 100 lägenheter bara under år 2012. Älmhults kommun upplever ett 

problem i att det inte finns företag som vill eller kan bygga.  

 

För att ta reda på vad det är som hindrar företagen från att bygga nya 

bostäder har vi intervjuat aktörer och politiker som är aktiva i Älmhults 

kommun. Intervjuerna har sammanställts och bearbetats i resultatet. Här 

framkommer bland annat åsikter om problematiken i att det inte är 

ekonomiskt lönsamt att nyproducera hyreslägenheter. Det behövs 

hyreslägenheter framförallt för de som kommer från en annan region eller 

för de som inte har råd att köpa sitt eget boende.  

 

Storstadsregioner, kuststäder och universitetstäder är de städer som anses 

attraktiva att bo och bygga i. Trots att Älmhult inte är något av detta kom 

Älmhults kommun på plats 43 av 290 i den ranking som tidningen Fokus 

gjorde år 2009 över vilka kommuner det är bäst att bo i. 

 

Arbetet syftar till att ge en samlad bild över varför det inte byggs mer 

bostäder i Älmhult och vad man bör jobba med för att lösa detta problem. 

Studien har framför allt behandlat Älmhult som tätort och inte som 

kommun.  

 



  
 

II 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Summary 
 

This report deals with why Älmhult is not growing. The last ten years there 

has been a shortage of housing in Älmhult, particularly on rental apartments. 

There are studies that show that there are hundreds of potential immigrants, 

but one problem is that you do not have anywhere to live. The municipality's 

vision is to increase from the current 16 000 to 20 020 inhabitants in the year 

2020. To meet the need for housing it would need to be set between 50 and 

100 flats only during 2012. Älmhult municipality experiencing a problem in 

that there are no companies that are willing or able to build. 

 

To find out what is stopping companies from building new homes, we 

interviewed the actors and politicians who are active in Älmhult 

municipality. The results of the interviews were compiled and processed in 

the result. At this point, including opinions on the problems in that it is not 

economically viable to build new rental apartments. We need rental 

apartments especially for those who come from another region or for those 

who can not afford to buy their own homes.  

 

Metropolitan regions, coastal towns and university cities are the cities that 

are considered attractive to live and build in. The rankings Focus magazine 

did in 2009 over which municipalities it is best to stay in ports Älmhult 

municipality in position 43 of the 290th. 

 

The work aims to provide a comprehensive picture of why it has not built 

more homes in Älmhult and what to work with to solve this problem. The 

work has mainly dealt Älmhult as urban and not as a municipality. 

 

 

 



  
 

III 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Abstract 
 

Detta examensarbete behandlar varför Älmhult inte växer. De senast tio åren 

har det rått bostadsbrist i Älmhult, framför allt på hyreslägenheter. Det finns 

undersökningar som visar att det finns ett hundratal potentiella inflyttare, 

men ett problem är att det inte finns någonstans att bo. För att ta reda på vad 

det är som hindrar företag från att bygga nya bostäder har vi intervjuat 

aktörer och politiker som är aktiva i Älmhults kommun. Intervjuerna har 

sammanställts och bearbetats i resultatet. Här framkommer bland annat 

åsikter om problematiken i att det inte är ekonomiskt lönsamt att 

nyproducera hyreslägenheter.  

 

Studien syftar till att ge en samlad bild över varför det inte byggs mer 

bostäder i Älmhult och vad man bör arbeta vidare med för att lösa detta 

problem. Arbetet har framför allt behandlat Älmhult som tätort och inte som 

kommun. 

Bostadsbrist, Älmhult, IKEA, attraktivitet, finansiering, storstadsregioner, 

handelsområde, hyresrätt 

 



  
 

IV 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Förord 

 

Detta examensarbete görs på institutionen för Teknik vid Linnéuniversitetet 

i Växjö och avslutar utbildningarna Högskoleingenjör i byggteknik 

respektive Byggnadsutformning.  Vi har valt att undersöka varför Älmhult 

trots politikers och företagares ansträngningar att få en ökad inflyttning inte 

växer i önskad omfattning. Vår förhoppning är att vår studie ska uppmuntra 

till fortsatta frågor och diskussioner i detta ämne.  

 

Rapporten har tagits fram i samarbete med Älmhults kommun och med stöd 

av handledare Bengt Pettersson. Ett stort tack till de personer som så vänligt 

har ställt upp på intervjuer och hjälpt oss att komma vidare i arbetet, utan er 

hade det inte varit möjligt att genomföra detta. 

 

Speciellt tack till Mats Elgström, vår handledare från universitetet, som varit 

en idéspruta och som har varit mycket uppmuntrande under arbetets gång. 

 

Om inget annat anges är det vi som är upphovsmän till fotografierna. 

 

 

 

Älmhult och Växjö maj 2012 

 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
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Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

1. Introduktion 
  

 

1.1 Bakgrund 
 

I stora delar av världen pågår en snabb urbanisering, så även i Sverige 

(www.ne.se). I början av 2000-talet bodde 95 % av Sveriges invånare i 

städerna. (Björk, C; Strömsten, I; Reppen, L. 2000) Urbanismen uppkom 

som ett led i att människor flyttade till arbetstillfällena. Numera är det inte 

bara arbetstillfällen utan utbildningsmöjligheter och nöjen som lockar 

framför allt ungdomar till städerna. (www.ne.se) Tillväxten i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö har varit större än i övriga 

Sverige de senaste 20 åren. Dels visas det av att allt fler personer flyttar hit 

och att ekonomin växer snabbare här än i övriga regioner. 

(www.lansstyrelsen.se/stockholm) 

Älmhult ligger i södra Småland och är en kommun med knappt 16 000 

invånare. Älmhult är ett av de samhällen som inte växer i så hög takt. Här 

finns dock potential i och med att IKEA är stora med sina 15 bolag och 4 

000 anställda på orten. Här finns även andra stora internationella bolag 

(www.almhult.se). Det finns de som kan tänka sig att flytta till Älmhult men 

det saknas bostäder och företag som är intresserade av att bygga fler. Hur 

hänger detta ihop? Varför växer inte Älmhult? 

För att tillgodose behovet av bostäder uppskattar Lars Svensson, 

byråingenjör på Älmhults kommun att det skulle det behöva byggas mellan 

50 och 100 lägenheter bara under år 2012 (www.smp.se). Detta kan det läsas 

mer om i Bilaga 1. 

  

 

1.2 Syfte och mål 

Ansvariga i Älmhults kommun upplever ett problem i att det inte finns 

företag som vill eller kan bygga bostäder. De känner inte att de har haft 

möjlighet att få en samlad bild efter var problemet ligger. Syftet med 

examensarbetet är därför att genom intervjuer med olika aktörer och 

politiker få fram deras åsikter och på så sätt ge underlag till beslutsfattarna i 

Älmhults kommun att jobba vidare med. Målet är att ge en bild av läget i 

Älmhult, en dagsrapport.  

  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är främst koncentrerat på hur bostadsbeståndet i Älmhult och då 

främst hyresrätter kan ökas, eftersom det är denna boendeform det främst 

verkar råda brist på. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Vi har avgränsat oss till att inte utreda ekonomiska frågor utan endast beröra 

dessa som faktorer i arbetet med attraktiva städer. Detta för att inte arbetet 

ska lämna vårt studieområde inom byggteknik och utformning.  

De intervjuade som så önskat har fått vara anonyma i rapporten och 

inspelningarna och dess transkriberingar kommer inte att ges ut. Detta för att 

få så ärliga svar som möjligt. Om vi valt att ge ut transkriberingarna är 

risken att de intervjuade hade varit mer reserverade i sina åsikter och tankar 

och inte velat tala fritt.  

Vi har inte med allt som framkommit under intervjuerna utan endast det vi 

anser vara väsentligt för vår rapport. 

Vi har framför allt fokuserat på Älmhult som tätort och intervjuat företag, 

banker och politiker. Vi har ej varit i kontakt med privatpersoner och 

organisationer.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel kommer Älmhult som ort och kommun presenteras samt en 

beskrivning av hur orten har växt fram. Ord som används i rapporten och 

som inte anses vara allmänna kommer presenteras i en ordlista för att 

underlätta för samtliga läsare.  

  

 

2.1 Älmhults utveckling 
 

Älmhult betyder egentligen ”Almdunge” vilket kan förstås då orten ligger i 

Smålands skogar. Älmhult ligger intill sjön Möckeln som betyder ”stor”, 

alltså ”Storsjön”. Stor är Möckeln, och större har den en gång varit. I mitten 

av 1800-talet sänktes sjön med mer än en meter. Tidigare nådde den nästan 

fram till dagens IKEA-varuhus. Där dagens industriområde ligger, söder om 

IKEA-varuhuset fanns tidigare en annan sjö, Lillsjön, som numera är helt 

borta (www.almhult.se). 

 

Till en början bestod Älmhult av en bondgård längs en förbindelseväg 

mellan Sverige och Danmark. Gården låg i det som idag är Haganäsparken 

och finns benämnd i skrift från 1545 (http://sv.wikipedia.org). Första gången 

orten finns med på en karta är år 1552 i en jordebok med stavningen 

”Almhultth” (www.almhult.se). 

 

Bild 1. Hembygdsparken som ligger i samband med Haganäsparken. 

http://sv.wikipedia.org/
http://www.almhult.se/
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Älmhult ligger i de småländska skogarna med mager jord. På 1600-talet 

tvingade den magra jorden fram andra näringsgrenar som tjära, järn och krut 

som alternativ till jordbruket (ww.almhult.se). Skogen utnyttjades till att 

tillverka kol. Kolet var en faktor som gjorde att järnbruken lokaliserades i 

trakten. Kolet användes även vid framställning av krut. Krutet och tillgången 

till järn bidrog till vapenframställning i området. På så vis födde en produkt 

en annan. Skogen blev i sig en egen industri och Älmhultsbygden hade 1796 

hela 12 sågkvarnar. Det var dock inte förrän på slutet av 1800-talet som 

Älmhult fick en profil som träförädlare. Möbelproduktionen etablerades då i 

Diö form av Gemla (Älmhult kommun, 1995). 

 

Tre viktiga händelser 
Det finns tre händelser som speglar Älmhults historia och utveckling. Carl 

von Linnés födelse, när järnvägen kom till orten och när Ingvar Kamprad 

med sitt entreprenörskap bildade IKEA (www.almhult.se). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prästsonen Carl von Linné föddes 1707 i Råshult, tillhörande dåvarande 

Stenbrohults socken, numera Älmhults kommun. Han blev en av Sveriges 

genom tiderna mest framstående vetenskapsmän inom botanik. Varje år 

besöker ungefär 30 000 personer hans födelsehem (www.almhult.se).  

 

På 1800-talet uppfanns ångloken och järnvägsnätet byggdes ut över Sverige. 

Vid knutpunkterna på järnvägen anlades nya städer (Björk, C. m.fl. 2000). 

Bild 2. Carl von Linné står 

som staty på torget i 

Älmhult. 

 

http://www.almhult.se/
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När järnvägen 1862 kom till Älmhultstrakten fick Älmhults tätort, Möckeln, 

Diö, Liatorp och Eneryda stationer. Detta gjorde att orterna, och framförallt 

Älmhult som utgjorde en större station, växte precis som i övriga Sverige. 

De större stationerna fanns var femte mil och där fylldes det på bränsle 

(www.almhult.se). 

Anledningen till att Älmhult blev en av de större stationerna, trots ortens 

minimala storlek, var att man hade ett gästgiveri i byn som skulle kunna 

utspisa de resande medan lokbetjäningen fyllde på ved och vatten till 

ångloken. En annan anledning var närheten till sjön Möckeln som stod för 

vattenpåfyllnaden. Tack vare den stora stationen fick Älmhult en helt annan 

status. ”Järnvägsfolket”; banarbetare, lokeldare, lokförare och baningenjörer, 

kom hit och blandades med bygdens folk till något som kan liknas vid ett 

nybyggarsamhälle (Älmhults kommun, 1995).  

Bild 3. Stationen i början av 1930-talet. 

 

Älmhults tätort växte snabbt från mycket få till cirka 1000 personer år 1900 

(www.almhult.se). Rutnätsstaden tog form i delar av Sverige redan på 1600-

talet i både befintliga och nya städer. Kvarteren blev rektangulära och alla 

gatorna raka och lika breda. Detta sätt att planera städer var populärt till en 

bit in på 1900-talet (Björk, C. m.fl. 2000). Redan vid järnvägens uppkomst i 

Älmhult gjordes en plan över att orten skulle växa öster om järnvägen. Det 

var järnvägsingenjören O.F. Zander som gjorde den då moderna stadsplanen 

med just rutnät, se Bilaga 2. Tanken med planen var att när resenärer kom ut 

på stationstrappan skulle de mötas av ett stort torg som var bebyggt på 

vardera sidan. Från torget skulle ett gatumönster bildas. I och med detta kan 

sägas att Zander är Älmhults grundare (www.almhult.se).  
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Bild 4. Bilden visar stationsområdet och torget i början av 1930-talet. I övre högra hörnet 

syns björkparken innan kommunhuset byggts.                

År 1901 blev Älmhult köping vilket innebar att det blev en kommun med 

högre status än de omkringliggande landsbygdskommunerna. Älmhults 

station med en stor serviceanläggning för tågen lade grunden för det 

hantverk och de småindustrier som växte fram. I början av 1900-talet 

startade Gotthard Nilsson sitt företag Gotthards i Älmhult som köpte upp 

lump, tagel och skrot. Företaget hade på mitten av 1900-talet cirka 300 

anställda (www.almhult.se). Omkring millennieskiftet köptes Gotthards upp 

av Stena Aluminium AB (www.almhult.se). 

Ett annat stort företag som kom till orten genom flytt från Sibbhult i Skåne 

1917 var Elme glasbruk. År 1918 var glasbruket ortens största arbetsgivare 

med 250 anställda. Då företaget var stort i förhållande till övriga i Älmhult 

vid denna tidpunkt hade de ett visst inflytande på orten. Anställda i företaget 

bidrog bland annat till bildandet av Folkets Park och musikkåren. Glasbruket 

upphörde med sin verksamhet i början av 1970-talet efter lång tids 

nedtrappning (www.almhult.se). 

1946 startade industriföretaget Älmhults bruk upp sin verksamhet på orten. 

Huvudsysselsättningen var gjuteri och mekanisk verkstad inom ett flertal 

områden, en specialisering var vävstolar. Företaget är moder till flertalet av 

Älmhults idag stora elektronikföretag så som Texo, Eltex, Sauer-Danfors 

och Kim-Safe. Många av dagens företag i Älmhult är en sammanslagning av 
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de olika industrierna inom elektronik och metall, ett exempel på detta är 

Elmhults Konstruktion (www.almhult.se) 

År 1953 kom Ingvar Kamprad med sitt IKEA till Älmhult. 1958 öppnades 

det första IKEA varuhuset (www.almhult.se) och idag har företaget över 100 

000 anställda varav cirka 4 000 i Älmhult (Vollbrecht, Gudmund. 2012).  

 

Bild 5. IKEAs första varuhus i slutet av 1950 talet 

 
År 1971 slogs Virestads, Stenbrohults och Göteryds kommuner ihop med 

Härlunda och Älmhults köping och bildade tillsammans Älmhults kommun 

(www.almhult.se).       

 

 

2.2 Älmhults i nutid  

Älmhult är en kommun i södra Småland som idag har knappt 16 000 

invånare, varav drygt 9 000 i Älmhults tätort. Övriga tätorter i kommunen är 

bland annat Diö, Liatorp och Eneryda (www.almhult.se). Första kvartalet 

2012 ökade Älmhults kommuns befolkning med nio personer. Detta som ett 

resultat av att det föddes 30 barn och 187 personer flyttade till kommunen. 

58 personer avled och 157 personer flyttade ifrån (Quinn, Martina. 2012). 

Som Bilaga 3 kan ses en karta över Älmhult. 

 

http://www.almhult.se/
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Bostäder 
Älmhultsbostäder, ÄBO, är det kommunala fastighetsbolaget med ett 

innehav av cirka 1 300 lägenheter. EWJ fastigheter är en av de större privata 

fastighetsägarna som tillsammans med till exempel JS fastigheter och 

Bubblo Fastigheter finns på orten (www.almhult.se). 

Totalt fanns det år 2010 7 303 bostäder i kommunen, varav cirka 30 % i 

flerbostadshus (www.almhult.se). 2011 tillkom det 25 småhus och sju 

lägenheter i kommunen (Svensson, Lars 2012). 

I centrala Älmhult kommer det uppföras lokaler och bostäder i vad man 

kallar ”Galleria Olivia”. Här ska det bli både traditionella lägenheter och 

trygghetsboenden (www.almhultsbostader.se). Vidare har bostadsområdet 

Kvarteret Jacob fått en ny detaljplan där det möjliggörs sammanbyggnad av 

vissa huskroppar (www.almhult.se). Även Bo Klok är nu igång och bygger 

bostadsrätter i centrala Älmhult. Paradiset är ett område som möjliggör 

villabebyggelse. Där byggs nu etapp två. 

 

Bild 6. Galleria Olivia  

 

Bild 7. Kvarter Oliva i nuläget 
 

http://www.almhult.se/
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Pendling 
Enligt statistik från år 2010 har Älmhults kommun en nettopendling på +1 

932 personer. 3 205 personer pendlar till kommunen och 1 273 personer 

pendlar ut (www.almhult.se).  

 
 

 

                                                               

 

  

  

  

  

  

         Bild 8. Tabell över pendling från Älmhults kommuns hemsida 

 

Handelsområdet 
Våren 2012 påbörjades byggandet av ett nytt handelsområde vid väg 23 i 

utkanten av Älmhult. Här byggs ett nytt IKEA-varuhus och ett IKEA Fynda. 

Dagens IKEA-varuhus, som är världens första, ligger idag inne i Älmhult. 

Förutom IKEA ska lokalerna inhysa andra verksamheter, varav 15 

butikslokaler. Sju hyreskontrakt är tecknade och här kan ses bland annat 

Willys, som flyttar från området vid det nuvarande IKEA-varuhuset, och 

Kronans Droghandel. Det nya handelsområdet förväntas locka 2 miljoner 

besökare per år (www.smp.se). Bilaga 3 visar var Handelsområdet kommer 

etableras i Älmhult. 

Bild 9. IKEA-varuhuset under uppbyggnad på det nya handelsområdet 

http://www.almhult.se/
http://www.smp.se/
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IKEA 
Willys är idag lokaliserat bredvid det nuvarande IKEA-varuhuset. I den 

lokal som Willys nu använder kommer det efter flytten så småningom bli en 

personalrestaurang för IKEA-anställda (Vollbrecht, Gudmund. 2012). I det 

befintliga IKEA-varuhuset är tanken att det ska bli ett IKEA-museum 

(www.smp.se) och troligen ska det byggas ett produktutvecklingscentrum 

kopplat till IKEA of Sweden (Vollbrecht, Gudmund. 2012). Detaljplanen för 

området där IKEA Värdshus ligger håller på att arbetas om för att värdshuset 

ska kunna byggas ut till 240 rum från dagens 150 och därmed bli det största 

hotellet i Småland (www.smp.se).  

 

Centrum 
Ytterligare en stor satsning i kommunen är byggandet av Haganäsleden. 

Dess position ses på Bilaga 3. Detta är en genomfartsled som är tänkt att 

leda bort den tunga trafiken från centrumgatan, förbi det nya handelsområdet 

och vidare ut på väg 23. Vidare ska centrum framöver byggas om och det 

ska anläggas en central lekplats i anslutning till torget. I centrumplanen som 

antogs 2011 kan man läsa att det i framtiden planeras en järnvägsövergång 

via perrongerna (www.almhult.se).  

 

Bild 10. Esplanaden genom centrum. 

 

Kulturstråket 
Älmhult har en vision om en framtida kulturell samlingsväg som kallas 

Kulturstråket. Denna ska starta på Skolgatan och innefatta värdefulla 

områden och byggnader, såsom Kulturhuset Blohmé som är en skolbyggnad 

från 1917. Kulturstråket ska sedan leda vidare till något som kallas 

Linnéleden som bland annat leder till Carl von Linnés födelsehem i Råshult 

(www.almhult.se). 

 

 

http://www.smp.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
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Fokus ranking 
I tidningen Fokus artikel Här är det bäst att bo 2009 har Älmhults kommun 

hamnat på plats 43. Detta kan jämföras med andra kommuner i Älmhults 

närhet, till exempel Växjö på plats 20, Ljungby på plats 49, Tingsryd på 

plats 69 och Osby på plats 158. Placeringarna baseras bland annat på in- och 

utflyttningar, jämställdhetsindex, miljöskyddad areal, antal anmälda brott 

och gymnasiebehöriga elever (www.fokus.se). 

 

 

2.3 Sammanställning av enkäten Möjligheternas IKEA Älmhult 
 

Enkäten Möjligheternas IKEA Älmhult, från 2010, är en internundersökning 

gjord av IKEA AB och handlar om hur Älmhult kan bli en attraktivare 

arbets- och bostadsort. Syftet var att ta reda på medarbetarnas inställning till 

Älmhult för att se vilka förbättringspotentialer det finns. Sammanlagt 

svarade 845 medarbetare, varav 411 pendlare och 434 Älmhultsbor. 

 

Resultatet av undersökningen visar att 7 % av de som idag pendlar till 

Älmhult för att jobba på IKEA säger att det är troligt eller mycket troligt att 

de någon gång flytta till Älmhult. Cirka 2 000 personer pendlar till Älmhult 

varje dag och det skulle innebära 140 personer som kan tänka sig att flytta 

hit. Med familjer skulle siffran alltså kunna stiga till 300-400 personer i 

potentiell befolkningsökning (Vollbrecht, Gudmund 2012). Dock visar det 

sig också att hela 60 % av de som bor i Älmhult idag säger att det är troligt 

eller väldigt troligt att de någon dag flyttar från Älmhult. 

 

Älmhultsborna har fått svara på frågan om de anser att det finns tillräckligt 

med boendealternativ i Älmhult. 46 % svarade nej på denna fråga. En 

följdfråga, med möjlighet att kryssa i flera svar, är ”What kind of housing is 

missing?” På denna fråga kryssade 24 % av Älmhultsborna i ”Rental 

apartments (hyresrätter)” och 19 % ”Housing close to a lake” och 17 % 

”Centrally located housing” som vanligaste svar. 

 

På frågan hur viktigt ett visst antal alternativ var vid val av bostadsort kan 

man utläsa att det är två alternativ som fått ett högt antal röster på ”very 

important” av både pendlare och Älmhultsbor. Dessa är ”Chance to get an 

interesting job” och ”Good child care and school system”.  

Två frågor med fria svar var ”Vad kan Ämhult göra för att bli en mer 

attraktivplats att arbeta och bo på?” och ”Vad kan IKEA göra för att 

Älmhult ska bli en mer attraktiv plats att arbeta och bo på?” Det finns vissa 

typer av svar som återkommer, till exempel ”Kommunledningen måste börja 

våga satsa…. våga gå motströmmen och profilera sig/nischa sig. Vad vill 

man vara känt för?”, ”Satsa på andra företag än IKEA. Inte lätt att bo här när 

partnern inte har en IKEAprofil. Det känns som att Älmhult kommun tar 

mycket förgivet gällande nystartande, det verkar omständigt att få assistans 

av dem.”. Många kommentarer handlar om ett trevligare centrum, 
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exempelvis ”Gågata genom centrum för att uppmuntra till fler kafeer och 

barer där man kan träffas o se människor.” och ”Göra så att centrum blir 

trevligare.”.  Andra kommentarer är till exempel ”Develop the offer of 

evening activities for teenager! A place to go.” och “Alla har inte familj som 

bor här. Det byggs mest för barnfamiljer.”. ”Äventyrsbad, konstgräsplan, 

elljus i motionsspår, bowlinghall, utveckla Bökhults badplats.” 

 

 

2.4 Handelsutveckling i Sverige 

 
Bostäder och service utvecklas nu oberoende av varandra. Tidigare hade det 

varit en självklarhet att service skulle tillgodoses inom stadsdelen och i 

närhet till bostäderna. Det som sker nu är att ofta söker sig butiker och 

serviceföretag sig från bostadsområdena och stadskärnorna mot 

trafiklederna. Dagligvarubutikerna som tidigare funnits på bekvämt 

gångavstånd från bostaden håller numera på att försvinna. Konsumenterna 

tvingas i större grad att använda bil till sina inköp vilket har försämrat 

förutsättningarna för dem som inte har tillgång till ett fordon. Risken med 

denna trend är att utsatta grupper som funktionshindrade och äldre 

människor kan behöva flytta på grund av den eftersatta servicen i 

närområdet (Troedson, Ulf m.fl. 1999).  

 

Stadskärnans attraktivitet bygger inte enbart på byggnader från skilda tider. 

En levande stadskärna behöver även ha kvar sin handel. De problem som 

externa handelscentra kan bidra till är bland annat utslagning av befintlig 

handel med utarmad stadskärna och bostadsområden som följd, vilket i sin 

tur ger ökad biltrafik. De städer som rustat upp stadskärnan innan externa 

handelscentra har diskuterats har lyckats bibehålla en positiv utveckling av 

innerstaden (Troedson, Ulf m.fl. 1999).  
 

 

2.5 Styckkostnader  

 
Fallande styckkostnader för en vara eller tjänst innebär att kostnaderna per 

vara eller tjänst minskar med antalet enheter eller användare. Detta gäller till 

exempel användningen av vägar, järnvägar, torg och parker. Verksamheter 

som även har fallande kostnader är distribution av el, fjärrvärme, vatten och 

avlopp. Kapaciteten är oftast mycket högre än den maximala efterfrågan och 

därför blir ofta marginalkostnaden låg. Verksamheter som exempelvis 

grönområden kan drivas utan ökade kostnader vid ökat antal 

kommuninvånare. Marginalkostnaden för ytterligare en användare är lika 

med noll (Andersson, Roland 1998). 
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Bild 11. Björkparken, ett grönområde i Älmhult.  

 

2.6 Ordlista 

 

Avskrivningar 
När en fastighet är byggd ska den uppföras som en tillgång i 

balansräkningen. Om fastigheten ägs av ett aktiebolag får den aldrig tas upp 

i balansräkningen till ett högre värde än vad man tror att den verkligen är 

värd. Detta leder ofta till en nedskrivning av värdet på fastigheten med ett 

visst antal procent redan från början (Niklasson, Peter. 2012). Den 

vanligaste avskrivningsmetoden är den linjära, då tillgången skrivs av med 

ett lika stort belopp varje år (http://sv.wikipedia.org). Om livslängden är 10 

år för tapeter i en fastighet, skrivs tapeternas värde ner med 10 % per år. 

 

Bostadsrätt 
I en bostadsrätt finns det en bostadsrättsförening som äger fastigheten som 

lägenheten finns i. Man köper sin lägenhet och plats i föreningen men 

betalar även månadsavgift (Björk, C. m.fl. 2000). Som medlem i 

bostadsrättsföreningen har man nyttjanderätt till sin lägenhet och en 

andelsrätt i föreningen (www.boverket.se). 

 

Byggnadskreditiv 
Ett lån som finansierar uppförandet av en byggnad kallas byggnadskreditiv. 

Syftet är att lånet ska finansiera de utgifter som krävs för att få igång en om- 

eller nybyggnation. Låntagaren lyfter lånet i den takt bygget fortskrider. 

Efter slutbesiktning övergår byggnadskreditiven till ett fastighetslån. Detta 

är ett alternativ som används då det inte finns någon byggnad att ha som 

säkerhet vid lånet (www.ne.se).  

  

http://sv.wikipedia.org)/
http://www.boverket.se/
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Förköpsrätt 
Kommunen har rätt att gå i en annan köpares ställe vid försäljning av en 

fastighet. Kravet är att fastigheten behövs för allmänt behov 

(www.maklarsamfundet.se). Förköpsrätten för kommuner upphörde att gälla 

1 maj 2010 (http://sv.wikipedia.org).  

 

Hyresrätt 
Hyresrätt innebär att det finns en hyresvärd som hyr ut en lägenhet i en 

fastighet som denna äger. Hela kostnaden betalas som hyra och det sker 

vanligen månadsvis (Björk, C. m.fl. 2000). 

 

Kooperativ hyresrätt 
I en Kooperativ hyresrätt hyr man sin lägenhet av en förening som i sin tur 

äger eller hyr fastigheten (www.boverket.se). 

 

Marknadsvärde 

Det pris som är mest sannolikt att under normala förhållanden få för en 

fastighet vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad 

(www.maklarsamfundet.se).  

 

Räntesubventioner/Statliga subventioner 
Ekonomiskt bidrag som oftast är statligt i syfte till att bidra till ökad 

produktion av en viss vara eller tjänst. I detta faller produktion av 

byggnader. Det har i Sverige funnits både generella och mer riktade 

bostadssubventioner. Räntebidrag är ett sådan generell subvention som är 

förenat med de bostadslån som betalades ut före den 1 januari 1992. Mer 

riktade subventioner är ROT-avdraget som infördes 2009 och som lämnas 

till egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare vid reperation och underhåll 

av de egna fastigheterna (www.ne.se) (www.hus.se). 

 

Slusslägenheter 
En lägenhet som kan utnyttjas tillfälligt. Den ska inte ha någon längre 

uppbindningstid och är tänkt att underlätta vid byte från en bostad till en 

annan. 

 

Upplåtelseformer 
Det finns olika upplåtelseformer i Sverige; hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt 

och även kooperativ hyresrätt. De vanligaste formerna är hyresrätt och 

bostadsrätt (Björk, C. m.fl. 2000). 

 

Vakanser 
Outhyrd del av en fastighet som skulle kunna vara uthyrd, såsom tomma 

lägenheter (www.maklarsamfundet.se).  

 

 

http://www.maklarsamfundet.se/
http://sv.wikipedia.org/
http://www.boverket.se/
http://www.ne.se/
http://www.maklarsamfundet.se/
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Äganderätt 
Äganderätt innebär att man själv äger sin bostad, antingen som 

ägandelägenhet eller egnahem, t.ex. ett radhus eller en villa 

(www.boverket.se). 

 

http://www.boverket.se/
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3. Metod 

Vi har intervjuat aktörer i Älmhults kommun, såsom byggföretag, förvaltare, 

fastighetsägare, banker och politiker. Intervjuerna genomfördes för att få 

aktörernas syn på Älmhults situation och vad som är på gång i Älmhult i 

nuläget. 

Det som framkommer på intervjuerna kommer inte att vara en ”sann bild” av 

situationen men kommer ge en inblick i hur aktörerna tänker och vad deras 

syn på problemet med nybyggnation av bostäder i Älmhult är.  

Vissa frågor har varit särskilt intressanta och har därför återkommit i många 

av intervjuerna. Detta har bland annat handlat om hur samarbetet med 

kommunen fungerar och om de ser någon problematik i att bygga bostäder i 

Älmhult. 

Vi har pratat med aktörer verksamma i Älmhult inom olika områden. De 

intervjuer vi har gjort ligger till grund för vårt resultat.  I resultatet har vi 

låtit många åsikter vara anonyma, bland annat när flera aktörer pekar på 

samma saker.  

De vi har intervjuat visas i listan nedan. Om inget annat anges har 

intervjuerna varit muntliga.  

Aktiv privatperson - Roland Johansson 

Bubblo - Per-Åke Andersson (skriftlig intervju) 

EWJ - Lena Månsson, Lars Johansson, Else-Marie Bengtsson  

Handelsbanken - Fredrik Roghner  

IKEA AB - Gudmund Vollbrecht 

Ikano Bostad – Christina Hombäck (skriftlig intervju) 

JS fastigheter - Johan Svensson  

Komunfullmäktiges ordförande i Älmhults kommun - Elizabeth Peltola  

LJ bygg - Conny Ljungren 

Miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun - Mathias Karlsson 

Riksbostäder - Per Lindén  

BoKlok - Alexander Liljenberg  

Swedbank - Peter Niclasson 

Tekniska förvaltningen i Älmhults kommun - Bengt Pettersson 

Älmhultsbostäder - Johan Wallin 

Älmhultsbostäder – Laila Helmersson (skriftlig intervju) 
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4. Genomförande 

För att inhämta information till vår teori har vi lånat böcker på biblioteket. 

Vi har även besökt relevanta hemsidor på internet. Kurslitteratur från 

tidigare kurser under utbildningen på universitetet har också använts för 

fördjupning i ämnet. 

För att inte missa någon viktig information från intervjuerna har vi spelat in 

samtliga intervjuer utom en. Efter varje intervjutillfälle har transkribering av 

de bandade intervjuerna gjorts och bearbetning har påbörjats inför 

resultatsammanställningen.   
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5. Resultat och analys  
 

Resultatet är en sammanställning av de intervjuer som har gjorts i samband 

med examensarbetets genomförande. 
 

Kommunens vision för Älmhult är att bli den lilla staden vilket innebär att 

invånarna ska ha tillgång till mycket god service men ändå närhet till 

naturen. För att matcha alla investeringar och utbyggnader som sker i 

Älmhult just nu krävs det att Älmhult blir just en liten stad.  I visionen som 

slogs fast 2008 står det att målet är att bli 20 020 invånare till år 2020. Enligt 

Elizabeth Peltola, ordförande i kommunfullmäktige i Älmhults kommun, är 

det inte just siffran som är det viktiga utan att detta skulle bli ett resultat om 

kommunen lyckas med visionen. Denna siffra skulle beskriva önskan att öka 

som kommun och tätort.  

 

Peltola ser att en invånarökning i enbart Älmhults tätort är omöjlig. Man 

måste dock hålla sig till realiteten och inse att om det är svårt att sälja in 

tätorten är det ännu svårare att sälja in ytterområdena. Utanför tätorten måste 

det arbetas med en annan strategi för att sälja in områdena. Exempelvis i Diö 

kan det jobbas med kollektivtrafiken och strandnära boende för att öka 

attraktionskraften. Här blir det nu tågstopp och det finns ett planförslag ute 

över strandnära boende. Peltola berättar att hon upplever, när de ställer 

frågan, att första alternativet vid flytt till kommunen när det inte finns 

tidigare anknytning till platsen, är att man gärna landar i Älmhult först innan 

steget tas ut till de mindre orterna i kommunen.   

 

 

5.1 Bostadsbrist 
 

Under intervjuerna har bilden, som givits av de lokala tidningarna, av att det 

råder en stor bostadsbrist i Älmhult bekräftats, i princip vad som helst kan 

hyras ut. De lägenheter som kan vara svårare att hyra ut är de som är väldigt 

stora och/eller har speciella planlösningar, även de som är lite dyrare. På 

frågan om vad för slags lägenheter som behövs nämner många respondenter 

mindre lägenheter, men det verkar råda brist på lägenheter av alla storlekar. 

Ettor och tvåor är alltid eftertraktade. Marklägenheter och tvåvåningshus 

med loftgång anses vara de flerbostadshus som är mer attraktiva än andra. 
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Bild 12. Exempel på tvåvåningshus med loftgång. 
 

För att få någon slags bild över bostadsbristens omfattning nämner en aktör 

att folk i allmänhet säger att det finns ett stort tryck på lägenheter i Växjö, 

men att det inte i närheten av hur det är i Älmhult. I skrivandets stund, 11 

maj, finns det inte en enda ledig lägenhet hos de större aktörerna, såsom 

Älmhultsbostäder, EWJ Fastigheter och JS Fastigheter, i Älmhult. Det som 

finns att tillgå är en lägenhet i Virestad med inflyttning 1 juni.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bild 13. Bild över noll antal lediga lägenheter hos Älmhultsbostäder. 

Bostadsbristen i Älmhult påverkar alla, men kanske speciellt de som inte 

bott i Älmhult tidigare men vill flytta hit. De som kommer till Älmhult och 

inte har någon koppling till orten sedan tidigare måste kunna prova på att bo 

innan de tar ett beslut om att stanna eller inte. Då är det hyresrätter som är 

aktuellt. Flera av de aktörer vi pratat med har uppfattningen om att de som 

vill flytta till Älmhult tror att de kan få precis den typ av boende man söker 

direkt. Det vill säga att man kommer att ha valmöjligheter i och med att det 
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är en förhållandevis liten ort. Folk blir besvikna när det inte är så, se bilaga 

4.  

Det är inte enbart i tätorten det finns en efterfrågan på lägenheter. Detta 

märks även av att det inte heller är några problem att hyra ut en lägenhet i de 

mindre samhällena utanför Älmhults tätort. De finns naturligtvis de som 

önskar att bo i dessa samhällen, men det kan också vara ett resultat av att det 

är svårt att få ett boende i Älmhults tätort.  

 

Många anser att Älmhult har ett högt försäljningspris på sina villor i 

förhållande till ortens storlek. Elizabeth Peltola säger att man egentligen vill 

upp ännu högre för att säkerställa husens marknadsvärde. Problemet är att 

det inte finns någon vana att betala så mycket för en villa i en ort som 

Älmhult. Om man jämför med storstadsregionerna är det ändå förhållandevis 

låga priser här.  

Peter Niklasson berättar att Älmhult har en relativt hög snittlön i förhållande 

till ortens storlek. Även han pratar om att pressa upp priserna på bostäder i 

orten. Han anser att hyreskostnaderna borde höjas något så att Älmhult 

vänjer sig vid en högre hyreskostnad, samtidigt som man måste sänka 

produktionskostnaderna för att möjliggöra framtida nyproduktion. Detta för 

att hyresintäkterna, inom rimlig tid, ska kunna täcka byggherrens 

byggkostnader och på så vis göra det lättare att motivera ett banklån.  

Kommunen är nu med i ett projekt som heter Trästaden 2012. Projektet är 

bland annat inriktat på att förbilliga produktionsledet och då få ner 

kostnaderna i ett byggprojekt. Detta skulle kunna förbättra oddsen för att 

bygga i vår kommun. Dock säger sig Älmhults kommun inte se ett problem 

med att få någon att bygga, utan att få någon som vill äga.   

 

 

5.2 IKEA:s roll i bostadsbyggandet 

I och med att IKEA nu har visat att man vill stanna på orten, genom sina 

stora investeringar på handelsområdet, känner fastighetsägare och byggare 

en trygghet i detta och tror att orten kommer fortsätta expandera. Förvaltarna 

tror på en ännu större bostadsbrist och att deras fastigheter kommer att få en 

betryggande värdeökning. Aktörerna spekulerar vidare i att alla skriverier nu 

om att Älmhult har bostadsbrist kan locka till sig fler fastighetsägare som är 

verksamma utanför området. Men då handlar det om att köpa befintliga 

fastigheter, inte att bygga.  

Eftersom IKEA är en aktör som ropar efter fler bostäder i Älmhult är en 

återkommande tanke hos flera byggföretag och förvaltare att det skulle vara 

lättare att bygga om IKEA kunde hjälpa till finansiellt, t.ex. genom att 

garantera vakanser. Gudmund Vollbrecht på IKEA AB säger dock att de inte 

vill beblanda sig i bostadsmarknaden eftersom detta ligger utanför deras 

affärsområde. 



  
 

21 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Konceptet ”Extended stay”, som IKEA har som idé, innebär mindre och 

enklare lägenheter och ska ses som ett komplement till IKEA:s värdshus. 

Dessa lägenheter skulle nyttjas av anställda som har behov av några 

månaders boende, till exempel vid projektanställningar, men kanske även för 

studerande på Haganässkolan, Älmhults gymnasieskola. Bostäder, som 

tidigare har framkommit, ligger utanför IKEAs affärsområde. De ser därför 

helst att någon annan aktör inom fastighetsbranschen bygger denna typ av 

boende, eller något liknande, eftersom behovet finns. Om ingen annan vill ta 

sig an projektet finns ändå möjligheten att IKEA själva tar tag i det. I vissa 

fall kan nämligen IKEA gå in och gör saker för att ingen annan vill eller kan. 

IKEA har ett direkt intresse för ”Extended stay” men hyresrätter ligger 

egentligen på gränser för vad de är villiga att göra. Som det är nu hyr IKEA 

en del hyreslägenheter på orten till sina anställda.  

Flera parter spekulerar i möjligheten att om Ikano skulle kunna bygga 

bostäder i Älmhult. De menar att om Ikano gör en lite sämre fastighetsaffär 

kan det gynna Älmhult, och det som är bra för Älmhult är även bra för 

IKEA. Det borde i längden ge ett mervärde för hela koncernen. Christina 

Hambäck, affärsutvecklingschef på Ikano Bostad, förklarar dock att Ikano 

och IKEA inte ingår i samma koncern. Ikano Bostad ingår i Ikano 

Fastigheter som i sin tur ingår i Ikano Group. Ikano och IKEA har 

gemensam grundare och historik men är helt fristående företag med separata 

strategier. Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger hyres- och bostadsrätter. 

Vilken region de bygger och äger bostäder i bestäms av långsiktiga 

strategier som styrelsen godkänt. 

 

 

5.3 Avvaktande marknad 

Företagen har tidigare varit avvaktande då man inte har vetat om IKEA 

menar stanna på orten. Nu har IKEA visat att de stannar, bland annat genom 

investeringarna i det nya handelsområdet. Detta gör att andra företag nu 

borde vågar satsa i Älmhult. En allmän uppfattning är att en satsning från 

IKEA kan dra med sig en hel del annat. Man tror på en ”ketchup-effekt”. 

Flera aktörer tror att de som inte är med och satsar nu kommer att ångra sig 

senare när effekten av det som håller på att hända blir känd. Gudmund 

Vollbrecht menar att det som händer i Älmhult just nu är något alldeles unikt 

och det gäller att kommunen och näringslivet tar för sig nu när läget finns 

och inte bara ”surfar med”. Vollbrecht anser att om Älmhult inte kan växa i 

takt med IKEA kommer detta bli ett problem. Men om Älmhult nu tar 

chansen och växer kan det bli en än mer attraktiv ort. 

En anledning till att hela marknaden är lite avvaktande just nu tror flera 

aktörer kan bero på lågkonjunkturen och att man har i bakhuvudet vad som 

händer i övriga Europa och världen. Byggföretagen är väldigt försiktiga med 

hur man går in och ”riskar”. Det hade nog varit annorlunda om det var ”fullt 

ös” och det fanns en framtidstro. Vollbrecht säger att man i nuläget vill 
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påvisa att behovet av lägenheter är så stort i Älmhult att riskerna är väldigt 

små.  

Man kan se att Älmhultsmarknaden är mer känslig. När det blir lite lätt 

avvaktande på marknaden, eller som nu när man ska in med en större 

kontantinsats själv när man ska bygga hus. Då stannade marknaden upp, och 

på något sätt stannade den upp här först, menar Elizabeth Peltola. Flera 

antyder att man kan vara väldigt förtjust i Älmhult och vill bo här, men man 

måste tänka på privatekonomin också. Man kan ju inte bygga om man inte är 

säker på att få tillbaka pengarna.  

 
Bild 14. Diagram över nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus respektive småhus  

 

 

5.4 Byggnation 

Ett bekymmer som byggföretagen och förvaltarna upplever är att när de vill 

låna pengar av banken, för att bygga hyresrätter, är att de inte kan garantera 

att lägenheterna blir uthyrda. Det hade varit enklare att gå till banken om 

man kunde garantera att ett visst antal lägenheter redan var uthyrda. 

Byggherrarna tycker därför att det vore fördelaktigt om IKEA eller 

kommunen kunde gå in och garantera vakanser för att göra det lättare vid 

frågan om lån.  

Det är ett problem att man som byggherre själv, i en fastighetsaffär, måste 

gå in med en relativt stor kontantinsats. Ett exempel på vad som skulle 

kunna vara en lösning är att blanda bostadsrätter, lokaler, garage och 

hyresrätter i samma fastighet. Då får man in pengar i ett tidigt skede på 

insatserna vilket gör att man kan hålla nere lånen och det blir lättare att 

bygga. Bengt Pettersson, teknisk chef i Älmhults kommun, säger dock att 

det inte fungerar om alla ska bygga affärslokaler i bottenplan på grund av 

behovet av lokaler inte är så stort. Ett annat förslag som har kommit upp är 
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att skapa ett område där fastighetsägarna äger varsitt hus. Detta för att det 

inte ska bli så stora kostnader för den enskilde, utan då kan vägar och 

anslutningar bekostas och används gemensamt. 

Vid nyproduktion gynnas städerna för att man vet att man kan få tillbaka 

pengarna med en eventuell marginal. Byggkostnaden, exklusive 

markkostnaden, är i stort sett densamma i hela Sverige, oberoende av ort, 

men skillnaden är att man kan ta ut högre hyra och vinst i 

storstadsregionerna. 

Vid nybyggnation kan det vara svårt för byggföretagen att få tillräckligt 

många bokningar på bostads- och äganderätter för att kunna starta en 

byggnation. För att få ett lån hos banken måste företaget ha sålt ett visst 

antal av bostäderna, till exempel 60 eller 80 %, innan byggnationen kan dra 

igång. Så länge inte alla bostäder är sålda sitter banken på en risk och genom 

att flertalet av bostäderna är sålda innan byggstart minimeras risken. Ett 

exempel på hur ett företag anpassade sig efter situationen var att dela upp 

bygget på två olika entreprenader och sälja det som byggnadskreditiv. 

Kunden köpte tomt och anslutningsavgifter som en entreprenad. Kunden 

betalade sedan efterhand som de olika byggnadsdelarna blev klara, 20 % när 

grunden var klar och 35 % efter stommen var rest osv. Detta innebär att det 

blev lättare för byggföretaget som då inte behövde låna pengar av banken i 

samma omfattning.  

Älmhult har aldrig riktigt varit en ort för bostadsrätter kommenterar en 

förvaltare. I de fall där det krävs en insats vid nybyggnation, det vill säga vid 

bostads- och äganderätter, har byggföretagen uppfattningen att räntan styr 

kunderna mycket. Ett byggföretag tycker att det är lite mycket fokus på 

räntan och för lite på driftkostnaderna. 

Vid nybyggnation av bostadsområden finns det ofta många intressenter men 

när man ska skriva på ett kontrakt är det många faller bort. Det uppstår ofta 

ett tidsspann mellan det gamla och nya boendet eftersom det i många fall är 

så att man måste ha sålt sitt gamla hus för att ha pengar till kontantinsatsen 

till det nya. En fråga som återkommer när man köper sitt boende är därför; 

när är det inflyttningsbart? berättar en byggare. Det spekuleras i att det i 

nuläget kanske är många som drar sig för att byta boende eftersom det 

upplevs som besvärligt. En byggare säger att någon form slusslägenheter 

skulle underlätta processen. Detta är egentligen inte byggarnas bekymmer 

men de upplever att detta skulle gynna flera parter om det finns 

lättillgängligt boende där man inte behöver binda upp sig under lång tid. 

Även kommunen är en del i frågan när ett bygge är inflyttningsbart. Detta 

eftersom det bland annat handlar om handläggningstid med bygglov. Denna 

process upplevs smidig i Älmhult. 

En återkommande fråga under intervjuerna har varit hur det bestäms var 

företaget vill bygga. Företagen uppger att de gör markandsanalyser, i olika 

grad. Då tittas det bland annat på hur lätt det är att sälja lägenheter, 
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återbetalningsförmågan på orten och hur stort utbud det är på olika 

boendeformer. Det vägs även in hur långa köer det är till olika boende och 

dess priser och om folk stannar på orten. Man vill köpa mark och bygga i 

attraktiva kommuner såsom storstäder, kuststäder och universitetsstäder. De 

menar att det är lätt för byggföretagen att dra sig till just de ställen där 

bostäder ”rasslar iväg” eftersom det anses mer lönsamt och en mindre risk. 

Där vet de att de får tillbaka sina investerade pengar och att det går snabbare 

än i övriga Sverige.  

Det är många som har påpekat att det är en sak att säga att det måste byggas, 

men att det är en annan sak att göra det och sedan förpliktiga sig att fylla 

lägenheterna. De förvaltare som ändå kan tänka sig att bygga menar att det 

måste till räntesubventioner, och/eller att kommunen garanterar vakanser. 

Detta för att möjliggöra nybyggnation. Kommunen ser det som svårt att 

garantera vakanser och Elizabeth Peltola anser generellt att man inte ska ha 

statliga subventioner. Peltola anser inte det är okej att statliga subventioner 

ska täcka glappet som kan ses i diagrammet nedan. Här kan utläsas att 

produktionskostnaden vid byggnationer har stigit markant i förhållande till 

övriga varor. Dock menar hon nog att man nu måste vika sig för 

erfarenheterna och erkänna att det bara byggs på ett få ställen i Sverige. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild 15. Diagram som visar att byggkostnaderna har ökat mest. 
 

Ofta är det något speciellt som händer om det byggs hyresrätter på orter som 

inte faller inom ramen för storstäder, universitetsstäder och kuststäder. Ett 

exempel är Pajala där gruvnäringen kommit igång igen och det helt plötsligt 

fanns ett behov av byggnationer. Det som händer i Älmhult tycker 

kommunen är unikt, men att man inte har inte lyckat lyfta fram det 

tillräckligt. Vilket kan vara en bidragande orsak till varför byggnation av 

bostäder inte har kommit igång i Älmhult. 
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5.5 Är Älmhult inte tillräckligt attraktivt? 

Ett återkommande svar på frågan; hur kan Älmhult bli mer attraktivt? är att 

skolan är något det måste satsas och fokuseras mer på. Skolor är en viktig 

faktor för att kunna locka barnfamiljer till orten. Detta visar 

enkätundersökningen Möjligheternas IKEA Älmhult (2010) och det är en 

ständigt återkommande kommentar inom området attraktivitet i det här 

arbetets intervjuer. En aktör inom fastighetsförvaltningen i Älmhult säger att 

”Sen läser man i tidningen att man ska dra in 30 tjänster i skolan. Hur verkar 

det om man tittar om man ska flytta till Älmhult?”. Under intervjun med 

Bengt Pettersson säger han att han tror att det inte blivit så många färre 

tjänster egentligen, per elev. Detta är ett resultat av friskolan och färre 

elever. Han anser att kommunen måste bli tydligare och mer pedagogiska i 

sina uttalanden. Exempelvis förklara varför man behöver mer pengar och 

inte bara säga att man behöver det. Förutom skola är det även 

kommunikation och kultur som väger tungt vid val av bostadsort berättar 

Alexander Liljenberg. 

Gudmund Vollbrecht på IKEA AB anser att vi har en tendens att tala illa om 

Älmhult av någon märklig anledning. Han menar att detta inte är relevant 

och att Älmhult faktiskt är en attraktiv ort, vilket Fokus ranking också visar. 

Älmhult är inte större än vad det är och det är alltså fel att jämföra orten med 

en storstad som till exempel Malmö. Det kan helt enkelt inte finnas samma 

utbud. Om man ser till storleken är Älmhult väldigt bra som ort och det finns 

en attraktiv arbetsmarknad. Det negativa är att Älmhult är ganska 

identitetslöst. Samhället har inte vuxit fram på ett långsiktigt strategiskt sätt, 

det har varit mycket kortsiktig planering. Trots detta känns självkritiken inte 

riktigt berättigad anser Vollbrecht. 

En annan aktör menar att det borde spelas mer på Älmhults tillgångar, att det 

är sjönära och bra kommunikation. Av erfarenhet vet man att det är attraktivt 

att bo stadsnära men ändå ha naturen inpå. Kommunikationerna är jättebra 

både med tanke på tåg- och vägnätet. Det kanske är lite för enkelt att pendla, 

spekuleras det då vidare. Har man rotat sig med familj på ett ställe tar man 

inte familjen med sig och flyttar till Älmhult om det går bra att pendla. 

Bengt Pettersson tycker att det behövs fler tågstopp kvällstid för att kunna 

utnyttja storstädernas utbud. Detta är något som IKEA, kommunen och 

Ikano pratar om, men han berättar att det är en lång process.  

Dilemmat i Älmhult är att det är en för liten kommun för sitt näringsliv. 

Orten måste dra till sig mer folk och bli attraktivare anser Bengt Pettersson. 

Näringslivets storlek i förhållande till orten pratar även Elizabeth Peltola 

om. Tätorten har 9 000 invånare och ska försörja en aktör med 4 000 

anställda på orten. Hon menar att det är en bidragande orsak till att pendling 

uppstår. Politikerna, likväl som pendlarna, anser att det är ett problem att 

hitta arbete till de medflyttande. Detta kan man läsa om i IKEA AB:s interna 

enkätundersökning Möjligheternas IKEA Älmhult (2010).  
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En återkommande faktor i diskussionen om Älmhults attraktivitet är 

stationsområdet. När man kommer hit första gången känner man sig inte 

imponerad, snarare beklämd. Detta är alltså ett område man måste arbeta 

med. Det har kommit upp både under intervjuerna och i enkätundersökning 

Möjligheternas IKEA Älmhult (2010).   

Bild 16. Stationsområdet i Älmhult. IKEA och Stena syns i bakgrunden. 
 

Gudmund Vollbrecht berättar att det finns idéer om vad det kan arbetas med 

för att göra Älmhult mer attraktivt. Det handlar bland annat om att få till 

bättre perronger, övergång vid järnvägsstationen som då integrerar IKEA in 

i Älmhult för att få bort den segregation som syns idag. Det borde göras 

vänligare för cyklister och fotgängare och sjön borde tas upp som en 

attraktiv del av staden. Han berättar att IKEA, kommunen och en större 

arkitektgrupp nu tillsammans ska jobbar med problemet. De ska då 

gemensamt ta fram en ny översiktsplan där man tittar på kort, medellång och 

lång sikt på hur man ska utveckla Älmhult som ort för att göra det mer 

attraktivt. 

Bengt Pettersson berättar att det finns en ”investeringsönskelista” som ligger 

hos tekniska förvaltningen på runt 500 miljoner kronor de kommande 7-8 

åren. Detta är ett dilemma för den här lilla kommunen. Det finns önskemål 

om bland annat badhus, bowlinghall, boulehall och att man ska flytta 

fotbollsområdet Älmekulla. Han kan också tänka sig att ishallen i Diö 

kommer vara på tapeten om några år och hoppas att kommunen då kommer 

vara i en bättre ekonomisk situation. I nuläget satsas det otroligt mycket på 

det nya handelsområdet och även nya förskolor.  
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Näringslivet borde haka på IKEA:s kunder bättre. Detta anser flertalet 

aktörer. Många säger också att centrum måste bli attraktivare och att 

trafiksituationen är ett problem. Man hoppas att Haganäsleden kommer bli 

en lösning på detta. Bengt Pettersson berättar att efter Haganäsledens 

byggande kommer Södra/ Norra Esplanaden byggas om. Det kommer bland 

annat bli bredare trottoarer som möjliggör ett trevligare centrum 

(www.almhult.se).  

 

Bild 18. Esplanaden genom centrum som så småningom ska byggas om. 

Pettersson tycker det är ett problem att man inte se möjligheterna i Älmhult 

trots den enorma potential som finns i och med inpendlingen. I nuläget finns 

det dock inga träffar där man samlar olika aktörer och exploatörer och 

informerar om och försöker locka dem till Älmhult. Kontakt med företag 

sker sporadiskt i det dagliga arbetet men det finns inga återkommande träffar 

i nuläget.  

När Bengt Pettersson får frågan hur han tror handelsområdet kommer att 

påverka Älmhult, svarar han att han hoppas att det blir en annan typ av 

affärsverksamhet på handelsområdet så att man kan behålla den småskaliga 

Bild 17. Fotbollsanläggningen Älmekulla. 

http://www.almhult.se/
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stadskärnan. Peltola berättar att det har varit en tradition i kommunen att 

man inte lägger sig i handelsetableringen. De anser att marknaden måste 

styra sig själv. Kommunen menar dock på att om någon tar kontakt med 

dem är de villiga att göra sitt bästa för att hjälpa till. 

 

 

5.6 Finansiering 

De som har varit med länge i branschen säger att det myndighetsmässigt har 

blivit svårare genom åren. Det är allt från bygglov till kravet på 

licensieringar och certifieringar. Det är en längre och dyrare process nu. 

Man tror att samhället måste ändra på sig så det blir lättare att bygga. 

Förr hjälpte inflationen till vid nyproduktion och då fanns det även 

subventionssystem och räntebidrag vilket inte finns idag. Momsen var inte 

heller 25 % vid byggnation. Byggföretagen och förvaltarna tror att det måste 

hända något från statens sida, t.ex. en ändring av momsen för att komma 

igång med nybyggnationen. Problemet med att man måste skriva av 

byggnaden återkommer också som en problemfaktor.  

Elizabeth Peltola tycker det känns som att bankerna går efter någon slags 

mall och att Älmhult inte passar in i den. Hon antyder också att det finns en 

ranking men att hon inte känner till bankernas system. Hon önskar att de 

lokala bankföreträdarna hade större utrymme att göra en annan bedömning 

än vad man gör på riksplan.  

EWJ fastigheter har länge varit aktiva i Älmhult och de säger att de inte har 

sett någon påtaglig ekonomi i de byggnader som uppfördes för 25 år sen, 

trots att det alltid varit uthyrt. Lars Johansson, delägare i EWJ fastigheter, 

beskriver att det i Sverige idag kostar det ungefär 25000 kr/ m², i 

nyproduktion, vilket gör att man måste ta ut en hyra på 1800kr/m² år (utan 

vinst). Problemet är att det blir väldigt svårt att hyra ut med den 

hyreskostnaden som blir i och med detta. En 75 m2 stor hyreslägenhet skulle 

behöva en månadshyra på 11250 kr. Många anser därför att det måste börja 

byggas mindre, enklare och billigare lägenheter. Enklare behöver inte betyda 

sämre. Slutsatsen många drar är att man inte får bygga så dyrt att 

nyproducerade lägenheter tenderar att stå tomma på grund av 

hyreskostnaderna. Det finns även de som tror att det kan vara en bra idé att 

bygga ett mycket fint nyproducerat område. Just för att få cirkulationen.  

 

 

5.7 Kommunens roll  

Kommunen försöker hela tiden ha minst ett område som är direkt 

bebyggelsebart. För exploatörerna tillhandahåller kommunen tomter av olika 

slag. De erbjuder allt från vanliga villatomter till större tomter som 

exploatörerna själva får planera. Kommunen har inte längre förköpsrätt 
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vilket gör att de också måste bevaka marknaden precis som alla andra. 

Byggarna och förvaltare upplever att det är svårt att få bankerna med sig när 

man vill bygga och förvalta hyreslägenheter och i vissa fall även 

bostadsrätter. En uppfattning från både banker och Mathias Karlsson, på 

Miljö- och Byggförvaltningen, är dock att det inte precis är kö att få bygga i 

Älmhult.  

En återkommande fråga under intervjuerna har varit hur samarbetet med 

kommunen har varit. Svaret har ofta varit att kommunen gör så gott de kan 

och att de försöker utifrån de resurser man har. I vissa fall tycker man att 

kommunen verkligen ligger på och jobbar hårt, andra tycker att de är rätt 

formella och inte riktigt bjuder till. Det har kommit fram att dialogen mellan 

kommun och företag fungerar bra. Vilket är vad kommunen eftersträvar.  

 

 

5.8 Älmhultsbostäder 

Byggföretagen förstår att kommunen är intresserad av de och privata 

fastighetsägare bygger bostäder eftersom det kommunala fastighetsbolaget 

Älmhultsbostäder, ÄBO, då kan avlastas. De tycker ändå att man borde 

ställa mer krav på ÄBO att bygga fler lägenheter. Trots att det finns en 

förståelse i att ÄBO inte bygger så mycket tycker byggföretagen att de tar 

bort en del av ansvaret från ÄBO.  

Elizabeth Peltola förklarar hur det fungerar med ett kommunalägt 

fastighetsbolag som ÄBO är. De lyder under kommunallagen och 

aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen säger att man inte ska driva en 

förlustverksamhet. Peltola säger vidare att man därför inte kan tvinga 

bolagsstyrelsen att bygga om det inte finns ekonomi i det långsiktigt. Om 

bolaget väljer att bygga nytt kan det bli på bekostnad av det äldre beståndet 

och då tappar detta i värde. Det är hela tiden en balansgång. Peltola anser 

ändå att ÄBO har varit lite väl försiktiga och att de hade kunnat bygga mer. 

Kommunen håller nu på att jobba om ägardirektiven. Förhoppningsvis kan 

ÄBO då jobba mer mot kommunens vision som kräver fler bostäder för ett 

ökat invånarantal.  

Vd:n i ÄBO kan ta många beslut själv, men när det gäller större och dyrare 

projekt måste styrelsen i bolaget vara med och besluta. Johan Wallin, 

byggchef på ÄBO, berättar att även Hyresgästförening har en roll i ÄBO:s 

byggande. De ser till att kostnaden för byggandet inte kommer på 

hyresgästen i form av för höga hyreshöjningar. Detta har vissa gånger satt 

käppar i hjulet för ÄBO:s planer. 

På intervjuerna med Bengt Pettersson och Elizabeth Peltola fick de frågan 

om det är en idé att ÄBO säljer av hyresbestånd för att få in pengar till att 

bygga nytt. Detta har skett tidigare men utan det resultat som eftersträvades. 

Den stora frågan är inte om det ska ske utan vem som ska köpa och äga de 

fastigheterna man då ska sälja. Att hitta någon som vågar och kan satsa är ett 
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problem enligt Pettersson. 

 

 

5.9 Bankerna 

Många belyser under intervjuerna att det finns en svårighet med att få 

bankerna i Älmhult med sig. Påståenden om att Älmhult finns inplacerad i 

en mall som inte gynnar orten är det många som belyser. Det talas om en 

treskalig rating-lista över städer/orter i Sverige där Älmhult ligger på en trea. 

På en etta ligger storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö och på en tvåa 

finns Växjö, Kalmar och liknande. Listan uppfattas som ett problem vid 

belåning och Älmhult måste därför upp till en tvåa för att göra det säkrare. 

Peter Niklasson, Swedbank, säger att rating-listan inte är så viktig för dem 

utan att de kollar på avkastningsvärde och återbetalningsförmågan. Fördelen 

i Älmhult för dem som tänkt bygga nya hyresrätter är att det är jättestor brist 

på lägenheter vilket gör att det är förhållandevis lätt att hyra ut och att 

vakansgraden därmed blir låg. Niklasson säger att de inte kan låna ut pengar 

utan en betryggande säkerhet. Fredrik Roghner, Handelsbanken, berättar att 

det de senaste åren funnits befintligt bestånd att förvärva och då har detta 

varit ett alternativ att köpa istället för att bygga nytt. Detta eftersom det ger 

ett säkert kassaflöde direkt.  

Bankerna kollar framför allt på kundens återbetalningsförmåga vid belåning. 

Om ett företag vill fullbelåna en hyresfastighet är det lätt att konstatera att 

den kalkylen inte kommer att gå ihop sig. Den hyra som en fastighetsägare 

måste plocka ut för att täcka lån och avkastning är svår att ta ut i Älmhult. 

Älmhults marknad är inte mogen för den hyran, menar Niklasson. Det är inte 

många städer som är det.  

Det går inte att klara en fullfinansiering resultatmässigt, men inte heller 

balansmässigt. Fastigheten ska föras upp i balansräkningen som en tillgång. 

En tillgång i en balansräkning, om det är ett aktiebolag, får aldrig vara 

upptagen till mer än det verkligen är värt. Så oftast måste företaget göra en 

nerskrivning på fastigheten med ett visst antal procent direkt. Om det då är 

ett nytt bolag så klarar de oftast inte detta menar Niklasson. De får då ett hål 

i sin balansräkning. Därför måste det till någon form av egen insats, detta är 

med omsorg för byggherren. Det är mycket svårt att få ut den hyran som 

krävs vid en fullfinansiering berättar Niklasson vidare. Men det är svårt att 

generalisera hur mycket som behövs i egen insats. Det beror bland annat på 

om bolaget har några andra säkerheter eller några andra hyresintäkter. Den 

bedömningen görs vid varje enskilt projekt. Insatsen måste bli större i ett 

område som inte upplevs som lika attraktivt, eftersom man inte kan få ut en 

lika hög hyra då. Att en fastighet måste skrivas ner redan vid uppförandet ser 

byggarna och förvaltarna som ett stort problem.  

Fredrik Roghner berättar att bankverksamhet bygger mycket på relationer 

med kunden och att en person eller företag som inte varit kund sedan 
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tidigare kanske kan få en liten uppförsbacke. Återbetalningsförmågan är 

många gånger svår att förlita sig på och då är det enklare om kunden har 

varit kund en längre tid. Då kan banken se hur det tidigare sett ut. Generellt 

sett är fastighetssidan en bra kund. Den är trygg i förhållande till andra 

branscher. Roghner säger att de även kollar på den ekonomiska bufferten, 

det vill säga om det blir lite tuffare på marknaden, till exempel om räntan 

går upp eller om det blir ökade kostnader för uppvärmning och el. Vid 

nybyggnation av hyresfastigheter kollar de på hur skicklig de tror att 

hyresvärden är på att hyra ut beståndet.  

Bostadsrätter är lättare att finansiera på en bank än hyresrätter då det 

tillkommer kapital i försäljningsskedet. Generellt sett är belåningen per 

kvadratmeter lägre. Problemet i Älmhult är att ingen riktigt vet hur 

andrahandsmarknaden ser ut för en nyproducerad bostadsrätt.  

 
 

5.10 Sammanfattning av resultatet  

 
Det råder en enorm bostadsbrist i Älmhult vilket inte är tillräckligt för att 

man ska våga bygga på orten. Höga produktionskostnader, minskat statligt 

stöd och ingen inflation gör att man måste ta ut en hög hyra för att kunna 

täcka kostnaderna och riskerna. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter blir 

därför osäker eftersom hyreskostnaderna kan bli så pass höga att ingen har 

råd att hyra lägenheterna. Hyresrätter behövs framför allt för dem som flyttar 

till en ny region och för dem som inte har råd att köpa sitt eget boende. Man 

tycks vara inne i en ond cirkel som drabbar Älmhults tillväxt hårt. 

 

       

 

 

 

 

  

                                             

Bild 19. Ond cirkel råder i Älmhult. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

 

6.1 Ekonomiska frågor 

Vi har märkt under intervjuerna att ekonomin är den avgörande faktorn i alla 

projekt. Självklart bygger företagen för att i slutänden tjäna pengar på det, 

och gärna snabbt. Detta resonemang verkar missgynnat Älmhults kommun i 

frågan om boende. 

När vi har träffat byggare och förvaltare upplever de att det är svårt att få 

bankerna med sig i Älmhult vid nyproduktion av bostäder. Bankerna å andra 

sidan upplever att de är engagerade och villiga att satsa på den lokala 

marknaden. Hur kan det komma sig att de har så olika uppfattning?  

Ett annat exempel är den treskaliga rating-listan som har kommit på tal i 

flertalet intervjuer med byggföretag, förvaltare och politiker. De ser denna 

som ett problem när de vill låna pengar för att bygga i Älmhult. En av 

bankerna säger sig aldrig ha hört talas om denna lista och en annan hävdar 

att den inte har någon betydelse och att de inte jobbar efter den. De övriga 

aktörerna ser listan som ett problem. Vad är det här för lista, existerar den?  

Bankerna vill säkerligen att det byggs hyresrätter och att de kan vara med 

och låna ut pengar till detta. Detta tror vi eftersom fastighetsbranschen är en 

bra kund för banken. Dock är det svårt att få ihop kalkylen i Älmhult, vilket 

man måste få för både banken och kundens skull. Detta kan vara en 

anledning till att många väljer att satsa på bostadsrätter, vilket är en säkrare 

inkomstkälla för byggföretagen och mer betryggande för banken. Byggande 

av fler bostadsrätter skulle kunna minska trycket på hyresrätter. Om det blir 

en cirkulation mellan de olika boendeformerna. Det vill säga som t.ex. att de 

som bor i en hyresrätt köper en bostadrätt, och då blir det en hyresrätt ledig 

som det äldre paret i en villa kan bosätta sig i.  

Man pratar ofta om att det är dyrt att bygga och att det inte finns någon 

ekonomi i det, inte i en ort som Älmhult i alla fall. Diskussionen om att det 

behöver byggas billigare bostäder väcker många frågor. Är det för dyrt att 

bygga i Sverige jämfört med andra länder? Är det för krångligt? Ställer vi 

för höga krav så att det blir för dyrt? Om man kommer fram till att det är för 

dyrt, varför? Är det lönerna, byggmaterialet eller att staten ställer så höga 

krav att det blir för dyrt? Byggandet har blivit dyrare i Sverige i jämförelse 

med andra varor men i slutänden ger det kanske lägre driftkostnader och ett 

mer hållbart byggande som i sin tur ger en lägre totalkostnad. Det har 

framkommit av byggare att det är för mycket fokus på räntan och för lite på 

driftkostnaderna. Elektronikaffärer pressar hela tiden priserna, vilket man 

inte kan göra i byggbranschen på samma sätt. Man kan inte på samma sätt 

flytta produktionen av ett hus till u-länderna för billigare produktion. 
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6.2 Älmhults attraktivitet 

Det har pratats en hel del om attraktiviteten i Älmhult under intervjuerna. 

Det kom bland annat fram att kunskap, kultur och kommunikation är viktiga 

delar för en attraktiv stad. En annan form av attraktivitet som kan öka värdet 

på samhället i stort är det rumsliga, den yttre miljön. Rummen mellan husen 

är viktiga och billiga i jämförelse med estetik och arkitektur. Man kanske 

skulle kunna bygga enklare men med rikare gröna rum? Den yttre miljön 

utgör värdefulla mötesplatser i ett samhälle. Ett exempel på detta i Älmhult 

är torget som är en väldigt fin mötesplats.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                       Bild 20. Torget sett från stationstrappan.  

Indirekt har de gröna rummen betydelse för hur orten uppfattas av besökare. 

Den yttre miljön är sådant som undermedvetet klassas när besökare bildar 

sig en uppfattning om en ort. Trivs jag här eller inte? Relativt billiga 

åtgärder för att förbättra uppfattningen om Älmhult kan därför vara ökad 

hantering av grönområdena.  På bilderna i Bilaga 5 syns exempel på saker 

som kan förbättras i centrum, inom detta område.  
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På torget i Älmhult finns det en offentlig toalett. Där möts man av lappen 

som kan ses på bilden nedan. Lappen berättar att efter klockan 20.00 på 

lördagar finns det ingen offentlig toalett. Älmhult vill ses som ett samhälle 

med en god service men är det god service när folk inte har tillgång till en 

offentlig toalett kvällstid? 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                               Bild 21. Den stängde toaletten på torget.  

 

Vad finns det för andra städer som har lyckats vända en negativ trend och 

lyckats? Här kan Älmhult jämföra sig med samhällen av liknande karaktär 

och storlek för att se vad de har arbetat med. Det återkommer ofta att 

Älmhult jämförs med större städer och dessas utbud. Vi tror att man måste 

jobba mer med det man har och känna sig stolt över det. I nuläget känns det 

som om man försöker tillgodose de som eventuellt skulle vilja flytta hit och 

som i stor utsträckning kommer ifrån större städer, och därför också jämför 

Älmhult med en sådan i fråga om utbud. Detta kanske inte är hela 

sanningen. Det verkar också vara så att i och med att kommunen vill bli en 

mindre stad, jämför de sig också med attraktiva städer. 

Många säger att man måste försöka locka fler personer till att bosätta sig i 

Älmhult. Det som inte diskuteras lika mycket är att det måste vara minst lika 

viktigt att hålla kvar de som redan bor här. Vad säger de om ortens trivsel 

och utbud? Hur får man ungdomarna som ska flytta hemifrån att stanna kvar 

i Älmhult? Man kan inte köpa sitt boende som ungdom och bristen på 

hyresrätter är ett faktum. Är det svårt att bo kvar är det enkelt att man drar 

sig härifrån. Vilka är det är som flyttar och av vilken anledning? Vad krävs 

för att ha dem kvar i kommunen?  

Kommunikationen belyses oftast som något mycket positivt för kommunen 

och man eftersträvar hela tiden att få den ännu bättre. Men är det enbart 

positivt med god kommunikation? Om det är enkelt att ta sig till kommunen 

är det också enkelt att ta sig här ifrån. Det kanske är för enkelt att pendla för 

att motivera en flytt om man redan etablerat sig i en annan stad? Visst är det 
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i många fall mycket positivt att kommunen har så pass god kommunikation. 

Om man väljer att bosätta sig i Älmhult finns det möjligheter att jobba 

utanför kommunen som så önskas. Fler tågstopp på kvällen kan också 

motivera att bo i Älmhult då närheten till storstäderna och deras utbud kan 

kompensera ortens.  

Det är viktigt med ett varierat utbud när det gäller bostäder och det gäller 

förmodligen även för skolorna som benämns som en viktig del i städers 

attraktivitet. Att det finns valmöjlighet, till exempel med friskolor, inom 

skolväsendet borde vara en viktig del när familjer ska flytta. Om en familj 

kommer från större stad är de antagligen vana att kunna välja och ha 

alternativ.  
 

Bild 22. Blohméskolan där friskolan, Karl-Oskar, nu har sina lokaler. 

 

Många belyser att det är attraktivt att bo strandnära och att man tycker att 

kommunen skulle satsa mer på detta. Just nu ligger planen för Kattesjön i 

Diö ute som planförslag. Frågan om strandnära boende skapar också mycket 

motstånd. Yttre Näset är ett naturområde i Älmhult som politikerna har som 

ett utredningsområde för framtida bostäder. Arbetet med detta område har 

skapat mycket kritik och en namninsamling har skett för att bevara Yttre 

Näset så som det är i dagsläget. 

Hur ser Älmhult ut för de som kommer till orten via tåg? Som pendlare, med 

tåg, åker man genom industri- och stationsområdet och dessa benämns som 

de minst attraktiva delarna av Älmhult. För någon som måste gå på den 

trappa som nu leder till västra sidan om järnvägen fås en felaktig bild över 

samhället i stort. Vi anser därför att stationsområdet måste göras bättre. Det 

finns nu inget tak över huvudet för den som väntar på tåg. Inte heller 

tillräckligt med sittplatser. Över huvud taget uppfattas stationen som en 

ogästvänlig plats. Ska Älmhult kunna locka nya invånare måste orten visas 

från sin bästa sida för besökande. Man måste börja se Älmhult ur allas 

perspektiv för att kunna få pendlare att flytta hit.  
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Bild 23 och 24. Älmhult sett från tåget.  
 

 

 

6.3 IKEAs roll i Älmhult 

Älmhult har speciella förutsättningar i och med deras situation som en 

relativt liten kommun med framförallt ett stort internationellt företag på 

orten. Ett företag av denna storlek måste tillgodoses, men frågan är om det 

kan göras till vilket pris som helst? Älmhult vill ju fortfarande uppfattas som 

just Älmhult och inte som ett renodlat IKEA-samhälle. Finns resurserna hos 

en liten kommun för att tillgodose de behov IKEA har?  

Även om vi inte har nämnt IKEA under intervjuerna så har de alltid kommit 

fram i svaren. Detta visar hur viktig IKEA är för orten. Respondenterna vet 

att IKEA är ett resursstarkt företag och i ekonomin som nu råder tycker de 

att de som har pengar borde satsa mer. Gudmund Vollbrecht på IKEA AB 

säger att Älmhult måste växa i takt med IKEA för annars kan det bli ett 

problem. Företaget gör mycket för kommunen och engagerar sig, men precis 

som Vollbrecht säger så är det nog inte bra om IKEA är med och påverkar 

allt som sker eller ska ske. Kommunen måste stå på egna ben och använda 

Bild 25 och 26. Trappan och stationsområdet.  
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IKEA som hjälp, och inte som ett draglok. Företaget är en dominerande 

aktör i Älmhult som man ska utnyttja, men inte förlita sig på. Vad skulle 

hända om IKEA en dag väljer att inte stanna kvar i Älmhult? Man måste 

hitta andra områden att spela med/på också för att inte vara totalberoende 

som det känns som om man i många fall är i nuläget. 

 

 

6.4 Kommunen 

Hur kommer det sig att det är så trögt på bostadsmarknaden just nu? Är det 

för att man är så fokuserad på storstadsregionerna eller är det 

konjunkturbaserat? Det kan vara en blandning av båda dessa faktorer. Varför 

ser man inte vad som håller på att hända i Älmhult? Det verkar vara flera 

aktörer som väntar på ”ketchup-effekten” men ingen vågar ta steget förrän 

någon annan gör det. Kanske skulle Älmhult behöva profilera sig mer som 

en attraktiv ort för att aktörerna ska se möjligheterna i Älmhult.  

En viktig del för att göra Älmhult till en attraktiv marknad, bland 

byggföretag och förvaltare, borde vara att informera om Älmhult. Då är det 

också viktigt att se till att information som ges är pedagogisk så att den 

uppfattas på rätt sätt och att den är aktuell. Detta är viktigt i alla frågor, till 

exempel när det görs ett uttalande om skolorna i kommunen. Skolorna är 

mycket viktiga för attraktiviteten och då måste kommunen uttryck sig på ett 

sätt som inte kan misstolkas. 

Många kommentarer om hur Älmhult kan förbättras jobbar kommunen 

redan med. Det verkar dock inte som att man är medveten om detta. Vi anser 

att det hade varit fördelaktigt för Älmhult att anordna någon slags träffar där 

man bjuder in aktörer. Dels de som redan är verksamma i kommunen och 

även de som inte sedan tidigare är det. Detta för att informerar dem om vad 

som händer i Älmhult just nu. Vad är på gång? Vad arbetar kommunen med? 

Vad har de för tankar om framtiden? Det skulle kanske också kunna finnas 

någon samlad information över vilka aktörer som är verksamma i Älmhult 

redan nu. Vad finns det för affärer? Idrottsanläggningar? Föreningar? För att 

få en bild över Älmhult och potentialen som finns här. Vi har noterat att det 

finns en tjänst på Älmhults kommuns hemsida, Älmhultsguiden 

(www.almhultsguiden.se/). Här ses en hel del utbud men finns allt på denna 

sida? Det känns t.ex. som om att en hel del restauranger inte finns med. Vi 

kan inte hitta vilka matvarubutiker som finns. Hur ofta uppdateras denna 

sida? Kommunen kanske skulle kunna jobba mer med denna? Det känns 

som att den har en bra grund. Det kanske skulle kunna kopplas fler saker till 

den, till exempel lediga bostäder och bilder på det som presenteras.  

Alexander Liljenberg pratar om att man skulle kunna uppföra ett område där 

förvaltarna äger varsitt hus på en gemensam tomt för att det inte ska bli så 

stora kostnader för en enskild aktör. Då kan man ha gemensamma vägar, 

parkeringar, gårdar osv. Den typ av träffar som vi diskuterade i föregående 

http://www.almhultsguiden.se/
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stycke kanske skulle kunna bidra till att ett sådant här område blir möjligt. 

Det ger aktörerna en chans att se vilka andra som är intresserade. 

Vi tror liksom många andra att det behövs fler bostäder i alla storlekar. 

Övernattningslägenheter gör kanske inte att man får in skattepengar till 

kommunen, men om man bor i Älmhult under veckorna kanske man också 

börjar rota sig här och slutligen flyttar hit permanent. Handeln skulle också 

gynnas om man får pendlare till att bo i Älmhult under veckorna.  

Det kan vara svårt för kommunen att göra stora förändringar snabbt eftersom 

de politiska processerna tar lång tid. Älmhults kommun anses göra ett bra 

jobb utifrån de resurser man har. Men är det tillräckligt? Behövs det fler och 

bättre resurser för att kunna utveckla Älmhult?  

 

 

6.5 Bostadsmarknaden 

Vi är vana vid relativt låga priser i förhållande till storstadsregionerna vilket 

kan bidra att det inte direkt är någon bra marknad för bostadsrätter eller 

nyproduktion. När man byter boende verkar frågan om när den nya bostaden 

är inflyttningsbar vara en återkommande och viktig fråga för köparna. Det är 

svårt i en ort som Älmhult att veta när det blir inflyttning eftersom 

byggföretagen i många fall inte kan garantera att bygget alls kommer att dra 

igång. Byggaren måste få ett visst antal bokningar, och man kanske inte vill 

boka en nyproducerad bostad förrän man vet när den är inflyttningsbar. Det 

är en ond cirkel.  

Många anser att Älmhult har ett högt försäljningspris på sina villor i 

förhållande till ortens storlek. Elizabeth Peltola säger att man egentligen vill 

upp ännu högre för att säkerställa husens marknadsvärde. Hon menar att 

vanan inte finns, men har invånarna råd? Peter Niklasson berättar att 

snittlönen är hög men de som inte har denna höga lön faller utanför ramen 

och kommer ha svårare att binda tillräckligt med pengar för att ha 15 % 

insats.  

De som inte har pengar till insats vid banklån måste bosätta sig i en 

hyresbostad. Niklasson är inne på samma spår som Peltola när han pratar om 

att höja hyreskostnaderna. Detta kan säkert gynna tron på nyproduktion av 

hyreslägenheter då glappet mellan befintligt bestånd och nyproducerat blir 

mindre.  

Frågan om man måste sälja sitt hus för att ha råd till insatsen vid bokningen 

skapar sedan problem. Vart ska man bo under tiden när det råder en sådan 

brist på lägenheter i Älmhult? Vad händer om bygget inte alls kommer igång 

för att det var för få som trodde att projektet? Slusslägenheter skulle kunna 

lösa en del av dessa problem som uppstår vilka i mindre utsträckning dyker 

upp i städer där man ”vet” att bygget kommer att komma igång. Om det är 
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svårt att få en bostad i Älmhult är risken att man tar en bostad någon 

annanstans och istället väljer att pendla för att få det boende man önskar.  

IKEA har en idé om ”extended stay”, enklare lägenheter för IKEA-anställda 

som är i behov av bostad under en kortare period.  Om dessa lägenheter 

byggs skulle det kunna avlasta övriga hyresmarknaden om IKEA då inte 

längre vill hyra lika många lägenheter av övriga förvaltare. Det skulle då 

kunna bli lägenheter tillgängliga som tidigare nyttjats av IKEA-anställda.   

En uppfattning från kommunen och bankerna är att det inte precis är kö för 

att få bygga bostäder. Därför måste man ta tillvara på de som faktiskt vill 

bygga, detta gäller både privatpersoner och byggföretag. De byggare som 

just nu är aktiva i Älmhult har anpassat sig efter situationen för att 

möjliggöra byggnation av bostäder vilket är en mycket bra lösning. De anser 

att kommunen har varit tillmötesgående över deras förslag och haft en god 

dialog. Det är bara att konstatera att kommunen ska fortsätta i den stilen.  

 

Vi kan tänka oss att vi i framtiden allt oftare kommer se blandade 

upplåtelseformer i samma fastighet, detta för att kunna finansiera bygget. 

Detta är en bra idé för att lösa finansieringen, men fungerar det i längden? 

Stora komplex kanske inte längre är något som vi kommer att se på 

Älmhults marknad i framtiden och som Bengt Pettersson tidigare påpekat 

kommer det inte att finnas behov av så många lokaler som man gärna vill 

bygga i markplan. 

 

Kommunen är med i projektet Trästaden 2012 som bland annat är inriktat på 

att förbilliga produktionsledet i ett byggprojekt. Detta skulle kunna förbättra 

oddsen för att bygga i vår kommun. Som det är nu gynnas städer av de dyra 

produktionskostnaderna i och med att man där med stor säkerhet får igen 

pengarna. Kommunen ser det dock inte det som ett problem att få ett 

byggföretag att bygga utan problemet är att det inte finns någon som vill äga 

och förvalta. Dock menar vi att detta projekt framför allt borde förbättra 

oddsen för de som beställer projekten vilket alltså är en blivande ägare. Om 

kostnaden för att bygga blir lägre påverkar det inte i första hand ett 

byggföretag, som enbart fungerar som entreprenörer i projektet, utan 

byggherren som det blir billigare för. Exempelvis är Skanska ett byggföretag 

som själva skulle kunna bygga, men de bygger ju inte utan att det finns 

någon att bygga åt. För deras del blir inte kostnaden lägre, men det blir den 

för ägaren. Alltså borde detta göra att det blir lättare att hitta ägare vid 

nybyggnation. 

 

 

6.6 Älmhultsbostäder 

Det kanske är en idé att Älmhultsbostäder går minus, eller åtminstone inte 

plus något år, för att det ska gynna kommunen. Alltså för att bygga nytt. 

Men hur påverkas detta av att de inte får bedriva en förlustverksamhet? Kan 
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de visa annat än positiva siffror? Om de bygger, kan man möjliggöra en 

befolkningsökning, vilket i sin tur genererar skattepengar vilket är positivt 

för kommunen. ÄBO är ju ändå kommunalägt och man kan tycka att de ska 

jobba för kommunens utveckling. Detta verkar vara på gång då man kollar 

över ägardirektiven vilket borde bli positivt. 

 

 

6.7 Slutord 

Älmhult måste höja huvudet och inte vara så självkritiska som man i många 

fall verkar vara utan se Älmhult för vad det är och spelar på de goda 

kvalitéer man har. Det är viktigt att Älmhults kommun och näringslivet tar 

chansen som finns nu i och med IKEAs satsningar på orten. Att gemensamt 

göra en översiktsplan kan göra Älmhult än mer attraktivt. Om ingen tar 

risken att bygga kommer det råda fortsatt bostadsbrist. Frågan är, vem vågar 

vara först?  

”Tyck om dig själv - det är attraktivt” – Mia Törnblom 

 

 

 



  
 

41 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

7. Referenser 

Litteratur: 

Andersson, Roland (1998) Attraktiva städer – en samhällsekonomisk analys. 

Stockholm. Byggforskningsrådet. Sida 89, 208.  ISBN 9789154058105. 

Björk, C; Strömsten, I; Reppen, L. (2000) Så byggdes staden. Stockholm. 

Svensk byggtjänst. ISBN 91-7332-922-3. 

Troedson, Ulf m.fl. (1999) En stad är mer än sina hus… - hållbar utveckling 

av städer och samhällen. Karlskrona. Boverket. Upplaga 1. ISBN 91-7147-

564-8. 

Älmhults kommun (1995). Linnébygden : historia om näringslivet. Älmhult.  

 

Artiklar:  

Quinn, Martina (2012) ”Befolkningen ökade med nio”. Smålänningen. 

 

Rapporter:  

IKEA AB (2010) Möjligheternas IKEA Älmhult En intern undersökning 

gjord av IKEA AB.  

 

Elektroniska källor: 

Boverket. Upplåtelseformer/boendeformer. www.boverket.se. 120502. 

Fokus. Här är det bäst att bo 2009. www.fokus.se. 120502. 

Hus.se. Byggnadskreditiv. www.hus.se. 120515. 

Länsstyrelserna. Stockholm 2020. www.lansstyrelsen.se/stockholm. 120511. 

Mäklarsamfundet. Förköpsrätt. www.maklarsamfundet.se. 120515. 

Mäklarsamfundet. Marknadsvärde. www.maklarsamfundet.se. 120515. 

Mäklarsamfundet. Vakanser. www.maklarsamfundet.se. 120515. 

Nationalencyklopedin. Bostadssubventioner. www.ne.se/urbanisering. 

120430.  

http://www.boverket.se/
http://www.fokus.se/
http://www.hus.se/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.maklarsamfundet.se/
http://www.ne.se/urbanisering


  
 

42 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Nationalencyklopedin. Byggnadskreditiv. www.ne.se/urbanisering. 120430.  

Nationalencyklopedin. Stad. www.ne.se/urbanisering. 120427.  

Nationalencyklopedin. Urbanisering. www.ne.se/urbanisering. 120427.  

Smålandsposten. ”Ikea fynda” byggs på 3000 kvadratmeter. www.smp.se. 

120509.  

Smålandsposten. Ikeahotell blir störst i Småland. www.smp.se. 120509. 

Wikipedia. Avskrivning. http://sv.wikipedia.org. 120515. 

Wikipedia. Förköpsrätt. http://sv.wikipedia.org. 120515. 

Wikipedia. Älmhult. http://sv.wikipedia.org. 120428. 

Älmhultsbostäder. Nya projekt. www.almhultsbostader.se. 120508. 

Älmhults kommun. Centrumplanen 2011. www.almhult.se. 120428. 

Älmhults kommun. Hyresvärdar. www.almhult.se. 120428. 

Älmhults kommun. Kommuninfo juli-augusti 2011. www.almhult.se. 

120502. 

Älmhults kommun. Kvarteret Jakob. www.almhult.se. 120502. 

Älmhults kommun. Renhållningstaxa 2008. www.almhult.se. 120427. 

Älmhults kommun. Statistik för Älmhults kommun. www.almhult.se. 

120428. 

Älmhults kommun. Älmhults själ – Historia. www.almhult.se. 120427. 

 

Muntliga källor: 

Andersson, Per-Åke. Delägare. Bubblo Fastigheter. Skriftlig intervju via 

mail. 120425. 

Hambäck, Christina. Affärsutvecklingschef. Ikano Bostad. Skriftlig intervju 

via mail. 120523 

Helmersson, Laila. Bostadsförmedlare. Älmhultsbostäder. Skriftlig intervju 

via mail. 120507. 

Johansson, Roland. Privatperson. Muntlig intervju. 120411. 

http://www.ne.se/urbanisering
http://www.ne.se/urbanisering
http://www.ne.se/urbanisering
http://www.smp.se/
http://www.smp.se/
http://sv.wikipedia.org/
http://sv.wikipedia.org/
http://sv.wikipedia.org/
http://www.almhultsbostader.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/
http://www.almhult.se/


  
 

43 

Annie Håkansson och Elin Nilsson 
 

Karlsson, Mathias. Miljö- och byggchef. Älmhults kommun. Muntlig 

intervju. 120403. 

Liljenberg, Alexander. Projektutvecklare. BoKlok. Muntlig intervju. 

120402. 

Lindén, Per. VD. Riksbostäder. Muntlig intervju. 120420. 

Ljungren, Conny. Delägare. LJ bygg. Muntlig intervju. 120411. 

Månsson, Lena; Johansson, Lars; Bengtsson, Else-Marie. Delägare, 

delägare, administratör. EWJ fastigheter. Muntlig intervju. 120419.  

Niclasson, Peter. Kontorschef. Swedbank Älmhult. Muntlig intervju. 

120503. 

Peltola, Elizabeth. Ordförande i kommunfullmäktige. Älmhults kommun. 

Muntlig intervju. 120502. 

Roghner, Fredrik. Handelsbanken Älmhult. Muntlig intervju. 120507. 

Svensson, Johan. Ägare. JS fastigheter. Muntlig intervju. 120416. 

Svensson, Lars. Byråingenjör. Älmhults kommun. Samtal. 120424. 

Vollbrecht, Gudmund. Befattning. IKEA AB. Muntlig intervju. 120403. 
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Bilaga 1 

 

Dystra utsikter på bostadsmarknaden 

ÄLMHULT2012-02-18 | Uppdaterad 2012-02-18 

Älmhults kommun tvingas i år fira ett dystert jubileum. 

För tionde året i rad har de nämligen angett att det kommer råda brist på bostäder 

i centralorten. 

 

 
 

Byråingenjör Lars Svensson. Foto: Johan Kristensson 

Kommunen svarar varje år på en bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen skickar ut och som 

Boverket senare sammanställer. Svaren för 2012 har nyligen skickats in. 

Som en kommentar till avsnittet om det allmänna bostadsmarknadsläget skriver kommunen att 

det är ”generellt sett mycket stora svårigheter att hitta en ledig lägenhet i centralorten inom 

rimlig tid”. 

Personen bakom kommentaren heter Lars Svensson, är byråingenjör på Älmhults kommun och 

har fyllt i enkäten åtminstone sedan 1997. 

– På ett vis känns det bra. Det motsatta hade varit tråkigt; om vi varit en avflyttningsbyggd med 

tomma hus som måste rivas, säger han. 

Men att få kryssa i ”balans i antalet bostäder gentemot behovet”, hade såklart känts ännu bättre, 

menar han. 

– Ja, absolut. Älmhult har unikt stort inpendlingsöverskott och många hade nog inte bara velat 

pendla hit. 

Tio år i sträck, ända sedan 2002, har kommunen bedömt att det råder bostadsbrist i 

centralorten. I övriga kommundelar råder däremot balans, enligt svaren. Så har det också varit 

en längre tid. 
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För att tillgodose behovet beräknar Lars Svensson med att det skulle behöva byggas någonstans 

mellan 50 och 100 hyresrätter bara under 2012. I en annan avdelning av enkäten står att läsa 

att det förväntade byggandet under året är 40 bostäder – och då menas alla typer av bostäder, 

inklusive ägarbyggda småhus. 

– Innan jag fyllde i 50–100 lägenheter var jag runt och pratade med många olika personer. Det 

var väl någon som tyckte att det borde byggas 100 eller fler, men jag har gjort en sammanvägd 

bedömning, säger Lars Svensson. 

Han menar dock att det inte bara är att sätta igång och bygga. Det är mycket kringservice som 

måste fungera. 

– Det handlar om vår kapacitet att rita detaljplaner och bevilja bygglov också. 

– För stora svängningar åt alla håll kan vara svåra att hantera. 

 

 

Johan Kristensson 
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Bilaga 2 

 
Bild över rutnätsplanen från 1890, ritad av järnvägsingenjören O.F. Zander. 
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Bilaga 3 
På den övre bilden ses 

en karta över Älmhults 

tätort. Älmhults 

position i Sverige 

markeras av det röda 

krysset i den infällda 

bilden över Sverige. 

Den röda rutan 

markerar vilket 

område som sedan ses 

på den undre bilden.  
 

Den undre bilden visar 

var den planerade 

Haganäsleden kommer 

byggas. Den 

motsvaras av den 

röda, streckade linjen.
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Bilaga 4 

 

Bostadsbristen en chock för inflyttare 

ÄLMHULT2012-02-18 | Uppdaterad 2012-02-18 

Rebeca Perssons sambo Saúl Setzes fick jobb i Älmhult. De bestämde sig för att 

flytta hit. – Jag trodde att vi skulle kunna välja mellan olika alternativ, men insåg 

snart att vi skulle vara glada bara vi fick något, säger hon. Mellan 50 och 100 

hyresrätter skulle behöva byggas i Älmhult under 2012, enligt kommunens egen 

uppskattning. Det lär inte hända. Det har nu rått bostadsbrist i tio år. 

 

 

Foto: Johan Kristensson  

 

Rebeca Persson blev förvånad över hur besvärlig bostadssituationen var när hon bestämde sig för att flytta till 

Älmhult från Helsingborg. Här med hunden King. 

Efter fem år i Helsingborg hos det kommunala bostadsbolaget valde det unga paret att ge 

Älmhult en chans. Saúl Setzes är utbildad systemingenjör och lyckades få ett jobb på Sauer 

Danfoss. Rebeca Persson är socionom och fick jobb som socialsekreterare i Alvesta. Flytten till 

Älmhult började de organisera i slutet av november. 

– Jag började ringa runt till hyresvärdarna som fanns listade på kommunens hemsida, 15 stycken 

totalt, säger Rebeca Persson medan hunden King svassar runt fötterna och söker 

uppmärksamhet. 

Men ganska snart insåg hon att jakten på en bostad inte skulle bli så enkel som de först trodde. 

– Vi fick något erbjudande om lägenheter långt utanför Älmhult, men det var inte aktuellt. 

Tanken var ju att åtminstone en av oss skulle slippa pendla till jobbet. 

Samtliga 15 värdar som paret kontaktade uttryckte hur kärvt det var att skaffa bostad i Älmhult. 

De ställde sig i kö hos Älmhultsbostäder men slogs snart av det omöjliga i att ens få veta vilken 

köplats de hade, än mindre ungefär hur lång tid det skulle ta att få en lägenhet. 

De sökte en handfull lägenheter men blev aldrig ens erbjudna visning. Det började bli bråttom. 

En bostadsannons på Blocket löste till slut deras problem – i månadsskiftet kunde de flytta in på 

ett andrahandskontrakt på Eriksgatan – en möblerad, udda variant av 1,5-rummare med sängen 

i princip placerad i köket. 

Då hade Rebeca Persson redan fått skjuta upp första dagen på jobbet i Alvesta i två veckor och 

tvingats magasinera hela bohaget från Helsingborgslägenheten i Sölvesborg. 
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– Det som från början gjorde det attraktivt att flytta till Älmhult var att vi trodde att vi skulle 

kunna välja lite. Kanske ställa krav på en uteplats så att King kunde leka där, säger hon. 

Att köpa en bostad var heller inget alternativ. 

– Efter att vi la ut annonsen på Blocket var det en som ringde och ville sälja sin lägenhet till oss. 

Men eftersom ingen av oss har någon anknytning till Älmhult sedan tidigare tyckte vi att det var 

ett för stort steg att ta, så här i början. 

Trots sin korta tid på orten har Rebeca Persson redan hunnit börja gissa sig till en av orsakerna 

till svårigheten att få tag på lägenhet. 

– Det som främst skiljer Älmhult från andra orter i samma storlek är Ikea. Det skapas säkert ett 

sug bland deras många internationellt anställda att bo i centrala Älmhult. 

För tillfället ligger de lågt med vidare bostadssökning. 

– Det suger musten ur en att flytta. Vi försöker nog skrapa ihop några dagar här först, säger 

hon. 

 

 

Johan Kristensson 
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Bilaga 5 

 

Indirekt har de gröna rummen betydelse för hur orten uppfattas av besökare. Den yttre 

miljön är sådant som undermedvetet klassas när besökare bildar sig en uppfattning om en 

ort. Trivs jag här eller inte? Relativt billiga åtgärder för att förbättra uppfattningen om 

Älmhult kan därför vara ökad hantering av grönområdena.   

Nedan ses bilder av vad som skulle kunna förbättras för att öka attraktiviteten i centrum 

inom detta område.  Bilderna visar hur fina miljöer förvanskas på grund av bristande 

underhåll och ej genomtänkta placeringar av, i detta fall, ett elskåp. 
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