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Sammanfattning 

Nyproducerade bostäder upplevs ofta som väldigt lika. Öppen planlösning, 

trestavigt ekparkettgolv och vitmålade väggar beskriver idag en typisk 

nyproduktion. Idag ligger fokus på att skapa funktionella, yteffektiva bostäder och 

kostnadseffektivitet eftersträvas. Prefabricerade standardlösningar bidrar till en 

förkortad byggtid. Vid jämförelse av nyproducerade bostäder och äldre 

sekelskifteslägenheter kan man se mer detaljarbeten i de äldre lägenheterna.  

Syftet har varit att fastställa om den svenska nyproduktionen är likriktad och 

upplevelsefattig. För att undersöka om detta stämmer har ett flertal byggföretag i 

Stockholm intervjuats. I undersökningen har även mäklare och andra representanter 

från branschen deltagit för att bidra med sina åsikter och för att skapa ett bredare 

perspektiv i frågan. Byggföretagens nyproducerade lägenheter har besökts. 

Under visningarna har lägenheterna studerats och bedömts utifrån de 

upplevelsevärden som presenteras i Ola Nylander och Kjell Forsheds bok 

Bostadens omätbara värden. Dessa värden beskriver både subjektiva upplevelser 

och tekniska detaljer som sägs bidra till en god bostad.   

Undersökningen är begränsad till bostadsrätter i flerbostadshus i 

Stockholmsområdet. 

Resultatet blev att hela 80 % av de intervjuade tycker att dagens nyproduktion är 

likriktad. Även om företagen skulle få ekonomiskt bidrag väljer de ändå inte att 

prioritera förbättringar av de kvalitéer som bidrar med karaktär och personlighet i 

en bostad. Visningarna påvisade att det fanns brist på dessa kvalitéer i de flesta 

bostäderna men även att det fanns några få företag som urskilde sig från mängden 

med sin produktion.   

Förhoppningen är att detta arbete ska uppmärksamma avsaknaden av 

upplevelsevärden i nyproducerade bostäder samt inspirera till mer fantasi och 

variation i den annars likriktade nyproduktionen. 
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Summary 

Nowadays the planning in the buildings is strongly controlled by authorities, 

designed by architects and built by construction companies. Newly built dwellings 

are often considered as very similar. Open planning, parquetted flooring by oak and 

white walls are common words in description of todays’ dwellings. The priorities 

of the construction companies are to create functional space-efficient apartments 

and strive for cost-efficiency in the production. The use of prefabricated building 

parts and standardized modules contribute to a shortened building process. When 

comparing newly built dwelling with older dwellings from the beginning of the 20
th
 

century a great difference in materials and details can be found. 

The purpose has been to determinate whether the Swedish production is similar and 

unsatisfying. To determine if these theses are true, a number of construction 

companies located in Stockholm where contacted and interviewed. In the research a 

few real estate agents and other representatives from the industry participated to 

contribute with their own opinions and perspectives.  

A study of the building companies dwellings were examined during showings and 

evaluated by the different qualities described in the book Bostadens omätbara 

värden, by Ola Nylander and Kjell Forshed. These qualities describe both 

subjective perceptions and technical aspects which are supposed to contribute to a 

“good housing”.  

The research has been limited to co-operative apartments in tenement building in 

the area around Stockholm.  

80% of the interviewed agreed with the thesis that the Swedish production is 

undiversified and unsatisfying. Even if the companies would have received 

financial founding, they would not choose to give priority to the qualities that 

would improve the character and the individuality in the dwellings. The showings 

proved a lack of these qualities in most dwellings but also that some construction 

companies were distinguished from the others with their production.  

Hopes are that this composition will draw attention to the absence of the qualities 

regarding the experience of the dwellings and inspire to a greater variation and 

diversity in the otherwise similar production. 
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Abstract 

Arbetet har undersökt den svenska nyproduktionen av bostäder i Stockholm för att 

fastställa om den är likriktad och upplevelsefattig. Byggföretag, mäklare och annat 

branschfolk har intervjuats samt att visningar besökts.  

Nyckelord i arbetet är; Nyproduktion, Byggföretag, Bostadsrätter, Lägenheter, 

Flerfamiljshus, Likriktat, Upplevelsevärden, Upplevelsefattigt, Kvalitéer, Bostäder, 

God Bostad, Prefab, Detaljer, Funktionalitet, Material. 
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Förord 

Bakgrunden till studien var att vi själva upplevt att dagens nyproducerade bostäder 

är väldigt lika och att de saknar mycket av den charm som vi finner i 

sekelskifteslägenheter. Dessutom ansåg Sofia Bredberg (fastighetsanalytiker) att 

det saknas tydligare konkurrensmedel mellan de stora bolagen, bortsett från 

prissättningen på sina bostäder. Tillsammans bidrog detta till den frågeställning om 

dagens nyproduktion som arbetet behandlar. 

För att kunna genomföra studien behövde vi därför studera flera olika byggföretags 

nyproduktion för att se vad de har gemensamt eller sticker ut med. Vi har därav 

stått som egna initiativtagare till arbetet för att kunna studera och jämföra flera 

olika byggbolag på ett objektivt sätt. Därmed har vi en rad viktiga personer som vi 

vill tacka. 

Till att börja med vill rikta ett stort tack till alla de representanter från 

byggföretagen som ställt upp på intervju; Erik Ihse från Ikano bostad, Mattias 

Sandberg från Riksbyggen, Lars Åkerling från HSB bostad, Allan Rasmussen från 

JM, Caroline Andersson från Peab och Sven-Harry Karlsson från Folkhem. Stort 

tack för att ni tagit er tid och varit mycket behjälpliga, såväl under intervju som vid 

uppföljning via mailkontakt. Utan ert engagemang och erfarenheter och kunskap 

om branschen hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete. 

Vi vill också tacka de mäklare som även de har tagit sig tid för intervju; Johan 

Ekenstam från Svensk Fastighetsförmedling och Viktor Bengtsson från Erik 

Olsson. Tack för att ni bidragit med era erfarenheter om hur köparna ser på 

nyproduktionen. 

Även Jerker Söderlind och Claudia Wörmann ska ha ett stort tack för väldigt 

intressanta åsikter om ämnet. Ni har bidragit med många spännande resonemang.  

Tack alla berörda för ett trevligt bemötande under samtliga visningar! 

Tack Sofia Bredberg för idén som la grunden till detta examensarbete 

Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare Mats Elgström för intressanta 

och givande diskussioner, goda råd och förmedling av kontakter som kommit att 

delta i undersökningen. 

 

 

Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Växjö 2014-06-09 
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1. Introduktion 

Fram till 1930 har man i det svenska hemmet lagt stor vikt vid utformningen av 

detaljer och val av material; såsom spegeldörrar, stuckaturer och profilerade lister 
(Forshed & Nylander 2011, s.18, 22). Efter att funktionalismen tagit fart på 30-talet 

minskade dock intresset för detta, man gick istället efter begreppet form follows 

function. Detta innebar i korta drag att formgivningen av huset fick komma i 

andrahand, som ett resultat av husets funktion som låg i fokus. Sedan dess har de 

flesta producerade bostäder i Sverige haft fokus på funktionaliteten i bostaden och 

detaljarbetet har nästintill glömts bort.  

En person som forskat mycket om god bostad är Ola Nylander, professor på 

Chalmers vid institutionen för arkitektur. Han behandlar frågor om bostadens 

upplevelsevärden i form av arkitektonisk kvalité. Nylander har skrivit ett flertal 

böcker inom ämnet och hans forskning och reflektioner kommer att ha en 

betydande roll i arbetet, inte minst boken Bostadens omätbara värden som 

Nylander skrivit tillsammans med arkitekten Kjell Forshed, vilka kan ses nedan i 

figur 1. I boken presenteras de parametrar som enligt författarna spelar stor roll för 

en god bostad. Dessa parametrar kommer att ligga till grund för de bedömningar 

som görs av de arkitektoniska kvalitéerna i dagens nyproducerade bostäder.  

 
Figur:1 Fr.v. Ola Nylander, Bostadens omätbara värden, Kjell Forshed  

Vitruvius, en arkitekt som var aktiv i Rom för ca 2000 år sedan, har sammanfattat 

sin forskning om arkitektur i sina Tio böcker om arkitektur och enligt honom bör en 

bostad ha lika stora delar av de tre egenskaperna hållbarhet, bekvämlighet och 

skönhet för att det ska upplevas som en god bostad (Forshed & Nylander 2011, 

s10). Sedan efterkrigstiden, och än idag, ligger mycket fokus på bekvämlighet och 

funktionerna i bostaden; det ska vara tillgängligt för alla, lättstädat och faciliteter 

som tvättmaskin och dylikt är numera standard. Detta är förstås bra egenskaper i en 

bostad, men låter vi bekvämligheten ta över så pass att vi glömmer bort att fokusera 

på de andra egenskaperna och därmed gå miste om helheten av den goda bostaden? 

1.1 Bakgrund  

Dagens nyproduktion av bostadsrätter byggs av ett flertal olika byggföretag, men 

trots detta är planlösning och materialval ofta samma eller likartade. Kliver man in i 

en sådan lägenhet kan man med säkerhet känna att den är nyproducerad, och en 

unik känsla och identitet saknas. Den riktar sig till den stora massan. Frågan är då 
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är om den svenska nyproduktionsmarknaden av bostadrätter är likriktad? Vad är det 

i så fall som kan göras annorlunda? 

Christina Redvall, utbildad arkitekt vid Chalmers universitet, har forskat om 

relationen mellan människan och bostaden. I hennes licentiatsuppsats från 1987 

skriver hon att; 

“I dagens industrisamhälle planeras bostäderna av myndigheter, utformas av 

arkitekter och byggs av byggnadsföretag. Nu när kontakten är bruten mellan 

arkitekt och brukare ger bostadsbeståndet istället uttryck för arkitektens och övriga 

planerares föreställningar om hur andra människor lever och vilka deras krav och 

behov är.” (Redvall 1987, s.8) 

Denna beskrivning av samhällets byggnadsproduktion är aktuell än idag, inte minst 

vad gäller flerbostadshus.  

Under 1990-talet skedde däremot en förändring inom bostadsrättsbyggandet. Efter 

miljonprogrammets genomförande, 1965-1975, var den akuta bostadsbristen i 

Sverige tillgodosedd (Boverket 2007, s.24). Tack vare att utbudet nu var större än 

efterfrågan ökade köparnas valmöjligheter på bostadsmarknaden. Om möjlighet 

fanns valde majoriteten av köparna bostäder med hög materialstandard och 

arkitektoniska kvalitéer framför de mer avskalade och funktionella som tidigare 

dominerat utbudet (Nylander 2006, s.142). “Arkitektur blir en investering och en 

viktig faktor som höjer bostadens värde” (Nylander 2006, s.142). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om svensk nyproduktion av bostadsrätter är 

likriktad och upplevelsefattig.  

Olika delmål är att; 

 Uppmärksamma att marknaden känns likriktad 

 Ta reda på varför den är likriktad 

 Inspirera till mer fantasi och variation i nyproduktionen.  

 Att genom examensarbetet påvisa nya konkurrensområden för företagen.  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen har genomförts på byggföretag och dess nyproducerade 

bostadsrätter i flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Stockholmsområdet valdes då 

nyproduktionen av lägenheter är högst i landet (SCB) vilket borde kunna ge en 

större variation i utbudet av bostadsrätter. 

Utbudet på byggföretag i Stockholm är stort, varför ett begränsat urval av 

byggföretag kontaktades för intervju. Urvalet har främst bestått av de just nu 
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dominerande stora byggföretagen på marknaden, men även ett par mindre företag 

har intervjuats. 

Lägenheterna som har studerats har avgränsats till treor, fyror och femmor för att 

lättare kunna göra en rättvis jämförelse dem emellan. 

Även bostadens läge har bortsetts från. 
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2. Teori 

I teoridelen kommer följande att behandlas;  

Först beskrivs svenskt bostadsbyggandes historia, dess trender och viktiga personer 

som har influerat denna. Vidare kommer begreppsförklaringar som används i 

arbetet och tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Kort om svensk byggnadshistoria 

Vitruvius 

Vitruvius var en romersk arkitekt som levde under sista århundradet f.Kr. Han är 

för vår tid känd för att ha skrivit De architectura libri decem, eller Tio böcker om 

arkitektur, vilka är de enda helt bevarade verken från antiken gällande 

byggnadskonst (NE). Vitruvius böcker beskriver tydligt förhållanden och inbördes 

proportioner mellan olika byggnadsdelar och dessa kom att utgöra idealet för 

renässansens byggnation under 1400-talet.    

I sina Tio böcker om arkitektur beskrev Vitruvius tre kvalitetsbegrepp, skönhet, 

hållbaret och bekvämlighet som han ansåg att en bostad måste inneha i lika stora 

delar. Än idag, 2000 år senare, är dessa tre begrepp intressanta inom 

bostadsutformning och arkitektur för att skapa goda bostäder (Bostadens omätbara 

värden, s.10). 

Tidigt 1900-tal 

Historisk har våra hem byggts och förvaltats av oss själva. Bostadbyggandet var 

fram till 1900-talets början en privat angelägenhet och stor omsorg lades vid att 

bygga en hem där man kunde bo och leva. Man arbetade med naturliga och hållbara 

material som t.ex. trä, sten, tegel och puts. De som hade möjlighet utsmyckade både 

utsidan och insidan med vackra fönsteromfattningar, välarbetade snickerier, 

profilerade lister, spegeldörrar och mönsterlagda trägolv (Bostadens omätbara 

värden, 2011 s.18). För ett representativt hus från denna tid, se figur 2 nedan.    

 

 

Figur 2: Snickarglädje, tidigt 1900-tal 



  
 

5 

Clara Bredberg & Josephine Karlström 

I och med urbaniseringen och flytten från landsbygden uppkom nya sätt att bygga 

bostäder, bland annat startades Stockholms kooperativa bostadförening och HSB. I 

början av 1900-talet var det nödår och bostadsbrist med trots detta valde bland 

annat HSB att bygga bostäder med kvalitativa material och detaljerade 

utsmyckningar, både i trapphus och i lägenheter. En bostad att vara stolt över som 

de uttryckte sig (Bostadens omätbara värden, 2011 s.19). 

Le Corbusier och Funktionalismen 

Le Corbusier var en schweizisk arkitekt, verksam i Frankrike från början av 1900 

till ca 1960, som kom att bli en av århundradets mest betydelsefulla arkitekter 

(NE). Le Corbusier var en tydlig förespråkare av funktionalismen och utformade 

sina bostäder efter sina “fem punkter för en ny arkitektur”. Han förespråkade även 

begreppet form follows funktion.  

Le Corbusiers fem pelare: 

1. Pelare.  

2. Öppen planlösning 

3. Icke bärande fasad 

4. Horisontella fönsterband 

5. Platt tak 

Le Corbusiers idé var att alla ytor skulle kunna nyttjas, såväl under huset som på 

taket. Med en öppen planlösning och flyttbara väggar kunde husets insida förändras 

efter behov. Då fasaden ej var bärande kunde man ha stora glaspartier i dessa och 

genom horisontella fönsterband kunde man få ett generöst ljusinsläpp (NE). Le 

Corbusiers Villa Savoye kan ses nedan i figur 3. 

 

Figur 3: Villa Savoye, 1930  

Le Corbusiers idéer och funktionalismen fick genomslag i Sverige på 1930-talet i 

samband med Stockholmsutställningen (Nylander 2013, s.73). 

Efterkrigstiden 

Under den svenska efterkrigstiden, 1900-talets första hälft, var byggkostnaderna 

höga och bostadsproduktionen minskade därmed (Nylander 2013, s.41). Sverige 

var fattigt och man upprättade s.k. nödbostäder i baracker för att förse folket med 

en bostad, man bodde trångt och tillgång till egen toalett var en raritet (Nylander 
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2013, s.41,42). Socialminister Gustav Möller tillsatte år 1931 bostadssociala 

utredningen (Boverket 2007, s.42) för att förbättra bostadsstandarden i de svenska 

hemmen. År 1967 hade kraven för utrymmesstandarden höjts; i en bostad för två 

personer skulle nu finnas kök, vardagsrum och ett rum (Nylander 2006, s.98).  

Folkhemmet 

Under 1940-talet uppstod begreppet folkhemmet och byggandet rationaliserades 

men behöll fortfarande sin höga standard. Utsirade detaljer i snickerier ersattes av 

släta och mer lättskötta t.ex. lister och dörrar men som fortfarande bestod av 

material med god kvalité. Dåvarande bostadsminister Gustav Möller beskrev 

epoken folkhemmet med orden “endast det bästa är gott nog åt folket” (Forshed & 

Nylander 2011, s.21). 

Miljonprogrammet 

Efterfrågan på bostäder ökade under mitten av 1900-talet och bostadsköerna var 

långa. 1964 uppmättes en siffra på ca 400 000 personer stå i bostadskö (NE). Detta 

resulterade i att man gjorde ett politiskt beslut att satsa på bostadsbyggandet. Målet 

blev att uppföra en miljon bostäder på tio år (NE). Detta mål krävde effektivt 

byggande och för att kunna uppnå detta var industrialiseringen, prefabricerat 

elementbygge och långa byggserier en förutsättning (Nylander 2013, s.151). I och 

med de nya standardiseringarna för bostäder låg fokus i att producera bostäder som 

var rymliga, välplanerade och ändamålsenliga med god kvalité (Nylander 2006, 

s.98), mycket influerat av funktionalismen. De arkitektoniska kvalitéerna hade stor 

vikt på utsidan av husen för att skapa kontraster till omgivningen (Nilsson 2004, 

s.12). Ett tidstypiskt hus från miljonprogrammet kan ses i figur 4. Sverige hade nu 

gått från att vara bland de som hade lägst bostadstandard i Europa i slutet av 1930-

talet, till att ha näst högst år 1974 (Nylander 2006, s.98).  

 

 

Figur 4: Miljonprogrammet, 1964-1975 

Svensk Standard för bostäder  

Svensk Standard är en samling regler, rekommendationer och beskrivningar 

utarbetade av SIS, Swedish Standards Institute (NE). I Svensk standard kan man 

utläsa minimikrav på ytor och mått och standardmått på inredning som används vid 

utformningen av Svenska bostäder.  

Den första Svenska standarden utkom år 1923 (NE).  



  
 

7 

Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Sent 1900-tal 

Det industrialiserade byggandet som tog fart under 1960-talet hade som mål att 

genom en billig produktion skapa lägre boendekostnader. Prefabricerade 

byggnadsmaterial var vanligt och inredningsdetaljer förenklades ytterligare från sin 

ursprungliga detaljrikedom. Under 60 - 70-talet uppkom en mängd nya och 

obeprövade syntetiska material på marknaden, så som plast och eternitskivor. Målet 

med sänkta produktionskostnader infriades men tyvärr på bekostnad av bostädernas 

kvalité (Forshed & Nylander 2011, s.22).  

Kvalitétssänkningen och de nya obeprövade materialen som tillkommit under 60 -

70-talen ledde till begreppet “sjuka hus” som myntades under 80-talet. Omfattande 

renoveringar krävdes då gift och mögel var stora problem i dessa hus. Under 90-

talet skedde en förändring i bostadspolitiken och i bostadbyggandet. Köparna 

efterfrågade återigen mer kvalitativa och hållbara material (Forshed & Nylander 

2011, s.22-23).  

Dagens byggteknik 

Idag bygger de flesta byggföretag med någon form av prefabricerad metod. 

Företagens produkter och byggverksamhet är ofta standardiserade och många 

leverantörer har system med modultänk (Josephson & Saukkoriipi, 2009 s.28). 

Många företag har arbetat fram egna kompletta byggsystem som t.ex. Peab och 

Skanska. Peab PGS AB är “ett komplett byggsystem där samtliga byggdelar är 

fördefinierade och som kan användas i många projekt” (Peab). Skanska Moderna 

hus är ett beprövat byggsystem och är konstruerat för bl.a. lägre 

byggherrekostnader och kortare byggtid (Skanska). Ett flerbostadshus 

representativt för 2000-talet kan ses i figur 5. 

 

Figur 5: Dagens bostäder, 2000-tal  

 et svenska byggandet har under lång tid karaktäriserats av PT -tänkande (Pris  

Tid och Kvalitet) (Mikaelsson & Swensson, 2005 s. 22) och krav på energisnåla och 

billiga byggnader har lett till nya material och konstruktioner (miljöforskning, 

2002). Under 2000-talet har man framförallt debatterat om hur byggandet kan 

effektiviseras, att t.ex. produktion av bostäder ska kunna ske genom prefabricering i 

fabrik (Landin & Lind, 2011 s.53). 
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2.2 Bostadsbristen och befolkningsökningen 

Under 2013 färdigställdes drygt 29 000 bostadslägenheter i Sverige, varav  

ca 20 600 var i flerbostadshus och av dessa var drygt 10 000 bostadsrätter (SCB 

2014). Det kan jämföras med att man, endast i Stockholm, beräknas behöva 

färdigställa mellan 6 200 till 10 500 bostäder per år de kommande 20 åren för att 

tillgodose bostadsbristen där, beroende på hur stor befolkningsökningen blir 

(Bostadsbristen i Stockholm). Sedan 2007 har befolkningen ökat med drygt 30 000-

35 000 människor per år i Stockholms län (SCB) och idag bor ca 1/5 av hela 

Sveriges befolkning där (SLL). År 2013 färdigställdes 7 731 lägenheter i 

flerbostadshus i Stockholms län (SCB).  

2.3 Bostadens omätbara värden 

Nedan följer förklaringar över utvalda kvalitetsbegrepp som Forshed och Nylander 

använder sig av för att beskriva en god bostad i Bostadens omätbara värden. Varje 

begrepp har sammanfattats nedan och utgår helt från boken.  

2.3.1 Arkitektonisk Kvalité 

För att en bostad ska upplevas inneha arkitektonisk kvalité behöver den inneha lika 

delar av Vitruvius triangel, skönhet, hållbarhet och bekvämlighet, se figur 6. Det är 

alltså sambandet och förhållandet mellan dessa tre parametrar som vid harmoni 

skapar arkitektonisk kvalité. 

 

Figur 6: Vitruvius Triangel  

Skönheten i en bostad är omätbar men det generella är att skönhet uppnås när det 

finns en helhet där alla element passar ihop. 

Hållbarhet uppnås när huset är bestående över lång tid vilket kan korrelera till val 

av kvalitativa material. Att bygga bostäder där olika rum kan användas till olika 

ändamål bidrar till ett hållbart intryck.   

En bostads bekvämlighet avgörs av hur pass funktionell den är. En välgenomtänkt 

och praktiskt utformad bostad där det dagliga arbetet kan utföras utan hinder gör 

den bekväm.  
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2.3.2 Material och detaljer 

Omsorg och autenticitet är två viktiga begrepp när man studerar materialval. Om 

hemmet består utav naturliga material i god kvalité kommer man förmodligen 

uppskatta detta mer gentemot syntetiska material. Har dessutom kvalitativa material 

behandlats av personer som är kunniga inom sitt hantverk ökar känslan av omsorg 

för sin bostad, någon har lagt ner energi för att det ska se välgjort ut. Genom att 

välja material som kan underhållas får dessa åldras tillsammans med huset vilket i 

sin tur ger en autentisk känsla.    

Detaljer så som profilerade golv- och taklister, stuckaturer, spegeldörrar och foder 

är också viktiga för att skapa ett helhetsintryck. Alla dessa detaljer tyder på att tid 

och omsorg har lagts ner för att skapa hemtrevnad och skönhet i hemmet, något 

som idag till stor del har försvunnit i och med ett mer rationaliserat byggande. 

Exempel på detaljer från en sekelskifteslägenhet kan ses i figur 7.    

 

Figur 7: Detaljer 

2.3.3 Dagsljus 

Fönster och ljusinsläpp har en stor betydelse för hur bostaden upplevs. Ljuset får 

inte vara bländande samtidigt som det ska kunna belysa och framhäva viktiga 

platser i bostaden. Använder man sig utav fönster med spröjs och grenverk får man 

ett ljusspel i bostaden som minskar ljusets bländning. Nischer på fönstrens sidor 

leder till att mer ljus kommer in i rummen. Fönster och ljus är även viktigt för att 

förstärka känslan av axialitet i bostaden. Värt att tänka på är även hur man kan 

arbeta med olika bröstningshöjder i olika rum. Omslutna rum tenderar att behöva 

mindre ljusinsläpp än öppna rum. Hur ljuset kan reflekteras på spröjs och 

mittposter kan ses i figur 8. 

 

Figur 8: Dagsljus 
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2.3.4 Generalitet och flexibilitet 

För att en bostad skall kunna vara funktionell under hela sin livstid krävs det att den 

är flexibel och generell. Att utforma en bostad utan rum med förbestämda 

funktioner så som sovrum och vardagsrum ökar möjligheterna att boende eller 

familjekonstellationer förändras utan att själva bostaden behöver genomgå en 

ombyggnation. Det generella rummet är lite större än ett sovrum och lite mindre än 

ett vardagsrum, 3,6x3,6m är ett mått då rummet kan nyttjas till många olika 

verksamheter. Många öppningar/dörrar är ytterligare en förutsättning för att 

bostaden ska vara flexibel då man kan komma att behöva röra sig på olika sätt 

genom hemmet.  

2.3.5 Axialitet 

En axel är en rät linje som förbinder två intressanta punkter och som sträcker sig 

genom två eller flera rum. Långa axlar i hemmet gör att man får en överblick och 

genomsikt av bostaden. Ofta börjar eller slutar en axel vid ett ljusinsläpp vilket gör 

att ljuset kan “delas” av flera rum. Axialitet är en kvalité som är direkt kopplad till 

den konstnärliga sidan av arkitekturen. Exempel på axialitet i en bostad kan ses i 

figur 9. 

 

Figur 9: Axialitet 

“Det visuella intrycket av axeln skapar förväntningar, vilka vi fysisk, genom rörelse 

kan bekräfta.” (Forshed & Nylander, 2011 s.81)  
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2.3.6 Rörelse (Rundgång) 

Möjligheten att förflytta och röra sig genom bostaden är viktig för att kunna 

uppleva helheten av dess arkitektur. Rundgång innebär att man kan ta sig igenom 

två eller flera rum och komma tillbaka till samma plats utan att vända. Genom 

rundgång kan man få små bostäder att kännas större och det skapar en samhörighet 

rummen sinsemellan. Ett rum med endast en dörr eller öppning kallas ett cellrum. 

Ett tydligt exempel på hur rundgång kan se ut i en lägenhet visas i figur 10. 

  

Figur 10: Rundgång 

2.3.7 Rumsorganisation (Offentligt & Privat) 

Det finns enligt Forshed och Nylander fem olika bostadstyper som berättar om hur 

bostadens olika rum förhåller sig till varandra. Dessa olika typer kommer ej att 

förklaras utan rumsorganisation kommer här att beskriva hur man har delat in 

bostaden i offentliga och privata delar. I hemmen ska finnas en blandning av 

offentliga och privata delar. I de privata rummen ska man kunna känna trygghet 

och säkerhet vilket skapar trivsel. Exempel på privata rum är sovrum och offentliga 

t.ex. vardagsrum.     

2.4 Begreppsförklaringar 

BBR 

“Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet  

bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 

bullerskydd  säkerhet vid användning och energihushållning.” (Boverket) 
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NKI  

Nöjd-kund-index ska mäta den upplevda kvalitén hos köparna och ge företagen en 

idé om vilka områden som behöver förbättras. Undersökningen genomförs av 

Prognoscentret via enkäter som köparna fått besvara. Man vill undersöka hur nöjd 

kunden är och varför (Prognoscentret). 

USP 

Unique Selling Point, eller unik affärsidé, är det som gör att man som köpare ska 

välja ett företags produkt framför någon annans (Smarta). 

Miljöbyggnad silver.  

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som används för att skapa miljömässigt 

hållbara byggnader. Bedömningarna för certifieringen görs inom områdena energi, 

byggmaterial och innermiljö. En byggnad kan uppnå Miljöbyggnad guld, silver 

eller brons utifrån hur pass väl de uppfyller kraven (SGBC, 2014). 

2.5 Kundundersökningar 

En första NKI undersökning görs efter inflyttning - ”NKI-inflyttning”  en andra 

efter två år - ”N I Garanti”. N I-inflyttning mäter den totala upplevelsen av 

boendet och i enkäten ställs t.ex. frågor som berör bostadens funktioner och 

bemötande av företagsrepresentanter under köpeprocessen. Däremot ställs inga 

specifika frågor angående t.ex. arkitektoniska kvalitéer eller rumssamband. NKI-

garanti undersöker bland annat lägenhetens möblerbarhet, standard, bostadskvalité 

samt närområde (Lindström
1
). 

NKI bedöms genom ett index från 0-100 där ett värde över 65 är bra. 

Undersökningarna har visat att köparna är nöjda vid inflyttningstillfället men att 

detta resultat generellt försämras till mätningen i garantiskedet. Man kan se en 

försämring av resultatet i vissa av bostadens kvalitéer, framförallt måste man 

förbättra kvalitén i hantverksarbeten samt öka hållbarhet i material och inredning 

(Prognoscentret 2014). 

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som samarbetar med 

många av de stora svenska byggföretagen som t.ex. Skanska, NCC, JM, 

Riksbyggen, Ikano Bostad m.fl. Varje år sammanställs resultaten och 

Prognoscentret presenterar de tio bästa bostadsprojekten samt vilket byggföretag 

som haft årets nöjdaste kunder (Prognoscentret 2014). 

  

                                                 
1
 Ellinor Lindström Affärsområdeschef Marknadsinsikt Prognoscentret, telefonsamtal 5 maj 2014 
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3 Företag  Forskning och samhällsdebatt 

Här presenteras pågående och tidigare forskning samt branschfolk och deras 

bakgrund. 

3.1 Företag 

HSB 

Sveriges största bostadskooperation som arbetar med byggande, förvaltning samt 

bosparande sedan 1923. All ekonomisk vinst går tillbaka till verksamheten för att 

kunna skapa bättre nyproduktioner och förvaltning. HSB har som målsättning att 

göra vardagen lite enklare samt att skapa trygga boendemiljöer där människor kan 

träffas och trivas  även kallat “det goda boendet”. Idag ligger fokus på ekologi och 

långsiktighet. Idag är det ca 4000 anställda inom HSB och varje år bygger bolaget 

ca 1500 bostäder (HSB). 

Riksbyggen  

En kooperativ samhällsutvecklare som grundades år 1940 och är med sina ca 300 

kontor verksamma i hela Sverige. Förutom nyproduktion arbetar riksbyggen med 

fastighetsförvaltning och bosparande. “Vi arbetar aktivt för att påverka 

samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt 

pris.“ Företaget har ca 2300 anställda och under 2012 påbörjades byggandet av ca 

900 lägenheter (Riksbyggen). 

JM  

Grundades 1945 och är idag en av nordens ledande projektutvecklare och 

verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder.  JMs affärsidé är “Att 

utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov 

idag och i framtiden”.  e vill skapa kvalitativa och miljöanpassade bostäder. 

Företaget har idag ca 2200 anställda och de bygger ca 4000 bostäder varje år (JM). 

Ikano Bostad 

Ikano Bostad grundades år 2005 och ägs utav familjen Kamprad.  Företaget arbetar 

med bostadsutveckling, produktion, förvaltning och förädling.  Ikanos vision är att 

“erbjuda bra bostäder, till ett rimligt pris”. Genom att bygga kvadratsmarta 

lägenheter, samt att samarbeta med IKEA som bidrar med effektiva lösningar, kan 

man komma ner i pris. Idag har företaget ca 200 anställda och har kontor i Mellan- 

och Sydsverige. Under 2013 hade företaget 650 bostadsrätter under produktion 

(Ikano Bostad). 

Peab Bostad 

Ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 13 000 anställda i 

Sverige, Norge och Finland. Peab grundades år 1967 och är idag en av de största 

bostadsproducenterna i Sverige och bygger över hela landet. Peab strävar efter att 
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bygga bostäder som är tekniskt och funktionellt hållbara, något som de brukar kalla 

“hem som håller” (Peab). 

Folkhem  

Ett privatägt byggföretag med ca 50 anställda som är verksamt i 

Stockholmsområdet sedan 1968. Folkhem bygger sina bostäder med trästomme och 

miljö är ett ledord då fokus ligger på att bygga smart och effektivt. Kvalité och 

hantverksskicklighet kommer i främsta rummet och företaget har alltid varit 

kundinriktade då de försöker tillgodose enskilda önskemål och behov. Grundaren 

Sven-Harry  arlsson säger om företaget att “vi vågar vara lite annorlunda” 

(Folkhem). 

Oscar Properties  

Grundades 2004 och har som målsättning att skapa bostäder som är så unika att 

köparen aktivt väljer en Oscar Properties lägenhet. Företaget köper, säljer och 

utvecklar fastigheter i Stockholmsområdet men arbetar även med nyproduktion. 

Oscar Properties har “visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna 

bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia.” Företaget har ca 50 

anställda och har färdigställt ca 600 bostäder sedan starten 2004. “Ingen Oscar 

Properties-byggnad är den andra lik” (Oscar Properties  2014). 

3.2 Forskning och Samhällsdebatt 

Svenska Mäklarhusets nyproduktionspanel, Claudia Wörmann  

År 2014 startade Claudia Wörmann, analyschef på Svenska Mäklarhuset (SMH), 

undersökningen Svenska Mäklarhusets nyproduktionspanel. Syftet med 

undersökningar är att ta reda på vad som är bra med dagens nyproduktion samt vad 

som kan förbättras. Undersökningen genomförs via webbaserade enkäter och 

resultatet sammanställs till byggföretagen med förhoppningen att kunna påverka 

hur framtidens bostäder och dess omgivning utformas (Wörmann
2
).  

  

Figur 11: Claudia Wörmann, Svenska Mäklarhuset 

 

                                                 
2
 Claudia Wörmann Analyschef Svenska Mäklarhuset, mailutskick 24 april 2014.  
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Jerker Söderlind 

Jerker är arkitekt och stadsforskare och kallar sig själv för “marknadsurbanist”, han 

menar att man bör bygga den staden som folk vill ha. Jerker är VD på 

konsultföretaget Stadsliv AB, Tekn. Dr. (Jerker
3
), en flitig samhällsdebattör samt 

lärare och forskare vid KTH (Jerker Söderlind, 2000). 

  

Figur 12: Jerker Söderlind, Stadsliv AB 

Tyréns BoTrender 2012 

Tyréns genomförde den första “BoTrender”- undersökningen 2008 med syfte att 

“att kartlägga människors preferenser runt boende och bostadsområde för att på så 

sätt förutse framtidens önskemål rörande bostaden” (Tyréns). Nu är den andra 

undersökningen BoTrender 2012 färdigställd. Förutom att åskådliggöra människors 

boendepreferenser kring utformning och funktion, visar den även hur dessa har 

förändrats sedan föregående undersökning 2008 samt hur resultaten skiljer sig 

mellan olika målgrupper. Ca 5000 personer mellan åldrarna 18-65 har svarat på 

undersökningen som genomfördes via enkäter. Resultatet av denna undersökning 

visar att det som efterfrågas idag är en funktionell bostad med smarta lösningar som 

involverar ny teknik (Tyréns, 2011). Ett utdrag ur BoTrender 2012 kan ses i bilaga 

A. 

I BoTrender 2012 kan man läsa att individualitet blir mer och mer viktigt och att 

detta skapar möjlighet för att utveckla olika typer av konceptboenden som kan 

individanpassas. Det ska inte bara finnas en typ av boende att välja på. I 

undersökningen kan man läsa “Tomt skal eller exklusivt inredd med fina material? 

Köparen vill själva välja, och dessutom komma in tidigt i processen. Olika 

människor har olika önskemål och uppskattar inte ha ett kök som ser exakt ut som 

grannens” (Tyréns, 2011).  

 

                                                 
3
 Jerker Söderlind VD StadslivAB, mailkonversation 29 maj 2014 
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Figur 13: BoTrender 2012 
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4. Metod 

Undersökningen som genomförts har främst varit kvalitativ i form av intervjuer 

med ett flertal olika personer samt besök i lägenheter. Därefter har framförallt en 

kvalitativ sammanställning av intervjuerna och visningarna gjorts, men vissa 

resultat har även redovisats som kvantitativa i diagram och tabeller i möjligaste 

mån. Detta endast för att förtydliga annars svårtydda resultat från intervjuer samt 

subjektiva bedömningar. 

Ett selektivt urval av byggföretag har gjorts. Övriga intervjuade har tillkommit mer 

eller mindre spontant under arbetets gång.  

4.1 Urval 

Urvalet av byggföretag baserades främst på företagens storlek. Välkända företag 

med stora produktionsvolymer var intressant för undersökningen i och med att de 

representerar den största delen av nyproduktionsutbudet på marknaden.  

Valet att begränsa undersökningen till Stockholmsområdet gjordes för att både 

produktion och efterfrågan är störst där. Det borde i sin tur kunna innebära att 

variationen skulle vara hög mellan olika nyproduktioner, vilket gör det än mer 

intressant att undersöka om det är likriktat. Som kontrast till de större och mer 

konventionella företagen valdes även ett par mindre företag ut att ingå i 

undersökningen, företag med en mer utmärkande bostadsutformning. Detta för att 

påvisa exempel på hur man kan utforma nyproducerade lägenheter på annat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Företagsloggor 
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HSB, Riksbyggen, JM, Ikano Bostad och Peab är några av de bolag som dominerar 

Stockholmsmarknaden idag (Sveriges Byggindustrier) och som har valt att delta i 

undersökningen. Dessa bolag kommer framöver att kallas Konventionella 

byggföretag som samlingsbegrepp. Skanska var tillfrågade men tackade nej. 

Folkhem och Oscar Properties är även de med i undersökningen och representerar 

de företag som utmärker och skiljer sig från normen med sin 

nyproduktion/ombyggnation, varför de framöver kommer att kallas nischade 

byggföretag. Oscar Properties har inte deltagit vid intervjuerna.  

Urvalet av mäklare gjordes på motsvarande sätt som vid byggföretagen; stora 

välkända företag inom branschen kontaktades och kriteriet var att de skulle jobba 

med försäljning av både nyproducerade och begagnade lägenheter. 

Begreppet begagnade lägenheter kommer att syfta på de lägenheter från 

sekelskiftet som besökts och granskats i arbetet.   

4.2 Intervjuer 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med byggföretag, mäklare 

och andra personer med betydande kunskap inom ämnet. Byggföretagen har 

intervjuats för att få en förståelse för hur processen ser ut vid utformningen av 

nyproduktion och vad som prioriteras inom företaget, samt att se vad folk i 

branschen själva efterfrågar i en bostad. Mäklarna intervjuades för att få en bild av 

hur marknaden ser ut i dagsläget; vad köparna efterfrågar samt vilka kvalitéer som 

köparna är villiga att betala för. Intervjuerna har utgått ifrån en frågemall, denna 

skiljer sig något mellan de olika professionerna. Övriga personer inom branschen 

som tillkommit under arbetets gång kontaktades för att de kunde tillföra intressanta 

åsikter och synpunkter från nya perspektiv.  

Sammanställningen av intervjuerna gjordes både kvalitativt och kvantitativt i form 

av sammanfattningar och diagram.   

4.3 Visningar 

För att kunna undersöka hur de olika byggföretagens nyproducerade lägenheter 

uppfyller olika kvalitetsvärden för en god bostad genomfördes besök i dessa, både 

privata och vid öppna visningar. Även lägenheternas planritningar har i efterhand 

granskats. Bedömningen har till stor del utgått från de olika upplevelsevärden som 

beskrivs i  jell Forsheds och Ola Nylanders bok “Bostadens omätbara värden”. 

Under punkten generalitet och flexibilitet kommer ett avsteg från boken att göras då 

möjligheten att med enkla medel förändra planlösningen kom att studeras och ingå i 

bedömningen.  

Bedömningarna som gjordes under lägenhetsvisningarna var både kvalitativa och 

kvantitativa. En del kvalitéer kunde bara bedömmas utifrån subjektiva iakttagelser 

medan andra kvalitéer kunde bockas av efter förekomst i en tabell. 
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4.3.1 Bedömning av egenskaper 

Här beskrivs vad som bedömts och hur resultatet redovisats. Följande kvalitéer har 

studerats;  

Material och detaljer   

Studerades utifrån specifika egenskaper som beskrivs nedan:  

 Golv: material och utförande (ex1stav & 3 stav) 

 Ytfinish väggar: målat eller tapetserat 

 Tak: material, skarvar 

 Fönster: spröjs, fönsterposter 

 Dörrar: ytfinish & material 

 Nischer: snedställda eller raka 

 Radiatorer: integrerade eller dolda 

 Lister: om det finns vid golv eller tak, ytfinish och storlek  

Resultatet har redovisats i en tabell enligt förekomst.  

Dagsljus  

De tekniska detaljerna som påverkar ljusinsläppet, t.ex. nischer, spröjs och 

fönsterposter har studerats. Resultatet redovisas i tabell för material och detaljer. 

Generalitet och flexibilitet 

Här studerades rummens storlek, olika användningsområden och 

förändringsmöjligheter i planlösningen (gäller ej möjligheten att avskilja 

kök/vardagsrum). Minst ett rum skall uppfylla något av kraven. Resultatet har 

redovisats i en tabell enligt förekomst. 

Axialitet 

Det skulle finnas minst en framträdande axel som börjar och slutar i intressanta 

punkter (t.ex. entré och fönster). Axeln skulle gå igenom minst två rum (t.ex. entré-

vardagsrum). En överblick av lägenheten från entrén bidrog till god axialitet. 

Resultatet har redovisats i en tabell enligt förekomst samt en subjektiv bedömning 

som gjordes på plats.  

Rörelse/Rundgång 

Det skulle finnas minst en möjlighet att ta sig till samma rum genom två skilda 

vägar. Resultatet har redovisats i en tabell enligt förekomst.  
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Rumsorganisation/Offentligt och privat 

Planritningen skulle tydligt kunna visa vilka delar som är offentliga och vilka som 

är privata. Låg öppningen till de privata rummen i direkt anslutning till de 

offentliga var detta mindre bra. Om öppningen till de privata rummen låg för nära 

entrén eller i fil var även detta mindre bra. Bedömningen gjordes som Mindre bra, 

Medel och Bra. Resultatet har redovisats i en tabell. 
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5. Genomförande 

Genomförandet kan delas upp i tre delar; framtagning av intervjumall, intervjuer 

med tillhörande visningar samt sammanställning och redovisning av resultat. 

Inledningsvis kontaktades de företag som efterfrågades för intervju. 

5.1 Intervjuer 

En frågemall användes under intervjuerna. 

Intervjuerna med byggföretagen gjordes till största del vid personliga möten 

behandlade både konkret fakta om företaget och dess verksamhet samt frågor om 

den intervjuades personliga åsikter.   

Mäklarna intervjuades via telefon. De hade fått chansen att ta del av frågorna i 

förväg då bilder på ritningar fanns bifogade för att studeras. Intervjuerna var 

objektiva utifrån mäklarnas egna erfarenheter och även mäklarna fick berätta om 

sina bostadspreferenser.  

De två intervjumallarna kan ses i bilaga B.  

5.2 Kontakt 

Ett selektivt urval av byggföretag och mäklare kontaktades men några valde att inte 

delta. Vissa personer kom att delta mer slumpmässigt då föreslagna kontakter 

förmedlades under arbetets gång.  

Företag och personer kontaktades via telefon och mail. De som valt att delta i 

undersökningen och bli intervjuade presenteras nedan.  

5.2.1 Byggföretag 

 HSB Bostad - Lars Åkerling, Projektchef 

 JM - Allan Rasmussen, Projekteringschef 

 Riksbyggen - Mathias Sandberg, Marknads- och försäljningschef  

 Ikano Bostad - Erik Ihse, Projektchef 

 Peab Bostad - Caroline Andersson, Projektledare 

 Folkhem - Sven-Harry Karlsson, Grundare 

En presentation av de byggföretag som medverkat i arbetet kan ses i bilaga C, 

Företagspresentation. 
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5.2.2 Mäklare 

 Johan Ekenstam, Svensk Fastighetsförmedling 

 Viktor Bengtsson, Erik Olsson Fastighetsförmedling  

5.2.3 Övriga representanter inom branschen  

 Claudia Wörmann, Analyschef Svenska Mäklarhuset HK 

 Jerker Söderlind, VD stadsliv AB, Tekn. Dr. & Samhällsdebattör 

 

5.3 Intervjuer 

Intervjuerna med byggföretagen gjordes till största del vid personliga möten och 

behandlade både konkret fakta om företaget och dess verksamhet samt frågor om 

den intervjuades personliga åsikter.   

Mäklarna intervjuades via telefon. De hade fått chansen att ta del av frågorna i 

förväg då bilder på ritningar fanns bifogade för att studeras. Intervjuerna var 

objektiva utifrån mäklarnas egna erfarenheter och även mäklarna skulle få berätta 

om sina bostadspreferenser.  

Intervjuerna genomfördes på varierande sätt; personliga möten, telefon och mail. 

Kompletterande frågor har kunnat ställas i efterhand och alla har varit väldigt 

hjälpsamma. Alla intervjuer utgick ifrån intervjumallen men kompletterades med 

spontana frågor och kommentarer.  

Mäklare har intervjuats för att de ofta arbetar med att sälja både nyproducerade 

samt begagnade bostäder och dessutom får höra köparnas spontana och personliga 

åsikter om objekten.  

5.4 Visningar 

Visningar av nyproducerade lägenheter: 

 JM - Porslinskvarteren, Gustavsberg  

 Riksbyggen - Landmärket, Sundbyberg 

 Ikano Bostad - Roslags kulle, Täby 

 Folkhem - Strandparken, Sundbyberg 

 Oscar Porperties - Läderfabriken, Järla sjö 
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Visning av lägenheter från HSB Lill-Jan och Peabs Alviks Torn genomfördes ej. 

Däremot kunde lägenheten i Lill-Jan studeras utifrån planritningen samt bilder och 

kontakt med projektchef på HSB. 

Visningar av sekelskifteslägenheter: 

 Sekelskifteslägenhet Folkungagatan 87, Söder Katarina  

 Sekelskifteslägenhet Birger Jarlsgatan 83, Vasastan 

I samband med de öppna visningarna av sekelskifteslägenheterna gjordes kortare 

intervjuer med de ansvariga mäklarna. Dessa var Alex Edenvik från 

Fastighetsbyrån, samt Åsa Ericsson från Skandiamäklarna. 

5.4.1 Observationer 

Under visningarna gjordes observationer på lägenheternas olika kvalitéer som tas 

upp i Bostadens omätbara värden, nedan följer en lista på dem. Till hjälp hade vi 

kamera för dokumentation. 

 Material och detaljer 

Här studerades golv, väggar, fönster, dörrar, tak. 

 

- Golv: material, färg, mönster, lister 

- Väggar: ytfinish, kulör, vinklar och hörn 

- Fönster: material, fönsterbänk, utformning på nischer, radiatorers 

placering, spröjs, mittposter och foder. 

- Dörrar: material, foder, släta eller profilerade, kulör 

- Tak: ytfinish (skarvar/grängade)  

 Omslutenhet och öppenhet 

 Dagsljus 

 Generalitet och flexibilitet 

 Axialitet 

 Rörelse 

 Rumsorganisation 

5.5 Granskning av planritningar 

Efter att samtliga visningar hade genomförts studerades även respektive lägenhets 

planritning. Detta för att komplettera bedömningen av upplevelsevärdena Privat & 

Offentligt, Rundgång, Axialitet och Flexibilitet. De tre förstnämnda kvalitéerna 

markerades ut på ritningarna och kan ses i bilaga D: Planritningar. 
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5.6 Lägenhetsbeskrivningar 

För att undersöka hur företagen själva beskrev sina lägenheter så hämtades citat 

från respektive byggföretags hemsida. Flera av dessa lägenheter besöktes under 

genomförandet. Även de mäklarannonser som beskrev de begagnade bostäder som 

besöktes, har citerats.   

5.6.1 Byggföretagens presentationer 

JM - Porslinskvarteret i Gustavsberg 

“När du träder in i ditt nya hem så möts du direkt av en mattlackad ekparkett. 

Planlösningen är öppen och väggarna är vitmålade. Det är en medveten stil som gör 

sig bra med ljusa nordiska träslag  designade möbler och grafiska mönster. “ (JM) 

HSB - Lill-Jan i Norra Djurgårdsstaden 

“Gemensamt för alla lägenheter är parkettgolv i ek  eklaserade trälister  vita släta 

innerdörrar och vita målade väggar.” (HSB) 

“Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum som tillsammans skapar ett stort 

och luftigt rum om ca 37 kvm med utgång till balkongen i söderläge.”(HSB) 

Ikano Bostad - Roslags Näsby i Täby 

“Alla lägenheter har öppen planlösning och rymlig balkong/uteplats i söder- eller 

västerläge som gör det möjligt att ta tillvara på solen året runt.” (Ikano Bostad) 

“En Ikano-lägenhet är noga genomtänkt från golv till tak. Varje kvadratmeter är där 

för dig att användas, och det finns inte några onödiga eller svårmöblerade 

utrymmen. Samtidigt är lägenheterna ljusa och luftiga.” (Ikano Bostad) 

Riksbyggen - Landmärket i Sundbyberg 

“Men innanför dörren då? Några av finesserna är en entré med touch av hotell  kök 

med både integrerade och rostfria vitvaror från Miele, badrum med spakänsla och 

designerbadkar  separat tvättrum och en stor  inglasad balkong.” (Riksbyggen) 

Folkhem - Strandparken 

“ e har alltså en stomme av trä  en vacker träfasad och inredningsdetaljer i trä. 

Detta ger en unik inomhusmiljö då man lever omgiven av naturliga material. 

Lägenheterna är rymliga, öppna och vackert planerade, med stora fönsterpartier och 

vackra dubbeldörrar i glas ut till det extra uterummet, balkongen. Alla balkonger 

har sjöutsikt och är runt 13 kvm med plats för härliga middagar i kvällssolen. 

Lägenheterna kommer att vara inredda med naturliga material och med vattenburen 

golvvärme under alla trägolv.” (Folkhem) 
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Oscar Properties - Läderfabriken 

”Vi behåller industriella detaljer som synliga sprinklers  järnbalkar och pelare. 

Glasdetaljer återanvänds och blandas med varma material och lösningar som 

trägolv och platsbyggda bokhyllor.” (Oscar Properties) 

“Tack vare den höga takhöjden har flera av lägenheterna ett loft  en lösning inte 

bara frigör värdefulla ytor, utan som också adderar karaktär. Industrikänslan går 

igen i det öppna fristående köket med kyl och spis i rostfritt stål. Blicka upp i taket 

och du kommer att se bjälkar och undersidan av plankgolvet från loftet ovanför.“ 

(Oscar Properties) 

“En tonalitet och stil som matchar Läderfabrikens arkitektur perfekt”  

(Oscar Properties) 

Peab - Alviks torn 

“Här har arkitekten ritat väl genomtänkta planlösningar som erbjuder både ljus och 

rymd. Genomgående ekparkett och helkaklade badrum är självklart standard.” 

(Peab) 

“För extra bekvämlighet har alla lägenheter tvättmaskin och torktumlare så att du 

inte behöver vänta på tvättid. Ni kommer att få möjlighet att sätta Er personliga 

prägel på lägenheten genom olika tillval som kommer att erbjudas.” (Peab) 

5.6.2 Mäklarannonser 

Birger Jarlsgatan 83, Stockholm 

“Attraktiv sekelskiftes 4 5:a med många kvalitéer… Mycket charm och klassisk 

sekelskiftesstil bevarad såsom fiskbensmönstrad stavparkett, furuträgolv, speglade 

dörrar, speglade fönsternischer, stuckatur, takrosetter, väggpaneler och generös 

takhöjd. Väldisponerad yta om 132 kvm och trevlig genomgående planlösning med 

härligt ljusintag från höga vackra fönster i två väderstreck. Generöst vardagsrum 

med balkong, matsal med fungerande kakelugn samt ytterligare två riktigt bra 

rum.” (SkandiaMäklarna)  

Folkungagatan 87 

“Fantastisk sekelskiftes trea med bevarade detaljer  3 25m till tak  kakelugnar  

stuckatur, trägolv, speglade fönsternischer och dörrar från byggår 1903. Härlig 

rymd med stora sällskapsytor och bevarad serveringsgång.” (Fastighetsbyrån)  

5.7 Sammanställning av visningar 

De upplevelsevärden som studerats vid visningarna och på planritningarna har 

sammanställts i en tabell som kan ses i kap. 6.4 Resultat och analys av visningar. 

Tabellen visar de olika kvalitéerna efter förekomst och i vilken utsträckning och 

utförande. Tabellen skulle vara anonym varför lägenheterna är numrerade och 

indelade i tre grupper; konventionella, nischade och begagnade lägenheter. Det 
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enskilda företaget ska inte ha någon betydelse för resultatet, utan fokus ska ligga på 

den grupp det representerar.   

Syftet med tabellen var att tydliggöra resultatet och på ett enkelt sätt kunna påvisa 

om det skiljer sig mellan de tre olika grupperna. 
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6. Resultat och analys 

Inledningsvis redovisas hur nyproducerade och begagnade lägenheter annonseras 

och beskrivs. 

En sammanfattning av de intervjuades svar har gjorts efter varje intervjufråga följt 

av en analys. Först presenteras byggbolagens intervjuer, därefter följer mäklarnas. 

Vidare presenteras ett resultat av branschfolkets intervjuer som har sammanfattats 

och analyserats individuellt. I Tabell i slutet av detta kapitel redovisas samtliga 

resultat från visningarna.  

6.1 Resultat av intervjuer med byggföretagen 

Hur utformningsprocessen av bostäderna ser ut 

Fem av sex företag upphandlar en arkitekt inför varje nytt byggprojekt. Gemensamt 

är också att företagen genomför marknadsanalyser för att fastställa vilken målgrupp 

som kan vara tilltänkt för projektet. En projektgrupp tillsätts vilken kan bestå av 

projektledare, ekonomer säljare o.d. varpå ett program arbetas fram. Detta program 

beskriver information om hur projektet skall utformas i stort; lägenhetsstorlekar, -

fördelning och funktioner mm. Programmet lämnas över till arkitekten som får viss 

frihet men måste hålla sig inom förbestämda ramar vid utformningen. Ett företag 

stack ut genom att alltid använda två arkitekter, vilken den ena var återkommande i 

nästan alla projekt. Andra nämnde att man gärna använder sig av samma arkitekter 

som tidigare för att de då är insatta i företagens krav och önskemål.  

Analys: Utformningsprocessen ser i princip likadan ut för samtliga företag. Förr 

byggde man sin egen bostad och utformade den efter sina egna behov och 

önskemål vilket resulterade i bostäder med mer detaljrikedom och personlighet. 

Idag är det arkitekter som ritar bostäder efter hur de förutsätter att människor vill 

bo, med utgångspunkt i företagens projektbeskrivning som begränsning. Detta gör 

att bostäderna blir mindre personliga och att individuella behov inte tillgodoses när 

bostäderna ska passa den stora massan. Risken för att bygga likriktat är därmed 

stor. Funktion och bekvämligheter ligger i fokus, vilket påvisar brister i Vitruvius 

triangel för en god bostad. 
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Vad företagen stack ut med i sin nyproduktion - USP 

Endast ett företag hade ett direkt och tydligt svar, övriga behövde fundera. Följande 

egenskaper är de som företagen slutligen framhävde; 

Analys: Här förväntades tydligare och mer direkta svar då företagen borde vilja 

konkurrera med varandra om köparna genom sin USP. Majoriteten hade ingen 

tydlig egenskap att framhäva och flera företag kan ha nämnt samma egenskaper. 

Endast två företag nämnde egenskaper som behandlar upplevelsevärden i bostaden. 

Återigen kom skönhet och utformning i andra hand.  

En anledning till att företagen inte har någon tydlig USP kan vara för att de inte 

känner något behov av detta, bostadsbristen gör att deras nyproduktion säljer snabbt 

ändå. 

Hur nyproduktionen skiljer sig mellan olika projekt inom företaget 

Gemensamt för företagen är att alla projekt är unika då det anpassas efter målgrupp 

och tomtens förutsättningar. Flera företag försöker ändå hitta modeller att 

återanvända i nya projekt för att effektivisera byggprocessen. 

Ett företag har som standard att använda likadana vitvaror, garderober och badrum i 

alla projekt. Ibland gör man avvikelser i utformning som t.ex. kan innebära en 

standardhöjning.  

Analys: Eftersom många företag vill hitta modeller och idéer att återanvända för att 

kapa projekterings- och produktionskostnader genom att effektivisera 

byggprocessen, spås därför en än mer likriktad framtid inom bostadsproduktionen. 

Då många byggföretag idag använder sig av prefabricerade byggelement i sin 

produktion bidrar detta till ett likartat uttryck. Detta standardiserade byggnadssätt 

kan liknas vid miljonprogrammets upprepning av typhus, om än i mindre skala. 
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Om dagens nyproduktion är likriktad och upplevelsefattig  

Resultatet redovisas i figur 15. Observera att resultatet endast inkluderar 

byggföretagens svar. 

 

 

Figur 15: Vad företagen tycker om dagens nyproduktion. 

Analys: Nästan alla företag håller med om att dagens nyproduktion är likriktad. 

 etta beror till stor del på dagens standardiserade byggande och viljan att 

bostäderna ska passa den stora massan. Att det är likriktat verkar inte oroa 

företagsrepresentanterna då deras bostäder möter köparnas krav om en bostad med 

god funktionalitet.  

Det enhälliga svaret om att nyproduktionen är likriktad stämmer överrens med hur 

företagen presenterat sina lägenheter på hemsidorna, då dessa beskrivningar i sig är 

väldigt lika mellan de konventionella företagen. Framförallt gäller detta 

beskrivningen av bostädernas insida.  

Hur kundundersökningar går till 

Dels genomförs undersökningar inför projektet dvs. marknadsanalyser, samt NKI 

efter projektets färdigställande. Två företag gör ytterligare undersökningar för att 

komplettera NKI undersökningarna. 

Analys: Här saknas undersökningar om arkitektoniska kvalitéer och 

upplevelsevärden i bostaden då främst NKI utförs. Då få eller inga mjuka värden 

undersöks är det svårt att få fram en helhet av hur bostadens inre upplevs, kontra 

hur väl den fungerar. Trots detta är det värt att lyfta fram att dessa undersökningar 

ändå genomförs. Det tyder på att företagen är intresserade av att förbättra sådant 

som köparna upplever saknas eller är mindre bra. Ett steg i rätt riktning för att 

förbättra undersökningarna är den komplettering som ett par av företagen väljer att 

göra, t.ex. genom hembesök. På så vis får de ökad förståelse för hur de boende 

upplever sina bostäder i praktiken. 

83% 

17% 

Likriktat & Upplevelsefattigt?    
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Hur kvalitéer som t.ex. axialitet, offentligt och privat samt rundgång bejakas 

vid utformandet av planlösningarna 

De flesta företagen säger att de olika kvalitéerna bejakas. Enstaka företag engagerar 

sig i frågan men de flesta förutsätter att arkitekten tänker på det vid utformningen. 

Se Tabell i kapitel 6.4 Resultat och analys av visningar.   

Analys: Byggherrarna upplevs generellt ha svagt intresse för kvalitéerna i fråga. De 

vill framförallt få fram en funktionell och välplanerad planritning då de anser att 

detta är vad som efterfrågas. Huruvida de eftersökta kvalitéerna uppfylls verkar 

dock vara mindre väsentligt. Enligt Forshed och Nylander bidrar dessa kvalitéer 

väsentligt till en god bostad, varför företagen borde vilja lägga större vikt och 

intresse vid dessa för att ytterligare eftersträva bra bostäder. 

Vad företagen valt att ändra/tillföra först i sin nyproduktion om de fått 

ekonomiskt bidrag, t.ex. fasad, material, teknik 

Svaren har sammanställts i Figur 16: Förändringar vid ekonomiskt bidrag. Den 

intervjuade fick ha flera svar. Inga svarsalternativ angavs. 

Kategorin Upplevelsevärden inkluderar Privat & Offentligt, Axialitet, Flexibilitet, 

Takhöjd och Rundgång. Funktion inkluderar tillgång till balkong samt funktionellt 

kök. Konstruktion inkluderas ny byggteknik och hållbarhet.  Material & Detaljer 

inkluderar materialval, ytfinish m.m. Övrigt inkluderar tillgång till 

gemensamhetslokaler, utvändig gestaltning och fler bostäder. Teknik inkluderar 

t.ex. solceller o.d. Inga svarsalternativ angavs. 

 

 

Figur 16: Förändringar vid ekonomiskt bidrag. 

Analys: Det finns inget tydligt mönster i vad företagen skulle välja att förändra, 

utan svaren skiljer sig mycket dem emellan. Då tre av åtta egenskaper som nämns 

behandlar den inre utformningen påvisar detta ändå tendenser till att företagen vill 

förbättra denna. 
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Hur den inre utformningen av bostäder kunde förändras om den intervjuade 

fick önska 

Svaren har sammanställts i figur 17. Den intervjuade fick ha flera svar. Inga 

svarsalternativ angavs. 

 

 

 

Figur 17: Önskad förändring av inre utformning 

Analys: Här finns ett mönster i vad företagsrepresentanterna skulle välja att 

förändra. Många skulle önska att man kunde införa fler och nya tekniska lösningar i 

bostäderna. Man kan återigen se att fokus ligger på bostadens funktionalitet.  

De kriterier som den intervjuade ansåg bidra till en god bostad samt karaktär 

personlighet  

Svaren har sammanställts i figur 18. Den intervjuade fick ha flera svar. Inga 

svarsalternativ gavs. 

Kategorin Upplevelsevärden inkluderar Privat & Offentligt, Axialitet, Flexibilitet, 

Takhöjd och Rundgång. Funktion inkluderar tillgång till balkong samt funktionellt 

kök. Konstruktion inkluderas ny byggteknik och hållbarhet.  Material & Detaljer 

inkluderar materialval, ytfinish m.m. Övrigt inkluderar tillgång till kommersiella 

och gemensamhetslokaler, utvändig gestaltning och fler bostäder. Teknik inkluderar 

t.ex. solceller o.d. Inga svarsalternativ angavs.  
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Figur 18: God Bostad 

Analys: När frågan blev mer personlig visade det sig att de kvalitéer som rör 

upplevelsen av bostaden blev betydligt mer framträdande. Detta påvisar betydelsen 

dessa har vid upplevelsen av en god bostad. Man kan därför tycka att kvalitéerna 

förtjänar mer uppmärksamhet vid utformandet och bör värdesättas högre. 

Företagens framtidsvisioner för nyproduktionen 

I figur 19, redovisas vad företagen vill utveckla i framtiden. Inga svarsalternativ 

angavs. 

 

 

Figur 19: Framtidsvisioner 

Analys: Inför framtiden var många eniga om att de ville bli mer kostnadseffektiva 

och genom detta skulle de även kunna öka sin produktionsvolym. Även att förbättra 

NKI-resultat var något som flera nämnde. Flera olika framtidsvisioner har tagits 
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upp men genomgående är produktionseffektivitet som kan kopplas till dagens 

industrialiserade byggsätt. Vilken inverkan denna kostnadseffektivisering kommer 

att ha på bostädernas inre utformning och om ett mer produktionseffektivt byggsätt 

leder till fler likartade bostäder kan man bara spekulera om. 

Kriterier för den intervjuades drömboende i form av en lägenhet  

“Mitt drömboende är hemtrevligt  lagom stort  typ 160 kvm  terrass och balkonger i 

flera väderstreck, lugnt läge men centralt, stort kök, bra avgränsning mellan privat 

och offentlig del, garage i huset, öppen spis, gärna sekelskifteslägenhet och två 

badrum.” (Ihse
4
) 

”Jag bor i hus och kommer (som det känns nu) aldrig mer att bo i lägenhet. Men för 

drömbostaden vill jag ha en helhet. Arkitekten ska ha tänkt på att få både husets 

och lägenhetens stil och känsla att hänga ihop. Lyckas man med det spelar det inte 

så stor roll om det är ny eller gammal stil. Förvaring ska finnas i alla rum och gärna 

lite dold. Köket ska vara ritat av någon som kan kök, det ska se snyggt ut men 

framför allt gå att använda på ett vettigt sätt. Takhöjden är mindre viktig så länge 

fönstersättningen är gjord med tanke och det ska finnas tillgång till 

balkong/uteplats.” (Andersson
5
) 

“En väl tilltagen etagelägenhet med en generös takterrass och smakfulla materialval 

utgör min egen drömbostad. Lägg därtill gemensamma ytor såsom 

övernattningslägenhet i föreningen.” (Sandberg
6
) 

“Min drömbostad har generösa fönsterytor  gärna till golv mot en stor terrass i 

söder eller västläge. Kök och vardagsrum har en halvöppen planslösning. 

Sovrummen ligger lite avskilda från de gemensamma ytorna. Sovrumsdelen har ett 

funktionellt badrum och den gemensamma har ett wc i anslutning till entrén. 

Samtliga sovrum har bra förvaring genom egen klädkammare eller generösa 

skjutdörrsgarderober. Ett mindre förråd/klädkammare finns i anslutning till entrén 

för förvaring av ytterkläder och skor.” (Rasmussen
7
) 

Analys: Denna fråga ställdes för att jämföra om de intervjuades preferenser om hur 

en bostad ska vara stämmer överens med hur bostäder utformas idag. Samtliga hade 

många svar som berörde bostadens funktionalitet men även andra mjuka 

egenskaper som stil och känsla nämndes.  

Föreställningen var att de intervjuade skulle ge mer målande beskrivningar av sina 

drömbostäder än vad de gjorde. Samtliga har ändå nämnt ett eller flera 

upplevelsevärden som kriterier, vars betydelse inte alltid framhävts i de andra 

frågorna.   

                                                 
4
 Erik Ihse projektchef Ikano Bostad, mailkonversation 2 maj 2014 

5
 Caroline Andersson projektledare Peab, mailintervju 6 maj 2014 

6
 Mattias Sandberg marknads- och försäljningschef Riksbyggen, intervju 22 april 2014  

7
 Allan Rasmussen projekteringschef JM, intervju 29 april 2014 
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Jämförelse figur 16 och 18 

 

 

Figur 16: Förändringar vid ekonomiskt bidrag. 

 

Figur 18: God Bostad. 

Analys: Jämför man svaren från vad företagen hade valt att ändra/förbättra om de 

fått ekonomiskt bidrag samt vad de tycker bidrar till en god bostad finner man att 

de skiljer sig åt. Se figur 16 och 18 ovan. De kategorier man främst ville satsa på 

vid ekonomiskt bidrag var Teknik, Konstruktion och Övrigt. De kategorier som var 

mest framträdande i fråga om vad som bidrar till en god bostad var 

Upplevelsevärden, Planlösning, Fönster och Förvaring. Att de olika frågorna har 

besvarats med så olika svar kan bero på två saker; antingen visar detta att man är 

nöjd med nivån på de tre sistnämnda kategorierna, och att man därför väljer att 

prioritera teknik- och konstruktionslösningar istället. Eller så prioriterar inte 

företagen de kategorier som de intervjuade själva tycker bidrar till en god bostad. 

Av detta kan man dra paralleller till vad företagen vill satsa på i framtiden vilket 

främst var Byggteknik och Kostnadseffektivisering. Det stämmer väl överens med 

de delar de hade valt att lägga ekonomiska resurser på. “Teknik och byggstomme är 

de kostnadstunga delarna i projekten“ (Caroline Andersson
8
).  

                                                 
8
 Caroline Andersson Projektledare Peab, mailkonversation 6 maj 2014 
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Något man kan konstatera av diagrammen ovan, men även sammantaget av 

samtliga intervjuer inklusive branschfolk och mäklare, är att förvaring efterfrågas 

och är något som företagen själva vill förbättra. 

6.2 Resultat av intervjuer med mäklarna 

Enligt mäklarna så efterfrågas framförallt funktionella boenden med bra 

planlösning, men man vill även ha charm och detaljer. T.ex. är det populärt med 

moderna eldstäder, istället för den äldre kakelugnen. En åsikt är att det som ger en 

bostad personlighet och karaktär är de som byggs i lokaler som ej från början var 

avsedda för boende. Även högt i tak anses bidra till god karaktär.  

Det som styr köpet är oftast pris och läge, dock finns det exempel på 

nyproducerade lägenheter vars interiör med ökad detaljrikedom såldes till ett högre 

pris jämfört med granntomten med en “vanlig” nyproduktion.  

Vad gäller planlösningen så gör man avsteg från en helt öppen planlösning mellan 

kök och vardagsrum, man vill ha halvöppet vilket medför ökad möblerbarhet. En 

mäklare anser att det som efterfrågas mest är mindre lägenheter, ettor och tvåor, 

men upplever att byggföretagen mest satsar på större lägenheter. De större 

lägenheterna bör ha ett extra badrum, vilket de oftast inte har idag utan endast en 

extra gästtoalett.  

Köparna bryr sig olika mycket om bostadens axialitet, rundgång och flexibilitet. 

Det styrs av hur marknaden ser ut; ibland vill man bara tillgodose boendebehovet. 

Generellt vill dock köparna ha god kvalité på material och man ser helst att det går 

en röd tråd genom hela byggnaden gällande materialval. Förändringsbara 

lägenheter för den “moderna familjen” verkar inte vara speciellt efterfrågat. 

I framtiden tror man främst att miljöfrågor kommer att influera bostadsbyggandet, 

exempelvis avfallskvarnar i köket. Även mer fokus på ergonomiska lösningar för 

det vardagliga arbetet i hemmet förväntas. 

Det råder delade meningar om att dagens nyproduktion är likriktad. Gemensamma 

åsikter är att byggbolagen bygger standardiserat, men sett till insidan menar ena 

parten att det är en neutral stil som ska passa många. 

En av mäklarna fick titta på två bifogade planlösningar i intervjun varav den 

föreställde en lägenhet från början av 1900-talet och den andra en nyproduktion. 

Följande kommenterades; 

Sekelskifteslägenhet – ”Typisk sekelskifteslägenhet pga. tjocka väggar, små 

badrum, burspråk, balkong som är monterade i efterhand, matsal och vardagsrum i 

fil. litet kök. 3 rum i fil. Balkong att sitta på, läget ligger förmodligen väldigt 

centralt.” 

 

Nyproduktion – ”urtyp av nyproduktion. Fönster i tre vädersträck, sovrum i 

hörnen, köket är tillräckligt stort för att avskärma med vägg. En bra lägenhet.” 

Analys: Mäklarna talar målande om detaljer och känsla i bostäderna men de var 

tydliga med att det är funktionalitet och bra planlösningar som efterfrågas på 
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marknaden. Att nyproducerade bostäder ofta säljs innan de är färdigställda genom 

att köparna endast tittar på planlösningar och visualiseringar talar för att man vid 

köp av nyproduktion är mer intresserad av att tillgodose ett behov. Ett tak över 

huvudet och funktionen att leva och bo, men vill inte missa chansen att få en 

bostad. . Mäklarna menar att man i en äldre bostad eftersöker känsla och detaljer 

som skapar mervärden, men köparna vill över lag ha charm och detaljer i sin bostad 

vilket betonar betydelsen av upplevelsekvalitéerna i fråga. 

Resultatet av mäklarnas intervjuer påvisar vikten av att haft med de i 

undersökningen då det framkommit svar och information som inte byggföretagen 

framhävt eller haft vetskap om, såsom framtida trender och satsningar. Mäklarna 

bekräftar teorin om att ökad detaljrikedom i bostaden ökar upplevelsen av denna 

och därmed kan bostaden säljas till ett högre pris. 

6.3 Resultat av intervju med Claudia Wörmann 

Claudia Wörmann, analyschef på svenska mäklarhuset, genomför en undersökning 

om hur människor upplever dagens nyproduktion. Claudia har själv arbetat som 

mäklare och sålt både nyproducerade och begagnade bostäder. Hon upplever en 

avsaknad av känslan och upplevelsen som finns i äldre bostäder och menar att man 

borde “ta godbitar från gamla hus och sätta in det i nya”.  äremot bör man akta sig 

för att kopiera gamla detaljer eftersom det lätt blir en pastisch. Köparna vill ofta ha 

en besjälad bostad med historia vilket är omöjligt att återskapa i en nyproduktion.  

Hon saknar “mjuka” värden som behandlar upplevelsen av bostaden i dagens N I 

undersökningar, vilket är en av orsakerna till att Claudia har startat sin egen 

undersökning.  

Claudia menar att dagens bostäder är funktionella med hög standard, men det finns 

en avsaknad av arkitektoniska kvalitéer. Trots att funktionen i dagens bostäder 

värderas så högt saknas fortfarande lösningar på långvariga problem så som 

sopsortering, utrymme för köksmaskiner samt mer förvaring. För att ha råd att bo 

idag krävs smarta lösningar!  

Bostäder idag måste vara tillgängliga och det finns normer och regler som måste 

följas vid utformningen, men detta borde ses som en utmaning snarare än en 

begränsning. Claudia saknar “wow-faktorn” och efterfrågar mer spännande 

planlösningar som inbjuder till spontana möten. En bra bostad ska enligt henne ha 

en lite annorlunda och oväntad planlösning, bra förvaring och vara flexibel. Detta 

tillsammans med inredningen med möbler och prylar ger bostaden dess karaktär. 

Hon säger också att det är svårt att uppfatta skillnaden mellan en bra och mindre 

bra bostad, man måste fysiskt på plats uppleva känslan.  

I undersökningen som genomförs upplever Claudia att folk är mycket engagerade 

vilket indikerar ett stort intresse för utformningens betydelse. Hon säger också att 

byggbolagen idag är allt för fokuserade på att bygga billigt och utbrister “ska vi bo 

i papperslådor i framtiden?” Trots detta tror Claudia att byggbolagen i framtiden 

kommer att vilja sticka ut med sin nyproduktion  “producenterna måste våga!” 

(Wörmann). 
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Analys: Claudias undersökning har uppkommit då hon har känt en 

avsaknad av upplevelse och detaljer i nyproducerade lägenheter. Då hon har jobbat 

med både begagnade och nyproducerade lägenheter sitter hon inne med en hel del 

erfarenhet om vad som produceras och efterfrågas på marknaden. Detta gör att 

Claudia har bra belägg för sina åsikter och stärker därmed föreställningen om att 

dagens nyproduktion är likriktad och upplevelsefattig. Återigen kommer man 

tillbaka till att det är p.g.a. det funktionella och industrialiserade byggandet som 

man har tappat den kärlek och omsorg som fanns när man byggde sina egna 

bostäder i början av 1900-talet. 

Claudia är inte ensam om att ha uppmärksammat nyproduktionens avsaknad av 

mjuka värden i bostaden, utan fler undersökningar pågår för att uppmärksamma 

detta, t.ex. Tyréns BoTrender 2012. 

6.4 Resultat av intervju med Jerker Söderlind 

Jerker menar att det är dagens stränga regelsystem som styr hur lägenheterna kan 

utformas vilket bidrar till att det blir likriktat. Hade byggindustrin fått bygga som 

de ville skulle det vara mer likt bilindustrin där man har mycket större möjligheter 

att individanpassa produkten. Ofta är målgruppen som företagen bygger åt 

anonyma och man väljer därför material som tilltalar alla. Han påpekar dock att 

folk i sig inte är likriktade(!) utan att det är ett mer inhomogent samhälle idag än 

det var förr. Jerker anser att byggindustrin borde arbeta mer med halvfabrikat likt 

som andra länder redan gör. Man köper då ett skal som består av bärande väggar 

och installationer och får sedan möjligheter att utforma sitt hem efter personligt 

tycke och smak samt individuella behov. Bakomliggande orsaker till dagens 

neutrala utformning menar Jerker är en enkelspårig arkitektkår, dåligt regelsystem 

och byggföretagens vinstbaserade produktionssätt. 

Det som efterfrågas på marknaden tycker Jerker tillgodoses, men att utbudet inte är 

tillräckligt. Han efterfrågar walk-in-skafferi och anser att det är brist på små 

lägenheter.  etta anser han orsakas av “det upp-och-nedvända regelsystemet”. För 

den övre medelklassen finns det gott om bostäder men det som det är brist på är 

mer exklusiva bostäder samt bostäder för låginkomsttagare. Student- och 

smålägenheter blir idag onödigt dyra då reglerna säger att alla bostäder ska vara 

handikappsanpassade men nu pågår förslag för att förändra dessa regler.  

Ett av de största problemen som svenskt byggande möter idag är de stränga 

restriktionerna för markområden som ej får bebyggas. Detta tillsammans med en 

långsam och byråkratisk process bidrar till den bostadsbrist som finns i dagens 

samhälle.  

Enligt Jerker är dagens arkitektur absolut likriktad, men han vill inte själv 

bestämma vad som ska byggas på marknaden utan vill se att fler får bestämma 

själva. Han menar att man bör bygga efter helt nya regler; “Börja med att ta bort 

ALLA regler  och bygg sen upp de regler som behövs”.  
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Jerker är ganska neutral i stilfrågan, men vad gäller en bostads karaktär och 

personlighet anser han att följande egenskaper är viktiga; 

 Det kan vara märken och spår efter historia. 

 Bostaden ser inte ut idag som den gjorde från början. 

 Funktionen har förändrats under tiden - fått nya ändamål, t.ex. spårhall blev 

museum. 

 Många händer och hjärnor som har gjort att det blivit som det ser ut. Slump 

och förändring! Detta ger bostaden själ. 

Analys: Att Jerker kan lyfta fram egenskaper i en bostad som skapar karaktär och 

personlighet utan att hänvisa till en specifik stil påvisar att det finns kvalitéer som 

inte är stilberoende. Det borde därför gå att skapa fler stilneutrala bostäder med 

dessa attribut. 

Att bygga halvfabrikat skulle med största sannolikhet bidra till en mer varierad 

utformning i bostäderna då köparna helt eller delvis får inreda själva. Då skulle den 

extra omsorgen och val av material och detaljer återigen bli en del av bostadsköpet 

och hemmen skulle bli mer personliga och återspegla dagens inhomogena samhälle. 

Däremot kan man ifrågasätta hur logistiken ska lösas vid färdigställning och 

inflyttning av dessa halvfabrikat. 

Åsikterna om att dagens likriktade bostäder delvis beror på stränga regelverk kan 

bl.a. kopplas till teorin då Svensk Standard t.ex. kräver minimimått och vilket 

begränsar kreativiteten vid utformningen i viss mån. 

6.5 Resultat och analys av visningar 

Från varje lägenhet finns bilder som representerar de kategorier som bedömts. 

Samtliga bilder kan ses i bilaga E. Ett urval presenteras även nedan. Resultaten från 

samtliga visningar har även sammanställts i en tabell som kan ses i kap. 6.5.  

Material och detaljer 

Resultat: Tydliga skillnader var att samtliga konventionella lägenheter hade 

ekparkett som standard, vita lättdörrar, vitmålade väggar och bjälklagsskarvar i 

taket. De nischade och begagnade lägenheterna hade å andra sidan varierade 

material på golven, massiva dörrblad i varierande kulör och inga synliga skarvar i 

taket. Se exempel på detta nedan i figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Fr.v. Fönsternisch, enstavigt parkettgolv, svarta massiva dörrhandtag. 
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Analys: Resultatet var inte överraskande. Material och detaljer skiljer sig en hel del 

mellan de olika grupperna och man kan se att det finns likheter mellan de nischade 

och begagnade lägenheterna då de har tagit fasta på liknande kvalitéer i bostaden. 

Trots detta är dessa lägenheter inte stilmässigt lika varandra. 

Materialval, som enligt Forshed och Nylander har stor betydelse i bostaden, har 

uppenbarligen påvisats göra skillnad då det har skiljt de nischade företagens 

bostäder från de konventionella.  

Valet av material stärker teorin om att de konventionella företagen är likriktade då 

samtliga av dessa presenterar samma eller likartade material i golv, väggar osv. i 

sina lägenhetsbeskrivningar på hemsidorna. 

Dagsljus 

Resultat: Hos de konventionella företagen var fönsternischerna för det mesta raka 

samt att spröjs och mittposter saknades. De nischade företagen hade raka 

fönsternischer, men andra detaljer hade framhävts. I den ena lägenheten hade man 

klätt fönsternischerna med breda vitlaserade ekbrädor som anslöt det likadant 

utförda golvet. Den andra lägenheten hade stora 4-luftsfönster med spröjs. 

 

Figur 21: Fönster & Dagsljus i de nischade lägenheterna 

Analys: De konventionella bolagen är väldigt avskalade och neutrala och detta ser 

man även på deras fönster. De är stora dvs. funktionella för att de släpper in mkt 

ljus. De är neutrala och avskalade för att de inte har spröjs och få mittposter. 

Fördelar med fönster utan spröjs är att de är billigare samt lättare att tvätta.  

I de begagnade lägenheterna är fönster utsmyckade med både spröjs och speglade 

och sneda nischer vilket ger ett mjukare och mer spännande ljusinsläpp jämfört 

med ett avskalat fönster. Man lade bevisligen mer omsorg på utformningen av 

fönster i bostaden under sekelskiftet. Fönster har påverkan på fasadens gestaltning 

och påverkar därmed stadsbilden vilket gör att vissa begränsningar kan finnas 

angående utformningen av dessa. 
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Generalitet och flexibilitet 

Resultat: Ingen av de nyproducerade lägenheterna upplevdes ha någon av dessa 

kvalitéer, medan båda begagnade lägenheter hade det.  

Analys: Idag vill man bygga ytsnålt och kostnadseffektivt. Lägenheter idag är 

därför generellt mycket mindre än de som byggdes runt sekelskiftet. Man har inte 

“råd” att lägga extra kvadratmetrar på att skapa generella rum med olika 

användningsområden. Trots att det ibland pratas om den “moderna familjen” och 

att bostäder ska kunna anpassas efter varannan vecka-boende så verkar detta inte 

vara något som varken byggbolag eller köpare prioriterar.   

Axialitet 

Resultat: Alla konventionella lägenheter hade minst en axel. De nischade 

lägenheterna hade även de bra axialitet i anknytning till fönster. De begagnade 

lägenheterna hade generellt fler och längre axlar vilka även de var knutna till ett 

fönster. 

Analys: Problemet i de konventionella lägenheterna var ofta att axlarna inte hade 

två självklart intressanta utgångspunkter, men trots det hade dessa lägenheter flera 

axlar som kunde märkas ut på ritningarna. I de nischade lägenheterna var 

axialiteten mer påtaglig även om det inte alltid fanns många axlar. Utmärkande i de 

begagnade var att de flesta axlarna utgick ifrån entrén, vilket är det första man möts 

av när man äntrar bostaden. 

   

Figur 22: Axialitet från entrén & planritning i en begagnad lägenhet    

Rörelse/rundgång 

Resultat: Endast en av de konventionella samt en av de nischade lägenheterna hade 

möjlighet till rundgång. Båda de begagnade lägenheterna hade möjlighet till 

rundgång på två eller tre olika sätt.  

Analys: rundgång kan i många fall bidra med kommunikationsytor som t.ex. 

korridorer, vilket man i dagens byggande helst vill undvika då det inte är 
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yteffektivt. Däremot går det att skapa en spännande planlösning med rundgång utan 

att få dessa extra ytor och ett bra exempel på detta är lägenheten t.v. i figur 23 

nedan. Ofta utformar man inte lägenheterna med rundgång för att 

tillgänglighetskraven enligt Svensk Standard då blir svåra att uppfylla. 

 

Figur 23: Rundgång nyproduktion & Rundgång sekelskifteslägenhet 

Rumsorganisation/offentligt och privat 

Resultat: I samtliga lägenheter fanns det rum som var avsedda att sova i och rum 

som var avsedda att umgås i. Uppdelningen mellan offentligt och privat var dock 

olika bra i lägenheterna, vilket redovisas i tabell senare i detta kapitel.  

Analys: Skillnaden mellan hur bra uppdelade de var mellan offentligt och privat 

hade att göra med kontakten utrymmena emellan. En bra lösning på hur man kan 

separera och tydliggöra gränsen mellan offentligt kan ses i planlösningen nedan där 

de privata delarna markerats. Inga tydliga skillnader eller likheter kunde urskiljas 

mellan de olika lägenhetstyperna.  

 

Figur 24: Offentligt & Privat 
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6.6 Tabell 
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6.7 Sammanfattning resultat 

Efter sammanställande av samtliga intervjuer kunde det konstateras att hela 80 % 

av de intervjuade anser att dagens nyproduktion är likriktad och upplevelsefattig.  

 

 

Figur 25: Vad samtliga intervjuade tycker om dagens nyproduktion. 
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7.  iskussion 

Under arbetets gång har gensvar getts för föreställningen om att dagens 

nyproduktion är likriktad och upplevelsefattig. I och med att personer med olika 

professioner inom branschen har intervjuats har resultatet kunnat diskuteras utifrån 

olika perspektiv. Dessutom diskuteras om metoden varit den rätta. 

7.1 Resultatdiskussion:  

Då det under intervjuerna visat sig att kostnadseffektivitet ofta står i centrum för 

byggföretagen idag, samt att nyproduktionen tillgodoser de mest basala behov som 

marknaden efterfrågar, är det inte förvånande att byggföretagen väljer att bygga 

som de gör. Det som däremot förvånar är att de inte känner ett behov av att nischa 

sig eller sticka ut för att på så vis bli mer konkurrenskraftiga, utan ändå väljer att 

bygga så pass likriktat företagen emellan. Bara en sådan sak som att kunna kliva in 

i en bostad och kunna ana vem som står som producent borde vara bra 

marknadsföring och därmed ligga i företagens intresse?  

7.1.1 Dagens nyproduktion 

Nyproduktionen bidrar idag till en minskning av bostadsbristen samt tillgodoser de 

efterfrågade behoven i en bostad, men frågan är om dessa lägenheter även 

tillgodoser framtida behov? Att bygga upplevelsefattiga bostäder som i framtiden, 

när bostadsbristen förhoppningsvis är tillgodosedd, kanske inte längre uppskattas 

känns inte hållbart. Kommer dessa bostäder att ratas likt byggnader från 

miljonprogrammet som även de var funktionella och uppskattade till en början? Är 

detta vad som händer när man prioriterar funktion och effektivitet och åsidosätter 

skönhet och upplevelse?  

För att generalisera dagens läge så finns det två alternativ på marknaden; antingen 

köper man en sekelskifteslägenhet med alla detaljer, stuckaturer m.m., eller så 

köper man en nyproducerad, avskalad och funktionell lägenhet. Finns det inget 

mellanting? Det handlar inte om att kopiera och skapa pastischer av gamla detaljer i 

nyproduktionen, utan att hämta inspiration från äldre bostäder och göra en modern 

tappning av dessa för att få med de upplevelsevärden som detaljerna bidrar med. Ta 

bara det exemplet med kakelugnar som ersatts av moderna eldstäder och som idag 

är mycket uppskattat! Å andra sidan, vad är det för fel med att skapa pastischer? 

Det bör dock lyftas fram att det finns vissa alternativ till dessa två lägenhetstyper, 

men att de är få. Exempel på sådana lägenheter är de som byggts av de nischade 

företag som har studerats i denna undersökning. Dessa lägenheter har visserligen 

två helt olika stilar, men gemensamt är att de sticker ut gentemot de konventionella 

och att det var en unik känsla i bostäderna. Det finns bortsett från stilen även 

detaljer och spännande materialval att titta på och de besitter flera av de 

upplevelsekvalitéer som undersökts.   

Självklart är det omöjligt att spå en framtid om vad som kommer att uppskattas 

eller inte, men viktigt att framhävas är att det inte är en stilförändring i sig som 

efterfrågas. Varje stil har sin tid i historien, precis som snickarglädjen och funkis-

husen. Variationen som efterfrågas kan uppnås genom varierande planlösningar, 
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materialval och detaljer, vilket inte innebär ett avkall på funktionaliteten eller en 

viss stil. Fortfarande ska köparen ha möjlighet att sätta sin personliga prägel på 

bostaden men att man ska ha ett varierat grundutbud att utgå ifrån. Att ha en neutral 

stil i lägenheterna är förstås en bra förutsättning för att den ska passa många, men 

vem är det som säger att ek är mer neutralt än ask som golvmaterial? Som Jerker 

Söderlind nämner så är inte samhället homogent och köparna är inte likriktade, 

därför bör ett bredare och mer varierat utbud finnas att tillgå på marknaden. 

Det ska poängteras att det inte är något fel eller dåligt med de konventionella 

företagens nyproduktion, de uppfyller de krav som finns idag och de håller en hög 

standard samt att de hela tiden eftersträvar förbättringar för att tillgodose köparnas 

önskemål. Eftersom att det är dessa företag som dominerar marknaden med sin 

nyproduktion, skulle det därmed resultera i en märkbar variation om bara någon av 

dem skulle våga sticka ut och göra en förändring. Att en standardisering av 

produktionen eftersträvas inom företagen är inget som ifrågasätts, dock behöver 

detta inte innebära att produktionen företagen emellan ska vara lika! Så varför 

byggs det då så pass likriktat? 

Ett exempel en teknisk detalj som kan variera utformningen är fönsternischerna. 

Snedställda nischer bidrar inte bara till ett förbättrat ljusinsläpp utan har även 

konstruktionsmässiga fördelar i en prefabricerad betongvägg. Ett rätvinkligt hörn 

som normalt uppstår i en rak fönsternisch spricker lättare än ett trubbigt. Det skulle 

vara intressant att ytterligare se över hur prefabricerade element kan alterneras och 

bidra till ett mer varierat uttryck i nyproduktionen. 

7.1.2 Indirekta faktorer som påverkar utformningen 

I dagens byggindustri är prefab och en upprepning av standardiserade element en 

förutsättning för att uppnå produktions- och kostnadseffektivitet. I produktionen har 

det visat sig att man eftersträvar fyrkantighet och raka linjer för att underlätta 

processen, producenterna undviker asymmetriska vinklar och rundade hörn. Det har 

även framkommit att krav som ställs i BBR, bl.a. tillgänglighetskrav, begränsar 

förutsättningarna för kreativitet i utformningen. Resultatet blir därför ofta de 

lådliknande hus med avskalade och kantiga former som är typiska för 2000-talets 

arkitektur och som även avspeglas i bostädernas planlösningar och inre utformning.  

Dagens likriktade bostäder beror, enligt Jerker Söderlind, till stor del på 

arkitekterna samt stränga regelverk. Det ska dock betonas att det fortfarande är 

byggföretagen som står som slutlig producent av bostäderna! Det kan vara svårt att 

förändra regelverket, men företagen har fortfarande möjlighet att påverka 

betydelsen av arkitektens roll och kan därmed få en mer varierad slutprodukt om de 

så önskar. Arkitekterna styrs mycket av byggföretagen idag, vilket kan vara en av 

anledningarna till varför nyproduktionen ser ut som den gör.  

Något annat som indirekt påverkar bostadsutformningen är de detaljplaner som 

kommunerna styr över. Dessa planer reglerar stadsbilden och därmed utformning 

av fasader i viss mån. Enligt byggföretagen och mäklarna vill man ofta att 

omgivning, fasad och insida ska hänga ihop, vilket gör att fasadens utseende 

indirekt styr den inre utformingen. Dessutom är det kommunen som ansvarar för 

markupphandlingen, vilken ofta är utformad på ett sätt som nästan uteslutande 

passar de stora byggföretagen. Ett projekt som omfattar t.ex. ett nytt bostadsområde 
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är omöjligt för ett mindre företag att klara av på egen hand, vilket ofta leder till att 

de stora företagen som bygger mest får bygga mer. Detta kan också vara en 

bidragande orsak till den likriktade byggnationen, eftersom företagen gärna 

upprepar sin produktion för att vara kostnadseffektiva. Ett mer småskaligt 

byggande och en markupphandling i mindre delprojekt skulle förmodligen leda till 

större variation i byggnationen då mindre företag skulle kunna ta sig an projekten.   

Ytterligare en anledning till att bostäderna ser ut som dem gör idag är de höga 

bostadspriserna som råder på marknaden, vilket tvingar många byggföretag till att 

producera än mer yteffektiva hus. Med de små ytorna och de tillgänglighetskrav 

som finns är det svårt att få in t.ex. rundgång eller generella rum i lägenheten.  

Kostnadseffektivitet eftersträvas i dagens nyproduktion men frågan är hur lågt man 

ska tillåta att produktionskostaderna pressas för de bostäder som ska vara 

funktionella, hållbara och attraktiva i 100 år? Det krävs mer omsorg och kärlek i 

utformningen av dagens bostäder om vi inte vill “bo i papplådor i framtiden” som 

Claudia Wörmann uttrycker sig. Den likriktade marknaden bör ifrågasättas och 

utformningen få mer uppmärksamhet innan vi bosätter oss i kartonger med hög 

standard. Bostadsbyggandet borde istället ses som en kostnadseffektiv investering 

för framtiden där omsorg och långsiktigt tänkande prioriteras framför besparingar 

som leder till missnöje på lång sikt.  Om man vill kunna uppnå hållbara och goda 

bostäder med spännande arkitektur måste man kanske våga satsa mer på detaljer 

och hitta nya lösningar i produktionen - utveckla nya idéer, inte låta urvattnade 

kompromisser och begränsande regler ta överhanden! 

7.1.3 Undersökningar om upplevd bostad 

I dagens läge köps ofta nyproducerade bostäder utan att de fysiskt har besökts på 

plats vilket kan liknas vid att “köpa grisen i säcken”. Genom att bara studera 

planritningar och visualiseringar kan man endast föreställa sig hur bostaden 

kommer att upplevas. Trots det är de nyinflyttade ofta nöjda med sin bostad till en 

början och företagen får höga värden i NKI-undersökningarna. Dessa resultat 

tenderar att försämras till den undersökningen som sker efter två år, vilket företagen 

själva inte alltid vet orsaken till. Visserligen skiljer sig den första och andra 

undersökningen från varandra till viss del, men det slutliga resultatet rör ändå den 

totala nöjdheten av bostaden i båda fallen. Kan det bero på att man till en början är 

lycklig över att äntligen ha fått en lägenhet, men när detta behag har lagt sig inser 

man kanske att man hade förväntat sig mer av sin bostad? Kanske är de funktioner 

som NKI-undersökningarna studerar viktiga till en början för de boende, men att 

avsaknaden av de omätbara mjuka värdena och de arkitektoniska kvalitéerna 

speglar sig i det försämrade värdet i NKI-garanti. Har dessa värden större inverkan 

på hur nöjda köparna är med sin bostad över på sikt vad man tidigare trott? 

Då arbetet inleddes fanns ingen vetskap om pågående forskning eller 

undersökningar om ämnet, bortsett från NKI, men under processens gång 

uppdagades både Claudia Wörmanns Nyproduktionspanel samt Tyréns studier 

BoTrender 2012.  I nämnda undersökningar ser man närmare på fler mjuka värden 

jämfört med de NKI-undersökningar som genomförs, på så vis får man reda på hur 

dagens bostäder upplevs. Att dessa undersökningar behandlar hur bostäder upplevs 

och dessutom görs nu var en intressant upptäckt då de stärkte teorin om att det 

saknas kvalitéer som bidrar till en god bostad i nyproduktionen. 
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7.2 Metoddiskussion: 

Kontakten med företagen hade kunnat göras i ett tidigare skede än vad som gjordes, 

då en intervju förstås var svår att få till med kort varsel. Då det därmed uppstod en 

väntan inför intervjuerna gjorde detta att rapportskrivandet stod stilla under en tid. 

Nästan alla företag som tillfrågades ställde upp på en intervju, vilket gav goda 

resultat. Kontakten med de medverkande företagen var mycket god, även efter 

genomförandet av intervjuerna då kompletterande frågor ställdes via mail.  

Valet av byggföretag var lyckat då det blev en bra blandning mellan konventionella 

och nischade företag. De nischade visade exempel på hur utformningen kan 

varieras, vilket var förhoppningen och anledningen till att de var med i 

undersökningen.  Även om fler företag hade kunnat medverka i undersökningen för 

att på så vis få ett ännu mer rättvist svar, var de konventionella företagen i sig ändå 

representativa då de är några av de största byggföretagen i Sverige. 

Valet att intervjua personer fysiskt på plats framför att endast skicka frågeformulär 

var att föredra då fler spontana frågor och diskussioner kunde uppstå. Eftersom 

många frågor dessutom rörde mer subjektiva bedömningar var därför denna metod, 

tillsammans med visningarna, ett bra sätt för att få ut mer beskrivande information 

från de intervjuade. Däremot blev det svårare att sammanställa tydliga och konkreta 

resultat när de intervjuade fick svara så pass fritt.  

Att en blandning av yrkesrepresentanter deltog vid intervjuerna gav en bredare 

inblick i hur både utformningen går till, prioriteras och vad som efterfrågas och 

saknas;  

 Mäklarna jobbar i direkt kontakt med köparna och får veta där och då vid 

plats vad som uppskattas och säljer i en lägenhet.  

 Byggföretagen har koll på vad som ska byggas rent funktionellt för att 

tillgodose köparnas behov.  

 Ett komplement till dessa två grupper var det övriga branschfolket som 

kom att representera en mer debatterande och ifrågasättande part.  

Samtliga intervjuade hade god erfarenhet och bra inblick i branschen. 

Branschfolket var inte inledningsvis tilltänka att kontaktas utan uppkom under 

arbetets gång genom företagskontakter. De bidrog med mycket intressant 

information och spännande åsikter. Blandningen av dessa tre grupper, byggföretag, 

mäklare och branschfolk, kunde bidra till en förstärkt slutsats om att marknaden är 

likriktad och upplevelsefattig, då svaren har varit relativt enhälliga från samtliga 

parter. 

Under intervjuerna gavs inga svarsalternativ då den intervjuades svar inte skulle 

styras, utan frågorna skulle vara helt öppna. Förhoppningen var att detta skulle 

resultera i mera representativa svar som visade vad företagen själva prioriterade och 

i vilken ordning. Svaren borde vara representativa för hela företaget, men i vissa 

frågor kan svaren ha varierat beroende på vilken position den intervjuade hade 

inom företaget. Denna eventuella felmarginal accepterades då det inte fanns tid för 

fler intervjuer i förhållande till arbetets omfattning. 
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Hade mer tid funnits skulle även arkitekter ha kontaktats för att få deras syn på 

frågeställningen då de till stor del är ansvariga för hur resultaten ter sig. Varför 

arkitekter inte inkluderades från början var för att byggföretagen ansågs vara de 

som styr slutprodukten, och därmed vara mest intressanta att studera. Under 

intervjuerna upptäcktes däremot att det hade varit intressant att intervjua även 

arkitekter. Detta för att se hur pass fria händer de får vid uppdrag från byggföretag, 

samt hur de ramar som begränsar arkitekten ser ut. Idén uppkom dock för sent, så 

någon respons från arkitekterna som kontaktades hann aldrig fås.  

För att kunna jämföra vad köparna efterfrågar på marknaden med vad som faktiskt 

produceras behövdes ett underlag. Detta underlag hade eventuellt kunnat 

införskaffas genom en egen enkätundersökning, men oron för att en sådan 

undersökning inte skulle bli tillräckligt omfattande och därmed sakna validitet 

gjorde att det valdes bort. Förhoppningen var istället att kunna ta del av företagens 

egna kundundersökningar, men senare uppdagades att dessa inte alls innehöll den 

information som förmodats. Genom mäklarna kunde vissa av köparnas preferenser 

indikeras, men om en omfattande enkätundersökning genomförts hade resultatet 

blivit mer representativt. 

Då företagens egna NKI-undersökningar inte behandlar de frågor som undersöker 

vad köparna efterfrågar och uppskattar på ett mer abstrakt plan, ansågs dessa 

bristfälliga som underlag till arbetet. Att ta fram en ny undersökning som tar reda 

på hur bostäder upplevs och behandlar både hårda och mjuka värden skulle kunna 

vara ett projekt för framtiden. En sådan undersökning skulle förmodligen kunna 

användas som underlag vid företagens framtida utformningsprocesser.  

Att visningar besöktes var ett mycket bra komplement till intervjuerna samt en 

förutsättning för att kunna undersöka de kvalitéer som bedömningarna utgick ifrån. 

Fler lägenheter hade däremot kunnat besökas för att få ett mer representativt 

resultat, men återigen var tidsbristen ett faktum. 
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8. Slutsats 

Den svenska nyproduktionen av bostadsrätter är likriktad och upplevelsefattig. 

Det finns mindre byggföretag på marknaden som valt att nischa sig, men det är de 

stora bolagen som dominerar och därmed deras nyproduktion som syns mest. De 

stora företagen bär därför ett stort ansvar för den likriktade marknaden  

Prefabricerade och standardiserade byggmetoder bidrar till det likriktade resultatet.  

Nyproduktionsmarknaden i Stockholmsområdet är den dominerande just nu. Det är 

där man bygger mest, där det är störst efterfrågan och där de bästa förutsättningarna 

för en varierad utformning finns. Det är där, om någonstans, företagen har 

möjlighet att skapa ett mer varierat utbud genom att våga bygga nischade och mer 

upplevelserika bostäder. 
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BILAGA B Intervjumall 

 

Intervjumall byggföretag 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

-Vem har möjlighet att påverka? 

-Hur stor roll har arkitekten?  

 Har Ni något i er nyproduktion som Ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, gentemot andra bolag? USP? 

 Skiljer sig de olika projekten i er egen nyproduktion sett till utformningen? 

Exempel på vad? (planlösningar, materialval etc.) 

 Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. -Är det upplevelsefattigt? 

 Kundundersökningar; hur går de till? Vilka målgrupper, VAD undersöks? 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 Om Ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade Ni ändrat/tillfört först i 

nyproduktionen? (Fasaden/ materialval/ inredning/ teknik eller liknande) 

 Om Ni fick önska, hur skulle den inre utformningen av bostäderna kunna 

förändras?  

 Vilka kriterier tycker Ni bidrar till en god bostad? 

 Vad tycker Ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

 Hur ser era framtidsvisioner ut för nyproduktionen? 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form utav en lägenhet) 

-nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning,  

-takhöjd etc. 
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Intervjumall Mäklare 

 

 Vad upplever ni att köparna efterfrågar på marknaden idag? 

- Yta/planlösning/material/detaljer etc. 

 Stämmer det överens med hur utbudet av nyproducerade lägenheter ser ut? 

 Kakelugnar ser man i princip aldrig i nyproducerade lägenheter. Trots detta 

verkar det vara en uppskattad detalj i hemmen. Vad beror detta på? är det 

endast en ekonomisk fråga? 

 Upplever ni att ökad detaljrikedom i bostäderna får köparna att betala mer? 

ex. lister, stukaturer, spegeldörrar, fönster. etc. 

 Upplever ni att köparna uppskattar/lägger märke till kvalitéer som ex. 

axialitet, offentliga och privata utrymmen, rundgång?  

 Uppskattas ökad kvalité på material och naturliga material? 

 Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, är det fortfarande en lika 

stor trend? 

 Upplever ni att dagens nyproduktion är likriktad? 

 Vad tycker ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

 Nya trender, influenser som ni ser är på ingång? (invändigt) 

 Finns det något ni skulle vilja se mer utav på marknaden? (invändigt) 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form utav en lägenhet) 

- nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning,  

-takhöjd etc. 

 Studera dessa två lägenheter och beskriv dem utifrån det ni kan se på 

planlösningen som ni hade gjort vid en eventuell försäljning. Vad lyfts 

fram, vilka kvalitéer framhävs? 
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BILAGA C Planritningar 

 

 

Rundgånglägenhet nr:4 

 

Rundgång lägenhet nr:5 
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Rundgånglägenhet nr:7 

 

Rundgånglägenhet nr:8 
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Axialitet i lägenhet nr: 1 

 

Axialitet lägenhet nr: 2 
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Axialitet lägenhet nr: 3 

 

Axialitet lägenhet nr: 4 
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Axialitet lägenhet nr:5 

 

Axialitet lägenhet nr: 6 
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Axialitet lägenhet nr: 7 

 

Axialitet lägenhet nr:8 
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Offentligt &Privat lägenhet nr:1 

 

Offentligt &Privat lägenhet nr:2 
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Offentligt &Privat lägenhet nr:3 

 

Offentligt &Privat lägenhet nr:4 
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Offentligt &Privat lägenhet nr:5 

 

Offentligt &Privat lägenhet nr:6 
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Offentligt &Privat lägenhet nr:7 

 

Offentligt &Privat lägenhet nr:8 
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BILAGA D Intervjuer 

 
Intervju 29/4-2014 

JM – Projekteringschef Allan Rasmussen 
 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

-Vem har möjlighet att påverka? 

-Hur stor roll har arkitekten?  

 

Först gör man en översiktlig marknadsanalys där man tar reda på vad som 

efterfrågas, betalvilja och kundgrupp. Sen tar man fram en DP och gör ett beslut 

på att det ska byggas. Efter det görs en grundlig marknadsanalys där man ser 

över vilka bra USP:ar som ska tas fram i projektet. Man tar sedan fram ett 

projektprogram som överlämnas till arkitekten som JM har avtal med. I 

programmet finns lägenhetsfördelning, rumsfördelning och storlek på dessa och 

även beskrivningar som öppen planlösning eller inte. Programmet kan ibland 

vara väldigt detaljerat men det varierar. Dock styr man väldigt lite över 

planlösningen, det överlåter man till arkitekten. Projektprogrammet begränsar 

arkitekten en aning för att de inte ska “sväva iväg” så att det blir för dyrt  men 

eftersom de har långtidskontrakt med arkitekter så har de bra kännedom om JM 

och vet därför ofta vad de vill ha. 

 

Vid projekt där DP ställer krav på exakta mått med pressade ytor etc. måste 

detaljprojekteringen vara klar upp till åtta år innan bygget är färdigställt, 

beroende på projektets omfattning. När kraven på tillgänglighet ska vidtas på 

pressade ytor får ingenting ändras under projektets gång utan måste spikas i ett 

tidigt skede. Ändringar under byggprocessen skulle påverka projekteringen för 

mkt. 

 

 Har Ni något i er nyproduktion som Ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, gentemot andra bolag? USP? 

 

- Vi är Sveriges ledande bostadsproducent  

- Vi tillgodoser vad kunden vill ha  

- Vi har många bostäder med hög kvalité  

- Vi är bättre på planlösningar än andra, därför ska köparna välja oss. 

 

JM har bra finish i lägenheterna, så kunderna är nöjda och upplever sällan några 

fel. JM har haft högst NKI fem år i rad, dock ser man en trend i att NKI sjunker 

vid andra undersökningen som görs 2 år efter inflyttning.  

 

JMs standard i nyproduktionen håller den generellt höga standarden som är i 

Sverige idag, men är inte högre än så. Lägenheterna i sig själva utmärker sig inte 

så mycket. 
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 Skiljer sig de olika projekten i er egen nyproduktion sett till 

utformningen? Exempel på vad? (planlösningar, materialval etc.) 

 

Man försöker återanvända modeller i olika projekt, men svårt eftersom varje 

projekt är unikt med olika förutsättningar och omständigheter. Allan upplever 

däremot att JMs bostäder är rätt lika, men att köparna inte tänker på det eftersom 

att de inte tittar på ALLA projekt som JM bygger. Det som kan skilja är de olika 

koncepten som inredarna väljer som tema beroende på målgrupp i respektive 

projekt. Dessa tre är -skandinaviskt, modernt och naturligt?  

 

Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? Dvs. upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. – Är det upplevelsefattigt? 

 

Till en början höll allan med om att det är likriktat på marknaden idag, men när 

vi ställde frågan svarade han att han inte vet  “jag hinner aldrig ut och titta på 

andras nyproduktion, men kollegor (och han själv) upplever att JMs 

nyproduktion känns ganska lika”. Att nästan alla bolag använder ekparkett är för 

att det är totalt dominerande på marknaden, alltså att de flesta kunder vill ha det 

 

 Kundundersökningar; hur går de till? Vilka målgrupper, VAD undersöks? 

NKI görs vid inflyttning samt vid garantitidens slut efter 2 år. Vid inflyttning har 

JM haft högs värden fem år i rad, men normalt sjunker det vid den andra 

undersökningen. Varför vet man inte. I NKI som görs efter garantitidens slut 

handlar frågorna mer om planlösningen och funktionalitet. I NKI får kunden 

frågor om det mesta, de får även chansen att kommentera och inte bara 

kryssfrågor. Man gör även kvalitativa undersökningar, men mest till intressenter 

som bryr sig och verkar vilja engagera sig.  

 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 

Kvalitéerna bejakas absolut, men kanske framförallt av arkitekten. Vad gäller 

rundgång där två dörrar krävs i exempelvis ett sovrum tycker Allan kan kännas 

krystat. “Många vill sätta igen en dörr för att det blir för svår-möblerat annars.” 

 

 Om Ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade Ni ändrat/tillfört först i 

nyproduktionen? (Fasaden/ materialval/ inredning/ teknik eller liknande) 

 

Det beror på vem i företaget man frågar. Allan hade valt att satsa på utvändig 

gestaltning. Hade man frågat en inredare så hade de nog svarat mer exklusiva 

material, bubbelpool m.m. saker som leder till ökat mervärde vilket gör att man 

kan ta mer betalt för lägenheterna. 

. 

 Om Ni fick önska, hur skulle den inre utformningen av bostäderna kunna 

förändras?  

 

Allan vill se nya spännande lösningar på vardagliga problem.  
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 Vilka kriterier tycker Ni bidrar till en god bostad? 

 

Bra planlösning, genomtänkt placering av fönster och generöst med ljusinsläpp, 

axialiteten viktig när man kommer in i entrén, stor möblerbar balkong som ska 

kunna nås från vardagsrummet eller köket (ej endast sovrum), en hall med plats 

för förvaring och barnvagn innanför tamburen.  

 

 Vad tycker Ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

  

Det enkla svaret på första frågan är inredningen dvs. möbler mm. Utöver det tror 

jag ljusinsläpp är det som har mest betydelse. 
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Mailintervju 6/5-2014 

Peab Bostad – Projektledare Caroline Andersson  
 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

-Vem har möjlighet att påverka? 

-Hur stor roll har arkitekten? 

 

Vi anlitar en arkitekt som tar fram ett första förslag utifrån de krav som finns i 

detaljplanen. Därifrån påbörjas ett arbete som sedan mynnar ut i ett bygglov. I 

processen fram till bygglov är alla discipliner involverade för att säkerställa att vi 

får plats med installationer, att det är byggbart och vettigt ur ett 

kostnadsperspektiv. Detta görs i stora drag för att sedan detaljstuderas i 

projekteringsskedet när vi fått bygglov. 

 

 Har Ni något i era nyproduktioner som Ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, gentemot andra bolag? USP? 

 

Här skulle jag vilja säga ja, men sanningen är nog att alla de stora bolagen 

bygger ganska likriktat. Vi går mot ett allt mer prefabricerat byggande för att 

korta ledtider och öka effektivitetten. Det är tyvärr svårt att hålla storskalig 

produktion och samtidigt hitta utrymme för unika detaljer på varje objekt och 

lägenhet. 

 

 Hur skiljer sig era egna nyproduktioner ifrån varandra sett till 

utformningen? planlösningar, materialval etc.  

 

Vi arbetar med att först ringa in vår köpare i det område där vi ska bygga. Vi 

undersöker saker som inkomst, betalningsvilja och vilka värden och 

förutsättningar som är viktiga för just den kundgruppen och anpassar vår produkt 

efter det. 

 

 Kundundersökningar; hur går de till? Vilka målgrupper, VAD undersöks? 

  

Undersökningar i tidigt skede, se ovan. Sen gör vi en undersökning efter tillträde 

där vi tittar på hur kunden upplevt köpprocessen, bostaden, tillval och oss på 

Peab. 

 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 

Ja, så långt det är möjligt. Ambitionen är alltid att det ska gå att uppfylla sådana 

saker tillsammans med goda tekniska lösningar. 

 

 Om Ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade Ni ändrat/tillfört först i 

nyproduktionen? (Fasaden/ materialval/ inredning/ teknik eller liknande)  
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Teknik och konstruktion som är de tunga bitarna i kalkylen. Kan vi bygga lika 

bra men 

billigare kan vi också göra något åt de (fram för allt i storstäderna) höga priserna. 

 

 Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? Dvs. upplevelsen inne i 

lägenheten; 

planlösning, material, detaljer, etc. – Upplevelsefattig? 

 

Ja, till viss del. Sett ur ett förvaltningsperspektiv är det en positiv sak: mycket 

som är lika ger bättre ekonomi och underlättar underhåll. 

 

 Om Ni fick önska, hur skulle den inre utformningen av bostäderna kunna 

förändras?  

 

Jag tycker att vi håller en bra standard som tilltalar många olika sorters 

människor. Den personliga prägeln kan man alltid sätta själv men grunden ska 

utgöras av bra material och pålitliga leverantörer av kök, vitvaror m.m. Det har 

vi idag. Får man önska så är alltid större eller fler balkonger hett eftertraktat. 

 

 Vilka kriterier tycker Ni bidrar till en god bostad?  

 

En funktionell planlösning där alla ytor används maximalt, inga transportsträckor 

mellan de olika delarna. Goda ljusinsläpp och tillgång till uteplats/balkong. Ett 

kök som är rätt planerat och förvaring både för mjuka och hårda saker. 

 

 Vad tycker Ni ger en bostad karaktär och personlighet?  

 

En kombination av bra teknik och utformning. Vissa saker ska bara finnas där 

utan att märkas. Även huset och området som helhet gör mycket åt en bostads 

personlighet. 

 

 Hur ser era framtidsvisioner ut för nyproduktionen?  

 

Vi går mot ett ännu mer rationellt byggande med fler prefabricerade 

byggnadsdelar. Vi kommer också att stöta på utmaningar i att bebygga nya ytor, 

t.ex. tak. Det finns allt mindre mark inne i städerna att tillgå och då måste vi hitta 

nya markområden. 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form utav en lägenhet)  

-nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -

takhöjd 

etc.  

 

Jag bor i hus och kommer (som det känns nu) aldrig mer att bo i lägenhet. 

Men för drömbostaden vill jag ha en helhet. Arkitekten ska ha tänkt på att få 

både husets och lägenhetens stil och känsla att hänga ihop. Lyckas man med det 

spelar det inte så stor roll om det är ny eller gammal stil. Förvaring ska finnas i 
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alla rum och gärna lite dold. Köket ska vara ritat av någon som kan kök, det ska 

se snyggt ut men framför allt gå att använda på ett vettigt sätt. Takhöjden är 

mindre viktig så länge fönstersättningen är gjort med tanke och det finns tillgång 

till balkong/uteplats. 

 

 

Sammanfattning: 

 

Utformningsprocessen sker i samarbete med en arkitekt utifrån krav i 

detaljplanen och som sedan mynnar ut i ett bygglov. Caroline skulle vilja påstå 

att de har en USP, men menar att det är svårt att få till detaljer i den 

prefabricerade och storskaliga produktionen. Projekten inom företagen kan 

variera beroende på målgruppen. Man har ambitionen att uppfylla arkitektoniska 

kvalitéer tillsammans med tekniska lösningar.  

Att marknaden är likriktad håller Caroline med om, men hon anser att det är bra 

ur förvaltningssynpunkt. Hon säger att Peab har en hög standard på sina bostäder 

och att de tilltalar många människotyper. En god bostad är funktionell och 

användbara ytor, för karaktär och personlighet bör det vara en kombination av 

teknik och utformning. I framtiden kommer man förmodligen att bygga ännu 

mer prefabricerat, men även bygga mer på tak. Personligen vill Caroline ha en 

bostad där både husets och lägenhetens stil och känsla ska gå ihop, då spelar det 

ingen större roll om det är en gammal eller ny stil i lägenheten. 
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Intervju 22/4-2014 

Riksbyggen – Mattias Sandberg 

Marknads- och försäljningschef Stockholm/Uppland/Norr  

 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

-Vem har möjlighet att påverka? 

-Hur stor roll har arkitekten?  

 

Inga typhus, varje projekt är unikt. Man utgår efter vilka 

förutsättningar/egenskaper det finns på platsen för byggnationen. En grupp 

bestående av projektledare, ekonomer och säljare bollar idéer om vilken 

målgrupp man ska inrikta sig på. Denna grupp bollar idéer om utformning, 

behov etc. som de sedan formulerar till önskemål och en koncepttext som lämnas 

över till arkitekten, ofta ganska detaljerad. Till hjälp har man 

kundundersökningar.  

 

Riksbyggen har inga egna arkitekter utan de handlas upp för varje enskilt 

projekt. Dessa arkitekter får ett mål och idéprogram samt en beskrivande 

koncepttext att följa från första projektgruppen.  

 

 Har ni något i era nyproduktioner som ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, sett till utformningen, gentemot andra bolag? USP? 

 

Hårda miljökrav, Miljöbyggnad silver och andra Riksbyggen-krav som är 

hårdare än kommunens. Satsar på förvaltning, både ekonomisk och teknisk. 

Eftersom de är inblandade i förvaltningen så lägger de extra omsorg och har 

större intresse av att de material de bygger med håller länge. De hoppas även att 

kunna vara delaktig i eventuella ombyggnationer. Gemensamhetslokaler är något 

som finns i alla riksbyggen. De vill skapa ett mervärde för de boende där och har 

väldig koll på hur omgivningen påverkar upplevelsen av boendet. Trygghet är 

viktigt.   

 

 Skiljer sig de olika projekten i er egen nyproduktion sett till 

utformningen? Exempel på vad? (planlösningar, materialval etc.)  

 

Då alla projekt är unika och görs av olika arkitekter finns det inget speciellt 

 

 Anser ni att dagens nyproduktion är likriktad? Dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. -Är det upplevelsefattigt? 

 

Nej. 

 

 Kundundersökningar, hur går de till? Vilka målgrupper, vad undersöks? 

 

Upptagningsområden, Ekonomi, betalningsvilja och betalningsförmåga, 

Demografi.  
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 Om ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade ni ändrat/tillfört först i 

produktionen? (Fasaden/ materialval/ teknik eller liknande) 

 

De hade förmodligen satsat på ny teknik i bistäderna, t.ex. solceller. De vill inte 

göra ngt som kan leda till stora kostnader framöver. Det ska vara hållbart. Fråga 

hållbarhetschef.  

 

 Om ni fick önska, hur skulle utformningen kunna förändras?  

 

Teknik. 

 

 Vilka kriterier tycker ni bidrar till en god bostad? 

 

Samspelet mellan olika delar gör en god bostad. Kommersiella lokaler i 

bottenplan tex. omgivningen, trygghet m.m.  

 

 Vad tycker du ger en bostad karaktär och personlighet? 

 

Jag är personligen förtjust i bra planlösningar som skapar möjlighet till ett socialt 

liv i bostaden. Generösa sovrum med goda förvaringsmöjligheter skapar en 

flexibilitet i bostaden sett över tid. Smakfulla och tidlösa materialval och en 

generös invändig takhöjd ger en extra dimension till boendet. 

 

 Vad har ni för framtida visioner för bostadsproduktionen? 

 

Att vara samhällsutvecklare och öka mångfalden. StegEtt (första bostadsrätten), 

seniorboenden, boenden och studentlägenheter. 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut (en lägenhet)? 

 

En väl tilltagen etagelägenhet med en generös takterrass och smakfulla 

materialval utgör min egen drömbostad. Lägg därtill till gemensamma ytor 

såsom övernattningslägenhet i föreningen.  

 

 

 

SAMMANFATTNING; 

Bonum är Riksbyggens seniorboenden. Något som är typiskt för Riksbyggen är 

att det alltid finns gemensamhetslokaler. Riksbyggen använder sig inte av typhus 

utan alla deras projekt är unika. Man utgår ifrån platsen och vilka beskaffenheter 

den har. 

 

En grupp bestående av projektledare, säljare och ekonomer bollar idéer om 

vilken målgrupp som kan tänkas vara aktuell för tilltänkt projekt. Vilka krav 

ställer denna målgrupp? Detta leder till ett Mål & Idéprogram. Detta underlag 

ges sedan till en arkitekt. Riksbyggen kan vara med och påverka projektens 
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utformning på detaljnivå i koncepttexter. De har inga egna arkitekter utan de 

handlas upp inför varje projekt och ibland har de tävlingar. Ofta tycker arkitekter 

att det är skönt att ha ett program att utgå ifrån och inte få helt fria tyglar.  

 

Riksbyggen följer förutom de krav som finns i BBR och detaljplaner t.ex. 

miljöbyggnad silver även sina egna lite hårdare krav. De arbetar med förvaltning 

av sina bostäder, både ekonomiskt och tekniskt. De vill även gärna vara 

delaktiga vid en eventuell ombyggnation av projekten.  

 

Man gör marknadsanalyser och kollar på upptagningsområden, demografi 

ekonomi och vad folk är villiga att betala för. Detta gör man för att veta vad i 

projektet man ska satsa pengar på.  

 

Det som skiljer Riksbyggen från andra bolag är Långsiktighet, Förvaltning, 

Mervärden, Långsiktiga materialval, Gemensamhetslokaler. Man kollar mycket 

utanför husen och hur den omgivningen kan utformas för att skapa trygghet. 

Belysning, garage med mobiltäckning m.m.  

Om Riksbyggen fick ekonomiskt bidrag skulle de lägga pengar på Ny teknik, 

t.ex. solceller. Man vill inte göra installationer eller göra val som kommer att 

kosta föreningen pengar i framtiden. Riksbyggen gör en ekosystemstjänsteanalys 

då de inte vill försämra ekosystemet och gör de det så bygger man inte.  

 

Betalningsvilja och betalningsförmåga styr utformningen. Mattias anser att man 

kan se skillnad på olika bolags produktioner. Det är inte likriktat i dagens 

nyproduktion, det skiljer sig i materialval, grundstandard, fönster, prefab eller 

inte, tung/lätt stomme. 

 

God bostad skapas när man har ett samband mellan olika delar. T.ex. att det finns 

kommersiella lokaler i bottenplan. Det ger mer intäkter att göra bostäder där och 

sälja dessa men riksbyggen vill skapa ett mervärde i sina byggen med dessa 

kommersiella lokaler.  

 

I framtiden vill man att arbeta med samhällsutveckling och skapa mer mångfald i 

deras byggen. Det skall finas StegEtt, seniorboende, studentlägenheter och 

vanliga bostäder.  

 

Vi är inte på väg mot ett nytt miljonprogram. Detaljplanerna är så pass 

detaljerade idag att de styr så att det inte blir så. Riksbyggen kan till viss del vara 

med och påverka hur detaljplanerna utformas.     
 

 Hur ser era framtidsvisioner ut för nyproduktionen? 

Fortsätta arbetet med att fokusera på detaljer i själva bygget/byggprocessen. 

Strävar inte efter prefab-moduler. JM vill bli mer kostnadseffektiva. 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form utav en lägenhet)  



  
 

 

 
 

Bilaga D, 10: (35) 

Clara Bredberg & Josephine Karlström 

-nivåskillnader, -stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -

takhöjd etc.  

  

Min drömbostad har generösa fönsterytor, gärna till golv mot en stor terrass i 

söder eller västläge. Kök och vardagsrum har en halvöppen planslösning. 

Sovrummen ligger lite avskilda från de gemensamma ytorna. Sovrumsdelen har 

ett funktionellt badrum och den gemensamma har ett wc i anslutning till entrén. 

Samtliga sovrum har bra förvaring genom egen klk eller generösa 

skjutdörrsgarderober. Ett mindre förråd/klk finns i anslutning till entrén för 

förvaring av ytterkläder och skor. 

 

 

Sammanfattning: 

 

“Om man bygger mycket måste man ha en tydlig linje” 

För tio år sedan kunde man ändra och lägga till nästan vad som helst i tillvalen, 

men nu har man märkt att ju färre tillval kunden har ju nöjdare blir de. Det blir 

för jobbigt med för mkt beslut för kunden. 70-75% idag väljer original. 

 

Allan upplever inte att kunderna (alla åldrar) vill ha öppen planlösning mellan 

kök och vardagsrum, men gärna ett samband. Den numera trenden att bygga 

ytsnålt med mindre rum uppskattas EJ av kunden, man upplever snarare en 

motreaktion på detta.  

JM bygger generellt inte gemensamhetslokaler, man vill inte ta av bostadsytan. 

Takhöjden är standard 250. Vissa höjer sin standard till 260, men Allan menar att 

det inte är någon märkbar skillnad utan att man måste upp till ca.280 för att det 

ska ge resultat. Kunderna vill gärna ha just 280! Kostnad och energikrav gör att 

man har takhöjden 2.50 

 

Ca 50% av JMs bostäder har gemensamhetslokaler. Ibland är det svåra ytor som 

man inte kan göra bostäder av och då gör man det till en sådan lokal.  

 

JM har utformat projekteringsanvisningar som innehåller ca 400 krav på hur 

saker skall utformas, t.ex. takfot mellanbjälklag. Detta för att man ska bygga 

konstruktioner som man vet kommer att hålla. Anvisningarna har man utformat 

enligt tidigare erfarenheter och genomförda projekt. JM vill utveckla detta 

industriella byggande och genom detta bli mer kostnadseffektiva. Kan de bli mer 

kostnadseffektiva på detta kan de lägga mer pengar på att anpassa husen bättre 

efter folk och mark.  

 

Just nu anser Allan inte att kunderna efterfrågar mer flexibla bostäder. Han 

upplever inte heller att de vill sätta in extra väggar och göra en 3a till en 4a.  

 

JM har typhus för småhus. Vid lägenhetsutformningen försöker man att 

återanvända så mycket man kan. Man har olika trapphuslösningarna som man 

använder.  
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 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  
-Vem har möjlighet att påverka? 
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Intervju 28/4-2014 

Folkhem - Grundare Sven Harry 
 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

-Hur stor roll har arkitekten? 

-Vem har möjlighet att påverka? 

 

Först bestäms produktionssättet/metodval med spännvidder, regelavstånd för 

gipsskivor etc, därefter planlösningen.   

Förr ritade mest Sven Harry, men idag har de arkitekter som sitter i Hammarby 

sjöstad som ritar. Dock har Sven Harry fortfarande med ett finger i spelet. 

 

 Har ni något i era nyproduktioner som ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, sett till utformningen, gentemot andra bolag? USP 

 

Trappan, som är mönsterskyddad! men den finns bara i villor. Annars 

rumsorganisationen (utan korridorer) och massiva dörrar. Köksritningar efter 

eget önskemål så långt som möjligt. Bygger i trä! Släta tak. 

 

 Hur skiljer sig era egna nyproduktioner ifrån varandra sett till 

utformningen?  

 

-------------------- 

 

 Kundundersökningar, hur går de till? Vilka målgrupper, vad undersöks? 

 

-------------------- 

 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 

Man tänker på axialitet; vill gärna mötas av ett fönster när man kommer in i 

entrén. 

  

 Om ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade ni ändrat/tillfört först i 

produktionen? (Fasaden/ materialval/ teknik eller liknande) 

 

Bygga flera bostäder. 

 

 Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. Är det upplevelsefattigt? 

JA! 

 

 Om ni fick önska, hur skulle utformningen kunna förändras?  

 

Man bygger för kortsiktigt idag!  
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 Vilka kriterier tycker ni bidrar till en god bostad? 

  

Att alltid kunna gå mot ett fönster 

Låg bröstningshöjd för att barn och hundar ska kunna se ut. 

 

 Vad tycker du ger en bostad personlighet och karaktär? 

--------------------- 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (förutsatt att det är en lägenhet).  

--------------------- 

 

 Vad har ni för framtida visioner för bostadsproduktionen? 

 

Bygga hus som inte behöver renoveras på 300 år, bortsett från invändiga ytskikt. 

Vill ha ännu färre lister - inga alls! “döljerbara dåligt arbete”. 

 

 

 

Sammanfattning: 

 

Sven Harry har väldigt bestämda åsikter. han är murare i grunden, så sitter inne 

med mkt kunskap inom produktion. Folkhems filosofi är att bygga så bra hus 

som möjligt till ett facilt pris som håller i längden. 

man lägger fokus på smarta byggmetoder för att effektivisera produktionen, på 

så vis spar man in pengar som man kan lägga på materialval och annat arbete. 

Ex. spara spill, torrt virke för att undvika tid för torkning (som vid 

betonggjutning). Man bygger i trä och man har alltid plyfa under gipsen för att 

både styva upp huset men också för att underlätta infästning för de boende. Man 

vill göra typhus för att effektivisera, men med genomtänka byggmetoder och 

materialval.  et ska vara avskalat  inga “löjliga” detaljer som stuckaturer etc. 

“lister döljer bara dåligt hantverk”. Sven Harry menar att man borde slopa tillval 

och ha en hög generell kvalité på material. Han anser att man idag bygger för 

kortsiktigt. Han bygger nu med takhöjd 250 och vill inte ändra på det- anser att 

det inte är nödvändigt (+ att det skulle påverka modulbyggandet). 

Bröstningshöjden sätts så att både hundar och barn ska kunna se ut. Sven Harry 

har alltid i åtanke att placera fönster i varje riktning man går åt i rummet. Alla 

rum ska vara möblerbara och han undviker därför korridorer. 

Om man standardiserar produktionen med att exempelvis göra 450mm 

regelavstånd eller göra hörnen likadana. På så vis kan man ha råd att koncentrera 

sig på material & detaljer. Sven Harry tycker även att materialstandarden idag 

borde höjas generellt och att man borde ha det som tillval. 

Det ska vara enkelhet, avskalat och ordentligt gjort! 
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Intervju 29/4- 2014  

HSB - projektchef Lars Åkerling  
 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

- Vem har möjlighet att påverka? 

- Hur stor roll har arkitekten?  

 

Tillsammans med HSBs ägare bestäms vart man ska bygga vilket leder till att en 

marknadsanalys inleds. Från denna tar man fram vilka målgrupper som skulle 

vara tänkbara att bygga för på den aktuella tomten. Sedan görs en tidig 

programmering som blir underlag för arkitekten. Denna innehåller information 

om lägenhetsfördelning, storlek, vilka funktioner som ska finnas så som 

tvättstuga m.m. En ny arkitekt upphandlas för varje projekt. Själva arbetet med 

utformningen sker under projekteringen.   

Arkitekten kan bestämma en hel del men måste hålla sig inom vissa ramar. Vi 

styr arkitekten, men de har sin idé. De ska uppfylla våra krav. 

 

 Har Ni något i er nyproduktion som Ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, gentemot andra bolag? 

 

USP för HSB:s bostäder är att det nästan alltid finns tvättstuga och 

gemensamhetsutrymmen, (samt konstnärlig utsmyckning).   

 

 Skiljer sig de olika projekten i er egen nyproduktion sett till 

utformningen? Exempel på vad? (planlösningar, materialval etc.) 

 

Bryter standarden i vissa speciella projekt, alltså höjer standarden. Man 

fokuserar framförallt på det funktionella.   

 

 Kundundersökningar; hur går de till? Vilka målgrupper, VAD undersöks? 

 

Man gör NKI-undersökningar vid både inflyttning samt efter 2 år (NKI-

inflyttning och NKI-garanti). NKI resultatet för garantiskedet ligger ca 5 punkter 

under NKI vid inflyttning. 

 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 

De olika kvalitéerna bejakas inte på något speciellt sätt utan HSB förutsätter att 

arkitekten har det i sig.  

 

 Om Ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade Ni ändrat/tillfört först i 

nyproduktionen? (Fasaden/ materialval/ inredning/ teknik eller liknande) 

 

Hade HSB fått ekonomiskt bidrag hade de lagt dem på extra detaljer som t.ex. 

platsmålat och extra klädkammare. De hade även satsat mer på 

gemensamhetslokaler och styrelserum.  
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 Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. Är det upplevelsefattigt? 

 

HSBs projektchef anser att dagens nyproduktion är likriktad. 

Lägenheterna har olika utformning men de hyser samma funktioner och samma 

material, standarden är lika. Känslan är lika i nyproducerade lägenheter. 

 

 Om Ni fick önska, hur skulle den inre utformningen av bostäderna kunna 

förändras?  

 

Teknik och tjänster 

 

 Vilka kriterier tycker Ni bidrar till en god bostad? 

 

Bra planlösning, mycket fönster och ett bra ljusinsläpp och ett bra rumssamband.  

 

 Vad tycker Ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

 

Bostadens karaktär och personlighet styrs mycket av materialval, rumssamband 

och ljusinsläpp 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form av en lägenhet) 

-nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -

takhöjd etc.  

 

------------- 

 

 Hur ser era framtidsvisioner ut för nyproduktionen? 

 

Ekonomiska mål för att kunna köpa mark. 

Vill uppnå Miljö silver 

Vill bli branschledande i NKI (vill öka kundbemötande och mer fokus på 

utformningen) 

Öka volymen på produktionen 

 

 

Sammanfattning: 

 

HSB består utav 4 olika föreningar, dessa är HSB bostads uppdragsgivare. HSB 

bostad är produktionsorganisationen.  

Arkitekten kopplas in i förstudien. Tillsammans med ägarna bestäms vart man 

ska bygga vilket leder till att en marknadsanalys inleds. Från denna tar man fram 

vilka målgrupper som skulle vara tänkbara för den aktuella tomten. Sedan görs 

en tidig programmering som blir underlag för arkitekten. Denna innehåller 

information om lägenhetsfördelning, storlek, vilka funktioner som ska finnas så 

som tvättstuga m.m. En ny arkitekt upphandlas för varje projekt. Själva arbetet 
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med utformningen sker under projekteringen. Arkitekten kan bestämma en hel 

del men måste hålla sig inom vissa ramar.  

 

NKI undersökningar görs direkt efter inflytt då köparna får fylla i en enkät. Hur 

köparna har bemötts under processen är viktigt för NKI resultatet.  

 

NKI- undersökningar kan visa om funktioner som klädkammare, extra WC och 

andra tillval Ska ha samma grundstandard som i nuläget i lägenheterna eller om 

man ska höja standarden? 

 

Företaget tjänar oftast inte på tillval rent ekonomiskt. För att man ska satsa 

pengar på en bättre grundstandard krävs ett bra läge för att folk ska vara villiga 

att betala. Då skulle man t.ex. kunna ha platsmålade foder och andra handtag.  

 

HSB håller på att ta fram ett hus som kan användas som typhus men när det 

gäller flerbostadshus är det svårt. Man måste göra många ändringar i varje 

projekt då tomten och dess förutsättningar är så olika.  

 

De olika kvalitéerna som axialitet m.m. bejakas inte på något speciellt sätt utan 

HSB förutsätter att arkitekten “har det i sig”.  

 

HSBs projektchef Lars anser att dagens nyproduktion är likriktad. Läge, storlek 

och pris är avgörande för köparna. De uppskattar även när det är ljust och finns 

bra rumssamband. 

USP för HSBs bostäder är att det nästan alltid? finns tvättstuga samt 

gemensamhetsutrymmen.   

 

HSB håller på att utveckla en handbok som rör det goda boendet. Just nu är det 

mycket ekonomi som styr.  

 

HSB försöker numera alltid uppfylla kraven för miljöbyggnad silver.  

För 10 år sedan var miljötänket väldigt inne, nu är man mest fokuserad på energi 

och energibesparing. 

 

2023 firar HSB 100års jubileum och då skall det utföras tre stycken 

arkitekttävlingar på tre olika platser som ska ha fokus på det goda boendet. Där 

kommer bland annat teknik och tjänster i boendet ha lite extra fokus.  

 

Den moderna familjen och viljan att kunna ha lite mer flexibla bostäder med t.ex. 

flyttbara väggar verkar inte vara något som HSBs köpare efterfrågar. Däremot så 

kollar de ofta på hur de kan göra ett sovrum till två i t.ex. en 3a eller 4a. Därför 

brukar HSB numera rita sovrum nummer 2 lite större för att detta skall vara 

möjligt för de som önskar denna förändring. Fönsterplaceringen är även med på 

detta tänk för att en delning ska kunna vara möjlig.  

Köparna efterfrågar alltid mer förvaring. Ibland använder HSBs sig utav 

skjutgarderober.  
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I många fall får köparna nöja sig med det som finns.  

Lägenheterna har olika utformning men de hyser samma funktioner och samma 

material. 

HSB anser att de våga bryta lite mot sin standard i vissa fall och t.ex. lägga 

klinker på hallgolvet.  

ca 1/10 projekt blir lite mer speciella och påkostade.  

standard är att ha 2.50 i takhöjd men de har 2.60 ganska ofta. 2.30 är minimum 

och de har de i badrummen.  

 

Ofta använder man samma typer utav fönster för att man vill arbeta med så få 

fönster-littra som möjligt. 

 

Man arbetar med olika typer utav stommar.  

Man försöker snedställa nischer men endast vid betongstomme, inte trä. 

 

Hade HSB fått ekonomiskt bidrag hade de lagt dem på extra detaljer som t.ex. 

platsmålat och extra klädkammare. De hade även satsat mer på 

gemensamhetslokaler och styrelserum.  

 

Man är nöjd med ekgolv som standard, man vill inte byta ut det. Möjligtvis 

klinker i hallen.  

Ibland har man tillval på garderober för att efterfrågan på förvaring är stor, men 

då endast lösa garderober. 

 

Dagens energikrav begränsar utformningen på husen, därav inga vinklar mm. 

Även p.g.a. produktionsineffektivt. 

 

Gott boende för Lars innebär att det finns en bra planlösning, mycket fönster och 

ett bra ljusinsläpp och ett bra rumssamband.  

 

Idag vill många ha öppen planlösning, helt öppet. Äldre vill oftast inte ha det. 

Rundgång i bostaden är populärt. Man kollar bland annat på ett projekt i 

Hökarängen som blev uppskattat.  

 

HSB har inget färdigt typhus men de arbetar med ca 20 olika planlösningar som 

man i sin tur kan kombinera på ca 120 olika sätt.  

 

Folk knorrar ofta lite om det är många vinklade väggar. 

 

Inför framtiden har HSB olika mål. De stora delmålen är att klara ekonomin. 

Uppnå miljöbyggnad silver i sina projekt, öka sitt NKI (vill bli branschledande 

och ska satsa mer på kundbemötande och utformning) och utöka sin volym 

(bygga mer). 
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Intervju 28/4-2014 

IKANO Bostad – Projektchef Erik Ihse 
 

 Hur går arbetet kring utformningen av bostäderna till?  

- Vem har möjlighet att påverka? 

- Hur stor roll har arkitekten? 

 

Man försöker att alltid jobba med två arkitekter. IKANO jobbar  i princip 

alltid med Arkitekthuset i Jönköping (alltid vid färdigprojektering) samt 

en känd arkitekt på orten. Arkitekthuset är de som avslutar. 

Projektchef bland annat:) 

IKANO har färdiga byggsystems-parametrar som måste följas, arkitekten 

får jobba och sätta sin egen prägel inom en viss ram.  

 

 Har ni något i era nyproduktioner som ni anser är unikt/ sticker ut/ är 

framträdande, sett till utformningen, gentemot andra bolag? USP? 

 

Yteffektivt, små lägenheter jämfört med t.ex. Prisvärda! 

 

 Hur skiljer sig era egna nyproduktioner ifrån varandra sett till 

utformningen?  

 

Försöker arbeta fram referenshus för att minska projekterings- och 

produktionskostnader. Men alla hus måste anpassas till platsen och de 

förhållanden som finns. Det kan skilja sig mkt mellan projekten, 

beroende på målgrupp och platsen det byggs på. Ex. stor skillnad mellan 

projektet i Huddinge vs. Hammarby sjöstad. Något som alltid är lika i 

IKANO:s samtliga projekt är valet av vitvaror, garderober och badrum. I 

Ursvik har man byggt in grill på balkongen med delad murstock mellan 

lägenheterna. 

 

 Kundundersökningar, hur går de till? Vilka målgrupper, vad undersöks? 

Erik tycker att det finns vissa brister i hur NKI går till, han vill ha 

uppföljning på varför man svarar som man svarar. Därför gör IKANO 

ytterligare uppföljning i sammarbete med IKEA där man tittar på hur de 

inflyttade egentligen bor. 

 

 Bejakas kvalitéer som ex. axialitet, offentliga och privata utrymmen och 

rundgång vid utformandet av planlösningarna?  

 

Ja. Erik tittar mkt på axialitet med betoning på fönsterplacering. Han 

saknar rundgång men har det i åtanke vid utformningen. Han menar att 

det faller lite på tillgänglighet. Öppen planlösning mellan kök och 

vardagsrum är något som Erik tror att kunden inte längre vill ha, utan 

bara ett samband! 
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 Om ni hade fått ekonomiskt bidrag; vad hade ni ändrat/tillfört först i 

produktionen? (Fasaden/ materialval/ teknik eller liknande) 

 

-Isolera och lägga till plyfa i väggarna. Leder bland annat till bättre 

inomhus-ljudmiljö. 

-Byta innerdörrar till massiva dörrar 

-Bygga käksinredning hela vägen upp till taket, (inga taksocklar) och öka 

möjligheten till olika materialval. Eller göra bättre materialval. Byta ut 

laminatskivan i köket. tex. 

-Byta golv 

-Skjutgarderober 

-Fler eluttag och mer inbyggda spotlights 

-Smidesräcken  

-Sockelvåningen på huset skall göras i naturmaterial 

-Finare tamburdörrar och arbeta mer med entréplanet för att skapa en mer 

hemtrevlig känsla 

-Byta takmaterial, tegel eller bandplåt 

-Tjockputs istället för tunnputs 

-Brunnar i garage 

-Tegeltak 

 

 Anser Ni att dagens nyproduktion är likriktad? dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. -Är det upplevelsefattigt? 

 
Jag kan tycka att mycket nyproduktion idag är likriktad med anledning av 

att marknadspriserna är höga vilket tvingar många byggherrar till att 

producera mer yteffektiva hus. Det innebär att BBR reglerna begränsar 

hur vi kan bygga och därmed blir många nyproduktioner likartade. Det i 

sin tur kan upplevas som fattigt. Svårt att se skillnad även om det går 

vilket bolag som byggt. Privatpersoner kan troligtvis inte se skillnaden. 

Man använder ofta samma material, fönstersättningen är lika, trapphusen 

lika, samma dörrblad inomhus. 

 
 Om ni fick önska, hur skulle utformningen kunna förändras?  

Mer förvaring, skaffa garderober med skjutdörrar som blir mer 

“inbyggda” 

 

 Vilka kriterier tycker ni bidrar till en god bostad? 

-Separera privat och offentligt 

-Kök och vardagsrum skall vara två olika platser i huset 

-Balkong i anslutning till vardagsrum 

-Vardagsrummet skall gärna ligga i ett hörn 

-Möblerbarhet 

-Funktionellt kök, förvaring arbetsyta m.m. 

-Funktionell hall, man vill inte dra med grus och kläder in i 

vardagsrummet 

-Sluten förvaring? 
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-Stilen, ett funkishus skall ha funkiskänsla t.ex. 

-Tapeter mjukar upp, Klinker/Kakel/Marakesh gör att det blir trivsamt 

 

 - Vad tycker du ger en bostad personlighet och karaktär?  

 

Personligen tycker jag att asymmetri (på rätt ställen) kan skapa en 

personlig karaktär. Om dessutom kan springa runt i lägenheten så tycker 

jag att det skapar en trivsel. 

 

 - Hur skulle ditt drömboende se ut? (förutsatt att det är en lägenhet).  

 

Mitt drömboende är hemtrevligt, lagom stort, typ 160 kvm, terras och 

balkonger i flera väderstreck, lugnt läge men centralt, stort kök, bra 

avgränsning mellan privat och offentlig del, garage i huset, öppen spis, 

gärna sekelskifteslägenhet och två badrum.  

 

 Vad har ni för framtida visioner för bostadsproduktionen? 

 

IKANO ska bli större, bygga mer, större volym. Använda sig mer utav 

återupprepning med referenshus för att ytterligare kapa kostnader.  

Dubbla produktionen inom 4 år. 

Sänka totalkostnaderna med 20% 

Bäst NKI 2018 

 

Sammanfattning: 

 

I Täby har lägenheterna 2.60 i takhöjd förutom mellan köket och vardagsrummet 

där det är 2.40 på grund utav att kanalerna till FTX-systemet tar plats. -resulterar 

dock i en fin inramning! I badrummet är takhöjden 240.  

Radiatorer i lägenheterna ger problem med tillgängligheten. De sticker ut ca 10 

cm och på små ytor gör det skillnad i utformningen av planlösningarna. Detta 

gör att lägenheterna måste växa. Man kan inte heller bygga in radiatorerna i 

väggarna under t.ex. fönsterbänkar då det är prefab och skulle bli mycket 

krångligt. Speciellt om några element skulle bli fel, t.ex. spegelvändas eller 

liknande. Elementskarvar i tak putsas ej då det är oekonomiskt. Spacklet skulle 

dessutom spricka efter ett tag och behöva göras om. IKANO har 5 års garanti på 

allt arbete. Ska man spackla måste man spackla hela taket - dyrt. 

 

Trapphuset är ofta den byggnadsdel som styr kostnaderna. Detta avgör hur 

lägenheterna kan placeras och mycket annat.  

IKANO försöker att upprepa hus som är lyckade, ett typ av referenshus, men det 

är inte ett mål att merparten av husen skall byggas på det viset- Vi har ett 

byggsystem som vi försöker följa för att höja kvaliteten och sänka kostnaderna! 

75% av det man bygger skall komma från ett referenshus. Alla projekt är unika 

men man utgår från referens. Upprepning främst inom ett projekt kan vara 

mycket bra. Det leder till mindre fel och snabbare och billigare produktion. Även 

projektledningen blir bättre.  
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Form, fasad och kundgrupp styr utformningen?? 

IKANO vill ofta att man ska kompromissa för att skära ner på kostnaderna men 

det går inte riktigt ihop med ett högt NKI.  

 

Garderober, vitvaror i kök samt köksinredning och delar utav badrumsinteriören 

kommer ifrån IKEA.  

 

Utformningen av bostäderna blir lite begränsad p.g.a. måtten på IKEAs 

produkter.  

Ofta är det svårt att klara tillgänglighetskraven i de ytpressade lägenheterna. 

Ej naturliga material, de går sönder efter 2 år?? 

IKANO har garanti i 5 år.  

Man spacklar ej elementskarven i tak för att det spricker och man hade tvingats 

att reparera. Ska man spackla måste hela taket spacklas och det är inte möjligt 

kostnadsmässigt.  

Helkaklade badrum, parkettgolv i alla rum.  

Tillval på golv valdes internt för Täbyprojektet Valnöt, Rökt ek och vit Ask. 

Valnöten var poppis trots att den kostade 700kr/m2 extra. Annars är standard 3-

stavig ekparkett. Man har valt att ha en kaklad entré samt färgsatt entréväggarna 

för att öka hemkänslan.  

Man grängade taken för att ge en mjukare känsla i rummet. 

 

Arkitekter kan komma med ett kulörprogram för utformningen. 

Undersidorna på balkongerna målades i detta projekt för att projektledningen 

ville det. Det är en liten detalj som gör att det känns mer arbetat istället för att 

man ska se den råa betongen.  

 

Nästan alltid anlitas Arkitekthuset Jönköping för IKANO:s projekt då de kan 

deras process och byggmetod. Det är redan färdigprojekterat. Sedan försöker 

man även arbeta tillsammans med en andra arkitekt som skall vara en kändis på 

orten.  

IKANO har byggsystems-parametrar som skall följas. Arkitekter vill ofta sätta 

sin personliga prägel på byggnaden men det funkar inte riktigt. De måste hålla 

sig inom vissa ramar.  

 

Stommen är dyraste delen i bygget. Produktion strävar alltid efter fyrkantigt och 

raka linjer, mest effektivt att bygga. 

 

IKANO snålar med tillvalen, det blir oftast en förlustaffär. 

 

Ytskikten är inte det dyra, det är arbetet som kostar. Vinklar och hörn är dyrt.  

Om man ska skapa flexibla lägenheter för den “moderna familjen” måste man 

göra lägenheterna större.  

 

För att få reda på vad köparna tycker om sina bostäder så görs det hembesök i 

samarbete med IKEA. Många upplever att det saknas förvaring och många har 
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ställt in en 140 säng i små sovrum. Detta har gjort att man numera ritar in det i 

projekteringsstadiet för att se att det funkar. Man undersöker om man ska ha 2 

toaletter i en 4:a.  

Fogade socklar vid golvlisterna spricker efter två år, därför gör man inte det då 

garantin är fem år. 

IKANO har väldigt dåliga tillvalsmöjligheter. De är ganska rigida. Alla tillval är 

förlustaffärer då man ej kan ta betalt det pris man behöver för produkten. Ex en 

fläkt kostar IKANO 26 000 men de kan bara ta betalt 17000 för att köparna ska 

fundera på tillvalet. De tänker bara på själva fläktkostnaden. Ej arbetet och 

montering, leveransskador m.m.  

 

Om man skulle dra fram el i takelementen skulle det bli mycket jobb. Även här 

finns risken att det blir fel vid produktionen. Hamnar på fel plats eller liknande.  

 

Man lägger energi på det som betyder något (sa Erik vid frågan om vinklar och 

hörn).  

En unik detalj är grillarna i Ursvik! 

 

Fönster 2+1. Det viktigaste är ljud och U-värde. Sedan kommer brand och 

tvättbarhet.  

Snedställda fönsternischer är bättre rent produktionsmässigt då betongen 

spricker/går sönder lättare vid räta hörn. Det blir heller inte dyrare.  

 

Trender på G. Trädgårdstrenden med att odla på balkongen slog inte igenom 

riktigt lika stort som vissa hade trott. Man tror att folk ej längre vill ha öppet 

mellan kök och vardagsrum. Det skall finnas ett samband men de ska vara 

separerade ifrån varandra.  

 

Köparna kollar främst möblerbarhet och funktionalitet. Man tänker bostad Nu! 

Men man tror inte på t.ex. skjutväggar för den moderna familjen, man tror på att 

det är viktigare att det finns olika möbleringsalternativ.  

 

Dagens nyproduktion är likriktad, både på in och utsidan. Man använder samma 

material, fönstersättning, dörrblad och mått. trapphusen ser likadana ut  

 

JM är arbetar bättre mot kunderna, de har inte så mkt bättre kvalité. 

 

IKANO har ännu ingen USP. De jobbar på det. Mäklarna kommer idag endast 

från säljsidan, de är inte så bra på att jobba med kundmöten och mer långsiktiga 

kontakter.  

 

USP om något är yteffektivitet. 

 

Priset kommer såklart först men annars så kollar köparna på: 1. läget 2. 

planlösningen. 
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Saker som Erik tycker är viktiga för en god bostad 

-Separera privat och offentligt 

-Kök och vardagsrum skall vara två olika platser i huset 

-Balkong i anslutning till vardagsrum 

-Vardagsrumet skall gärna ligga i ett hörn 

-Möblerbarhet 

-Funktionellt kök, förvaring arbetsyta m.m. 

-Funktionell hall, man vill inte dra med grus och kläder in i vardagsrummet 

-Sluten förvaring? 

-Stilen, ett funkishus skall ha t.ex. funkiskänsla  

-Tapeter mjukar upp, Klinker/Kakel/Marrakesh gör att det blir trivsamt 

 

Om IKANO hade fått ekonomiskt bidrag hade de lagt pengar på att; 

-Isolera och lägga till plyfa i väggarna. Leder bland annat till bättre inomhus-

ljudmiljö. 

-Byta innerdörrar till massiva dörrar 

-Bygga käksinredning hela vägen upp till taket, (inga taksocklar) och öka 

möjligheten till olika materialval. Eller göra bättre materialval. Byta ut 

laminatskivan i köket. tex. 

-Byta golv 

-Skjutgarderober 

-Fler eluttag och mer inbyggda spotlights 

-Smidesräcken,   

-Sockelvåningen på huset skall göras i naturmaterial 

-Finare tamburdörrar och arbeta mer med entréplanet för att skapa en mer 

hemtrevlig känsla 

-Byta takmaterial, tegel eller bandplåt 

-Tjockputs istället för tunnputs 

-Brunnar i garage 

 

Framtidvisionen är att IKANO ska bli större, bygga mer, större volym. Använda 

sig mer utav återupprepning med referenshus för att ytterligare kapa kostnader.  

 

Jag kan tycka att mycket nyproduktion idag är likriktad med anledning av att 

marknadspriserna är höga vilket tvingar många byggherrar till att producera mer 

yteffektiva hus. Det innebär att BBR reglerna begränsar hur vi kan bygga och 

därmed blir många nyproduktioner likartade. Det i sin tur kan upplevas som 

fattigt. 
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Intervju 9/5-2014 

Erik Olsson – Mäklare Viktor Bengtsson 
 

 Vad upplever ni att köparna efterfrågar på marknaden idag? 

yta/planlösning/material/detaljer etc. 

 

Nyproduktion: Idag när folk köper nyproduktion har de ofta inte sett lägenheten 

utan de tittar nästan uteslutande på planlösningen. Efter det tittar de på vart i 

huset lägenheten ligger och vilket väderstreck med tanke på sol. Det tittar även 

utseendemässigt på hela fastigheten. De kollar även lite på vilka material som 

ska användas. De vill inte att det ska kännas billigt 

Generellt när man talar om vad köparna efterfrågar på marknaden är det 

planlösning, charm, detaljer, kakelugnar. Det ska finnas en genomgående känsla 

i hela fastigheten. 60-tals hus känns tråkiga men 20-30-talshus är väldigt 

uppskattade.  

 

 Stämmer det överens med hur utbudet av nyproducerade lägenheter ser 

ut? 

 

Ja det motsvarar utbudet tycker Viktor. De som köper nyproducerat köper det 

ofta för att det i de flesta fall ligger lite utanför stan vilket gör det billigare. 

Andra köper för att det är ett visst område man är intresserad av där det kanske 

inte finns så mycket gamla bostäder att tillgå så att man väljer att köpa 

nyproduktion där. Många köper nyproducerade lägenheter för att man slipper 

budgivningen, det är ett fast pris. 

 

 Kakelugnar ser man i princip aldrig i nyproducerade lägenheter. Trots 

detta verkar det vara en uppskattad detalj i hemmen. Vad beror detta på? 

är det endast en ekonomisk fråga? 

 

Upplever inte att folk frågar efter det så ofta. Kollega hade sålt nyproduktion där 

man kunde ha som tillval att sätta in en eldstad. uppskattar att ca 50/50 vill betala 

extra för en sådan detalj.  

 

 Upplever ni att ökad detaljrikedom i bostäderna får köparna att betala 

mer? ex. lister, stukaturer, spegeldörrar, fönster. etc. 

 

Om man renoverar en sekelskifteslägenhet men behåller en del av detaljerna så 

tror Viktor att många skulle uppskatta det. Då skulle stilen kunna möta en större 

målgrupp än en renodlad sekelskiftessökare eller nyproduktionssökande. 

 

 Upplever ni att köparna uppskattar/lägger märke till kvalitéer som ex. 

axialitet, offentliga och privata utrymmen, rundgång? 

---------------- 

 

 Uppskattas ökad kvalité på material och naturliga material? 
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Ja, många vill att det ska vara t.ex. träparkett osv. Ett laminatgolv skulle inte 

vara speciellt uppskattat.  

 

 Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, är det fortfarande en lika 

stor trend? 

 

Det är populärt fortfarande men inte alls lika stort som för några år sedan. Idag 

vill många ha separata kök och vardagsrum, gärna med en halvöppen 

planlösning. Då får man fortfarande in ljus och den blir genomgående men det 

ökar möblerbarheten då man får en extra vägg att t.ex. fästa TV:n på. 

   

 Upplever ni att dagens nyproduktion är likriktad? 

 

Nej, inte likriktad. Lite ja då alla följer en byggstandard och alla lägenheter skall 

vara handikappanpassade vilket begränsar utformningen lite, t.ex. stora badrum. 

Han upplever att ekparkett och vita väggar är en stil som många efterfrågar idag. 

Vitt gör att lägenheterna upplevs som ljusa och större och det är lätt att förändra 

vitt och göra om. De är neutrala för att köparna ska kunna förändra dem.  

 

 Vad tycker ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

 

Personligen skulle Viktor inte vilja bo i en nyproduktion utan söka efter något 

som är lite mer speciellt och unikt, t.ex. en ombyggd biograf eller i skärgården på 

en omgjord militäranläggning. Högt i tak, öppen spis.  

 

 Nya trender, influenser som ni ser är på ingång? (invändigt) 

 

Oj, svår fråga. Tekniska lösningar verkar inte vara speciellt efterfrågat. 

Möjligtvis lite miljötänk. Idag sätter byggbolagen in egna varmvattenmätare för 

att man bara ska betala för det man gör av med, ibland även för el. Detta tycker 

vissa är bra och andra inte.  

 

 Finns det något ni skulle vilja se mer utav på marknaden? (invändigt) 

 

Mer bostäder! Tycker inte att det behövs en stilförändring utan det finns rätt 

mycket olika lägenheter. Radhuslägenheter m.m.  

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form av en lägenhet) 

-material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -takhöjd etc. 

  

Takvåning med stor terrass. Öppen spis, högt i tak, mycket fönster men bra 

planerade 

så att det inte blir så varmt. Gärna utomlands.  
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Intervju 25/4-2014 

Svensk Fastighetsförmedling – Mäklare Johan Ekenstam 
 

 Vad upplever ni att köparna efterfrågar på marknaden idag?  

Yta/planlösning/material/detaljer etc. 

 

Funktionalitet, pris och läge styr folks val av bostad. Familjer idag uppskattar ett 

bekvämt boende.  

 

 Stämmer det överens med hur utbudet av nyproducerade lägenheter ser ut? 

 

Hej, delvis ja. Vi ser dock att få byggbolag producerar små lägenheter. Jag tycker 

det är märkligt eftersom efterfrågan är mycket stor på dessa objekt. 
Ett vanligt “misstag” i utformningen är proportionerna i lägenheten; en lght på 

120m2 har ofta bara en toalett och ett badrum. Det är inte vad marknaden uppskattar 

idag, de vill ha 2 badrum på en sådan yta! 

 
 Kakelugnar ser man i princip aldrig i nyproducerade lägenheter. Trots detta 

verkar det vara en uppskattad detalj i hemmen. Vad beror detta på? är det 

endast en ekonomisk fråga? 

 

Det är svårt att få rätt känsla på nya kakelugnar 

Idag uppskattas de tyskinspirerade kakelugnarna från 1800-talets slut. Däremot är 

moderna eldstäder uppskattat. Otroligt poppis! 

 

 Upplever ni att ökad detaljrikedom i bostäderna får köparna att betala mer? 

ex. lister, stukaturer, spegeldörrar, fönster. etc. 

 

Erik Wallin som byggde Norra Djurgårdsstaden som var lite mer speciella. Dessa 

betalade folk bättre för än de “vanliga” lägenheter som byggts precis bredvid. 

Högt i tak i en nyproducerad lägenhet höjer värdet.  

Mindre bolag kan ofta göra spännande byggdelar och materialval för att sticka ut. 

 
 Upplever ni att köparna uppskattar/lägger märke till kvalitéer som ex. 

axialitet, offentliga och privata utrymmen, rundgång?  

 

Ja och nej. Beror på marknaden, ibland vill man bara tillgodose boendebehovet. Det 

finns mer eller mindre intresserade köpare också. 

 

 Uppskattas ökad kvalité på material och naturliga material? 

 

Det ska finnas en röd tråd genom materialval i bostaden.  

 
 Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, är det fortfarande en lika 

stor trend? 
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Man börjar gå ifrån trenden med öppen planlösning, rummen skall fortfarande 

angränsa men det ska ej vara helt öppet utan bara finnas ett samband.  

 

 Upplever ni att dagens nyproduktion är likriktad? 

 

Håller med om att dagens nyproduktion är likriktad.  

Stora byggbolag bygger lika 

Små firmor nischar sig och satsar på material och mer spännande planlösningar 

 

Vad tycker ni ger en bostad karaktär och personlighet? 

--------------- 

 

 Nya trender, influenser som ni ser är på ingång? (invändigt) 

 

Hållbarhet och långsiktighet. Tack vare ny teknik kan man ha större fönster och få in 

mer nytt ljus. Miljö, t.ex. Avfallskvarnar i kök. Mer ergonomiskt boende, t.ex. rita 

diskmaskin i arbetshöjd.  

 

 Finns det något ni skulle vilja se mer utav på marknaden? (invändigt) 

 

Två badrum ska vara standard. 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i form utav en lägenhet) 

-nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -

takhöjd etc. 

 

Minst 2.60 i tak, lite bättre standard än original men ingen överdådig lyx. Sovrum 

skall vara placerade i hörn, det ska finnas mer än 1 badrum. Balkong i västerläge, 

parkeringsplats. Det ska gå en röd tråd genom hela byggnaden och kännas 

harmoniskt.  
 

 
 Studera dessa två lägenheter och beskriv dem utifrån det ni kan se på 

planlösningen som ni hade gjort vid en eventuell försäljning. Vad lyfts fram, 

vilka kvalitéer framhävs? 
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Planlösningarna; typisk sekelskifteslägenhet pga. tjocka väggar, små badrum, 

burspråk, balkong som är monterade i efterhand, matsal och vardagsrum i fil. litet 

kök. 3 rum i fil. Balkong att sitta på, läget ligger förmodligen väldigt centralt. 

 

nyproduktion; urtyp av nyproduktion. Fönster i tre vädersträck, sovrum i hörnen, 

köket är tillräckligt stort för att avskärma med vägg. “en bra lägenhet”. 
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Sammanfattning: 
 

Johan håller med om att dagens nyproduktion är likriktad. Stora byggbolag bygger 

lika 
Små firmor nischar sig och satsar på material och mer spännande planlösningar 

 
Erik Wallin som byggde Norra Djurgårdsstaden som var lite mer speciella. Dessa 

betalade folk bättre för än de “vanliga” lägenheter som byggts precis bredvid. 
 
Johan anser att dagens arkitekter gör misstag. Bland annat så ritar de oftast ett 

badrum och ett gästbadrum. På 120m2 ska det finnas två badrum. Familjer idag 

uppskattar ett bekvämt boende.  

 
Man börjar gå ifrån trenden med öppen planlösning, rummen skall fortfarande 

angränsa men det ska inte vara helt öppet. Funktionalitet, pris och läge styr folks val 

av bostad.  
 
Hur man säljer in olika typer av bostäder; 
Nyproduktion - Ett praktiskt, funktionellt och enkelt boende. Tillgängligt för 

barnvagnar, rullstolar m.m. 

Sekelskifteslägenheter säljer sig självt med bild/sina detaljer. 

Beskrivning/egenskaper som lockar köpare är högt i tag, stuckaturer, kakelugn. 
Funkishus säljer också sig självt, det uppskattas av ögat, de har arkitektoniska 

kvalitéer.  

 
Hade marknaden uppskattat nyproducerade bostäder mest hade man även betalat 

bäst för dessa. Som det ser ut idag betalar man bättre för en sekelskifteslägenhet. 

Detta kan i och för sig vara i samband med att dessa bostäder ofta har ett bättre 

centralt läge.  
Sätter man en nyproducerad bostad och en sekelskifteslägenhet på samma läge så 

går det nog ganska jämt i pris menar Johan.  
 
Anledningen till att man inte hämtar mer inspiration från gamla lägenheter är för att 

man helt enkelt inte har råd med snickarglädje och bättre materialval, men man 

borde hämta mer inspiration från äldre lägenheter. Högt i tak i en nyproducerad 

lägenhet höjer värdet.  
Sekelskiftesbostäder har ofta trånga serveringsgångar, jungfrukammare, små 

utrymmen. Onödig yta idag. 
 
Nej, det finns inte så mycket upplevelsevärden i nyproducerade bostäder.  
 
Kakelugnar, varför finns inte de i nyproducerade bostäder?  
Det är svårt att få rätt känsla på nya kakelugnar 
Idag uppskattas de tyskinspirerade kakelugnarna från 1800-talets slut. Däremot är 

moderna eldstäder uppskattat. Otroligt poppis. 
 
Axialitet & rundgång, pratar köparna om det? Ja och nej.  
Beror på marknaden, ibland vill man bara tillgodose boendebehovet. Det finns mer 

eller mindre intresserade köpare också. 
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Naturliga material - beror på vad man vill förmedla.  
exteriör - entré - hiss - lägenhet är vad man möts av. Det är viktigt att det finns en 

röd tråd mellan dessa för att det ska upplevas som “snyggt”.  et kan lätt bli jobbigt 

när man möts av förvirrade och olika stilar och intryck. Ska finnas en röd tråd. 
 
Idag ritas ofta tre sovrum bredvid varandra med tunna gipsväggar emellan. Detta är 

inte bra. Det saknas ett extra badrum.  
 
Framtiden: 
Tack vare ny teknik kan man ha större fönster och få in mer nytt ljus. Avfallskvarnar 

i kök. Mer ergonomiskt boende, t.ex. rita diskmaskin i arbetshöjd.  
 
Johans drömboende; Minst 2.60 i tak, lite bättre standard än original. Sovrum skall 

vara placerade i hörn, det ska finnas mer än 1 badrum. Balkong i västerläge, 

parkeringsplats. Det ska gå en röd tråd genom hela byggnaden och kännas 

harmoniskt.  
 

Planlösningarna; typisk sekelskifteslägenhet pga. tjocka väggar, små badrum, 

burspråk, balkong som är monterade i efterhand, matsal och vardagsrum i fil. litet 

kök. 3 rum i fil. Balkong att sitta på, läget ligger förmodligen väldigt centralt. 
Ofta vill folk som köper dessa lägenheter flytta på köket för att dom ofta är små så 

får ett sovrum där gamla köket varit. Tunna bjälklag gör att föreningarna oftast säger 

nej till en sådan ändring då grannen under kanske har sitt sovrum där de tänkt sätta 

köket. Då störs man av att det spolas vatten och andra ljud från köket.  

 
nyproduktion; urtyp av nyproduktion. Fönster i tre vädersträck, sovrum i hörnen, 

köket är tillräckligt stort för att avskärma med vägg.  
 
Röd tråd, det borde vara enhetligt mellan följande punkter: 
Husets exteriör 
Entrén 
Hissen 
Lägenheten 
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Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Telefonintervju 28/4-2014 

Svenska mäklarhuset – Analyschef Claudia Wörmann 
 

 Kundundersökningar till nyproduktion; hur går de till? Vilka målgrupper, 

VAD undersöks? 

 

NKI används vilket är bra, men saknar mjuka frågor. Claudia gör just nu en 

undersökning om nyproduktionen, men inväntar ok från ett antal byggföretag 

innan sammanställning. Annars har Claudia inte någon större inblick i hur 

kundundersökningar går till.  

 

 Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, är det fortfarande en lika 

stor trend? 

  

Tror inte att äldre vill ha öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 

 

 Vad upplever ni att köparna efterfrågar på marknaden idag? 

yta/planlösning/material/detaljer etc. Stämmer det överens med hur 

utbudet av nyproducerade lägenheter ser ut? 

 

Ofta vill man ha en besjälad bostad, varför vill man ha nyproducerat då? Ta 

godbitar från gamla hus och sätt in det i nytt. 

 

 Nya trender, influenser som ni ser är på ingång? (invändigt) 

 

Tror inte att man kommer bygga högre takhöjd, men att bolagen kommer att 

försöka sticka ut i framtiden. 

 

 Anser Du att dagens nyproduktion är likriktad? Dvs. upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. - Är det upplevelsefattigt? 

  

Ja. man saknar “Wow  här var ett rundat hörn!” etc. Producenterna måste våga! 

  

 Om Du fick önska, hur skulle den inre utformningen av bostäderna kunna 

förändras?  

  

Bättre förvaring & smarta lösningar, inför skafferi igen och placera elskåpen 

bättre. Hitta en lösning på sopsortering. Förvaring för hushållsmaskiner!  

 

 Vilka kriterier tycker Du bidrar till en god bostad? 

  

Den ska kännas oväntad och bra förvaring, skafferi! Flexibel med planlösningar 

som kan stängas av och utnyttja det som behövs. 

 

 Vad tycker Du ger en bostad karaktär och personlighet? 
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Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Bortsett från att inredningen som möbler och prylar ger ett hem personlighet är 

det ju karaktär att ha en spännande planlösning. Kanske lite annorlunda och 

framförallt oväntad. Att en lägenhet har detaljer som man kanske inte i första 

hand lägger märke till. Att lägenheten är genomtänkt. Med balkong och fönster 

som vetter åt rätt håll. 

 

 Hur tror Du att nyproducerade lägenheter kommer att förändras i 

framtiden? 

- Hur skulle Du vilja att det förändrades? 

Bolagen kommer att vilja sticka ut. 

 

 Hur skulle ditt drömboende se ut? (i en lägenhet) 

-nivåskillnader, - stuckaturer, -material, -fönster, -detaljer, -planlösning, -

takhöjd etc.  

 

Jag tror att jag redan bott i min drömlägenhet men var tvungen att flytta för att 

familjen blev för stor. Allt med den lägenheten var bra, men framför allt låg den 

högt upp i huset precis vid vattnet så man fick en känsla av att befinna sig på en 

båt eftersom man såg vattnet från alla håll. Lägenheten var kanske inte så 

märkvärdig, men utsikten gjorde att man fick en svävande känsla. Här låg 

drömmen i läget vilket smittade av sig på hela känslan av lägenheten. 

 

 

 

Sammanfattning: 

 

Claudia saknar kärleken till våra bostäder, var finns den?! Idag tänker man att 

bostäder ändå säljer. Ska vi bo i papperslådor i framtiden?! Det känns likriktat 

och hon saknar ”wow-faktorn”. Man tänker bara på pengar. 

 

Idag produceras bostäder med hög standard men de är tråkiga. Det är bara 

funktion, inte arkitektur. Vi har funktion idag, men inget annat. Ändå saknas 

lösningar på sen långt tidigare relevanta problem som t.ex. plats för 

sopsorteringen, förvaring och utrymme för köksmaskiner. Claudia vill ha tillbaka 

skafferiet! För att ha råd att bo idag krävs smart förvaring, det är en långvarig 

trend.  

 

Att ha rundgång i lägenheten tycker Claudia skapar trygghet och trivsel, förr var 

det naturligt eftersom murstocken fanns. Hon saknar miljöer som inbjuder till 

spontana möten i bostaden vilket kan skapas vid rundgång. Eftersom att många 

vill ha äldre bostäder men ändå köper nyproducerat borde man ta godbitar från 

de gamla och sätta in i de nya. Man får akta sig för att kopiera, de gamla är 

besjälade vilket inte går att återskapa i nyproducerat. 
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Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Det är svårt att uppleva skillnaden mellan en bra och inte bra bostad, man måste 

fysiskt på plats uppleva känslan. Kanske hade det funkat om man satt en bra och 

en dålig bostad bredvid varandra och fått gå in i dom en och en.  

 

Bostäder idag är yteffektiva men vad menas egentligen med det? De måste vara 

yteffektiva även när det finns ett innehåll. Regler är en utmaning idag med 

tillgänglighet osv. men det går att skapa spännande bostäder i alla fall. 

  

I undersökningen som SMH gör om nyproducerade lägenheter är folk mkt 

engagerade! De svarar med essäer. Detta indikerar på ett stort intresse för 

utformnigens betydelse! 

 

Claudia tycker att stuckaturer i lägenheter med dagens takhöjd blir som att sätta 

porslinslejon utanför ett torp och att man skrota kärnfamiljen!!  

 

Undersökningen som görs av Svenska mäklarhusets nyproduktionspanel har som 

mål att publiceras 4 gånger/år. Första resultatet redovisas på hemsidan 1 Juli 

2014.  
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Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Intervju 9/5-14 

Stadsliv AB - Arkitekt, samhällsdebattör och VD Jerker 

Söderlind  
 

 Anser ni att dagens nyproduktion är likriktad? Dvs upplevelsen inne i 

lägenheten; planlösning, material, detaljer, etc. -Är det upplevelsefattigt? 

 

Dagens arkitektur är absolut likriktad! Vad gäller insidan så har det att göra med 

regelverket! 

 

 Varför är den likriktad?  

 

Om bostäderna riktar sig till en anonym grupp gör man något som tilltalar alla. 

Folk är inte likriktade!! (politiskt, kläder, lever inhomogent samhälle idag) 

 

 Vad upplever du efterfrågas på marknaden idag? Tillgodoses det? 

 

Walk-in-skafferi efterfrågas.  

Det finns en brist i utbud av exklusiva bostäder, typ Östermalm i Stockholm 

(själva stadsmiljön där). Det är även brist på villor med stora tomter, som i t.ex. 

Djursholm och Saltsjöbaden i Stockholm. Det är inte brist på vad folk vill ha, 

men utbudet är inte tillräckligt. 

 

Bostadsbristen beror framför allt på långsam process och upp-och-nedvända 

regelsystem! 

I övre och nedre delen i inkomstpyramiden finns bristerna framförallt, men även 

brist på små lägenheter. De är dyrare per m
2
. 

 

 Vad är det du vill se på marknaden idag? En återupprepning av “det 

gamla” eller en modern tappning av det? 

 

Jerker vill inte bestämma vad som ska byggas, man ska få bygga vad man vill så 

länge man betalar det själv. Han vill se halvfabrikat på marknaden. 

 

 Är det framförallt en förändring av den exteriöra arkitekturen eller även 

insidan som du vill ska ske? 

 

Jerker vill generellt att man ska bygga efter helt nya regler. 

 

 Vad tror du ligger till grund för hur det ser ut i nyproduktionen idag? 

 

Regelverket och dåliga arkitekter. 

 

 Vad tror du krävs för att det ska ske en förändring i framtiden? 
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Clara Bredberg & Josephine Karlström 

Börja med att ta bort ALLA regler, och bygg sedan upp de regler som behövs, så 

som t.ex. brand etc.  

 

 Vad tycker du ger en bostad karaktär och personlighet? (invändigt!!) 

 

Det kan vara märken och spår efter historia. 

Bostaden ser inte ut idag som den gjorde från början 

Funktionen har förändrats under tiden - fått nya ändamål (spårhall blev 

museum). 

Många händer och hjärnor som har gjort att det blivit som det ser ut.  

Slump och förändring. 

 

Allt detta ger bostaden själ! 

 

Tycker inte att det behövs en stilförändring utan det finns rätt mycket olika 

lägenheter. Jerker är rätt stilneutral över lag. 

 

Sammanfattning: 

Jerker menar att regelsystemet är det som styr hur lägenheterna kan utformas och 

att detta bidrar till att det blir likriktat. Ofta är målgruppen som företagen bygger 

åt anonyma och man väljer nog därför material som tilltalar alla. Han påpekar 

dock att folk i sig inte är likriktade utan att det är ett mer inhomogent samhälle 

idag.  

Det som efterfrågas på marknaden tycker Jerker tillgodoses, men att utbudet inte 

är tillräckligt. Han efterfrågar walk-in-skafferi och anser att det är brist på små 

lägenheter.  etta anser han orsakas av “det upp-och-nedvända” regelsystemet. 

Enligt Jerker är dagens arkitektur absolut likriktad, men han vill inte själv 

bestämma vad som ska byggas på marknaden utan vill se att fler får bestämma 

själva. Han menar att man bör bygga efter helt nya regler; börja med att ta bort 

ALLA regler, och bygg sen upp de regler som behövs.  

Jerker är ganska neutral i stilfrågan, men vad gäller en bostads karaktär och 

personlighet anser han att följande egenskaper är viktiga; 

Det kan vara märken och spår efter historia 

Bostaden ser inte ut idag som den gjorde från början 

Funktionen har förändrats under tiden - fått nya ändamål (spårhall blev museum) 

Många händer och hjärnor som har gjort att det blivit som det ser ut. Slump och 

förändring! 

Detta ger bostaden själ. 
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