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Sammanfattning 

Varje dag pendlar flera tusen människor in till Älmhults kommun. Behovet 

av prisvärda och moderna bostäder i Älmhult är stort. IKEA har tillsammans 

med Älmhults kommun diskuterat möjligheterna att etablera ett nytt 

bostadsområde. Det finns inom Älmhults kommun områden med attraktiva 

lägen som kan vara möjliga för exploatering av bostäder. I och med det nya 

IKEA-varuhuset i Haganäsområdet så ligger fokus på att utveckla detta 

område.  

Bostadsområdet kan vara grunden till en bomässa som ska locka folk där 

fokus inte bara ligger inne i bostaden utan sträcker sig långt utanför denna. 

Det är viktigt att ha i åtanke att Älmhult är mångkulturellt samhälle.  

 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vad som gör ett område 

attraktivt att bo i. Syftet är också att ta fram bakgrundsmaterial och underlag 

för IKEA och Älmhults kommun för en framtida bomässa. Målet med 

examensarbetet är att jämföra olika bostadsmässor och vad som har varit 

utmärkande och gjort att de fått en stor genomslagskraft. 

Under arbetets gång har även studiebesök gjorts för att se hur tidigare 

bomässor har etablerat sig i staden. För att kunna besvara frågeställningar 

har intervjuer gjorts med personer som på olika sätt har varit inblandade i de 

olika projekt som diskuteras/berörs i arbetet. I arbetet har IKEA:s interna 

enkät används där både pendlare och Älmhultsbor har svarat. Enkäten visar 

medarbetarnas inställning till Älmhult och hur det kan bli en mer attraktiv 

arbets- och bostadsort.  

Resultatet redovisas med en enklare skiss över hur området kan utformas 

och disponeras. Områdets olika delar beskrivs med förklarande texter samt 

en enkel skiss.  
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Summary 

Every day thousands of people commute into the municipality of Älmhult. 

There is a great need for affordable and modern housing in Älmhult and 

IKEA has with the municipality of Älmhult discussed the possibility of 

establishing a new residential area. There are areas with attractive locations 

that may be potential for development of housing and with the new IKEA 

store being located in Haganäs the focus is in developing this area. 

The residential area can be the foundation for a housing exhibition that will 

attract people where the focus is not only inside the home, but extends far 

beyond it. It is important to keep in mind that Älmhult is a multicultural 

society.  

It is investigated what makes an area attractive to live in and an aim of the 

work is to develop background documents for IKEA and the municipality of 

Älmhult for a future housing exhibition. The aim of this study is also to 

compare different housing fairs in the past, to describe what has been 

distinctive for each of them and what impact they have made. 

During the work there has also been done some study of how the former 

residence fairs have established themselves in the city. In order to answer 

questions, interviews were done with people who in various ways have been 

involved in different projects that have been discussed/addressed in the 

work. A survey carried out by IKEA in which both commuters and people 

who live in Älmhult participated was also utilized. The survey shows 

attitude to Älmhult among IKEA employees and how they believe Älmhult 

can become a more attractive place to live in. 

The results are presented with a simple sketch and a proposal on how an area 

could be designed. The plan is illustrated by means of sketches pictures and 

text.  
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Abstract 

Hur kan ett område utvecklas till att bli en attraktiv plats att bo på? I 

examensarbetet besvaras denna fråga bland annat utifrån intervjuer med 

personer som på olika sätt har varit inblandade i de olika projekt och 

projekteringsplaner som diskuteras/berörs i arbetet och utifrån enkäter 

genomförda bland anställda på IKEA. Enkätstudien genomfördes 

ursprungligen med syfte att utreda anställdas inställning till IKEA och 

Älmhult. Bland dem som fyllt i den finns både sådana som redan bor i 

Älmhult och sådana som i dagsläget pendlar in till Älmhult.  

En förutsättning för arbetet var att ett nytt område för exploatering skulle 

kunna utvecklas i form av en bomässa och därför har även en kartläggning 

av och jämförelse mellan ett antal tidigare bomässor genomförts. Frågor som 

behandlas är vad som har varit utmärkande för dessa bomässor och vad som 

har gett dem genomslagskraft. Idéer och förslag presenteras i form av 

översiktliga planer och beskrivningar som kopplar till intervjuer, enkätsvar 

och analyser.  

Älmhult, Haganäs, bomässa, “livet hemma”, attraktivt område, arkitektur. 
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Förord 

Examensarbetet uppkom vid ett samtal med medarbetare på IKEA i Älmhult 

där inblandade personer visade upp olika förslag på olika examensarbete 

som berörde “Life at home” - bomässa.  Att utforma ett område var något 

som vi fastnade för. Vi tyckte även att det var intressant att jämföra tidigare 

bomässor och se deras genomslagskraft i städerna. Våra funderingar gick 

kring vad som skulle kunna vara utmärkande för en bomässa i Älmhult. Vad 

är utmärkande för den målgrupp som är intresserade av boende i Älmhult 

och vad gör en plats attraktiv och får människor att trivas? 

Vår idé var därför att undersöka hur man kan utveckla ett område till att bli 

en attraktiv plats att bo på. Förhoppningen är att denna rapport ska kunna ses 

som ett underlag för en framtida “bomässa” i Älmhult.  

Tack till våra handledare Anders Olsson och Mats Elgström och till personal 

på LBE Arkitektkontor för trevligt bemötande och bra stöd. Tack till IKEA:s 

medarbetare i Älmhult som har gett oss möjligheten att skriva detta 

examensarbete. Vi vill även tacka alla som har ställt upp på intervjuer och 

kommit med värdefull information.  



  
 

VII 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

 



  
 

VII 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning _______________________________________________ III 

Summary ____________________________________________________ IV 

Abstract ______________________________________________________ V 

Förord _______________________________________________________ VI 

Innehållsförteckning __________________________________________ VII 

1. Introduktion _________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund ________________________________________________ 1 
1.2 Syfte och mål _______________________________________________ 2 
1:3 Frågeställningar _____________________________________________ 2 
1.4 Avgränsningar ______________________________________________ 3 

2. Metod ______________________________________________________ 4 

3. Teori _______________________________________________________ 5 

3.1 Älmhult ___________________________________________________ 5 

3.2 IKEA _____________________________________________________ 6 
3.2.2 Utveckling ______________________________________________ 6 

3.2.3 Framtid ________________________________________________ 7 

3.2.4 Extended Stay ___________________________________________ 7 

3.3 Tidigare bomässor ___________________________________________ 7 

3.3.1 Upplands Väsby ___________________________________________ 8 
3.3.2 Helsingborg ______________________________________________ 11 

3.3.2.1 Helsingborg H55 ______________________________________ 11 

3.3.2.2 Helsingborg H99 ______________________________________ 13 

3.3.3 Staffanstorp ______________________________________________ 15 
3.4 Vauban ___________________________________________________ 16 
3.5 Attraktivt boende ___________________________________________ 17 

3.5.1 Freiburg och Tübingen ___________________________________ 17 

3.5.2 Vanliga utmaningar ______________________________________ 18 

3.5.3 Möjligheter och problem med små orter ______________________ 19 

3.5.4 Bygator _______________________________________________ 19 

3.5.5 Attraktivitet och boende __________________________________ 19 

4. Genomförande ______________________________________________ 21 
4.1 Tomt och förutsättningar i Älmhult _____________________________ 21 

4.1.1 Haganäsområdet ________________________________________ 22 

4.2 IKEA:s vision/ambition ______________________________________ 23 



  
 

VIII 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

4.3 Tidigare bomässors påverkan på staden__________________________ 24 
4.4 Utmärkande för en bomässa i Älmhult __________________________ 25 
4.5 Målgrupper ________________________________________________ 26 

4.6 Attraktiv plats ______________________________________________ 27 
4.7 Vad behövs i ett område _____________________________________ 28 
4.8 Analys av enkätmaterial ”Möjligheternas IKEA” __________________ 29 
4.9 Koncept __________________________________________________ 31 

5. Förslag på utformning av Haganäsområdet i Älmhult ________________ 34 

5.1 Sammanfattning, kort introduktion _____________________________ 34 
5.1.1 Typer av boende ________________________________________ 34 

5.1.2 Inslag i området _________________________________________ 35 

5.1.3 Utformning natur _______________________________________ 35 

5.2 Förslag ___________________________________________________ 35 
5.2.1 Del 1 _________________________________________________ 37 

5.2.2 Del 2 _________________________________________________ 38 

5.2.3 Del 3 _________________________________________________ 40 

5.2.4 Del 4 _________________________________________________ 41 

5.2.5 Del 5 _________________________________________________ 42 

5.2.6 Del 6 _________________________________________________ 43 

6. Analys och slutsatser _________________________________________ 45 

6.1 Vad saknas och vad kan utvecklas ______________________________ 45 
6.2 Förslag på fortsatt utveckling __________________________________ 46 

7. Referenser _________________________________________________ 47 

8. Bilagor ____________________________________________________ 50 

 



  
 

1 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Varje dag pendlar ca 3205 personer 
1
 in till Älmhults kommun. Behovet av 

prisvärda och moderna bostäder är i Älmhult stort.  För närvarande är dock 

produktionen av bostäder i Älmhult i stort sätt obefintlig, i synnerhet när det 

gäller hyreslägenheter. De bostäder som har producerats under de senaste 

åren har inte främjat alla målgrupper då hyran har varit hög. Detta är ett stort 

hinder för unga människor som ännu inte är etablerade på bostadsmarknaden 

då de varken vill eller kan möta upp de höga hyresnivåerna som gäller i 

dagsläget. Utifrån andra undersökningar som har gjorts har det visat sig att 

bostadsbristen samt de höga hyresavgifterna är några utav anledningarna till 

varför man väljer att bosätta sig på annan plats än Älmhult.
2
 IKEA vill 

kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen inom Älmhult, då det är 

säkrare att ha personalen på plats och inte på samma sätt riskera att få 

personalen “headhuntad” till andra företag. 

IKEA har tillsammans med Älmhults kommun diskuterat möjligheterna att 

etablera ett nytt bostadsområde som uppfyller de krav som ställs på ett 

modernt boende. Det finns inom Älmhults kommun områden med attraktiva 

lägen som kan vara möjliga för exploatering av bostäder. 

I och med att ett nytt IKEA- varuhus byggts i Haganäsområdet så ligger 

fokus på att utveckla just det området. Tanken är även att det ska finnas en 

möjlighet för företagande och andra verksamheter att skapa rörelse och 

aktiviteter i området. 

Bostadsområdet kan vara grunden till en bomässa som ska locka folk där 

fokus inte bara ligger inne i bostaden utan sträcker sig långt utanför denna. 

Utställningen ska vara nyskapande och är tänkt att göra ett stort avtryck även 

internationellt. Då Älmhult är ett mångkulturellt samhälle är detta en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Området är också tänkt att det ska vara lätt att flytta 

in till om man kommer utifrån Älmhult. Det är tänkt att finnas fokus på 

internationalitet i utformningen av ett område genom olika mervärden. 

 

                                                 
1
 www.almhult.se 

2
 Personlig kommunikation Jan Gustafsson, IKEA. 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vad som gör ett område 

attraktivt att bo i. Syftet är också att ta fram bakgrundsmaterial och underlag 

för IKEA och Älmhults kommun för en framtida bomässa.  

Målet med arbetet är att jämföra olika bostadsmässor och vad som har varit 

utmärkande och gjort att de fått en stor genomslagskraft.  

Förutsättningarna och underlaget som tas fram kommer att jämföras med 

tidigare bomässor som har haft en stor genomslagskraft, nämligen: 

 Staffanstorp Bo97 

 Helsingborg H55, H99 

 Upplands Väsby Bo85 

 

 

1:3 Frågeställningar 

De frågor som utredningen har fokuserat på är: 

 

 Hur har tidigare bomässor påverkat utvecklingen av staden? 

 Vad är utmärkande för en bomässa i Älmhult? 

 Vad är utmärkande för den målgrupp som är intresserande av 

 boende i Älmhult? 

 Vad gör en plats attraktiv och får människor att trivas? 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Målet med det planerade byggandet är att skapa fler bostäder och på sikt 

kunna locka fler människor att stanna/flytta till Älmhult. Ekonomiska 

aspekter är av mycket stor betydelse för hur väl man kommer att lyckas med 

detta. Andra mål för satsningen är dock att skapa ett område som väcker 

uppmärksamhet och är nyskapande och ett område som är hållbart med 

tanke på miljön. Ekonomiska aspekter måste alltså vägas mot andra mål. För 

att inte ekonomi ska dominera helt görs i detta examensarbete avgränsningar 

att inte ta fram heltäckande kalkyler för det förslag som presenteras.  

Endast Haganäsområdet i Älmhults kommun kommer att behandlas. Det 

kommer inte göras planlösningar på enskilda hus utan en enklare skiss för 

disposition av området kommer att tas fram. Skissen är utformad i första 

stadiet och beskrivs med texter för att få en djupare förståelse. 

Privatpersoner eller föreningar kommer inte att intervjuas och ingen 

specialanpassad enkät kommer tas fram. Istället används material från en 

enkät som IKEA tidigare använt internt i företaget, nämligen enkäten 

Möjligheternas IKEA Älmhult 2010. Den är bland annat avsedd att utreda 

vad företags anställda saknar i Älmhult och vad de tycker behöver 

prioriteras i ett nytt område.  

En avgränsning gäller också målgruppen för det planerade området. Det är i 

första hand förvärvsarbetande människors perspektiv som beaktas i 

utformningen men även småbarnsfamiljer, ungdomar och äldre som vill 

flytta in till tätorten beaktas.  
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2. Metod 

 

För den teoretiska delen har litteraturstudier genomförts. Litteraturen 

kommer från bibliotek runt om i landet. Andra källor som använts är 

hemsidor som kommer från kända organisationer och betrodda källor. 

Information om tidigare bomässor kommer från respektive kommun samt 

annan tillgänglig litteratur.  

Under arbetets gång har studiebesök gjort för att se hur tidigare bomässor ser 

ut i nuläget och hur de har etablerats i staden. Studiebesöken har gjorts på 

följande platser: Älmhult, Staffanstorp, Jakriborg, Helsingborg. 

I genomförandet av arbetet har enkäten ”möjligheternas IKEA Älmhult” 

(intern undersökning av IKEA AB 2010) använts. Enkäten visar 

medarbetarnas inställning till Älmhult och hur det kan bli en mer attraktiv 

arbets- och bostadsort. I enkäten har både pendlare och Älmhultsbor svarat. 

För att kunna besvara frågeställningar har även intervjuer gjorts med 

personer som på olika sätt är och har varit inblandade i de olika projekt som 

diskuteras/berörs i arbetet. Intervjuer har skett muntligt med Konrad Ek, 

stadsarkitekt i Helsingborg med god insyn i tidigare bomässor och 

Helsingborgs utveckling. Carina Tenngart Ivarsson nuvarande stadsarkitekt i 

Älmhult samt Osby samt Tore Vestergård, VD på Älmhultsbostäder.  

Telefonintervju har skett med Eva Sjölin som var stadsarkitekt och ansvarig 

under bomässan i Staffanstorp.  

Under intervjuerna har det ställts ungefär samma frågor för att kunna 

jämföra de olika personernas svar. 

För att kunna skissa upp ett förslag har programmet Google SketchUp 

använts. För att få fram storlek på tomt har karta från Älmhults kommun 

samt artikeln ”Bostadsområdet Haganäs tar form” publicerad den 23/3 2013 

i Smålandsposten använts som underlag. Se bilaga 2. För att ta reda på hur 

många bostäder som får plats i området har boken Fysisk planering, 

Handboken Bygg 1981 använts.  
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3. Teori 
 

3.1 Älmhult 

Älmhult kommun ligger i södra Småland och har ca 16 000 invånare. 

Älmhult ligger vid sjön Möckeln som betyder ”stor sjön” och är den största 

sjön i kommunen. Orten Älmhult har ca 9000 invånare och är den största i 

kommunen. 

Älmhult består av två ord, älm och hult. Älm kommer från trädet alm och 

hult betyder trädsamling. Orten har genom tiderna haft andra namn som 

Almhultth och Elmhult. 

 

Under 1800-talet började industrialiseringen ta fart i Sverige och man 

satsade mycket på att utveckla landet. Järnvägen var en av de stora 

satsningarna i Sverige och år 1862 kom den till Älmhult. Det var då orten 

började växa och stationen i Älmhult blev då den viktigaste i området. 
 
Flera stora och framgångsrika företag fanns i Älmhult kommun under 1900-

talet. Ett av företagen är Gemla, som är ett av landets äldsta företag. 

IKEA startade 1943 och var till en början ett postorderföretag som var 

beroende av transporter. Transporterna gick med mjölkbilen till mejeriet 

som fanns i Liatorp. 1953 kom beslutet att mjölkbilens turer skulle läggas 

om och detta passade inte IKEA. Företagets grundare, Ingvar Kamprad hade 

då avsikts att flytta företaget till Liatorp men då han inte kunde köpa mark 

där bestämde han sig för Älmhult, där hans morfar hade haft en lanthandel. 

1953 etablerades IKEA i Älmhult och blev snart det med mest 

framgångsrika företaget på orten. Det första IKEA- varuhuset öppnades 

1958 i Älmhult och därefter har verksamheten spridit sig över hela världen. 

IKEA-företagen är idag ett världscentrum för möbeldesign och en av de 

största arbetsplatserna i södra Sverige. 
3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 www.almhult.se 2013-04-04 
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3.2 IKEA 

Ingvar Kamprad föddes år 1926 på Hvita Korset som var en privat skola i 

barnvård där många gamla Älmhultsbor är födda. 

IKEA är en förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd och 

företaget grundades 1943. 1948 började man sälja möbler som producerades 

av lokala tillverkare. 1951 kom den första katalogen som ett sätt att försöka 

sälja fler produkter. 1953 öppnade IKEA:s första möbelutställning i Älmhult 

och detta var första gången kunder kunde se och röra sortimentet innan de 

köpte. När konkurrenter försökte få leverantörer att bojkotta IKEA så 

började man istället designa sina egna möbler. Från år 1956 blev 

självmonteringen med platta paket ett grundläggande koncept för IKEA. En 

avgörande situation för den utvecklingen uppstod då en medarbetare var 

tvungen att såga av benen på en fåtölj för att få in möbeln i sin bil. 

1958 öppnades det första IKEA-varuhuset i Sverige. Det öppnades i Älmhult 

och blev med sina 6700 kvadratmeter den största möbelutställningen i 

Skandinavien. Två år senare fick varuhuset den allra första IKEA- 

restaurangen.  

Det är i Älmhult som IKEA har sin själ och här sitter anställda som jobbar 

på allt från lokal till internationell och global nivå. IKEA är den största 

arbetsgivaren i Älmhults kommun och har totalt cirka 4000 anställda på 14 

olika bolag.
4
 Varje år anordnas en mässa av IKEA som varar under 4 veckor 

och besöks av mer än 3000 personer, där visas sortiment och kommande 

produkter upp. Utöver detta finns det en ständig ström av besökare till IKEA 

och under en årscykel kan antalet uppgå till ca 50 000 personer som är 

engagerade i produktutveckling och sortiment. 
 

3.2.2 Utveckling 

Under 2000-talet ökar företagets fokus på miljö och hälsa och år 2004 gavs 

IKEA:s första miljörapport
5
 ut och i den kan man läsa om företagets syn på  

insatser för miljö och socialt ansvar. 

I mitten på 1990-talet startade ett samarbete mellan IKEA och Skanska som 

1997 resulterade i det första BoKlok-område med hus. Konceptet BoKlok 

handlar om bostäder utformade som en IKEA-produkt med stora volymer, 

serieproduktion och låga priser. Då konceptet återanvänds inför nya 

områden så sparas det både tid och pengar. 

                                                 
4
 www.ikeainalmhult.se 2013-04-04 

5
 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/find-out-more.html 2013-05-

27 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/find-out-more.html
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3.2.3 Framtid 

IKEA har genom sin nyetablering i Haganäsområdet visat att de tänker 

stanna i Älmhult. Älmhults utveckling är viktig för IKEA men för att kunna 

utveckla Älmhult så måste det göras något åt den rådande bostadsbristen. 

 
3.2.4 Extended Stay 

IKEA har ett koncept som kallas Extended Stay. En enkel översättning är 

”utökat/förlängt boende”. Tanken med detta koncept är att ha tillgång till 

enkla, mindre lägenheter som är till för anställda hos IKEA som endast bor 

några månader i Älmhult. I dagsläget hyr IKEA hyreslägenheter av olika 

fastighetsägare till sina anställda inom IKEA. Att utöka detta koncept och få 

tillgång till fler lägenheter hade underlättat för IKEA och dess anställda. 
 

 

3.3 Tidigare bomässor 

Innan den första riktiga bomässan har det funnits några olika utställningar. 

Den utställningen som har gjort störst genombrott är 

Stockholmsutställningen 1930. Utställningen anordnades av Svensk 

Slöjdförening (kallas idag Svensk Form) och var tänkt att visa upp 

konsthantverk, hemslöjd och design i en modern version. Från början var det 

tänkt att Le Corbusier skulle vara utställningsarkitekt men istället blev det 

Gunnar Asplund som också fick sitt stora genombrott tack vare mässan. 

Funktionalismen och modernismen hade haft sitt stora genombrott i Europa 

ett par år tidigare och Asplund följde detta spår genom att göra en mjukare 

variant av funktionalismen. Efter mässan fick dessa två begrepp ännu mer 

genomslagskraft. I mässan fokuserades det på att försöka anpassa den nya 

bebyggelsen till redan befintliga delar och till människans behov. Resultatet 

kunde ses genom ljusa utställningshallar med rymd upp till tak. 

Redan ett år efter utställningen kunde byggnationen förverkligas i ett riktigt 

bostadsområde i Bromma.
6
 Det byggdes även i förorterna Traneberg och 

Hammarbyhöjden där husen hade en ljus färgsättning samt stora fönster. Där 

fanns det ljusa trappuppgångar med den nya uppfinningen sopnedkast. Alla 

hus innehöll centralvärme och hade rinnande vatten (både varmt och kallt), 

WC, kök anpassat efter kvinnans rörelse och ofta även balkong. Ett område 

som byggdes i Södra Ängby (detaljplan från 1933) är idag skyddat som 

riksintresse. 

Svenska slöjdföreningen anordnade även en bomässa i Guldheden i 

Göteborg 1945 för att fira slöjdföreningens 100-årsjubileum. 

                                                 
6
 Formens rörelse, Svensk Form genom 150 år, Kerstin Wickman 1995 
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3.3.1 Upplands Väsby 

Upplands Väsby ligger ca 4 mil norr om Stockholm och har idag ca 37 500 

invånare. Upplands Väsby är en förort till Stockholm och är en av de få 

kommunerna som har lyckats hålla kvar ett relativt oberoende av Stockholm 

genom att behålla och utveckla arbetsplatser.  

Fram till 1950 var Upplands Väsby en liten kommun med ca 8000 invånare. 

Under 1960 talet påbörjade man miljonprogrammet i Stockholm och det 

påverkade även Upplands Väsby. Man byggde ca 4000 lägenheter och 

befolkningen ökade till nästan 20 000 personer. Följande 10 år innebar en 

stor utveckling för kommunen då man byggde 6500 lägenheter till och 

invånarantalet ökade till 33 500 personer. 

 I slutet av 1960-talet började man ifrågasätta det tidigare byggandet och 

istället började man diskutera om att sätta människan i centrum.  ”Vad 

behöver folk? Vad vill folk ha? Hur skall bostäder och närmiljö utformas? 

Vilken service behövs? Hur kan den enskilde påverka?” Man tog fram olika 

förslag och under 1970-talet påbörjades utbyggnaden av Smedby-Ekebo. 

Här integrerade man bostäder med servicelokaler t.ex. butiker och kontor. 

Servicelokalerna utfördes på så sätt så att de kunde byggas om till bostäder 

om de i framtiden inte behövde användas. Denna flexibilitet 

uppmärksammades och har sedan dess fortsatt utvecklas i kommunen.  

I samband med den kraftiga expansionen under 1960- och 1970-talet 

etablerades ett stort antal nya företag i kommunen. De goda transporterna, 

kollektivtrafiken i området samt järnvägen och motorvägen (som har haft 

stor betydelse) har gjort att många företag har etablerat sig i området.  I och 

med de nyetablerade företagen har man då även kunnat erbjuda arbetsplatser 

till de nyinflyttade i kommunen. Två av många företag som valt att etablera 

sig där är Skanska och Marabou.  

1982 startade dåvarande bostadsministern Hans Gustafsson 

förberedelsearbete för en bostadsmässa. 1983 beslöt regeringen att man 

skulle tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att anordna en svensk 

bostadsmässa under år 1985 och Upplands Väsby fördes fram som en 

lämplig kommun.
7
  

Bo85 var bostadsmässan i Upplands Väsby, temat för mässan var ”Bygg för 

gemenskap”. Tankarna bakom mässan var att boendet kan bli en viktigare 

och rikare del av vårt liv. Mässan visade även tankar om dåtidens och 

framtidens boende.  

 

                                                 
7
 Bygg för gemenskap, Vår tids stora bostadsmässa, Upplands Väsby 22/5-19/6 1985  
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Figur 1 visar ett flygfoto över Upplands Väsby, fotot tagen från boken Bygg för gemenskap Birger Åström m.fl.  

För bostadsmässan tog man fram olika mål man ville uppfylla. Ett av målen 

var att stimulera till en ökad debatt om social och fysisk bostadsmiljö. Andra 

mål var att visa upp svenskt kunnande inom bostadssektorn, verka för ökade 

kunskaper om energihushållning samt ge tillfälle för en bred publik att lära 

känna nya bostadsområden.
8
  

Mässans finansierades bl.a. av medverkande byggherrar, staten och en rad 

sponsorer. Byggherrarna konstaterade tidigt att de extra kostnaderna för 

utvecklingsarbete och demonstration inte kunde täckas av den vanliga 

statliga finansieringen och man tyckte inte heller att det var rimligt att de 

kommande boende skulle få betala för mässan. Därför bidrog regeringen 

med 7,8 miljoner och man fick även ett tilläggslån på 4,2 miljoner kronor. 

Pengarna fördelades efter objektens storlek mellan Väsbyhem, Riksbyggen, 

HSB och Skanska. 

1983 började man marknadsföra bostadsmässan, man började 

marknadsföringen med föredrag, pressmeddelande och utskick av 

broschyrer. Fackmän och landets kommuner fick information först och till 

sist gick man även ut till allmänheten. 

Man tog fram ett program för hur man skulle bebygga området. I 

programmet stod det att bostäderna skulle utformas till människor med 

vanlig inkomst. Man skulle även ta hänsyn till den förändrade 

boendesituationen och vilka behov de fanns för att samverka mellan de olika 

generationerna. Den yttre miljön skulle formas på så sätt så att man skapar 

sammanhang mellan boendemiljön ute och inne.  

Man strävade efter att utforma stadsplanen och byggnaderna på ett sådant 

sätt att de enkelt skulle kunna anpassas till förändrade behov i framtiden 

                                                 
8
 Bygg för gemenskap, Birger Åström m.fl. 1986 
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För att undvika att bostadsområden blir livlösa så hade man en önskan om 

att ha småskaliga verksamheter i direkt anslutning till bostadskvarteren. 

Erfarenheter från tidigare visade att detta var svårt men att man skulle 

bereda plats för det i framtiden.  

Arrangörerna för bomässan ansåg att Bo85 blev lyckad. Antalet besökare 

uppfyllde förväntningarna och det som hade byggts väckte intresse hos 

besökarna. Det viktigaste av allt med bostadsmässan var att en debatt om 

framtidens boende kom igång. 
9
 

 

 

 

                                                 
9
 Bygg för gemenskap, Birger Åström m.fl. 1986 
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3.3.2 Helsingborg 

Helsingborg är en av de nuvarande äldsta städerna som finns i Sverige och 

ligger i den västra delen av Skåne. Antalet invånare var år 2011 cirka 

130 000 personer
10

 vilket gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad.   

Det har under 1900-talet funnits tre stycken bostadsmässor i Helsingborg. 

Den första ägde rum 1903 i Slottshagen vid Kärnan. Utställningen var 

inriktad på industri och slöjd och visade bland annat upp en sju meter lång 

hotellspis samt Helsingborgs två första järnvägslinjer.
11

 Mässan 1903 

utgjorde kulmen på en industrialiserings- och urbaniseringsperiod, där det 

fanns en stark ambition om att bli en storstad. Utställningen 1903 och 1955 

hade stora paralleller med stadens ambitionsnivå.
12

 

Om man jämför Stockholmsutställningen 1930 med H55 så gällde det 1930 

att lösa en akut brist på bostäder och basvaror medan det 1955 handlade om 

att ge en bra kvalité åt valfriheten, då välståndet steg som en utveckling av 

efterkrigstiden. Man ville visa vad som hade hänt sedan 1930, visa och 

diskutera nya livsmönster, ny teknik, nya material, nya varor. Diskussionen 

fördes inte bara från ett svenskt perspektiv utan även från ett internationellt 

perspektiv. 

 
3.3.2.1 Helsingborg H55 

Helsingborg H55 hade bland annat Stockholmsutställningen från 1930 som 

inspiration och därför vände man sig till Svenska Slöjdföreningen för att få 

hjälp. H55 var ett stort samarbetsprojekt och man hade visualiserat en 

svensk-dansk konsthantverksutställning som visade den skandinaviska 

formgivningen som redan nått framgångar utomlands. Mässan låg vid 

hamnen och var en hyllning till arvet, alltså funktionalismen och 

Stockholmsutställningen. Där fanns en utställningshall som var 140 meter 

lång och visade olika länders (Schweiz, Sverige, Danmark, Japan, Frankrike, 

Storbritannien och Västtyskland) exempel på lägenheter. Lägenheterna var 

massproducerade men moderna som visade 50-talets nya standardbostäder. 

Svenska Slöjdföreningen valde att placera utställningen vid hamnen för att 

få en utmaning då området hade ont om plats och var relativt svårhanterligt 

med tanke på de olika byggnader som redan fanns på området. En byggnad 

som uppkom var H55 Paviljongen (se figur 2) som placerades vid den 

befintliga byggnaden Parapeten (som också tillhörde utställningen), båda 

byggnaderna finns fortfarande kvar i hamnområdet. 

Bostadsstandarden var på väg att höjas i landet och man ansåg att om 

levnadsstandarden skulle fortsätta i samma takt som hushållens 

                                                 
10

 http://www.helsingborg.se/Foretagare/Naringslivet-i-

Helsingborg/naringsliv/naringslivsfakta-helsingborg/ 2013-05-23 
11

 H99 – Minnen från en mässa, Marie Heander m.fl. 2000 
12

 Norra Hamnen – hela processen, Ole Reiter 1999 

http://www.helsingborg.se/Foretagare/Naringslivet-i-Helsingborg/naringsliv/naringslivsfakta-helsingborg/
http://www.helsingborg.se/Foretagare/Naringslivet-i-Helsingborg/naringsliv/naringslivsfakta-helsingborg/
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realinkomster skulle det fördubblas inom trettio år. Detta skulle innebära att 

framtidens människor skulle satsa på sina bostäder med ökad rörlighet och 

bekvämlighet. Bilar, hushållsapparater, frysboxar, tv:n och tvättmaskiner 

skulle komma att förändra människans liv.
13

 

Man kunde under mässan se den genomslagskraft den tidigare mässan SAR 

(Svenska Arkitekters Riksförbund, nuvarande Sveriges Arkitekter) och 

Svenska Slöjdföreningen anordnat. Detta kunde ses genom det genomtänkta 

standardköket (som även fungerade som en arbetsplats), standardiserade 

förvaringsskåp och en bra planering utav de olika bostadsytorna. H55 hade 

som slogan “Vi har olika smak och olika krav på vår omgivning” - en slogan 

som väckte stor uppmärksamhet.  

Radhusen blev under mässan en modell för framtiden då hustypen inte 

kräver lika mycket mark som ett vanligt hus men ändå ger den boende ett 

eget hus på markplan. 

  

Figur 2 visar H55 Paviljongen som fortfarande står kvar från bomässan 1955, i bakgrunden skymtar Parapeten.  

  

                                                 
13

 Helsingborg H55 & Bo85, Kerstin Wickman, tidningsartikel Form 7/1985  
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3.3.2.2 Helsingborg H99 

Bomässan H99 uppkom i samband med ändring av stadsdelen Norra 

hamnen som låg avdelad från staden och innehöll en rancherbangård samt 

silos med stora magasin. Området kunde liknas med ett industriområde. 

Detta gjorde att det inte fanns något samband mellan staden och hamnen då 

det var avdelat med staket mellan delarna. Där fanns även en stor 

parkeringsplats som var tänkt för city. Förutsättningarna förändrades i 

samband med att man började med tunnelbygget i norra hamnen, där delar 

utav järnvägen grävdes ner under centrum, vilket gjorde att en ny stadsdel 

kunde skapas.  

Innan bangårdsavtalet var klart hade vissa företag redan börjat skissa på 

förslag på bostäder i Norra hamnen. 1985 hölls en öppen nordisk idétävling. 

Detta var under Helsingborgs 900-årsjubileum och man kunde presentera ett 

förslag på ett planprogram. Dock blev planprogrammet ifrågasatt och 

planerna fick omarbetas. Efter mycket fram och tillbaka kom man fram till 

att en park skulle anläggas mellan gammal och ny bebyggelse. Själva 

huvuddragen togs ifrån en dansk firma som innebar att husen inte skulle 

ligga som de normalt traditionella kringbyggda kvarteren utan istället låta 

lamellhusens gavlar riktas mot hamnen och öka i höjd mot havet.  

Det bestämdes att det inte skulle bli några fler arkitekttävlingar utan istället 

skulle man engagera lämpliga arkitekter som var förankrade i modernismen. 

Man ville anpassa bebyggelsen till Konserthuset och Stadsteatern, då 

området ligger bredvid detta och har sin tydliga ingång och entré. H55 var 

tänkt att ses som en inspirationskälla eftersom den gjort stora avtryck i 

staden, samt bidragit till den marina arkitektur som finns i hamnen.    

Det har före, under och efter projektets gång, stundtals varit livliga 

diskussioner om området och påverkan på området, parkeringsmöjligheter, 

natur m.m. Konrad Ek nuvarande stadsarkitekt i Helsingborg menar att man 

efter H99 insåg hur positivt det blev med bygget och utformningen av 

området, då många hade befarat en stor barriär mot hamnen som skulle ta 

bort utsikten. Första spadtaget togs 1996 och byggnationen beräknades vara 

färdigställd till år 2000. Under byggets gång bestämde man sig för att 

anordna en bomässa. Samtidigt skulle det vara en världsutställning i 

Hannover, Tyskland (Expo 2000) samt en bomässa i Malmö år 2000 (som 

senare sköts upp till 2001) vilket gjorde att Helsingborg fick chans att 

anordna bomässan 1999 som namngavs H99.  

Fram till bomässan sommaren 1999 hade 13 bostadshus med totalt 320 

lägenheter och ett trettiotal lokaler färdigställts. Mässan blev en succé och 

uppmärksammades över hela Sverige.
14

 Av de 13 bostadshus som 

producerades är det minst 4 stycken av husen som innehåller hyresrätter 

                                                 
14

 Norra Hamnen – en ny stadsdel växer fram, Helsingborgs Dagblads Förlag 2002 
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(Helsingborgs Hem) och resten bostadsrätter (HSB och Riksbyggen). Den 

gamla staden mynnar ut i rutnätsstaden och bryts av med dessa lamellhus. 

Projektet byggdes under lågkonjunktur och man valde därför att sälja 

marken billigt och istället ställa höga krav på arkitektur och skapa 

spännande och vackra miljöer. Husen byggdes med enstegstätning av putsad 

fasad (puts utan luftspalt) för att få en billigare kostnad. Detta byts idag ut 

mot en tvåstegstätad putsfasad då det visade sig att fasaden inte höll samt att 

metoden med enstegstätning inte var välbeprövad. Konrad Ek tycker att man 

i och med bomässan talar man om Helsingborg som en spännande stad där 

det händer saker. I Helsingborg fokuserade man på utsikt och kontakten med 

sundet (se figur 3).  

   

 

 

Figur 3: Utsikt över Norra hamnen där man ser hur husen samverkar med utsikt och kontakt med sundet. 
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3.3.3 Staffanstorp 

Staffanstorp är en ort i Skåne som ligger sydost om Lund och nordost om 

Malmö. Staffanstorp har idag ca 14 000 invånare och Staffanstorps kommun 

har ca 22 500 invånare.  Mellan 1960 och 1976 ökade kommunens 

befolkning med ca 10 000 personer, men under de senaste 30 åren har 

befolkningen ökat med mindre än 5000 personer.
15

  

SVEBO (svensk bostadsmässa) beslutade år 1995 att Staffanstorps kommun 

skulle stå för bostadsmässan i Sverige år 1997, ”Modernt småstadsliv i ett 

regionernas Europa” var temat för bostadsmässan. 

SVEBO motiverade valet av kommun med att Staffanstorp presenterar en 

struktur som man kan återfinna i många andra svenska städer, ”Samma 

villaområde, samma relativt oplanerade centrum och samma lådor med post, 

Konsum, ICA och kommunalhus."
16

  

Staffanstorp har under de senaste åren gått från en svensk förort till en 

skånsk småstad. Med Bo97 ville man visa upp vilka möjligheter det 

moderna småstadslivet har, den lilla skalan och det lugnande livet i en 

pulserande omvärld. Man ville också visa den regionala identiteten samt 

småstadens villaliv i tiden genom sunda hus, mänsklig skala, flexibilitet i 

boende och arbete.  

Bo97 bestod av två huvudsakliga områden, Staffanstorps nya centrum där 

man byggde ett kvarter med 20 lägenheter samt ”Sockerbitens villaområde”. 

Till mässan hade man byggt 24 småhus och två stadsvillor med sammanlagt 

16 lägenheter (se figur 4) på mässan presenterade man även nya lösningar på 

miljövänligt byggande, kretsloppsfrågor, energifrågor och avfallshantering. 

Idag är området fullständigt utbyggt och omfattar ca 150 bostäder.
17

  

Figur 4 visar lägenhetskvarteret i området sockerbiten i Staffanstorp. 

                                                 
15

 www.staffanstorp.se 2013-04-23 
16

 Folkfesten Staffanstorp Bo97, Svensk Bostadsmässa 1998 
17

 Mässkatalog Staffanstorp Bo97 
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3.4 Vauban 

Vauban är en stadsdel i södra Tyskland som ligger ca 3 kilometer söder om 

Freiburg. Vauban är en relativt ny stadsdel som har 5000 invånare och är 

byggt på ett gammalt militärområde. När militärområdet stängde köpte 

kommunen upp marken, deras vision var att skapa ett område med fokus på 

miljö, ekonomi och social hållbarhet. Planeringen för området startade 1993 

och första inflyttningarna skedde 1999.
18

 

Ett av de största målen var att ha ett bilfritt område samt att minska antal 

personbilar. Detta har man åstadkommit genom bra kollektivtrafik som buss 

och spårvagn, cykelbanor och platser där man kan parkera cyklarna och 

dessutom en bilpool där man kan låna bilar och samåka.
19

 

Det som gör området karaktäristiskt är att det är en mix av olika byggnader. 

Området är byggt med passivhus och plusenergihus. Vad som gör området 

speciellt är att det inte förekommer någon biltrafik i området. Detta finns det 

såklart fler exempel på även i Sverige men skillnaden med Vauban är att 

området är så pass stort för att inte ha någon biltrafik och att staden är helt 

bilfri. Istället för att parkera bilen intill huset har man istället gemensamma 

parkeringsanläggningar i utkanterna av området. Området är ändå planerat 

så pass att man kan köra fram bilen utanför huset om man behöver lasta på 

eller lasta av saker.
20

 

Det bilfria området uppskattas av många boende och speciellt de som inte 

äger någon bil. De som inte äger bil kan lätt transportera sig till och från 

området med det breda nätverket av bussar och spårvagnar.  

I området finns även skola, dagis, parker, mataffär och köpcentrum. 

Haganäsområdet är inte jämförbart med Vauban i storlek men tankebanan 

kring hur området har utformats och används liknar det förslag som 

planerats i Haganäs. I Vauban har man bilpool för de boende för att minska 

ägandet och körandet av bilar. I Haganäs finns istället en idé om en liknande 

cykelpool. Cykelpoolen är främst till för att de boende lätt ska kunna ta sig 

runt i hela Älmhult då hela Älmhult kan nås genom cykel. Sett till själva 

Haganäsområdet är cykelpoolen tänkt till både boende och besökande i 

området. De besökande utforskar Haganäs kan samtidigt ta cykeln till 

Älmhults centrum.  

  
 

                                                 
18

 www.vauban.de/info/abstract.html 
19

 www.fwtm.freiburg.de/servlet/PB/menu/1174690_l2/index.html 
20

 www.werkstatt-stadt.de/en/projects/22/ 

 

 
 

http://www.werkstatt-stadt.de/en/projects/22/
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3.5 Attraktivt boende 

I katalogen Rum och ansvar – sju frågor om stadsbyggnadskonst (Brunnberg 

m.fl. 2011) kan man läsa om stadsbyggnad och arkitektens roll i detta. I 

samband med utgivning av katalogen har det funnits en vandringsutställning 

i tio olika delar utav Sverige samt Finland. I de olika kapitlen har olika 

arkitekter fått utveckla sina tankar och idéer om specifika frågor och nedan 

kommer en sammanfattning som berör rapportens frågeställning.  

I katalogen diskuterar man hur man kan skapa attraktiva stadsrum då man 

menar att det är dessa som folk söker sig till och där som möten sker. I 

diskussioner om stadsbyggnad tycker arkitekterna (Brunnberg och Forshed 

Arkitektkontor AB) att det fokuseras för mycket på att bygga i en viss stil 

eller bygga så billigt som möjligt medan man istället borde fokusera på 

stadens attraktivitet. De menar också att det är arkitektens ansvar att skapa 

nya attraktiva rum i staden då detta är den enda långsiktiga och hållbara 

utvecklingen. 

Eva Sjölin, stadsarkitekt i Staffanstorp under 12 år, fram till 1997 och fram 

till 2010 verksam i Lomma som stadsbyggnadschef menar att det är viktigt 

att utföra en ortsanalys där man tydliggör områdets karaktär och vad som är 

speciellt med själva området. I både Staffanstorp och Lomma gjorde 

visionen att man valde att ha bebyggelse i upp till 3,5 våningar samt att 

arkitektur och stadsrum skulle ha en prägel av småskalighet. Då bebyggelsen 

runt om i Öresund är relativ storskalig så var småskalighet och intimitet 

viktiga faktorer att lyfta fram för att vara annorlunda och kunna konkurrera 

med andra städer. 

Man använde sig i Staffanstorp av en höjdskala i relativt låg höjd, mått som 

ligger nära människans mått och som gör den lättolkad för betraktaren. En 

längdskala på max 25 meter och ingen upprepning av husens utseende utan 

istället en varierad utformning som ändå hölls ihop av olika teman. 

 
3.5.1 Freiburg och Tübingen 

I publikationen Rum och ansvar, sju frågor om stadsbyggnadskonst
21

 skriver 

Torbjörn Einarsson (som bl.a. driver Arken Arkitekter AB) om vad som har 

gjort två sydtyska städer, Freiburg (Vauban) och Tübingen till två bra 

exempel på en lyckad blandstad. Projektet som genomförts har inneburit 

något nytt även för tysk publik och har varit genomförbart trots att det rör 

sig om tyska småstäder. Texten nedan beskriver de verktyg som är viktiga 

för stadens utveckling enligt Torbjörn Einarsson. 

                                                 
21

 Rum och ansvar, sju frågor om stadsbyggnadskonst Brunnberg m.fl. 2011 
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Det som är viktigt är utformningen av kvarter samt gatunätet och beroende 

på hur detta utformas skapas en genomströmning där buss- och spårlinje på 

ett enklare sätt kan kopplas samman med grannstaden. 

I Tübingen och Freiburg finns redan befintlig bebyggelse och genom att låta 

ny bebyggelse flikas in i den befintliga så skapas en variation vilket också 

ger en bra mix av hyresnivåer. Detta leder till att olikheter möts och 

synenergier, lockelser och möten uppstår. 

Genom att tro på de små aktörerna och ge dem en chans att visa sin idé i 

hållbart byggande kan marken fördelas till olika intressenter beroende på 

vilket intresse som finns för de olika delarna. Om entreprenören hade svårt 

att få med kravet med verksamheter i bottenplan, erbjöds en annan tomt i 

utkanten utav staden. Detta gjorde att planförfarandet fortfarande höll och att 

man inte behövde justera sina principer. 

I Freiburg valde stadsbyggnadskontoret att placera sitt kontor nära 

byggnationen och samtidigt öppet och tillgängligt för frågor, något som 

förenklar och visar på öppenhet. Man har också vågat experimenterat om 

upplägget, dock har Freiburg en mental fördel i den solstad- och 

ekoinriktning som uppkom då ett kärnkraftsbygge stoppades under 70-talet. 

 
3.5.2 Vanliga utmaningar 

Det som det oftast blir problem med är att få med verksamhet/handel i 

området och detta beror ofta på att byggföretagen inte vill bygga blandstad 

trots nya regler i lagstiftningen enligt Monica Andersson, fil dr och 

universitetslektor vid stadsvetenskapliga institutionen på Stockholms 

universitet. 

Torbjörn Einarsson ger exempel på Hammarby Sjöstad där det krävdes 

järnhand från Stockholms stadsbyggnadskontor för att åstadkomma 

verksamheter i bottenvåningarna.  

Nu i efterhand medger alla att det har gett en effekt på attraktiviteten och 

prisnivån – då hela beståndet inte skulle ha åstadkommits om stadsdelen 

istället byggts som ett vanligt bostadsområde. 

Torbjörn Einarsson beskriver också en uträkning som visar och ger 

förståelse för de synenergier som uppstår vid blandade stadsdelar. U= m x f 

x a. Det betyder att man inte bara kan jobba med m:et som i mängden utan 

även måste inkludera f:et som i flödet av passerande och a:et som i 

attraktivitet, alltså det som gör att folk gör en omväg. Tübingen och Freiburg 

visar exempel på att alla bokstäver har kommit med.  
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3.5.3 Möjligheter och problem med små orter 

Det finns en önskan om att bo i ett eget hus och ha en egen bil med staden 

inom räckhåll. Det är även ett vanligt beslut bland människor som har barn 

och detta har gjort att 60 % av alla i Sverige bor i småhus.  Det ökade 

småhusboendet gör att bostadsytan per person ökar; samt att bilanvändandet 

ökar. När människor får välja mellan längre bilresor och en attraktiv 

boendemiljö eller mer miljövänliga resor och ett mindre attraktivt boende så 

väljer man det första alternativet även om det är sämre för miljön. 

Denna utveckling gör att tätorterna ökar men oftast är de för små för att 

kunna ha service, skola och erbjuda arbetstillfällen. Det vanligaste är i dessa 

fall att man jobbar i en kommun där man även utnyttjar service och 

aktiviteter. Då samhället blir uppdelat är det även svårt att få någon riktig 

kollektivtrafik och få ett integrerat samhälle. 

 
3.5.4 Bygator 

Ett exempel på en lyckad bygata är mitt ute i landet utanför Atlanta Georgia 

där en restaurangägare har byggt upp en gata. Gatan är enkelt utformad med 

två husrader och trottoarer. Då detta är den enda gata som finns i bygden så 

har gatan blivit ett populärt besöksmål och kunnat utvecklas mer till en 

storgata. Under de senaste tio åren har byn utvecklats till en stad trots att det 

inte har funnits någon noggrannare planering eller några politiker som tryckt 

på. 

 
3.5.5 Attraktivitet och boende 

Enligt en rapport från Nutek 2007 (nuvarande Tillväxtverket) råder det 

starka samband mellan bostadsmarknaden och arbetskraftens rörlighet och 

tillväxt. Vi lever idag i ett samhälle som har en rörlig arbetsmarknad och bra 

kommunikationer och därför har arbetsplatsens placering inte lika stor 

betydelse som förut. Istället är det om bostadsorten kan erbjuda ett varierat 

utbud av attraktiva bostäder som är avgörande för människor som är på väg 

att välja bostadsort. En fungerande bodstadsmarknad är därför en faktor som 

bidrar till tillväxt – detta gäller för små som stora kommuner, i glesbygd och 

i städer  

Attraktivitet handlar inte bara om att attrahera nyinflyttade utan även erbjuda 

sina invånare fortsatt trivsamma boendemiljöer.
22

 I en artikel gjord av 

Thomas Niedomysl beskriver Länsstyrelsen i Skånes rapport, Bostadens 

yttre värden 2009, en undersökning där personer fick svara på hur viktiga 

                                                 

22
 Rapport Boendeplanering 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland. 
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vissa faktorer var vid flytt till annan region. De olika faktorerna delades upp 

på regionnivå, kommunnivå och bostadsområdesnivå. Gällande 

kommunnivå värderade de flesta när de väljer vart de ska flytta att 

kommunen ska ha bra vård och omsorg, bra kommunikationer och område 

som ligger nära natur. Undersökningen visar att det inte alltid är havsutsikt 

och närhet till kulturutbud som visar att ett boende är exklusivt, utan att det 

finns andra värden som är mer framträdande och mer betydelsefulla för ett 

område.  

 

 



  
 

21 

Rebecka Dahlström & Ana Jakesevic 

 

 

4. Genomförande 

Under detta kapitel har svaren under intervjuerna sammanställts och 

besvarar de frågeställningar som beskrevs i början av rapporten. Intervjuer 

har skett med Eva Sjölin, stadsarkitekt i Staffanstorp under 12 år, fram till 

1997 och fram till 2010 verksam i Lomma som stadsbyggnadschef. Konrad 

Ek nuvarande stadsarkitekt i Helsingborg, Carina Tenngart Ivarsson, 

stadsarkitekt i Älmhult och Osby och Tore Vestergård, VD på 

Älmhultsbostäder.  
 

4.1 Tomt och förutsättningar i Älmhult 

I Älmhult har kommunledningen som mål att till år 2020 ha 20 000 

invånare. Detta menar Tore Vestergård som sedan slutet av sommaren 2012 

är VD för Älmhults Bostäder, ÄBO, visar att kommunen har uttalat en vilja 

att växa. Han menar också att sedan IKEA har byggt ett nytt varuhus och det 

gamla varuhuset har sagts ska byggas om till ett museum och 

kunskapscentrum, tyder på att IKEA fortfarande kommer vara en 

dominerande arbetsgivare i Älmhult och det gör att Älmhult i den lilla 

skalan kommer att ha en fortsatt positiv tillväxt. 

På gott och ont så är det ungefär 3500 personer som varje dag pendlar in i 

Älmhult. Möjligtvis kommer ett visst antal personer vilja bosätta sig här och 

då kommer boendefrågan fram. ÄBO som är det största fastighetsbolaget i 

Älmhult äger 1296 lägenheter och har i dagens läge inga tomma lägenheter. 

Detta menar Vestergård är på kort sikt inget problem, då det inte finns några 

hyresförluster. Men på lång sikt är det ett problem då det inte finns några 

lägenheter att erbjuda. Därför måste det byggas nytt säger Vestergård. 

Många som pendlar är bara intresserade av att ha någonstans att sova och 

ÄBO för idag en dialog med IKEA om hur byggandet bör ökas. Vestergård 

menar också att man gör för lätt för sig om man bara bygger bostäder. Han 

menar att det behövs mer än bara bostäder för att få människor att flytta till 

Älmhult från andra orter. Andra saker som kan vara viktiga för exempelvis 

barnfamiljen är att det finns en bra skola, att barnomsorgen fungerar, att det 

finns ett föreningsliv osv. 

Idag är det inga problem att pendla till jobbet menar Vestergård. Han menar 

att man idag inte pratar om avstånd till jobbet utan man pratar tid. Han tror 

att större delen av dem som pendlar tycker inte att det är några problem att 

pendla då man kan utnyttja tiden på tåget till arbetstid. Vestergård tror också 

att unga som bor i större städer fortfarande ser Älmhult som ett litet 

samhälle och därför inte vill flytta hit. 

Kommunen måste bli bättre på att ha färdiga planer och tomter där man kan 

bygga bostäder säger Vestergård. Om vi skulle vilja bygga imorgon så måste 
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det finnas en tomt klar. Ännu viktigare är det att det finns attraktiva tomter 

som är “byggklara” om de stora bolagen får för sig att bygga. 

 Vestergård menar också att kommunen har ett ansvar att i den lilla orten 

skapa ett mervärde som inte finns i den stora staden, t.ex. naturmiljön och 

badplatser m.m.  

Vestergård tycker att egenskaper som kommunen har, är att i den lilla 

kommunen så finns det en tillväxt, den lilla kommunen växer varje år och 

det måste man lyfta fram. Han tycker också att man måste lyfta fram andra 

kvalitéer som är dominerande för kommunen. Vestergård tycker att 

kommunen satsar mycket på att skapa ett mer attraktivt centrum och ett 

annat projekt som kommunen satsar mycket på är järnvägsstationen där man 

bland annat skapar en gångbro. Kommunen planerar Haganäs 

bostadsområde och Haganäs handelsområde. 

Carina Tenngart Ivarsson nuvarande stadsarkitekt i Älmhult och Osby tycker 

att fokus borde ligga på kommunens mervärde. Enligt Tenngart Ivarsson 

finns det olika sätt att se på de förutsättningar som finns i Älmhult. Hon 

menar att det enkla sättet att se på förutsättningarna är att det finns en stor 

arbetsgivare som kan locka anställda till en större inflyttning. Även 

stambanan som förbinder Älmhult till de större städerna, ger en god 

förutsättning där bland annat avstånden till Öresundsregionen är något 

positivt för Älmhult.  För att få besökare, förbipasserande och pendlare att 

tänka att Älmhult är något positivt är det viktigt att ge ett första bra intryck. 

Något som kan bidra till att ge ett bra första intryck tycker Tenngart Ivarsson 

är att få tågstationen att se välkomnande ut, där man ska se var man har 

hamnat och vart man ska 

20 000 invånare är en tydlig markering att man vill växa säger Vestergård, 

en annan vision är internationellt och nära, här finns väldigt mycket 

människor från andra kulturer. Vestergård menar att de allra flesta som bor i 

Älmhult är välutbildade och har bra jobb och han tycker att man borde ta 

tillvara på den kraft som finns här på ett bättre sätt. 

 

4.1.1 Haganäsområdet 

Haganäsområdet i Älmhult ligger längs med väg 23 i söder med 

Haganässkolan i väster och blir Älmhults entré från väg 23 (se bilaga 1). 

Området är planerat att innehålla olika delar bland annat ett handelsområde 

där redan idag IKEA och IKEA Fynd är lokaliserade. I dagens läge är sju 

byggnader på totalt 25 000 m2 planerade. Haganäs ligger relativt centralt 

och hålls ihop med centrum via Östra Esplanaden.  

Bostadsområdet har idag förslag på två olika utformningar där Älmhults 

förra stadsarkitekt har ett förslag uppritat (ett mer renodlat bostadsområde) 
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samt Älmhults nuvarande stadsarkitekt Carina Tenngart Ivarsson med ett 

nytt förslag. 

Kommunen har en önskan att behålla befintliga grönkullar samt den damm 

som finns. Alltså måste bebyggelsen anpassas efter den befintliga marken. 

 

Figur 6 visar en översikt över Haganäsområdet 

 

Stadsrummet har en stor räckvidd och det finns en stor potential att få en 

levande stad i Haganäsområdet där människor från många olika städer 

samlas. De människor som saknar ett offentligt rum där de bor kan mycket 

väl komma att besöka det som bildas i Älmhult. Speciellt om man kan dra 

nytta av varuhuset och närliggande verksamheter.  
 

 

4.2 IKEA:s vision/ambition 

IKEA har under flera år anordnat en mässa där det nya sortimentet och 

kommande produkter visas upp. Man har använt egna samt lånade lokaler 

men skulle vilja utveckla mässan och ha allting samlat i en lokal som 

passar/uppfyller ändamålet. Diskussionen har visat att ett alternativ hade 

varit att ha mässan i närheten av det gamla varuhuset men fram tills att dessa 

lokaler blir tillgängliga hade man kunnat upprätta en slags bomässa ute på 

Haganäs vid det nya IKEA-varuhuset.  

IKEA:s ambition är att mässan inte bara ska visa ett vanligt bostadsområde 

utan vill visa upp både husens insida samt utsida. Tidigare bomässor har 

självklart visat upp möblerade lägenheter men skillnaden i detta fall är att 

man använder sig av IKEA:s inredning där det går att få fram ett mer 

helhetskoncept. Då IKEA från början är ett möbelföretag är det viktigt att få 

med hela konceptet med inredning och utformning för de boende. 

Målsättningen är att skapa något som ger avtryck och även skapar ett 

intresse internationellt. Det ska även finnas fokus på miljö, hållbarhet och 

mångfald.  
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IKEA:s inspiration har bland annat hämtats från Vauban Freiburg i Tyskland 

där alla hus som är nybyggda är byggda som lågenergihus/passivhus där 

hela samhället är bilfritt och i hög grad bygger på kollektivtrafik. 

De ledord som IKEA valt att fokusera på är: hållbarhet, skolor, 

fritidsaktiviteter och rekreation, mångfald, trygghet och säkerhet. 

 

 

4.3 Tidigare bomässors påverkan på staden 

Konrad Ek, nuvarande stadsarkitekt i Helsingborg, tror att Helsingborgs 

senaste bomässa har fått fler människor att flytta till staden, då man fick upp 

ögonen för Helsingborg. Ek berättar att när man kom som besökare kom till 

bomässan passade man även på att utföra andra aktiviteter som att 

promenera på Kullagatan (Sveriges äldsta gågata), bada i havet, besöka 

Helsingör för att sedan ta båten tillbaka. Ek menar att detta gav många 

upplevelser på en kort tid och visade Helsingborgs många positiva sidor. Det 

fanns runt om bomässan andra aktiviteter, vilket gjorde att man upplevde en 

variation och attraktion för staden. 

Eva Sjölin, stadsarkitekt i Staffanstorp fram till 1997, ser att Staffanstorp 

som kommun har en helt annan självbild efter Bo97, att fastighetsvärdena 

har ökat, det har blivit en god spiral där man har månat om sina fastigheter 

på ett annat sätt än tidigare. Sjölin menar att kommunen har en större 

planorganisation idag än tidigare, där man har insett att man behöver en 

styrka i kommunen och större organisation än man hade tidigare. Sjölin 

tycker att man idag arbetar annorlunda och det finns idag mycket spännande 

planer och framtida projekt inom Staffanstorps kommun. Sjölin tycker 

precis som Ek, att folk fick upp ögonen för staden tack vare bomässan. 

Staffanstorp betraktades tidigare som en förortskommun men i och med 

förnyelsen av centrum samt mässan så kunde man på ett annat sätt se vilka 

kvalitéer det fanns i samhället. 

Carina Tenngart Ivarsson, som tidigare har jobbat inom Malmö kommun tar 

upp Malmö som ett bra exempel när det kommer till att marknadsföra olika 

projekt som genomförs. Tenngart Ivarsson tror att det är viktigt för Älmhult 

att börja ta sig tid att visa upp och berätta för allmänheten om de olika 

projekt som genomförts. Tenngart Ivarsson tycker därför att man borde börja 

uppmärksamma Älmhult lite mer och visa vad som blivit färdigställt då detta 

i längden ger bra uppmärksamhet och är bra marknadsföring för staden. Hon 

tror därför att en bomässa skulle kunna locka fler människor att flytta till 

Älmhult, då en bomässa skulle vara som en marknadsföring och få Älmhult 

mer uppmärksammat. 
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4.4 Utmärkande för en bomässa i Älmhult 

Tenngart Ivarsson tycker att Älmhult rent geografiskt ligger mycket bra till 

och erbjuder mycket vackra naturupplevelser med mycket vatten. Hon 

tycker därför att man borde fokusera på att Älmhult är ett bra ställe att bo på, 

då det finns fina rekreationsmöjligheter såsom natur, skog och vatten. 

Tenngart Ivarsson tycker också att markpriserna vid bygge av hus är ganska 

bra samtidigt som det är ett rimligt avstånd till större städer. 

Tenngart Ivarsson menar att det är viktigt att jobba med det som ligger 

närmst bostäderna, ”livet mellan husen”, de gemensamma ytorna och 

mötesplatserna, där det sociala samspelet sker.  Hon menar att de senaste 

åren har trenden varit att vi människor ska klara oss på egen hand, där vi rör 

oss mest inom vår egen bostad men att denna trend nu håller på att vända 

och därför är det viktigt att jobba med de gemensamma ytorna. Tenngart 

Ivarsson funderar på hur man på något sätt kan inkludera badplatser, 

grillplatser, naturstråk men även dra in det i bostadsområdet. Hon spekulerar 

även i hur vi kan träffa fler människor där ett sätt kan vara ett gemensamt 

sophus, tvättstugor m.m. 

Tore Vestergård som är VD på Älmhultsbostäder tror att en bomässa inte 

bara behöver vara något positivt utan att det även kan skapa bekymmer. Att 

Älmhultsbostäder ska vara med och bygga ser Vestergård som en 

självklarhet, men han är orolig för att de stora aktörerna inte vill vara med 

och bygga då Älmhult varken är en storstad eller har något universitet, något 

som oftast gör det enklare för en stad att utvecklas. Idag har 

Älmhultsbostäder ca 500 personer i bostadskön, så även om de kan påvisa 

att det finns en efterfrågan på bostäder, en stor inpendling och att kommunen 

växer så är Vestergård osäker på om andra aktörer är villiga att satsa. När 

Älmhultsbostäder bygger bostäder är deras plan att äga och förvalta 

bostäderna, det har inte alltid de andra aktörerna som mål utan deras mål är 

att bygga och sälja vidare bostäderna. 

Vestergård tror även att det saknas en marknad för att producera många 

bostäder på en och samma gång till en bomässa. Däremot tror Vestergård att 

lyckas man göra en annorlunda bomässa där alla lokala aktörer kan vara med 

kan det bli lyckat. IKEA skulle t.ex. kunna visa hur man kan inreda och 

forma bostäderna så att man gör bostaden mer attraktiv. Om man lyckas med 

ett sådant koncept då är det inte volymen med antalet lägenheter som är 

viktigast utan det är innehållet. 

Vestergård tror inte att en bomässa i sig är kraften utan han tror att det 

viktigaste är om man får många aktörer att samverka. En bomässa kan bli ett 

samlat begrepp där många aktörer i Älmhult kan visa sin styrka och samlas 

kring ett gemensamt projekt. Lyckas man med detta då kan man attrahera 

folk att flytta till Älmhult. 
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4.5 Målgrupper 

En viktig målgrupp är de unga som är födda och uppvuxna i Älmhult men 

som har flyttat någon annanstans för att plugga eller jobba säger Vestergård. 

Kan de få känslan att det är något på gång i deras gamla hemort så kan man 

få dem att flytta tillbaka. 

Tenngart Ivarsson tror att barnfamiljer är en stor målgrupp men att de inte 

vill bo centralt i Älmhult, då barnfamiljen föredrar att bo i en större stad med 

fler aktiviteter och liknande. Hon tror att de barnfamiljer som bosätter sig i 

Älmhult prioriterar snarare att bo nära ett rekreationsområde. Däremot tror 

hon att den unga som är uppvuxen i Älmhult, nog inte vill stanna kvar om 

den inte får ett jobb i staden. Däremot kan det istället vara ett alternativ att 

flytta tillbaka till Älmhult då man är redo att skaffa barn och familj och vill 

ha en stabil plats att bo på. Det kan även finnas intresse hos de som är unga 

och kommer utifrån och får ett jobb i staden. Tenngart Ivarsson menar att det 

inte gör något om det inte bor många unga i åldersgruppen, 19 till 24 år i 

staden, det viktiga är att de kommer tillbaka. De äldre som bor utanför 

Älmhult eller i närheten men i villa är intresserade av att komma in till 

staden när de är i behov av hjälp och stöd. 

Även Vestergård säger att en målgrupp är äldre människor som är villiga att 

betala lite mer för en bostad men att det ska ingå service, där man t.ex. har 

en sjuksköterska tillhands osv.  

Vestergård tror även att unga som ska flytta till sin första egna bostad är en 

viktig målgrupp. Det är främst ungdomar upp till 30 år som vill ha en liten 

lägenhet och som är beredda att betala max 5000 kr/månaden. 

Vestergård tror även att nästa generation kommer att nyttja boendet på ett 

annat sätt än vad vi gör idag. IKEA vill att Älmhultsbostäder producerar små 

lägenheter, där ett alternativ hade varit att man har sin egen lägenhet 

men med gemensamma ytor. Går det även att bygga ett område med 

bostäder som även är inredda där man kan flytta in direkt om man t ex 

kommer från utlandet och bara planerar att jobba något år i Älmhult. Detta 

tror Vestergård är ett koncept som kan bli intressant. 

Om man jämför Haganäsområdet i Älmhult med Helsingborg så kan man se 

att de två områdena har både likheter och olikheter. Båda områdena 

etableras i ett nytt område där Helsingborgs Norra hamnen är mer centralt 

placerad än Haganäsområdet.  

Om man sedan ser tillbaka på hur det såg ut under Helsingborgs senaste 

bomässa H99 så kan man se att man riktade in sig på lite olika målgrupper. 

Konrad Ek berättar att det under H99 var dels arkitekter och planerare som 

man ville locka till sig. Det var även vanliga människor men även mycket 

inriktning på design och liknande. Visningslägenheterna var inredda av olika 

personer. Då området är relativt exklusivt så fanns det ändå en inriktning 

mot medelklassen, men det menar Konrad Ek alltid är roligt att se trots att 

man inte tillhör den specifika målgruppen. 
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När det gäller olika målgruppers krav på ett område resonerar Ek att unga 

studenter tycker kanske att det är roligt att komma ut och röra på sig, att 

bostaden ligger nära city. Han menar att studenterna kanske inte tillbringar 

så mycket tid i lägenheten och inte tycker att lägenheten behöver vara så stor 

utan klarar minimibehov där istället en lägre kostnad prioriteras. Han tror 

även att om det finns någon trevlig gård så kanske detta bara är ett 

plusvärde, där man kan mötas, träffas och umgås. 

Ek tror däremot att har du barn och är en barnfamilj så kanske man istället 

prioriterar att bo utanför staden och tycker att det är lättare att tillfredställa 

de behov man har, om man inte bor mitt inne i city. Ek berättar att det är rätt 

svårt att göra ett cityboende så att det passar alla. Man måste hushålla med 

marken och får inte bygga hur som helst utan ta tillvara på den mark som 

finns. Då kanske man får vara beredd på att flytta runt under olika perioder 

under sitt liv, något som Ek tycker verka rimligt. Ek jämför de ungas behov 

och tycker de är liknande de äldres behov, att man tycker det är roligt att bo 

nära staden, det finns service och är nära till olika engagemang och 

aktiviteter. Han menar också att man inte behöver ha bil om man bor centralt 

för att exempelvis handla mat utan istället kan man handla lite mindre och 

på det sättet få ett lite enklare liv. 

 

 

4.6 Attraktiv plats 

Ek menar att oavsett var området ligger så ska det passas in i sin miljö. Om 

det ska vara ett bostadsområde ska det vara viktigt att få in vad människor 

värdesätter; sol, ljus, bra balkonger, trivsamma lägenheter, att det finns 

trevliga gårdar och kvalitetsmiljöer för de boende. Det är viktigt med 

arkitektur och att den speglar vår tid, även om den ligger i en gammal miljö. 

Ek menar att en duktig arkitekt ska kunna förhålla sig till det gamla utan att 

göra en pastiche utan en modern arkitektur som fungerar med bebyggelsen 

som finns bredvid. Han tycker att man alltid måste ta hänsyn till varandra 

och att det är trevliga och välgjorda miljöer. 

Sjölin tycker att det som gör en plats attraktiv är den blandade staden som 

innehåller både bostäder och verksamhet. Det är även en fördel om platsen 

ligger nära centrum och att området upplevs som tryggt. Att området är 

vackert och har inslag av grönt och blått genom olika naturområden. 

Tenngart Ivarsson menar på att alla målgrupper ställer olika krav men att 

kraven inte alltid går att definieras då huvudmålet är att alla vill trivas och 

bo i ett område som man tycker är trivsamt, attraktivt och bra. Tenngart 

Ivarsson tycker att när det kommer till utformning av ett område så har 

själva planerarna lite att säga till om, utan kan bara påtala var det är lämpligt 

för exempelvis bostäder, eller var det vore det lämpligt att placera mataffär, 

kontor m.m. Hon menar att planerarna kan ge möjlighet till en viss 

blandning men det är däremot inte säkert att det som sägs kommer att ske. 
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Vestergård säger att hade de bara gått på bostadskön så skulle de bygga små 

lägenheter i centrala Älmhult. Han tror att den andra målgruppen som man 

ska titta på är de som bor i egna hem och som inte orkar med sitt hus. För 

dem är det viktigare att man bygger marklägenheter så att man behåller 

känslan av sitt eget hem. 

 

 

4.7 Vad behövs i ett område 

Ek tycker inte att det bara går att ställa krav på vad som ska finnas i området 

utan tycker att det är en symbios utav allting. Han menar att det ska vara en 

lagom dos och det ska finnas ekonomi och liknande förutsättningar för drift 

och underhåll. Däremot tycker Ek att det är rimligt att det finns små, trevliga 

parker i närheten, att det är rimliga avstånd till rekreation och vila för de 

som bor urbant. Ek tycker att det är viktigt att det är i balans, att det inte blir 

bara det ena eller det andra. För att skapa ett bra område behöver man mer 

eller mindre uppfylla alla dessa kriterier. Ek berättar att det är mycket 

ekonomi som spelar in; ska man göra en park eller få in lite vatten så kostar 

det pengar, det är dock alltid positivt att ha vatten som ett inslag i området. 

Ek menar att de olika krav man kan ställa på området beror på var området 

ligger och hur centralt det är placerat, man kan exempelvis inte ha krav på 

mataffärer långt ut på landet. 

Älmhults förra stadsarkitekt såg Haganäsområdet som ett regelrätt 

bostadsområde, medan Tenngart Ivarsson tycker att det är mer intressant att 

få in en mer blandad bebyggelse. Blandad bebyggelse behöver inte betyda 

variation i husens utformning utan en mer blandad användning som 

exempelvis tillåter handel. Restauranger och motsvarande placerade i 

bottenplan på de flesta flervåningshus. Men Tenngart Ivarsson tror inte att 

det kommer att vara fullt med affärer men däremot kan en detaljplan tillåta 

att det kan det fyllas på med olika verksamheter under tiden. 

Detta är en möjlighet hur man kan hantera området då kommunen inte kan 

styra marknaden men däremot kan underlätta för den. Tenngart Ivarsson 

tycker däremot att man kan prata om att det vore bra att ha restauranger och 

butiker av något slag i området. Hon tycker även att det vore positivt att vid 

byggnation av ett flerbostadshus med många mindre lägenheter där man vet 

att det bor yngre människor ha något litet café eller en restaurang med 

billigare maträtter. Detta är något som Tenngart Ivarsson önskar att någon 

fångade på marknaden och det hade varit något som kommunen hade varit 

villiga att hjälpa till med. 

Tenngart Ivarsson tycker inte att man kan tvinga någon att öppna affär utan 

att det beror på marknaden. Men hon menar att genom att anlägga 

verksamheter i området får man en rörelse som gör att man slipper tomma 

och tysta kvarter mellan klockan 8 till 16. 
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Ett sätt att förhindra detta är en förskola i Haganäsområdet för dels rör sig 

fler människor i området mycket oftare samt att det finns personal som har 

området som en arbetsplats. Tenngart Ivarsson vill ha den blandade staden 

som ideal men förstår att den inte är rimlig att utföra överallt. 

Tenngart Ivarsson vet att vi inte klarar att ha butiker i alla byggnader, men 

däremot kan vi blanda så långt vi klarar oss och förskolan är ett bra exempel 

på detta. 

Tenngart Ivarsson tycker att det i Älmhult saknas fler bostadshus vid vatten, 

villor i de mest attraktiva lägen men även mindre lägenheter. Det finns 

många områden som liknar varandra där de flesta hus är av samma typ. 

Detta är ett faktum då det i Sverige fokuserar mycket på att det ska byggas 

billiga bostäder och Prefab är ett utav de billigare sätten att bygga på. För 

Tenngart Ivarsson är det därför viktigt med livet mellan husen och det är där 

hon tycker att kommunen borde satsa. Om man säljer tomterna alltför billigt 

kommer det finnas för lite pengar att satsa på området för kommunen, alltså 

de gemensamma ytorna. Hon tycker därför att det är viktigare att göra bra 

områden på de allmänna ytorna. Bra lekplatser, vackra torg. Det är viktigt att 

man gör de platser attraktiva där folk vill vara och vistas. Annars får vi 

billiga bostäder men ingen som egentligen vill bo där. 

De allmänna ytorna (livet mellan husen) är en del av det som gör ett område 

attraktivt. Då det i dagens samhälle handlar mycket om kostnader så gäller 

det att balansera upp med en vågskål så att även kvalitéer också får plats. 

Tenngart Ivarsson tycker att vi borde försöka bygga billigt och använda oss 

av Prefab och liknande men det viktiga är att inte tappa bort kvalitén och det 

levande i dessa områden. Om vi prutar alltför mycket så blir resultatet trist i 

slutändan, så det gäller att veta vart gränsen för prutande går. Vad prutar vi 

inte på och vad läggs det extra pengar på? Risken finns att man tar bort 

kostnader överallt och det förs ingen diskussion om vad som är och inte är 

prutbart menar Tenngart Ivarsson . 

 

4.8 Analys av enkätmaterial ”Möjligheternas IKEA” 

Syftet med undersökningen är att ta reda på medarbetarnas inställning till 

Älmhult och se vilka förbättringspotentialer som finns. I enkäten har både 

pendlare och Älmhultsbor svarat. Enkäten bestod av både förtryckta 

svarsalternativ och öppna frågor. Enkäten behandlade hur man ser på 

Älmhult som bostadsort samt vad som är viktigt vid val av bostadsort. 

Sammanlagt svarade 845 personer på enkäten där 411 var pendlare och 434 

var Älmhultsbor. 

En viktig förutsättning för att Älmhult ska vara en attraktiv plats att bosätta 

sig på är bostadsmarknaden. När Älmhultsborna svarade på frågan ifall de 

anser att det finns tillräckligt mycket med boendealternativ i Älmhult 

svarade 46 % nej. De flesta tycker att det saknas hyresrätter, sjönära boende, 
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bostadsrätter och villor, även övernattningslägenheter för veckopendlarna 

efterfrågades.  

Veckopendlarna vill gärna ha övernattningslägenheter där de kan dela på 

t.ex. kök, då man på så sätt hade kunnat träffa nya människor. Det är idag 

vanligt att man kommer från en annan del av världen för att sedan börja 

jobba på ett internationellt företag som IKEA. Något som många därför 

efterfrågar är ett sorts boende där den sociala biten är inkluderad. Man 

behöver inte komma från en annan världsdel för att vilja ha denna typ av 

boende utan det efterfrågas även övernattningslägenheter där man också har 

tillgång till umgänge och gemensamhetsytor. 

När Älmhultsborna kommenterade bostadssituationen i Älmhult var det 

många som påpekade bostads- och hyrespriserna och de menar att priserna 

är alltför höga för en ort som Älmhult. 

Ungdomar mellan 18-25 år har inte råd med dyra lägenheter, därför borde 

byggandet anpassas efter ungdomarnas behov så att även yngre personer ha 

råd att flytta till en egen lägenhet.  

För att se vilka typer av boenden som är mest intressanta vid byggnation 

svarar 60 % att det är troligt att de vill bo i villa och om man sedan ser till 

var bostäderna ska placeras så verkar det vara viktigt för pendlarna att det 

finns sjö- och naturnära villor, där ett alternativ är tillgången till sjön 

Möckeln. 

När det kommer till shopping och ärenden är det få pendlare som ägnar sig 

åt shopping under lunch eller ledig tid. 74 % säger att de sällan eller aldrig 

köper kläder eller skor och max 5 % handlar minst en gång i veckan. Detta 

tror vi beror på att pendlarna oftast bor i större städer där det även finns ett 

större utbud. Runt 20 % säger att de tränar och handlar annan mat än lunch 

minst en gång i veckan. Detta kan vara för att kunna utnyttja dagen på ett 

mer effektivt sätt då pendlingen tar en del utav dagen. Ur enkätsvaren 

framgår det att det finns en efterfrågan och önskan om ett ökat utbud av 

caféer och restauranger.    

När medarbetarna som bosatt sig i Älmhult fritt kan kommentera vad som är 

det bästa med Älmhult handlar de flesta kommentarerna om närhet, trygghet, 

enkelhet och lugnet som finns. Många personer upplever att det är nära till 

allt som finns i vardagen såsom jobb, dagis och skolor men även närheten 

till större städer. Flera tycker också att det är positivt att kunna jobba för ett 

internationellt företag och samtidigt bo i en lite mindre med samtidigt 

internationell stad som passar hela familjens behov. De flesta fördelarna 

handlar om familjelivet och därför är dessa en stor målgrupp just för 

Älmhult. Det som däremot är mer negativt i Älmhult är de ensamstående 

personernas situation där enkäten visar att det satsas för lite på singlar. Dock 

står det ingenting om hur deras situation kan utvecklas för att bli mer positiv 

annat än att det borde anordnas fler aktiviteter för vuxna.  
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När det kommer till natur och fritid är det många som efterfrågar fler 

naturstråk, fler belysta motionsspår, fler cykelvägar som känns trygga och 

mer tillgänglighet till naturen. Bland inpendlarna efterfrågas cyklar som går 

att låna då tiden oftast inte räcker till vid lunch för att åka på ärenden eller 

liknande.  

 

4.9 Koncept  

Ett koncept som kommit upp under projektets gång är tanken på att göra ett 

hus med korridorsrum a´la studentrum. Tanken med dessa hus är att skapa 

en plats där både det privata och offentliga får plats. Då husen är utformade 

som korridorsrum så kommer det att finnas utrymmen för social närvaro där 

man kan laga mat och umgås tillsammans men samtidigt har man sin 

lägenhet i huset där man när som helst kan dra sig undan och vara i sin 

privata sfär. 

Runt om i världen finns det fina exemplar på olika hus som byggts enligt 

detta koncept samt husens utformning som visar att det är möjligt att skapa 

denna typ av boende. Något som vi fastnade lite extra för, är containerhus, 

något som kan beskrivas som modulhus. Det finns exempel (se bilaga 3) 

som visar på hur man hade kunnat utforma dessa hus. Det positiva med 

denna sorts hus är att de är väldigt miljövänliga då man i princip 

återanvänder gamla containrar istället för att skrota dem.  

Fördelarna är flera, speciellt med tanke på miljön då produktionen går att 

göra energieffektiv. Att man sedan kan placera solceller på taket kan göra 

huset självförsörjande på energi. 

Fördelar med containerhus är att:
23

 

 De är ett miljövänligt alternativ 

 Gamla containrar återanvänds 

 De är billiga eftersom det innebär en förhållandevis enkel konstruktion och 

det gör det billigt även för studenterna 

 De går enkelt och snabbt att bygga upp och med samma koncept på flera 

ställen 

 Containerbostäder kan vara ett alternativ som minskar trycket på 

bostadsmarknaden 

 

                                                 
23

 http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2011/december/Containerhus-blir-

studentbostader/ 

http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2011/december/Containerhus-blir-studentbostader/
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2011/december/Containerhus-blir-studentbostader/
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Ett hus som har inspirerat är ett av Adam Kalkins verk. Kalkin skapat sig en 

karriär
24

 inom containerhus och ”12 Container House” är det hus som passar 

bra ihop med korridorsrums-konceptet. Huset är ca 370 m
2 

och har ett 

gemensamt allrum och kök på första plan. Upp till andra våningen går det en 

trappa på vardera sida, där man i detta projekt hade kunnat tänka sig en 

korridor med olika ingångar till de små lägenheterna. Storleken är inget som 

tas hänsyn till i denna rapport utan huset är tänkt att ses som inspiration. 

Figur 7 visar Adam Kalkins verk 12 Container House från hemsidan prefabs.com 

     

 Figur 8 visar interiör inifrån 12 Container House där gemensamhetsytorna finns på nedre plan.

 

                                                 
24

 http://www.prefabs.com/PrefabHomes/AdamKalkin/12ContainerHouse.htm 

http://www.prefabs.com/PrefabHomes/AdamKalkin/12ContainerHouse.htm
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En annan fördel med denna sortens boende är precis som det tidigare 

diskuterat, ger personer som kommer från andra länder får en chans att lära 

känna andra personer och kollegor som bor i samma hus men även personer 

som veckopendlar och bor i Älmhult under arbetsveckan. Precis som det 

också sagts så blir den sociala biten mer och mer viktig i samhället och 

genom att ha dessa gemensamma ytor kan vi fortsätta denna utveckling 

framåt. Att skapa gemensamhetsytor kan familjer som kommer från olika 

platser i världen också en chans att få in en fot i samhället.  

Under resans gång har diskussionen handlat om att jobb och privatliv går 

ihop mer och mer. Ett alternativ hade därför varit att ha gemensamma 

”jobbytor” där man kan alterera jobb och umgänge. 
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5. Förslag på utformning av Haganäsområdet i Älmhult 
  

5.1 Sammanfattning, kort introduktion 

För att utforma ett område behövs vissa grundstenar. För att få ett område 

attraktivt behövs fortfarande dessa grundstenar men med olika tillägg för att 

skapa en viss känsla och miljö. 

 

 Detta förslag visar på hur en bomässa och ett bostadsområde kan utformas. 

Under arbetets gång har det kommit fram olika kriterier som behövs för att 

kunna uppfylla ett bra område. Nedan visas en sammanfattning av dessa 

kriterier samt korta reflektioner kring dem.  

Utifrån ÄBO:s bostadskö, där ca 500 personer står i kö (där det troligtvis 

finns personer som i dagsläget redan har ett boende i Älmhult) och IKEA:s 

interna enkät där ca 9 % svarade att de kan tänka sig att flytta till Älmhult 

under de närmsta 10 åren har en ungefärlig bedömning gjorts att det behövs 

ca 150 stycken bostäder under de närmsta fem åren.  

 
5.1.1 Typer av boende 

 Korridorsrum - här kan IKEA:s medarbetare som kommer för att jobba i 

ett visst antal månader/år bo där man samtidigt får den sociala biten på köpet 

– detta är en del av konceptet extended stay men kan även passa till yngre 

människor som är ute efter ett billigt och socialt boende.  

 Radhus – som bostadsrätt, eget hus eller tillgänglig att hyra möblerad (för 

ex. familjer som kommer från ett annat land för att jobba i Älmhult i något 

år).  

 Fristående hus – barnfamiljer som vill bo nära natur och miljö. 

 Bostadsrätter – för exempelvis yngre par som ska köpa sitt första boende 

alternativt äldre som vill sälja sitt hus och ha ett mindre boende. 

 Lägenheter och enplanshus med service, seniorboende -för äldre 

människor som vill ha extra service men som fortfarande vill bo kvar i hus, 

lägenhet. 

 Mindre hyreslägenheter för yngre människor samt ensamstående. 

Det är viktigt att få en bra blandning av olika sorters hus men som trots olika 

utformningar har en sammanhållen känsla. För att få in en bra blandning av 

olika målgrupper blir det ännu viktigare att ha både hyres-, bostadsrätter och 

friliggande villor. 
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5.1.2 Inslag i området 

 Att bygga några hus som passivhus/lågenergihus 

 Bygga miljövänligt 

 Cykelpool och bilpool - uppmuntrar till att ta cykel istället för bil och vid 

behov av bil finns detta att tillgå i den gemensamma bilpoolen. Bilpoolen 

kan t ex ägas av olika aktörer i samhället som har anställda som bor på 

området. Bilpoolen kan även vara positiv för de som kommer från utlandet 

och bara ska jobba något år i Älmhult 

 Bilfritt - “bostadsgata” - Stora delar av området är bilfritt och bilåkandet 

sker på de gåendes villkor där det t.ex. är okej att använda bilen för att 

hämta och lämna vid sin bostad. 

 
5.1.3 Utformning natur 

 Vattenspel/fontän 

 Torg 

 Grönytor 

 Lekparker 

 Gemensamhetsytor -plats för samvaro 

 Aktiviteter  

 Vattenstråk 
 

Att få in grönområde och vatten i området som tillsammans med det 

bebyggda utgör en spännande och trivsam utformning. Det är viktigt att få in 

olika slags aktiviteter och gemensamhetsytor i området, något som 

uppmanar och gör det enklare att skapa samvaro och umgänge. 

 

5.2 Förslag 

Det nuvarande handelsområdet och även kommande bostadsområdet i 

Haganäs ligger relativt nära centrum och har redan idag bra gång- och 

cykelvägar till centrum. På det intilliggande området finns den etablerade 

Haganässkolan samt den internationella skolan. Haganässkolan har 

gymnasie- och yrkesverksamhetsutbildning, där finns också Haganäsbadet. I 

närheten av skolan har Friskis och Svettis öppnat upp. I och med skolorna i 

närheten kan detta skapa ett flöde i området då skolungdomarna kan tänkas 

gå och handla i de olika verksamheter som finns samt spendera sina pauser i 
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närområdet där de olika gemensamhetsytorna finns.   

 

 

Figur 9 visar en enkel skiss över disposition över området, se även bilaga 4 

för en skalenlig skiss. För att få fram storlek på tomten har artikeln 

”Paradiset hamnar inte på Haganäs” i Smålandsposten använts som underlag 

(se bilaga 2) där den nuvarande stadsarkitekten har ritat sin version av 

utformningen av Haganäsområdet. Även en karta från Älmhults kommun 

har använts som underlag. Det förslag som presenteras här bygger på såväl 

intervjuer och enkätsvar som litteraturstudier. Nedan kommer en 

beskrivning av rapportens förslag där området är uppdelat i sex olika delar 

så att man på ett lättare sätt kan se vad som finns i de olika områdena och 

tankar kring detta.  

 

Det uppritade området är ca 5 hektar meter med grönytorna runt omkring ca, 

alltså är själva området ungefär 4 hektar. I detta förslag är det tänkt att finnas 

ca 100 bostäder, vilket sedan kan minskas eller utökas beroende på ekonomi, 

efterfrågan och beroende på bomässans tänkta storlek. I området är ca 40 % 

av bostäderna flerbostadshus med blandning av hyreslägenheter och 

bostadsrätter. Korridorsrummen utgör ungefär 36 % av området och villor 

för äldre och barnfamiljer utgör de resterande 24 %. 

Figur 9 visar det övergripande förslaget på utformning av området, ej skalenlig. Se bilaga 4 för skalenlig skiss. 
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5.2.1 Del 1 

I denna del kan man se den damm som finns i området. Dammen kommer 

att rustas upp och runt omkring kommer det att finnas gräsyta och ett 

promenadstråk. Dammen med sitt promenadstråk är ett mervärde och gör att 

vi får in det värde som Eva Sjölin pratar mycket om, vilket är det gröna och 

blå i området. Mellan torg och damm finns en träbelagd yta som är en 

gemensamhetsyta, denna yta gör det möjligt för social samvaro, ett värde 

som bl.a. Tenngart Ivarsson tycker är viktigt att fokusera på. Omkring 

dammen finns det olika belagda ytor som från promenadstråken leder ner till 

vattnet. Runt dammen är det även viktigt att man jobbar med belysning och 

träd, blommor m.m. som gör att dammen och området runt omkring blir en 

trevlig plats att umgås på. 

Runt grönområdet kan olika slags aktiviteter ske där bl.a. umgänge och 

träning spelar in. Dammen är tänkt att attrahera människor som bor i andra 

områden av Älmhult och även de som kommer utifrån för att bara umgås 

och gå ett varv runt dammen för att sedan avsluta med att ta en kaffe på 

närliggande café. Då Älmhults golfklubb ligger i närheten kan man tänka sig 

att det är perfekt att stanna och ta en kaffe, t.ex. efter en avslutad golfrunda i 

närliggande område.  

 

 

 

Figur 10 visar dammen som bildar en naturlig mötesplats där det finns plats för aktiviteter och motion. 
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5.2.2 Del 2 

Del två består av ett offentligt torg och ramas in med den befintliga gångväg 

som redan finns samt dammen med det gångstråk som uppkommer, se figur 

11. I detta förslag är det tänkt finnas fyra stycken lägenhetshus. Husen är 

tänkta att vara tre våningar höga med verksamhet i bottenplan och ha en area 

på ca 200 m
2
 per plan. Husen är tänkta att placeras längsgående och i samma 

riktlinje vilket ger en bra sikt mot dammen. De olika verksamheter som kan 

tänkas tillkomma är kontor, affär samt ett mindre café eller en billigare 

restaurang där boende och elever på Haganässkolan kan äta. Om det finns 

efterfrågan kan även en finare restaurang passa in då det enligt IKEA:s 

interna enkät verkar finnas efterfrågan för en annorlunda restaurang. Torget 

är tänkt för uteserveringar som bland annat tillhör de olika restaurangerna i 

byggnaderna. Man kan tänka sig en yta som på sommaren kan användas för 

levande musik och liknande event. På torget har en lägre bebyggelse valts 

för att känna igen sig i den småskaliga staden. För att få in så mycket som 

möjligt av begreppet blandstad i området men då det är svårt att få in 

verksamheter överallt i området har fokusering varit på att placera 

verksamheter vid torget där det blir en naturlig plats att umgås på. Om 

efterfrågan för verksamheter minskar kan man göra som i Upplands Väsby 

där man byggde servicelokaler som enkelt kunde omvandlas till bostäder vid 

minskad efterfrågan. 

Lägenheterna är tänkta till den yngre målgruppen som gärna bor centralt där 

det händer saker. Ek menar att studenterna tycker att det är roligare att 

komma ut och röra på sig och hellre prioriterar en mindre till en måttlig 

kostnad. Om det sedan finns någon trevlig gård så är detta bara ett 

plusvärde. I och med att husen är placerade på torget uppkommer 

automatiskt en gård med liv och rörelse på området. 

Figur 11 visar ytan på del 2 som är tänkt innehålla ett torg och gemensamhetsytor samt lägenhetshus på tre våningar. 
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Runt om i området finns det ytor som är tänkta för cykelparkering. Eftersom 

området är bilfritt har fokus istället lagts på cyklar där det bl.a. är tänkt att 

det ska finnas en cykelpool där boende och besökare ska kunna låna cyklar. 

Cykelpoolen kan i första hand drivas av kommunen, men den skulle även 

kunna drivas av alla lokala aktörer i orten där man visar på ett gott 

samarbete inom. För de personer som redan har cyklar ska det vara smidigt 

att kunna ta sig överallt och sedan kunna parkera i närheten. Runt 

cykelparkeringen ska det finnas bra belysning och även något som döljer 

cyklarna så att de inte förstör naturkänslan.   
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5.2.3 Del 3 

Del 3 består av hus med service, där husen ligger i ett avskilt läge och har 

närhet till dammen. Husen är planerade till de äldres behov som fortfarande 

vill ha känslan att de bor i villa men själva inte kan ta hand om 

sysselsättningen till huset. På området finns ett gemensamt förråd och ett 

gemensamhetshus där de boende kan umgås. Mellan torget och 

enplanshusen kan man möjligen införa ett vattenstråk för att få in mer vatten 

i området.  

Både Tenngart Ivarsson och Vestergård tror att en viktig målgrupp är äldre 

människor som bor i villa utanför Älmhult men är intresserade av att komma 

in till staden när de är i behov av hjälp och stöd. Vestergård tror även att 

äldre människor är villiga att betala lite mer där det ska ingå service. För 

äldre människor är det viktigt att man bygger marklägenheter så att de kan 

behålla känslan av sitt egna hem.  

 

Tenngart Ivarsson menar att det är viktigt att man jobbar med det som ligger 

närmst bostäderna. De senaste åren har trenden varit att vi människor ska 

klara oss på egen hand, där vi rör oss mest inom vår egen bostad men denna 

trend håller nu på att vända därför är det viktigt att jobba med de 

gemensamma ytorna. Ett gemensamhetshus på området gör att människor 

kan träffas mer och umgås. 

Hela området är bilfritt och anlagt med en ”bostadsgata”. Asfalteringen som 

man ser är alltså tänkt främst för cyklar men även om man måste använda 

bilen för att lasta på och av vid sin bostad. 

 

 
Figur 12 visar del 3 som är tänkt att innehålla hus för äldre personer där service ingår. Det är även tänkt att det ska finnas 

ett gemensamhetshus för de boende.  
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5.2.4 Del 4 

Denna del av området är perfekt för radhus och enskilda villor, mitt i 

området är det tänkt att ett vattenstråk ska gå som mynnar ut i en liten 

damm. Över vattenstråket är det tänkt att en gångbro ska finnas, i området 

finns det även utrymme för en lekplats, park eller en allmän 

gemensamhetsyta. Det aktuella förslaget visar en första etapp av utbyggnad. 

Vallen och vattnet som rinner genom området gör att man får en trevlig 

omgivning och en fin naturupplevelse efter varje årstid som går. En del av 

detta område är tilltänkt att ha redan inredda hus som sedan hyrs ut med 

möbler. Husen är tänkta till personer som flyttar till Älmhult från en annan 

del i världen och som bara bor i Älmhult i något år pga. jobb. Under årens 

gång byts inredningen ut så att inredningen alltid visar vad som är 

framtidens inredning och kan samtidigt vara tillgängligt för utställning vid 

fler tillfällen än själva bomässan. Vestergård tror att lyckas med ett sådant 

koncept där man kan hyra ut inredda hus kan det bli väldigt lyckat.  

Ek menar att är man en barnfamilj så prioriterar man att bo utanför staden 

och tycker att det är lättare att tillfredställa de behov man har om man inte 

bor mitt inne i city. Även Tenngart Ivarsson tror att barnfamiljer inte vill bo 

centralt utan de prioriterar snarare att bo nära ett rekreationsområde.  

Vestergård tror även att det inte finns en marknad för att producera många 

bostäder på en och samma gång till en bomässa. Därför visar vårt förslag ett 

exempel på placering av bostäder som är lite mindre men som sedan kan 

utökas både till yta och antal bostäder.  

Även här är det viktigt att jobba med “livet mellan husen”, de gemensamma 

ytorna, mötesplatserna där det sociala samspelet sker.  

 Figur 13 visar det område som innehåller fristående bostäder alternativt radhus. 
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5.2.5 Del 5 

Eftersom hela området är tänkt att vara bilfritt (inspiration av Vauban och 

Helsingborg Norra Hamnen) har vi valt att placera ett parkeringshus vid 

infarten till området. Parkeringshuset ska rymma ca 150 bilar, vilket är fler 

parkeringsplatser än vad det finns bostäder. I parkeringshuset kan även 

bilpoolen hålla till där man kan har gemensamma bilar för området.  

Parkeringshuset är tänkt att vara i två plan där ett alternativ är att bygga ett 

plan under mark. Vid besparingar kan ett annat alternativ vara att ha 

parkering i två plan ovan mark. Eftersom området förmodligen kommer att 

besökas av andra personer som inte bor i området så ska det finnas tillgång 

till en cykelpool där man kan låna cyklar för att ta sig runt på området men 

även in till Älmhults centrum. Bakom parkeringshuset är det tänkt att det ska 

finnas en förskola. Mellan parkeringshuset och förskolan behålls det 

lummiga i området, vilket ger en bra lekplats och upptäcktsplats för barnen. 

Bakom förskolan finns det en befintlig kulle och framför den kan det också 

vara lämpligt att ha en lekplats. Detta gör det smidigt för föräldrar att lämna 

av sina barn även om man inte bor på området och för de som bor på 

området så får man en förskola inom ett rimligt gångavstånd. Förskolan har 

flera betydelser för ett område och precis som Tenngart Ivarsson menar så 

har personalen på förskolan området som sin arbetsplats vilket förstärker 

området och gör det till mer än ett bostadsområde. Då del 1 är placerad en 

bit därifrån och innehåller boende för äldre personer så kan detta 

tillsammans med förskolans placering göra att området får mer liv och 

rörelse och man slipper ha ett tomt område under dagen då de flesta är och 

jobbar.   

 

Figur 14 visar del 5 som har plats för förskola och parkeringshus. Befintlig kulle behålls men förminskas. 
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5.2.6 Del 6 

Del 6 delas av med en väg i mitten och innehåller på den nedre delen av 

vägen tre flerbostadshus som tillsammans innehåller ca 30 lägenheter 

beroende på lägenheternas storlek. Även här är det tänkt att man ska kunna 

ha verksamhet/kontor på första plan. Runt om flerbostadshusen finns det 

gott om grönytor där de boende kan umgås.  

Den övre delen av del 6 innehåller två hus med korridorsrum. Husen kan 

innehålla 18 stycken lägenheter vardera. På första plan i huset är det tänkt att 

det ska finnas ett stort kök och gemensamhetsytor för de boende. För att veta 

mer om dessa hus så finns det mer tankar kring detta under rubriken 

Koncept i kapitel 4. Korridorsrummen är tänkta till veckopendlarna som 

bara behöver en plats att sova på, alternativt de som kommer ensamma till 

Sverige för att jobba under en viss tid och vill bo i ett hus där det finns 

umgänge.  

 

Figur 15 visar del 6 som innehåller olika typer av lägenheter och konceptet korridorsrum. 
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I enkäten “möjligheternas IKEA” har det också framgått att många 

veckopendlare efterfrågar övernattningslägenheter där de har gemensamma 

ytor och kan umgås med andra pendlare.  

Även lägenheter för ungdomar mellan 18-25 efterfrågades för de som 

kanske flyttar hemifrån och till en egen lägenhet första gången. Denna 

målgrupp efterfrågar oftast mindre lägenheter och att de även kan ha en plats 

i närheten att umgås på.  

Under intervjuerna har det pratats om att man ska känna sig säker och trygg i 

området. Detta är oftast en känsla man kan få när man går runt i området och 

det finns olika sätt hur man kan uppnå detta. Att det är öppet med långa 

siktlinjer och att området känns tillgängligt. Att använda sig av bra 

välplacerad belysning i en “lagom nyans” samt olika växter är andra bra 

hjälpmedel för att få ett område tryggt och trivsamt.  

Detta är ett förslag på antal bostäder som kan byggas i området under en 

första etapp. Det finns sedan chans att utöka området genom förtätning eller 

fler etapper, förslagsvis norr och öst i området.  

I vårt förslag har vi fått med de allra flesta kvalitéer av det som har 

framkommit i rapporten gör ett område attraktivt där nästa steg blir att 

utforma området på en detaljnivå. Området är placerat på ett sådant sätt att 

man får bra kontakt med naturen var man än bor. Något annat positivt är att 

husen är placerade på ett sådant sätt som gör att man får både väst- och 

östläge med tanke på solen. En kvalité som oftast gör att boendet får 

pluspoäng och är en bidragande faktor vid byggnation. 

Vi vill alltså att området ska få utvecklas långsamt där man kan börja 

anlägga dammen för att sedan bygga ut de olika delarna för att få en 

sammanhållen känsla. Det är därför området byggs upp i olika etapper och 

kan byggas upp efterhand beroende på efterfrågan.  
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6. Analys och slutsatser 
 

6.1 Vad saknas och vad kan utvecklas  

Tidigare har områden byggts i “små bubblor” där varje bubbla har sitt 

användningsområde. Man bygger en del för bostäder, en annan del för 

handel och verksamheter osv. Detta ger inte en sammanhållen stad utan gör 

så att man måste ta sig runt överallt för att uppfylla sina behov. 

Utvecklingen går därför mot en blandstad där alla dessa element blandas och 

gör staden mer tillgänglig. Vi anser därför att Älmhult bör förtätas istället 

för dessa små “bubblor” som faktiskt Haganäsområdet är en del av. Genom 

att bygga ihop Haganäsområdet med Älmhult så blir området mer integrerat. 

Detta är en lång process som självklart ska ta tid för att få en sammanhållen 

känsla men det viktigaste är att man vet om problemet och kan jobba emot 

det. Man måste fråga sig hur Älmhult ska växa och åt vilket håll. 

Haganäsområdet bör vara en tydligare del av Älmhult och överhuvudtaget 

bör man få in “mera Älmhult i Älmhult”, alltså få in en känsla av 

småskalighet, gemenskap och by. 

Bomässan kan bidra till att fler områden i Älmhult utvecklas samtidigt som 

Haganäs. Haganäsområdet kan vara utgångspunkt för bomässan men man 

exempelvis göra som man gjorde i Staffanstorp där man även inkluderade 

centrum i bomässan. Genom detta kan man se mer av Älmhult genom att 

man under bomässan vistas på olika ställen i staden. 

IKEA:s interna undersökning visade att efterfrågan på mindre 

hyreslägenheter och övernattningslägenheter är stor och därför är en stor del 

av området planerad till att innehålla just detta. Både Tenngart Ivarsson och 

Vestergård tror att det finns en efterfrågan på serviceboende för äldre 

personer som vill ha hjälp med att ta hand om boendet men samtidigt kunna 

behålla känslan av att bo i villa. Barnfamiljer är en återkommande målgrupp 

och just därför är en del av området utformat för radhus och villor. Genom 

en blandning av olika typer av boende blandat med verksamheter kan många 

behov tillgodoses.  

En bomässa kan vara ett nytt koncept för Älmhult där man kan tillgodose de 

behov som finns inom bostadssituationen. En bomässa skulle också kunna 

vara en bra marknadsföring för Älmhult som kommun där man som 

besökare även kan få upp ögonen för andra egenskaper som kommunen har.  

Det som skulle vara mest utmärkande för en bomässa i Haganäsområdet, 

Älmhult är torget som ger en levande miljö i området och en naturlig 

träffpunkt. Även korridorsrummen och de inredda husen bidrar till ett 

annorlunda bostadsområde där mycket fokus ligger på gemenskap. Andra 

aktörer i Älmhult skulle kunna samarbeta och tillsammans visa upp sina 
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kvalitéer där IKEA får chansen att visa upp sina produkter i ett större 

sammanhang. Mässan skulle också kunna visa upp vad som är speciellt för 

Älmhult där rekreationsområden, småskalighet, närhet och den blandade 

staden är värden som lyfts fram. 

Det finns exempel på vanliga städer som lyckats förvandla sin stad till en 

mer sammanhållen stad. Detta kan ses på exempelvis Staffanstorp och 

Lomma där bland annat stadsarkitekt Eva Sjölin har lyckats förtäta och 

förändra staden till något positivt.  

För att inte riskera för mycket innan man ser om det finns en tillräcklig 

efterfrågan och tillgång så är det lämpligt att man inte bygger för mycket på 

en gång. Området kan sedan efterhand expandera och förtätas för att behålla 

sin känsla av småskalighet. En bomässa består oftast av ett område med 

bostäder och det antal bostäder som ingår i just detta förslag anses vara 

lagom för att kunna anordna en bomässa. 

 

6.2 Förslag på fortsatt utveckling  

Ett förslag på uppföljning eller fortsatt examensarbete kan vara att utveckla 

husens utformning i området alternativt spinna vidare på idén om 

containerhus. Att på ett djupare plan se över hur det interiöra och exteriöra 

kan samverka för en framtida mässa. 

Om man ska ta frågeställningen ett steg längre så borde man ta och 

utvärdera hur man ska utveckla hela Älmhult och skapa en attraktiv stad. 

Går det att “bygga ihop” Älmhult för att få en mer sammanhållen stad? 
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