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I det här examensarbetet i arkitektur analyseras en ny typ av bostäder i 
Stockholmsområdet: konceptboendet. Bostadstypen är skapad för en 
”urban nomad”. Det är ett ord som används i marknadsföring och kan 
tolkas som en person som antingen reser mycket i sin yrkesverksamhet eller 
någon som behöver en tillfällig bostad på grund av studier eller i väntan på 
en lämpligare bostad.  
 Stockholm har i dag, 2018, en stor bostadsbrist vilket skapar ett tryck på 
politiker att ta fram lösningar. Synen på bostaden har skiftat från att ha varit 
en rättighet till en lyxprodukt. Fastighetsutvecklare som Oscar Properties 
och Axxonen utvecklar och marknadsför premiumbostäder där hotellet är 
förebild och olik typer service ingår i bostadskonceptet.  
	 Det	 finns	 förändrade	 attityder	 när	 det	 gäller	 höga	 bostadshus	 och	
skyskrapor i Stockholm som ofta har lägenheter som kallas konceptboenden 
eller premiumbostäder. Det är viktigt att lägga märke till detta skifte i 
inställning eftersom det förklarar varför bostäder ser ut som de gör och vad 
som driver deras design och funktion. Norra tornen vid Torsplan är exempel 
på premiumbostäder i höghus med inspiration från New Yorks exklusiva 
skyskrapor.  Ett annat exempel är Tellus Towers vid telefonplan som är fylld 
med	enrummare	för	unga	vuxna.	Där	finns	dramatiska	utsikter	och	servi-
ceanläggningar	 som	pool	 och	 spa	 som	 säljargument.	 Idén	om	flyttkedjor	
motiverar byggandet av lyxlägenheter och skyskrapor i attraktiva lägen 
eftersom rörligheten ska göra att alla till slut kommer att få en bostad. 
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För en förmögen målgrupp innebär rörlighet ett internationellt, hotellrums-
inspirerat boende: en så kallad ”premiumbostad”. Bostadsrättsföreningen 
Continental Apartments erbjuder till exempel full hotellrumsservice och är 
dessutom beläget i de övre våningarna av Hotel Scandic Continental.
 För bostadslösa låginkomsttagare innebär en rörlig lösning ett boende 
som de kan tolerera men som i längden är otillräckligt. En tillfällig lösning 
som	skapats	på	initiativ	av	den	ideella	föreningen	Snabba	hus	är	flyttbara	
bostäder på tidsbegränsade bygglov, avsedda för unga bostadssökande. 
	 Mellan	 Continental	 Apartments	 och	 Snabba	 hus	 finns,	 lite	 oväntat,	
flera	 likheter	 i	 hur	 bostäderna	 är	 planerade.	 Men	 skillnaderna	 är	 stora	
i användning, pris och vilka möjligheter målgrupperna har att välja 
sin	 boendesituation.	 Genom	 att	 jämföra	 renderade	 bilder,	 fotografier,	
ritningar och reklamtexter skildras konceptboendenas olika strategier och 
målgrupper. I jämförelserna av olika typer av boenden framträder en bild 
av en marknadsanpassad bostadsproduktion där bostaden behandlas som 
en livsstilsprodukt och en konsumtionsvara.
 Kommersialiseringen av bostäder innebär problem för de som drabbats 
av bostadsbristen. Lösningarna som erbjuds bostadslösa, ofta unga 
låginkomsttagare, är få och villkorade. Idén om att bostadsmarknaden 
måste få en ökad rörlighet för att fungera drabbar i stor utsträckning de som 
har svårast att få tillgång till en bostad genom att inskränka deras rättigheter 
och boendestandard. Genom att marknadsföra bostadslösningar till unga 
som livsstilsprodukter överskuggas det verkliga problemen med en utbredd 
bostadsbrist och en försenad familjebildning. 
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Undersökningens slutsats är att marknadsföringen av konceptboenden ger 
en ytlig bild av bostäder och deras egentliga värde. Premiumbostädernas 
kvaliteter, eller brist därpå, döljs genom att erbjuda hushållsnära tjänster 
och inredningsdetaljer. Den ytliga inställningen till bostäder som enbart 
statussymboler och konsumtionsvaror gör det svårare att hävda bostaden 
som rättighet och som en viktig funktion för att forma samhällen.  
 En möjlig motpol till premiumbostäderna är Stockholmshusen, ett försök 
från allmännyttiga bolag att skapa hyreslägenheter med hög standard  men 
mer överkomlig hyra. Att bygga ut det allmännyttiga beståndet kan även ha 
en	balanserande	effekt	på	marknaden	och	på	sikt	trotsa	den	kommersiella	
bostadstrenden.
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INLEDNING
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I	marknadsföringen	av	nybyggda	bostäder	verkar	finns	en	tänkt	målgrupp:	
den urbana nomaden. En lyxig hotellstil dominerar de bilder som beskriver 
framtida byggnader och en ny estetik har utvecklats kring renderingarna. 
Den här typen av bilder har blivit så vanliga i arkitekturtidskrifter och 
bostadsannonser att man knappt reagerar på dem längre. Bakom bilderna 
finns	en	idé	om	en	rörlig	bostadsmarknad	som	något	eftersträvansvärt	och	
som	kan	skapa	positiva	effekter	för	hela	samhället.	
 Men vad gör den här idén med arkitekturens utseende och presentation? 
Och vad gör den med människorna som ska leva i det rörliga samhället?
Att kalla storstadsbor för nomader är ett modeord. Det används för att 
beskriva	 ett	 nytt	 sätt	 att	 leva:	 att	 flytta	 runt,	 resa	 och	 inte	 ha	 någon	 fast	
punkt i tillvaron. Den situationen kan vara självvald, i så fall kan den vara 
något positivt. Men om den i stället är påtvingad innebär den en otrygghet, 
en utsatthet och en ojämlikhet: då blir den ett socialt problem. 
 Bostäder har en förmåga att forma samhällen, och det är inte så konstigt 
att arkitekter i alla tider intresserat sig för bostadens utformning och funktion. 
Men det är såklart inte bara arkitekter som formger bostäder, det påverkas 
av lagstiftning och politiska beslut, och inte minst byggbolagens vinstintresse. 
Ibland kan en idé bli så stark att den tränger igenom alla dessa intressen.
 I den här boken undersöks hur idén om rörlighet på bostadsmarknaden 
påverkar arkitekturens formgivning och marknadsföring. 
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Avgränsningar:  
bilden av arkitektur 
i stockholm

Arkitekter använder sig ofta av renderade digitala bilder för att visa hur 
en bild på en ritning skulle kunna se ut i verkligheten. Förr var de bilderna 
ritade för hand, det var perspektivteckningar ritade med penna på papper. 
Den renderade bilden har snabbt utvecklats och blivit mycket detaljerad och 
verklighetstrogen. Renderade bilder används både för att skildra interiörer 
och husens utsidor och förhållandet till kringliggande byggnader. 
 De renderade bilderna kan skapas av arkitekter eller av specialiserade 
konsulter. Bilderna skapas ofta i ett tidigt skede och kan därför få stort 
inflytande	på	hur	byggnaden	kommer	att	se	ut.	
 Men bildernas funktion är inte bara att sälja in ett projekt till det bolag 
som ska bygga huset, de används ofta för att sälja ännu ej färdigbyggda 
bostäder	 till	 de	 som	 i	 sin	 tur	 ska	 bo	 i	 dem.	 Även	 mäklarfirmor	 och	
projektutvecklare tar fram renderade bilder som marknadsföringsmateri-
al. De renderade interiörerna av lägenheter är mycket verklighetstrogna, 
innehåller möblemang och inredningsdetaljer: en virtuell styling. Ibland 
finns	bilderna	kvar	på	mäklarnas	hemsidor	långt	efter	att	byggnaden	är	klar.	
De lever vidare som en slags perfekt idé jämte den verkliga miljön.
 Bilderna har alltså ett långt liv och varierande funktioner. De är till för 
att sälja ett framtida eller ett färdigbyggt projekt till olika typer av kunder: 
byggbolag och privatpersoner. Bilderna kallas ofta för “visionsbilder”, 
eftersom de framställer en vision om en möjlig framtid. 
 Arkitekten och författaren Jeremy Till beskriver arkitekturbildernas 
inflytande	på	arkitekturen	i	sin	bok	Architecture	Depends	(2013).	
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Det	som	Till	menar	är	en	av	bildernas	(både	foton	och	renderingar)	stora	
dragningskraft är att de skapar en perfekt och tidlös version av verkligheten. 
De kan koppla sig fria från åldrandet och i stället skapa en idealiserad och 
upphöjd bild av verkligheten. Idealbilden av verkligheten är för evigt ny, 
felfri och skapad för framgångsrika människor. Bilderna ger arkitekterna 
möjligheten att redigera verkligheten, och i redigeringen görs vissa ställ-
ningstaganden. Till ser det som både estetiska och moraliska ställningsta-
ganden:	arkitekturens	slitning	och	effekter	över	tid	redigeras	bort,	och	likaså	
alla människor som inte hör hemma i den ideala bilden.
	 Det	finns	alltså	ofrånkomliga	skillnader	mellan	den	verkliga	arkitekturen	
och	den	renderade	versionen.	I	sin	C-uppsats	Re-presentation	(2016)	skriver	
Anna Bergman om skillnader mellan just en upplevd miljö och den som 
framställs i marknadsföringen av samma miljöer. Hennes utbildning vid 
Malmö högskola handlar just om digital gestaltning och representation, och 
inom det ämnet efterfrågar hon bilder som är mer rättvisande av hur verklig 
arkitektur ser ut och upplevs. I sin uppsats kompletterar hon reklambilder 
med egna kollage för att göra dem mer ärliga. Anna Bergman konstaterar 
att bilderna blir mer intressanta, men kanske inte lika säljande. 
 En bild kan skildra verkligheten mer eller mindre sanningsenligt. Den 
kan innehålla moraliska, politiska och ideologiska budskap. En renderad 
bild	är	skapad,	lika	mycket	som	ett	fotografi	eller	en	målning	är	det	oavsett	
hur verklighetstroget det ser ut. Att analysera den visuella kultur som omger 
arkitektur	har	blivit	mer	och	mer	relevant	på	grund	av	det	inflytande	bilden	
har för arkitekturen. 
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Arkitektur marknadsförs och säljs genom bilder, ofta innan byggnaden är 
klar. Renderingar har en unik makt eftersom de förekommer verkligheten: 
de	 visar	 upp	 en	 byggnad	 som	 ännu	 inte	 finns	med	 nära	 nog	 fotografisk	
precision. I reklamtexterna som omger bilderna förklaras vad de föreställer, 
och vad de symboliserar. I kombinationen av bild och text visar sig 
bakomliggande ideal och föreställningar om hemmet som konsumtionsvara 
och vilka livsstilar som passar in i dem. Avgränsningen är därför att studera 
bild, foto, text och ritning.

Stockholmsområdet är en annan avgränsning. Så gott som alla Sveriges 
städer har problem med bostadsbrist, men politiken ser mycket olika ut 
i olika kommuner och därmed också vilka lösningar som utvecklas. Att 
fokusera	på	Stockholm	gör	det	möjligt	att	visa	den	variation	som	finns	inom				
ett	specifikt	område	och	vilken	inre	dynamik	som	driver	utvecklingen.	
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Begreppet rörlighet är kanske mest bekant från politiska argument om 
hur	 staden	ska	utvecklas.	Specifikt	handlar	det	om	att	bostadsmarknaden	
ska vara rörlig, men vad betyder det egentligen? Argumentet bygger på 
ett antagande om att bostäderna inte är fördelade rätt: en ensam äldre 
kvinna bor i en femrumslägenhet och en ung familj i en enrumslägenhet. 
I den situationen är ingen nöjd. Och hur ska de byta plats? Där börjar 
meningarna gå isär. Branschorganisationen Fastighetsägarna vill stimulera 
rörlighet med hjälp av bland annat fri hyressättning. Det skulle göra att folk 
flyttar	till	billigare	 lägenheter	och	frigör	bostäder	för	andra.	De	vill	också	
att skatterna sänks vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. På så sätt 
ska det bli lättare för fastighetsägare, bostadsrättsägare, och hyresgäster att 
röra sig på bostadsmarknaden:  “På en bostadsmarknad med ekonomiska 
drivkrafter	 som	 understödjer	 ett	 mer	 effektivt	 utnyttjande	 av	 beståndet,	
skulle	de	boendes	intresse	att	flytta	till	något	som	motsvarar	de	egna	behoven	
och villkoren öka, och därmed också rörligheten. Det gör i förlängningen att 
fler	och	olika	typer	av	boenden	blir	tillgängliga,	som	är	mer	anpassade	till	
hushållens	behov	och	storlek.”	(WSP,	2016)
 Hyresgästföreningen menar å sin sida att det inte hjälper att höja hyrorna 
eller sänka skatter för bostadsrättsägare. För att få mer rörlighet behövs 
fler	hyresrätter	eftersom	hyressystemet	gör	det	enkelt	att	flytta	genom	att	
hyresgäster byter lägenheter med varandra. Enligt Hyresgästföreningen har 
det	blivit	för	ekonomiskt	ofördelaktigt	att	bygga	hyresrätter.	(Juhlin	2016)	
Både	 Fastighetsägarna	 och	 Hyresgästföreningen	 hävdar	 att	 det	 finns	 en	
ojämn fördelning av bostadsbeståndet. 

rörlighet och  
bostadspolitik
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Men har olika tolkningar av rörlighet som mål. Rörlighet på bostadsmark-
naden har alltså blivit ett politiskt ideal som förespråkas av parter med i övrigt 
mycket olika intressen. Den tvärvetenskapliga forskargruppen CRUSCH 
(The	 Critical	 Urban	 Sustainability	 Hub)	 hävdar	 att	 bostadsbeståndet	 är	
ojämnt fördelat, men inte på det sätt som Fastighetsägarna framställer det. 
CRUSCH vill visa på den ekonomiska ojämlikhet som speglas i de problem 
som vissa grupper har för att hitta bostad. Trots att befolkningen i genomsnitt 
har fått större boyta har de med minst resurser blivit mer trångbodda de 
senaste åren.  Hur hänger det ihop? Det beror på ett ojämlikhetsproblem: 
”Runt	 en	 tredjedel	 av	alla	unga	mellan	16	och	24	år	 är	 trångbodda	och	
många	unga	bor	kvar	hemma:	29	%	av	kvinnorna	och	45%	av	männen	
i	åldern	20-24	år.	Nästan	fyrtio	procent	av	alla	ensamstående	föräldrar	är	
trångbodda.	Dessa	siffror	visar	helt	enkelt	att	bostadskrisen	slår	mot	sårbara	
grupper på bostadsmarknaden och därför i första hand är ett socialt och 
ekonomiskt problem –  ett ojämlikhetsproblem – snarare än en fråga om 
att befria marknaden från regleringar och skatter så att byggföretagen kan 
börja	bygga	ut	bostadsbeståndet	igen.”			(CRUSH	2016,	s	13)
 Bostadskrisen bör alltså ses som ett symtom på ökad ojämlikhet. Den 
slutsatsen förändrar bilden av den så kallade bostadskrisen, eftersom de 
som drabbas av krisen först och främst är de med lägst inkomst. Enligt 
CRUSH är det den typ av rörlighet som Fastighetsägarna förespråkar 
som har orsakat den ojämlika fördelningen av bostäder eftersom det 
inte skapar bostäder för de som verkligen är drabbade av bostadsbrist.   
Rörlighet är ett motsägelsefullt begrepp. 
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Å ena sidan behövs rörligheten för att bostadsmarknaden ska fungera. Å 
andra sidan kan en strävan efter rörlighet utestänga svagare grupper från 
bostadsmarknaden genom en överdriven avreglering och därmed högre 
hyror och brist på hyresrätter. 
 Men vad har rörlighet för sociala konsekvenser? För de med mycket 
pengar betyder en rörlighet frihet: att resa, att leva ett internationellt liv, att 
kunna	köpa	flera	bostäder.	För	den	som	har	mycket	pengar	är	bostäder	inte	
alltid i första hand ett hem utan en investering och en statussymbol. 
 För den med lite pengar innebär rörlighet en brist på trygghet: att inte 
kunna få ett hyreskontrakt på grund av inkomstkrav, brist på kötid, eller 
att	tvingas	flytta	på	grund	av	hyreshöjningar.	Den	gruppen	ser	heller	inte	
bostaden som ett hem, det är en tillfällig sovplats. Både de med hög och låg 
inkomst har ett modernt och rörligt sätt att förhålla sig till bostäder, men det 
är långt ifrån jämlikt.
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Urbana nomader Ordet nomad är för många positivt laddat, det associeras till naturfolk och 
ursprungsbefolkningar. Att vara nomad betyder att inte vara bofast, och att 
alternera mellan olika platser och boenden. Nomaden rör sig efter årstider 
och behov mellan olika platser. Hela landskapet är nomadernas hem, inte 
bara en viss plats.
 Att tala om en urban nomad får en helt annan, men fortfarande positiv, 
klang. Det är en kombination av något ursprungligt och något modernt: en 
nomad och en stadsbo, alltså en rörlig stadsbo. Att vara nomad  betyder i det 
här sammanhanget att inte vara bofast, att vara obunden. Det betyder inte att 
den urbana nomaden är hemlös, det betyder att nomaden har möjligheten 
och viljan att växla mellan olika typer av boenden på olika platser. Den 
livsstilen	kan	utökas	till	en	kosmopolitisk	livsstil	när	kringflyttandet	sträcker	
sig över stora sträckor. En kosmopolit är en person som inte är bunden till 
nationsgränser utan kan röra sig fritt internationellt: en världsmedborgare. 
Kanske	är	det	en	framgångsrik	affärsman	eller	en	högt	uppsatt	person	i	ett	
företag som spontant associeras med en kosmopolitisk livsstil. Man tänker 
sig	en	man,	gärna	i	kostym	som	skyndar	mellan	olika	flygturer	och	möten.	
Men	det	finns	även	andra	som	skulle	passa	in	i	beskrivningen	av	den	urbana	
nomaden. 
	 	I	antologin	Global	Woman	(Ehrenreich	&	Hochschild,	2003)	beskrivs	
det globala liv som kvinnor från fattigare länder lever i dag. De arbetar 
som barnskötare, städerskor och prostituerade i rikare länder. De tar över 
omsorgsarbetet som de mer emanciperade kvinnorna i västvärlden inte har 
tid med längre. Är dessa kvinnor kosmopoliter? Är de världsmedborgare? 
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Är de urbana nomader? De är i varje fall en del av en global ekonomi, och 
de rör sig över nationsgränser. Men det är inte alla gånger fritt eller frivilligt.
  I Sverige är uttrycket urban nomad ganska sparsamt använt. Det 
används mest frekvent i marknadsföring av en viss typ av exklusiva bostäder: 
premiumbostäder. De riktar sig till en person med god betalförmåga och en 
självvald rörlig livsstil. 
Men det har dykt upp även andra varianter på användning av uttrycket. De 
som	tvingas	flytta	till	 följd	av	höjda	hyror	har	också	kommit	att	kallas	för	
urbana	nomader.	I	antologin	Höra	hemma	(2017)	används	begreppet	urbana	
nomader för att beskriva just en grupp hyresgäster som blivit bortträngda till 
följd av oönskade renoveringar och dramatiska hyreshöjningar: så kallade 
renovräkning	(på	engelska:	renoviction).	Samma	användning	av	begreppet	
urban nomad används av sociologen Catharina Törn i Helsingborgs Dagblad 
i	en	artikel	(2016)	om	Pennygången	i	Göteborg	där	stora	renoveringar	och	
hyreshöjningar planerades: ”På detta vis skapas grupper som likt urbana 
nomader	tvingas	flytta	runt	i	bostadsområden	som	ännu	inte	renoverats.”
Törn	 refererar	 också	 till	 Boverkets	 utredning	 om	 flyttmönster	 till	 följd	
av	 omfattande	 renoveringar	 (2014),	 som	 enligt	 henne	 visar	 på	 att	 fattiga	
hyresgäster trängs ut från det allmänna bostadsbestånd som från början 
byggts för att ge människor med lägre inkomst trygga boenden. Det är enligt 
henne det som är urbana nomader.
 Det är de här två ytterligheterna som den urbana nomaden som begrepp 
kan syfta på: den rika och den fattiga, den självständiga och den beroende, 
den frivilliga och den ofrivilliga. 



  24 InlEdnIng • UrbAnA noMAdEr   

För dessa personer skapas olika livsstilar och olika lösningar för att tillgodose 
deras behov. Bostäderna anpassas till att fungera för det tillfälliga och 
kringflackande	liv	som	de	urbana	nomaderna	lever.	
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Bild 1.
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höga byggnader Många nya bostadshus som byggs i Stockholm är högre än de brukade vara 
för	bara	några	decennier	sedan.	Det	beror	delvis	på	att	det	finns	ett	mål	för	
stadsplaneringen att bygga tätare, med smalare gator och högre byggnader 
(Plan, 2016). Det brukar kallas för en kvartersstad när byggnaderna sluter sig 
kring en gård och gatnätet är omslutet av byggnader. En fördel med att göra 
staden	tätare	är	att	det	finns	plats	för	fler	bostäder	på	en	liten	yta.	Hur	väl	
markytor utnyttjas anges med ett så kallat exploateringstal, och ett höghus 
utnyttjar	därför	ytan	mycket	effektivt	och	har	alltså	ett	högt	exploateringstal.	
 Tätheten kan beräknas över en byggnad, men utökas till kvarter, en 
stadsdel, eller en hel stad.  I samband med att nya områden utvecklas 
planeras ofta ett hus som är högre än kringliggande bebyggelse, ett höghus 
som står som en symbol för området det står i. En funktion som skyskrapor 
och höghus har är att fungera som monument. I dag kallas den monumentala 
funktionen för att skapa ett “landmärke” som markerar en plats, ungefär 
som en kartnål, och fungerar som en skylt för ett nybyggt område. När ett 
område planeras kan ett höghus förstärka platsens image. Det ger alltså 
även de lägre husen en slags central symbol att samlas kring i likhet med 
medeltida städers kyrkor. 

Skönhetsrådet och höga hus

Höga byggnader har en stor inverkan på stadens karaktär och utveckling, 
och därför är själva höjden något som Stockholms skönhetsråd måste ta 
ställning till. 
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Stockholms skönhetsråd är en remissinstans vid bygglovsansökan, men de 
är ett fristående organ som själva kan påbörja undersökningar i ärenden 
trots	att	de	inte	remitterats.	Det	finns	skönhetsråd	i	vissa	andra	kommuner	
i Sverige, som till exempel Helsingborg, Sundsvall och Värmdö, men 
Stockholms skönhetsråd är den äldsta och mest välkända.
 Rådet är generellt skeptiskt till att bygga skyskrapor i Stockholm eftersom 
det inte anses passa in i stadens karaktär. Men det är upp till rådet att avgöra 
eftersom	det	 inte	 finns	någon	definitiv	 gräns	 för	när	 ett	 högt	hus	blir	 en	
skyskrapa, det avgörs endast i relation till kringliggande byggnaders höjd. 
 Stockholms skönhetsråd resonerar om höga byggnader i ett 
remissyttrande i de två projekten Tellus Towers och Norra tornen. De två 
projekten som Skönhetsrådet valt att utvärdera tillsammans är egentligen 
två ganska olika projekt. Norra tornen tar plats på Torsplan i utkanten av 
Stockholms innerstad, och Tellus Towers ska stå rakt ovanpå Telefonplans 
tunnelbanestation. Det de har gemensamt är att de är ovanligt höga, speciellt 
för	att	vara	bostadshus.	Norra	tornens	högsta	topp	är	120	meter	och	har	32	
våningar	och	den	omgivande	bebyggelsen	domineras	av	byggnader	med	5-6	
våningar.	Tellus	Towers	högsta	torn	är	237	meter	och	har	78	våningar	vilket	
gör den till Sveriges högsta byggnad. 
	 	 I	 början	 av	 remissyttrandet	 finns	 en	 formulering	 om	 hur	 rådet	 i	
allmänhet förhåller sig till höga byggnader. De höga byggnaderna beskrivs 
som	märkesbyggnader	som	bildar	motiv	vid	broar	och	“flaggor”	vid	stadens	
portar för att markera var innerstaden slutar och ett annat område börjar. 
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Bild 2.
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“I en medveten s tadsutveckl ing har landmärken 
t i l låt i ts  i  s taden och dess  omgivningar utan at t  rubba 
balansen de höga husen emellan,  nivåerna i  s tadens 
s i lhuet t  e l ler  den lokalmil jö  de har s i t t  fo tavtryck i . 
De höga hus som uppförts  har medvetet  placerats  för 
at t  accentuera Stockholmsåsens s träckning från Folk-
samhuset  t i l l  Skat tehuset  och Söder torn,  v idare över 
Hötorgsskraporna t i l l  Wenner-Gren Center.  Andra 
platser  där höga hus t i l låt i ts  är  v id  s tadens portar, 
som motiv  v id  broar och som f laggor som utmärker 
yt ters tadens centrum el ler  nybyggda s tadsdelar.  Et t 
mycket  högt  hus skuggar,  dominerar och skapar vind-
förhål landen som inte  är  vanl iga i  den tradi t ionel la 
s tenstaden men det  utgör också r ik tmärke och skapar 
et t  förhål lande t i l l  hela den s tadsmil jö  det  bl ir  del  av 
på et t  långt  tydl igare sät t  än et t  lägre hus.”
       
   
   SKOG 2014, 1
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Höga byggnader ska, enligt rådet, helst korrespondera med andra höghus i 
staden eftersom de anses ha en balans mellan sig som inte bör störas.  Det 
understryks att höga byggnader blir dominerande eftersom kringliggande 
bebyggelse ofta är låg. I alla områden som en hög byggnad blir del av 
kommer den alltså att stå som ett riktmärke och kan komma att bli symbol 
för det område där den står. 
 I rådets resonemang kring höga byggnader verkar det viktigt att de 
högsta byggnaderna alla ska relateras till varandra, de räknas upp som en 
samling	byggnader	med	något	viktigt	gemensamt:	om	det	finns	ett	högt	hus	
legitimerar det ett annat. Faran med för många höga hus är enligt rådet att de 
kan konkurrera med varandra och skrika på uppmärksamhet. Byggnaderna 
som sägs höra till samma kategori är Folksamhuset, Skattehuset, Söder torn, 
Hötorgsskraporna och Wenner-Gren Center. Bland dem är det bara Söder 
torn som är ett bostadshus. 

Höga hus historiskt 

Historiskt har de högre bostadshusen varit mer vanliga utanför tullarna i 
miljonprogramsområden där de höga husen inte alls hade den glamour som 
de höga bostadshus som byggs nu. De höga bostadshusen i Fittja ger en 
specifik	karaktär	till	platsen,	men	de	är	inte	landmärken	som	de	byggnader	
Skönhetsrådet talar om. Miljonprogramsarkitekturen tillhörde en annan 
stadsplanering, som kan ses som motsatsen till kvartersstrukturen. För att 
få in tillräckligt med ljus i miljonprogramshusen står de ofta långt från 
varandra, med stora gröna ytor mellan sig. 
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I efterhand har miljonprogramsarkitekturen fått kritik för att ha orsakat 
samhällsproblem och segregation, och byggnadernas höjd och enformighet 
har ansetts ha en negativ påverkan på de boende. Det är inte bara en 
kritik	som	först	fram	i	Sverige	eller	Stockholm,	det	finns	en	stark	motvilja	
internationellt mot det som brukar kallas ”social housing”: stora grepp 
och modernistiska planer för att erbjuda bostäder åt de med de lägsta 
inkomsterna. Den kanadensiska journalisten och författaren Jane Jacobs har 
kritiserat hur storstäder i Nordamerika förstört mindre attraktiva områden 
till	 förmån	 för	 högeffektiva	 moderna	 stadsplaner	 (Jacobs,	 1962).	 Jacobs	
har blivit känd för att föra fram nya argument i stadsbyggnadsdebatten, 
där	de	sociala	aspekterna	sätts	 före	effektiviteten.	 	Jacobs	var	 till	exempel	
aktiv	 motståndare	 till	 olika	 aggressiva	 stadsomvandlingar	 på	 1960-talet	
och lyckades stoppa en planerad rivning av området Greenwich Village i 
New York. Flera år efter hennes död, har hennes teorier om stadsbyggnad 
använts bland annat för att argumentera mot social housing och för en mer 
traditionell kvartersstad. 
 Det brukar kallas för en kvartersstad när byggnaderna sluter sig kring 
en gård och gatnätet är omslutet av byggnader. Den här sortens bebyggelse 
är det som vi ofta förknippar med innerstaden och hur städer har sett ut 
historiskt. Den här typen av stadsbyggnad brukar ställas i konstrast till den 
modernistiska eran då höga byggnader placerades längre från varandra med 
mycket grönyta mellan sig. I dag har det skett en återgång till kvartersstaden, 
men med inslag av vissa enstaka högre byggnader. 
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De höga byggnader som uppförs i dag skiljer sig från miljonprogramsår-
ens	 byggnader	 på	 flera	 sätt.	 För	 det	 första	 står	 de	 ensamma,	 och	 det	 är	
meningen att de ska skilja sig i höjd gentemot sina grannbyggnader.  Även 
om de ibland kan stå i par vill de gärna sticka upp ovanför den närliggande 
bebyggelsen. För det andra vänder de sig till en helt annan målgrupp. Om 
miljonprogrammets byggnader riktades till arbetarklassen, så är dagens 
höghus mycket mer exklusiva. Trots det fortsätter höghusen att symbolisera 
progressivitet och en lösning på bostadsbristen. 

Höga hus och rörlighet 

Höga bostadshus som statussymboler har blivit vanligare och är en trend som 
uppmärksammts	bara	de	senaste		åren	(Lindgren,	2018).	Att	bostadshusen	
på nytt så dramatiskt har ökat i höjd handlar inte om att man försöker skapa 
ett	nytt	miljonprogram,	det	finns	en	helt	annan	strategi	för	bostadsbyggande	
och det bygger på en idé om rörlighet. De höghus som byggs i dag skapar en 
eftersträvansvärd	täthet	och	anses	effektiva	och	moderna.	Höghusen,	såväl	
som andra nybyggda områden i attraktiva lägen, ses som startskottet på 
en kedjereaktion som ska frigöra billigare bostäder för de som står utanför 
bostadsmarknaden.	 Idén	 om	flyttkedjor	motiverar	 att	 nybyggnationen	 av	
bostäder koncentreras till attraktiva lägen där de som en konsekvens får en 
högre hyra eller ett högre pris vid köp. I grunden för de här antagandena 
ligger en politisk idé om hur nya byggnader, oavsett pris, ska stimulera 
rörlighet på bostadsmarknaden.
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Bild 3.
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Centerpartiet	i	Stockholm	har	i	flera	år	propagerat	för	byggande	av	höghus	
i Stockholms innerstad. I sin motion om förslaget “Trätoppen”, ett höghus 
av trä som föreslås byggas ovanpå parkeringshuset Parkaden, understryks 
både behovet av bostäder och hur viktigt det är att bygga i attraktiva 
lägen	 (Motion om skyskrapa i trä. 2017). De förespråkar något de kallar 
“skyskrapeprogram”	 (Centerpartiets	 budgetförslag	 för	 Stockholm	 2017.	
2016)	En	högre	byggnad	ska	också	göra	det	möjligt	att	bygga	fler	bostäder	i	
innerstaden	utan	att	några	grönområden	måste	offras.	
 Centerpartiet marknadsför sin idé som både en politisk lösning 
och ett fysiskt byggprojekt. I sin motion agerar de både politiskt och 
marknadsmässigt, och vill bana mark för byggnationer som ökar 
exploateringen av innerstadsområdet. Att bygga höghus blir alltså ett sätt 
att	 bygga	 fler	 bostäder	 där	 det	 är	 som	 mest	 lönsamt,	 men	 kanske	 inte	
där	de	 som	mest	behövs.	Bakom	argumenten	finns	 en	underliggande	 idé	
om	flyttkedjor	 vilket	motiverar	 att	 bygga	 exklusivt.	Rörligheten	 är	därför	
ett centralt argument för höghusen och gör spekulativa och dyra projekt 
moraliskt försvarbara på ett politiskt plan.

Höga hus: en familj av symboler

Det	 finns	 en	 tydlig	 artskillnad	 mellan	 de	 höga	 hus	 som	 byggdes	 under	
miljonprogramseran och de höghus som byggs i dag. Det är inte bara en 
historisk skillnad utan en skillnad i status. 
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När Skönhetsrådet beskriver nya höga byggnader relateras de till andra höga 
hus som inte nödvändigtvis är bostadshus, till exempel Hötorgsskraporna, 
Kungstornen och Stadshuset. De nya bostadshusen är inte några 
mijlonprogramhus i Fittja eller Bredäng, de är i stället symboler för en 
framgångsrik stad och relateras därför hellre med andra höga byggnader 
som har en mer tydlig image. De sällar sig till en familj av signaturbyggnader 
som historiskt fyllts med det som varit högst värderat för tiden: kyrkan, 
politiker, banker eller kontor. I dag har bostaden blivit en stark statussymbol 
och ökat i värde dramatiskt. Därför sällar sig de nya bostadsskraporna till 
äldre tiders statusbyggnader och bildar tillsammans en familj av symboler. 
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Norra tornen består av två torn som kallas Helix och Innovationen. De är 
två bostadshus som står i slutet av Torsgatan som ansluter till det område 
som kallas Hagastaden där de bildar en portal som leder staden ut mot 
det nya området. De står på var sin sida av vägen, som en port mellan 
det nya området och innerstaden. Byggnationerna av det högsta tornet, 
Innovationen, har påbörjats 2018 och de förväntas båda stå klara 2020.
 Norra tornen är ritade av det nederländska arkitektkontoret OMA och 
har en stil som tydligt bryter av mot kringliggande bebyggelse. Kring en 
betongstomme sätts moduler av olika storlekar in, vilket ger intrycket av ett 
torn bestående av staplade klossar. 

Om byggherren: Oscar Properties

Norra tornens byggherre är Oscar Properties, som tidigare bara varit 
involverad i fastighetsutveckling. Fastighetsutveckling innebär oftast att 
befintliga	 byggnader	 köps	 upp,	 renoveras	 och	 säljs	 vidare.	 Fastigheterna	
ges en stärkt image, och den processen kan kallas för branding. Image och 
varumärke är även en viktig komponent i Oscar Properties byggprojekt, 
vilket de skriver på sin hemsida: ”Gemensamt för samtliga Oscar Proper-
ties-byggnader är ambitionen att skapa starka boendekoncept, där arkitektur 
och design är viktiga element. En boendeupplevelse utöver det vanliga helt 
enkelt.”	(Oscar	Properties,	2018)	I	citatet	från	bolagets	hemsida	står	det	att	
de	skapar	boendekoncept,	och	det	definieras	som	en	kombination	av	design	
och att bygga i attraktiva lägen.

norra tornen 
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område: torsplan

byggherre: oscar properties

Arkitekt: oMA

höjd: 36 våningar och 125 m, 32 våningar och 104 m

Antal lägenheter: 300

storleksomfång: 80-120 kvm, undantaget vissa ettor 

på 44 kvm, och etagelägenhet på 271 kvm

Upplåtelseformer: bostadsrätter

Entrepenör: sweco

planerat färdigställande: 2018 och 2020

Bild 4. Bi ld  5 .
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 Ett starkt koncept bygger både på byggnadens utformning och placering 
enligt	företagets	egen	definition.	Men	det	handlar	också	om	hur	bostäderna	
marknadsförs och även vilket utbud av service som erbjuds de boende. 
Den här typen av  bostäder marknadsförs som ”konceptbostäder” eller 
”premiumbostäder”.	På	sin	hemsida	(Oscar	Properties,	2018)	förklarar	Oscar	
Properties att höjden i Norra tornen skapar karaktär och personlighet såväl 
som dramatiska vyer. Vidare på sin hemsida lockar de med det serviceutbud 
som	erbjuds	ägarna	av	bostadsrätter	i	husen.	Det	finns	bio,	gym,	bastu	och	
festvåning.	(Oscar	Properties,	2018)
 I Oscar Properties beskrivning nämns det omfång av olika typer av 
bostäder	som	finns	i	husen,	alltifrån	ettor	på	44	kvadratmeter,	till	de	största	
lägenheterna	 som	 ligger	 högst	 upp	 i	 byggnaderna	 som	 är	 på	 över	 250	
kvadratmeter. I ett högt hus av det här slaget kostar lägenheterna i regel 
mer per kvadratmeter ju högre upp i byggnaden de är belägna och i Norra 
tornen blir de också större till ytan. 

Penthouse

Takvåningen kallas i marknadsföring och tidningsartiklar för sitt engelska 
ord penthouse: den mest exklusiva lägenheten, i två etage med privat terrass 
och utsikt över hela staden. Byggnadernas höjd, storleken på fönster och 
marknadsföringen av husens takvåningar påminner om global storstadsar-
kitektur. 
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“De gråvi ta  köken med bänkskiva och s tänkskydd 
i  l jus  natursten är  designade exklusivt  för  Norra 
Tornen.  Trots  l juset  och rymden är  känslan i  köket 
varm.  Ini från bostaden ser  du ut  genom et t  s tort 
panoramafönster  med tunna fönsterkarmar som 
skapar djup och ramar in  uts ik ten över  Stockholm. 
Treorna,  fyrorna och femmorna har uts ik t  åt  två 
el ler  tre  väderstreck.”

“Norra Tornen har genomgående et t  internat ionel l t 
u t tryck,  ol ik t  al la  andra bostadshus i  Stockholm. 
Samtidigt  har vi  tagi t  t i l l  vara på det  som vi  är  så 
bra på här i  Skandinavien:  at t  kombinera funkt ion 
med en känsla för  design som är enkel  utan at t  vara 
avskalad och lyxig utan at t  vara överf lödig.”

Bild 6. Bi ld  7 .

OSCAR PROPERTIES,  2018OSCAR PROPERTIES,  2018
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När det gäller Norra tornen är deras penthouse i Innovationen kronan på 
verket	och	såldes	via	mäklarfirman	Eklund	Stockholm	New	York,	en	firma	
som är inriktad på de mest exklusiva objekten och har en internationell 
image inte minst genom sitt namn. Den 200 kvm stora etagelägenheten 
såldes	 för	 66	mijoner	 kronor	 (Hellekant,	 2018).	 Att	 ha	 en	 extra	 exklusiv	
lägenhet som skapar uppmärksamhet i media ger bra publicitet och kanske 
smittar	flärden	av	sig	på	övriga	lägenheter	i	bostadsrättsföreningen.	
Det	 finns	 också	 något	 spektakulärt	 över	 penthouse	 som	 fenomen,	 det	
finns	en	vilja	att	bli	sedd	både	hos	den	som	köper	lägenheten	och	de	som	
producerar den. 

Utsikt

I marknadsföringen av Norra tornen är utsikten en av de viktigaste 
argumenten.	 De	 flesta	 av	 bilderna	 skildrar	 en	 vy	 från	 en	 hög	 höjd	 i	 de	
renderade bilder som ingår i projektets marknadsförning. Insyn från gatan 
skulle kunna utgöra ett problem med de stora glasytorna i alla väderstreck, 
men på en hög höjd kan ljuset utnyttjas maximalt utan risk för insyn. Stora 
glasade ytor har många fördelar eftersom det kan ge en känsla av rymd i små 
rum, det släpper in mycket ljus och det ger en dramatisk vy. I en stad som  
domineras av lägre bostadshus blir vyn ut över innerstaden något exklusivt 
och lite annorlunda. Utsikten och känslan av höjden är en utgångspunkt i 
både design och marknadsföringen av bostäderna.
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“Utomhusl ivet  i  Norra Tornen -  Fortsät t  ut  på 
terrassen genom de s tora skjutdörrspart ierna – de 
mindre bostäderna har en terrass  medan de s törre 
har två el ler  t i l l  och med tre  terrasser  från såväl 
vardagsrum som matplats  och sovrum. Samtl iga 
terrasser  är  dessutom väderskyddade och lägenhet-
s lösningarna i  Norra Tornen tar  verkl igen t i l l  vara 
på deras främsta kval i te t ;  uts ik ten som du här kan 
njuta av året  om.”  

“Det  l juspigmenterade parket tgolvet  skapar en 
grundpalet t  för  mjuka naturmaterial  och svala toner 
som ger inspirat ion t i l l  sovrummen.”
   

Bild 8. Bi ld  9 .

OSCAR PROPERTIES,  2018OSCAR PROPERTIES,  2018
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Hotellstil och det internationella

En annan del i Oscar Properties koncept handlar om att skapa en hotellkänsla. 
Med	det	menas	att	många	av	de	element	som	förknippas	med	hotell	återfinns	
i bostäderna. Det handlar om en hög grad av service, men även att de rent 
fysiskt är upbyggda och planerade som hotell. Oscar Properties använder 
vissa ord som till exempel ”lobby” för att beskriva entréer. I en kommentar 
från	 tidskriften	 Fastighetsnytt	 (Ahola,	 2018-01-23) dras en parallell mellan 
Norra tornen och hotell rent byggtekniskt, och därför kan hotellet ses som 
ett övergripande koncept och inte bara ordval i reklam. 
	 Det	 internationella	 är	 inte	 tydligt	 definierat,	 men	 det	 verkar	 handla	
om att Norra tornen skiljer sig från andra byggnader i Stockholm. Ett 
”internationellt uttryck” kan betyda många saker, och i det här fallet verkar 
de syfta på en ovanlig design och byggnadernas höjd. Hotellstilen är något 
som går hand i hand med det internationella uttrycket, eftersom hotell i sig 
själva ofta är internationella till sin karaktär.

Skönhetsrådets kommentarer

I sitt remissvar ser skönhetsrådet positivt på tornens utformning och 
placering, de kallar dem“/.../en spännande arkitektur med god förankring 
i	den	nya	stadsdelen	Hagastaden.”	(Dnr	2014-0406.).	Men	det	understryks	
att	 det	 måste	 finnas	 publika	 verksamheter	 i	 bottenplan	 som	 är	 till	 för	
allmänheten, inte bara för de boende. Dessa kan till exempel vara butiker 
eller kulturverksamheter.  
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“Rent  byggtekniskt  l iknar tornen mer et t  hotel l  än 
bostadshus och t i l l  sk i l lnad från tradi t ionel la  pro-
jekt  färdigstäl ls  de tre  invändiga hissarna succes-
s iv t  under byggets  gång.”
       

“Norra Tornen bjuder på en visuel l  upplevelse  för 
al la  Stockholmare och förbipasserande,  men det  är 
ini från som byggnadens unika egenskaper verkl igen 
bl ir  tydl iga.  Från den generösa och levande lobbyn 
upp t i l l  de  l jusa och rymliga bostäderna som svävar 
högt  över  s taden.  Här vaknar du t i l l  en vy som ger 
ordet  uts ik t  en hel t  ny innebörd.”

Bild 10. Bi ld  11.

OSCAR PROPERTIES,  2018 AHOLA,  2018-01-23
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Motivet till de publika utrymmena är att de två höga bostadshusen dom-
inerar platsen så pass mycket att de delvis måste kunna vara tillgängliga för 
allmänheten för att kunna motiveras. Rådet uttrycker sina krav på det här 
sättet: ”Den plats som tornen markerar bör alltså, enligt rådet, ha ett starkt 
publikt innehåll som möjliggör ett varierat stadsliv och som har kopplingar 
till den nya tunnelbanelinjens stationer i motsatta kvarter. Byggnaderna bör 
också rymma ett publikt innehåll i någon av de högre våningarna för att ge 
tillbaka	Stockholmarna	något	av	den	plats	de	dominerar.”	(Dnr	2014-0406.)
	 I	 de	 här	meningarna	 finns	 ett	 intressant	 ställningstagande,	 det	 verkar	
som att rådet vill förebygga negativa maktrelationer och skapa en mer 
rättvis fördelning av yta och synlighet i stadsrummet. Speciellt att de tar 
upp hur stadsbor från andra tunnelbanestationer på den  planerade nya 
tunnelbanelinjen ska kunna ta del av byggnaderna. Idén verkar går ut på att 
dominanta byggnader med dyra bostäder kan accepteras, men då måste de 
ge någonting tillbaka. Att avgränsa sig mot omvärlden är inte ett alternativ, 
hur mycket du än betalar för det. Byggnader ska alltså inte bara tjäna de 
som äger dem, de ska fungera och relatera till den övriga staden och dess 
befolkning. 
 För att följa rådets uppmaning utlovade Oscar Properties att hela fyra 
våningar skulle ingå i en kultursatsning och bli tillgängliga för allmänheten. 
2018 har det visat sig att den ytan minskat betydligt och därför bötfälldes 
projektet av Stockholm stad. Bostadsrättsföreningen Helix, det ena av de två 
tornen	är	nu	skyldiga	65	miljoner	kronor	till	Stockholm	stad	för	att	de	inte	
uppfyllt kraven på allmänna ytor.  
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“Ett  landmärke som innebär at t  en ny era nu inleds 
för  hur Stockholmarna har möjl ighet  at t  bo och leva. 
Norra Tornen kommer at t  bl i  innerstadens högsta 
bostadshus.  Höjden är  en del  av byggnadernas karak-
tär  och personl ighet ,  men framföral l t  så  ger  den nya 
perspekt iv  –  bokstavl igen.” 

   OSCAR PROPERTIES, 2018

Bild 12.
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Projektet Tellus Towers vid Telefonplans tunnelbanestation riktar sig till 
unga och studenter. Projektet rör sig om två skyskrapor, varav den högsta 
på	78	våningar	kommer	bli	Sveriges	högsta.	Husen	kommer	att	ha	1250	
bostäder	och	ungefär	95%	av	dem	är	ettor	och	tvåor.	Utöver	de	två	tornen	
ska det byggas ett lamellhus på sju våningar. Projektet har 2018 inte gått 
igenom hela sin bygglovsprocess och har därför inte börjat byggas. Det är 
många aktiva diskussioner om projektet, både medialt och i skönhetsrådet,  
speciellt	 när	 det	 handlar	 om	 dess	 utseende.	 Men	 det	 finns	 även	 andra	
aspekter som gör Tellus towers mycket speciellt, till exempel bostädernas 
storlek och deras upplåtelseformer. 

Om byggherren: SSM

Byggherren för Tellus Towers, SSM, använder ordet “urbanit” för att 
beskriva den utvalda målgruppen, ett ord som förekommer oftare i 
sin engelska form: urbanite, vilket betyder en yngre, högutbildad och 
medveten storstadsbo. Genom att kalla de unga vuxna och studenter för 
“urbaniter” framställs de inte längre som utsatta eller sårbara, de betraktas 
i stället som en medveten konsumentgrupp. På sin hemsida beskriver de 
sin	 målgrupp:	 ”SSM:s	 målgrupp	 –	 morgondagens	 urbaniter	 –	 befinner	
sig i en händelserik del av livet med nya jobb eller studier, relationer och 
bekantskaper. De lever i hushåll med en eller två personer och prioriterar 
mer än bara sitt boende, till exempel vill de ha nära till stadens puls, 
med ekonomiskt utrymme för aktiviteter som resor och restaurangbesök.  

tellus towers
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T

område: telefonplan 

byggherre: ssM i joint venture med parters group

Arkitekt: wingårdhs

Antal lägenheter: 1250

storleksomfång: 1-2 rok, 36-55 kvm

Upplåtelseformer: bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenhter

planerat färdigställande: 2021

Bild 13. Bi ld  14.
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De letar efter en prisvärd och välplanerad bostad, där funktionella och 
kreativa lösningar gör att varje kvadratmeter tas väl tillvara. Ett bra läge 
med	tillgång	till	goda	kommunikationer	är	viktigt	för	målgruppen.”	(SSM,	
2018)
 Även om det inte skrivs ut i klartext så riktar sig SSM mot en yngre 
målgrupp, ”morgondagens urbaniter”. Eftersom dessa personer ofta lever 
i singelhushåll eller som par utan barn specialiserar de sig  på mindre 
lägenheter. De resonerar som ovan att målgruppen är mer riktad utåt, 
mot sociala relationer utanför hemmet. Därför bygger de små lägenheter: 
enrummare eller tvårummare. En mindre lägenhet blir också billigare 
för kunden. Och det är det här som gör SSM så speciellt, de producerar 
bostadsrätter för unga. Unga och studenter har länge varit en målgrupp som 
endast erbjudits hyreslägenheter och studentlägenhter, två boendeformer 
som under senare år blivit mycket svåra att komma över. SSM tar därför ett 
nytt	grepp	genom	att	erbjuda	bostadsrätter	specifikt	riktade	till	unga	köpare.
 Resande nämns också som en aktivitet som den tänkta målgruppen är 
intresserad av. Unga människor prioriterar resande och nöjen över en stor 
lägenhet,	 det	 är	den	uttalade	definitionen	av	målgruppens	prioriteringar.	
Liksom	 i	 fallet	med	Norra	 tornen	 så	finns	det	 en	 stark	koppling	mot	det	
internationella	 som	 ett	 ideal	 och	 en	 definition	 av	målgruppen.	Med	 det	
menas inte att målgruppen är internationell i sig, men att den är rörlig och 
intresserad av att resa till andra länder. 
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Det internationella

Det	internationella	har	präglat	SSM	och	deras	koncept	på	flera	sätt.	Ett	av	
deras projekt med ungdomslägenheter som ska stå klart 2021 i Kista kallas 
till och med ”Kosmopoliten”. Den internationella prägeln handlar inte bara 
om ordval utan som inspiration till byggnadernas design.
 I likhet med Norra Tornen gör SSM det till ett viktigt argument för 
Tellus Towers att arkitekten är ett stort namn. Tellus Towers arkitekt, Gert 
Wingårdh,	 uttalar	 sig	 om	byggnadernas	 utveckling	 och	 form	 i	 en	 filmad	
intervju	på	hemsidan.	(SSM,	2014)	Han	kallar	tornen	för	“spiror”	och	liknar	
dem vid kyrktorn. Att alla fönster täcker en hel vägg i lägenheterna gör att 
byggnaden ser mindre ut eftersom svenskar inte är vana vid stora fönster, 
säger han.
	 I	Sverige	finns	en	ökad	efterfrågan	på	små	lägenheter.	Det	kan	bero	på	
att en stor generation yngre söker efter eget boende. I dag studerar unga 
längre och är ofta singlar, och eftersom bopriserna ökar väljer de hellre att 
bo mindre av ekonomiska skäl. SSM ser det inte som ett problem att unga 
är de mest trångbodda, det är ett internationellt fenomen som tolkas om till 
en livsstil för urbaniter. Det rimmar väl med SSM:s motto “Bo mindre. Lev 
större”. För inredningen står ett annat stort namn: den Hongkong-baserade 
arkitekten	 Gary	 Chang.	 	 Changs	 specialitet	 är	 kompakta	 och	 flexibla	
lösningar	för	mycket	små	lägenheter,	något	det	finns	gott	om	i	Hongkong.	
För	Tellus	Towers	har	han	ritat	en	flexibel	inredning	som	kan	flyttas	om	för	
att variera de annars mycket monotona lägenheterna.
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Blandade upplåtelseformer

I	de	två	tornen	ska	det	finnas	en	bostadsrättsförening,	men	även	hyresrätter	
och ägarlägenheter. I bottenplan byggs även gemensamhetsutrymmen, ett 
besökscentrum för allmänheten och ett hotell. Hotellet ska ha ett koncept 
som kallas ”long-stay” och som ska göra husen tillgängliga för allmänheten. 
Så här förklarar Mattias Roos, vd för SSM, hur de olika upplåtelseformer-
na skapar en öppenhet i husen: ”Alla ska kunna bo där. Därför arbetar vi 
efter en vision om att en del av husen ska fungera som hotell. Man kan bo 
en natt, en vecka eller efter konceptet long stay. En bostadsrättsförening 
skulle innebära slutenhet men en del av visionen med tornen är att skapa 
öppenhet och gemensamma rum.”
 Blandade typer av ägande ska alltså skapa öppenhet och gemensamma 
rum, trots att många av dem ändå är kommersiella. Men de blandade 
formerna kan minska eftersom SSM vill göra det möjligt för hyresgäster 
att	 köpa	 ut	 sina	 lägenheter	 (Åkerlund,	 2017-11-16)	 i	 Tellus	 Towers.	 Då	
kommer det bara vara möjligt att hyra i andra hand i tornen. Utvecklingen 
av boendet och dess ägarformer är 2018 inte helt fastställt, men det ska 
ha	kommit	 in	20	000	 intresseanmälningar	enligt	SSM	 (Fastighetsvärlden,	
2018-03-15).	
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“Den helglasade fasaden levererar et t  svårslaget 
l jusinsläpp från golv  t i l l  tak .  Och uts ik ten – en pan-
oramavy över  Stockholm som slår  det  mesta. 
Framför al l t  för  de boende,  men även för  besökarna 
t i l l  de  publ ika våningarna med restaurang,  skybar 
och besökscenter.”

“Det  är  en speciel l  känsla med någon som välkom-
nar dig hem el ler  önskar dig en trevl ig  dag när du 
går.  Med en egen ”doorwoman” el ler  ”doorman” 
känner en s ig  al l t id  välkommen hem t i l l  Tel lus  Tow-
ers .”
    

     

Bild 15. Bi ld  16.

SSM, 2018SSM, 2018
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Nya marknadsföringsstrategier

För att marknadsföra Tellus Towers användes ny strategi som inte fokuserade 
på att i första hand skildra bostäderna, utan den var i stället bilder som 
skildrade en livsstil som skulle tilltala en ung målgrupp. Annonskampanjen  
fanns	 i	 både	 tidningar	och	på	affischer	 i	 tunnelbanan.	Bilderna	återfinns	
också på SSMs hemsida där projektet Tellus Towers beskrivs genom 
modeinspirerade bilder på unga människor i färgstarka kläder och 
solglasögon. 
 För att marknadsföra Tellus Towers använder sig SSM av ett språkbruk 
med många låneord från engelskan. Urbanit är ett av de orden, men de 
använder	också	ordet	”rooftop”	 (SSM,	2018)	 för	att	beskriva	 takterrassen	
och	”fashionistas”	(Rosencrantz	11-04-2017)	för	att	beskriva	målgruppen.	
I	likhet	med	norra	tornen	finns	det	en	stor	dragning	mot	att	beskriva	boendet	
nästan	som	en	hotellvistelse.	Det	finns	till	exempel	en	”doorman”	i	foajén,	
och	de	delar	vissa	utrymmen	med	hotellet	som	också	kommer	att	finnas	i	
huset.	Det	finns	också	andra	 tjänster	 för	de	boende	 såsom	pool	på	 taket,	
skybar och restaurang. Det låter nästan som reklam för ett hotell:
” Ett par av Tellus Towers höjdpunkter är de två tornens översta våningar 
med soldäck, pool och relax högst upp. Här erbjuds njutning på hög nivå.” 
(SSM,	2018)
 Panoramautsikten från lägenheterna ett annat säljargument: ”Den 
helglasade fasaden levererar ett svårslaget ljusinsläpp från golv till tak. Och 
utsikten	–	en	panoramavy	över	Stockholm	som	slår	det	mesta.”	(SSM,	2018)
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”Bolaget  särski l jer  s ig  genom at t  bygga för  en specif ik  mål-
grupp – morgondagens urbaniter  –  och ambit ionen är  at t 
utveckla de mest  populära bostäderna i  urbana områden.” 
 
            

SSM, 2018
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”– Vi  annonserar mot  en väldigt  specif ik  målgrupp som vi 
kal lar  för  morgondagens urbaniter.  Urbaniter  är  personer 
som befinner s ig  i  en händelserik del  av l ivet ,  före famil je-
bi ldning.  Det  är  personer som priori terar  mer än at t  bara 
bo och också vi l l  ha råd med nöjesl iv,  resor och shopping, 
säger Susanne Blomberg,  marknadschef  på SSM.
– Många är  modeintresserade och kal lar  s ig  för 
fashionis tas  så då tyckte  v i  at t  det  var  kul  med den här 
modekoppl ingen och de här bi lderna som st icker  ut .” 
           

           

ROSENCRANTZ, 2017 
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Bild 17.
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På	flera	sätt	liknar	den	här	retoriken	den	som	används	för	att	sälja	Norra	
tornen,	men	här	finns	inte	en	lika	tydlig		hierarki	eftersom	alla	lägenheter	
är lika stora. Tellus Towers image är den ungdomliga kvalitet som 
boendekonceptet präglas av. Närhet till tunnelbana och cykelpool är andra 
fördelar som ges lika stort utrymme i beskrivningen av boendet. Här är inte 
heller	något	penthouse,	högst	upp	finns	i	stället	en	swimming	pool.	

Skönhetsrådets kommentarer

Skönhetsrådet uttrycker sig mycket skeptiskt till Tellus Towers i sitt 
remissyttrande	om	projektet	(Dnr	SR	2018/73).	De	är	kritiska	både	när	det	
gäller tornens estetik och deras funktion. Rådet anser att Midsommarkransen 
är en varierad stadsdel, och att Tellus towers är mycket homogen. Rådet 
ser en skyskrapa som verkar bryta mot den omgivande arkitekturen på ett 
nästan våldsamt sätt. I en del av sitt yttrande går rådet igenom skyskrapor 
som historisk typologi, alltså hur skyskrapan som idé utvecklats sedan de 
första	höga	stadsbyggnaderna	började	dyka	upp	i	New	York	för	150	år	sedan.	
Rådet konstaterar att det svenska förhållningssättet till höga hus associerats 
med framgåtskridande, men att den i dag inte har samma symboliska 
funktion. Och att tävla om att bygga högst är därför något som nu mest 
förknippas med mindre utvecklade kulturer: ”Skyskrapan kom sedan att 
förlora sin symboliska laddning i västvärlden och sedan ett par decennier 
är tävlingen om vem som bygger högst en exklusiv företeelse mellan olika 
utvecklingsländer. Den samlande faktorn är snabb ekonomisk utveckling 
och	kringskuren	demokrati,	eller	i	vissa	fall	ren	diktatur.”	(Dnr	SR	2018/73)
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“Tellus  Towers,  i  dess  nuvarande planerade ut-
formning,  bl ir  bland norra Europas högsta bost-
adshus och et t  nyt t  landmärke för  Sverige – men 
framföral l t  e t t  innovat iv t  boende där ol ika upplå-
te lseformer inkluderas i  samma byggnad.  Ti l lsam-
mans med den service hotel le t  ska erbjuda kommer 
vi  at t  kunna skapa en unik  kundupplevelse  och fram-
t idens boende,  säger Matt ias  Roos,  verkstäl lande 
direktör  och koncernchef  för  SSM.”    
      
SSM, 2018

Bild 18.
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diskussion:  
Internationell stil

De två exemplen, Norra tornen och Tellus towers, marknadsför sig med sin 
internationella kvalitet. Det internationella har både att göra med utseende 
och användning, speciellt när det gäller Tellus towers. 
 De små lägenheterna i Tellus Tower är riktade till studerande eller 
personer på resande fot och förutsätter en rörlig livsstil vilket i det här 
sammanhanget	 kan	 handla	 om	 både	 affärsresor	 och	 att	 flytta	 ofta.	
Kombinationen av bostadsrätter, hyresrätter och helt vanliga hotellrum 
likställer livsstilarna och behoven mellan de olika typerna av boende. 

Upplåtelseformer 

En viss del av bostäderna ska bli ägarlägenheter som kan hyras ut i andra 
hand	 med	 ägaren	 som	 privatvärd.	 (Åkerlund. 2017) Ägarlägenheten är 
en ny bostadsform där det blir möjligt med större självbestämmande 
över	 sin	 lägenhet	 i	 ett	 flerbostadshus.	 Ägaren	 av	 en	 sådan	 lägenhet	 är	
oberoende av en bostadsrättsförenings godkännande för att hyra ut i andra 
hand, och ägaren behöver inte heller köpa den i syfte att själv nyttja sin 
lägenhet som bostad. Det är en ägarform som är mer vanlig utomlands 
men som godkändes 2009 för lägenheter i Sverige. Att inkludera den 
nya upplåtelseformen, ägarlägenhet, i Tellus towers skildras som ett nytt, 
innovativt och internationellt val som gör det lättare att hyra ut och tjäna 
pengar	på	sin	lägenhet,	både	som	företag	och	privatperson.	Men	det	finns	
även andra risker med två stora byggnader och blandade upplåtelseformer. 
En bostadsrättsförening är ett kollektivt ägande med skulder och ansvar för 
underhåll. Det gäller även ägarlägenheter som är en del i en samfällighet. 
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Det	 ansvaret	 blir	 diffust	 för	 ägarna	 när	 deras	 delar	 flyter	 över	 i	 en	
hyresverksamhet och ett hotell. Eftersom SSM bygger bostadsrätter som 
riktar sig till unga framställs deras produkt som något billigt, snabbt och 
begränsat till en begränsad ungdomstid i de boendes liv, långt ifrån den 
långsiktiga investering som bostadsrätter tidigare betraktats som. När det 
gäller Tellus towers innebär det att det gemensamma ansvaret för de två 
monumentala byggnaderna tonas ned. 

Små lägenheter dominerar

En annan uppenbar risk handlar om bostädernas storlek på 1-2 rum. Det 
framstår som en tveksam strategi att koncentrera singelhushåll och unga par 
på en och samma plats. Att bo litet framställs av SSM som något urbant och 
vanligt i globala storstäder. De kompakta lägenheterna och hotellrummen 
är till för att bo i en begränsad tid, en ungdomstid. Hongkong blir den 
stad som står modell för boendet genom inredningsarkitektens koppling till 
staden och hans specialisering på kompakta bostäder. Frågan är om bo-
stadssituationen i Hongkong egentligen borde vara ett föredöme för hur 
svenska bostäder ska se ut? Det är såklart inte en så direkt koppling som är 
målet med marknadsföringen. Livet i det verkliga Hongkong är ingenting 
som resoneras kring eller beskrivs mer ingående än som inspirationskälla 
för rummens design och de boendes livsstil. Att bo litet framställs som 
ekonomiskt, modernt och internationellt.  
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Kosmopolitisk livsstil

Det internationella i Norra tornen och Tellus towers är en marknadsfö-
ringsstrategi	som	anspelar	mycket	på	bostädernas	utseende.		Men	det	finns	
också ett ideologiskt djup i uttalandena om den kosmopolitiska livsstilen. 
Det	internationella	skulle	kunna	tolkas	som	en	obundenhet	och	flexibilitet,	
men också som en strävan bort från det traditionella, och det nationella. I 
exempelt Tellus towers är det inte bara höjden på byggnaden som testar 
gränser, det föreslås också att ägarlägenheter ska kunna köpas för att hyras 
ut	på	andrahandsmarknaden	som	en	flexibel	boendeform,	eller	som	en	sort	
långtidshotell, så kallad “long-stay”. 
 Det internationella handlar om nya sätt att bo och äga på som motsätter 
sig äldre ideal om trygghet och stabilitet. Det verkar underförstått att det 
är eftersträvansvärt att privatpersoner ska ta över rollen som hyresvärdar 
eftersom det är vanligt utomlands. 
 Att kalla något internationell betyder inte bara att man tar inspiration 
från andra länder, det innebär ett ställningstagande mot svenska system 
och normer. Därför är det inte konstigt att det internationella används som 
synonymt med mindre reglerade ägarformer.
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Bild 19.  Planlösning 
Tel lus  Towers
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Insidan ut

Skönhetsrådet har en strategi för att bedöma höga byggnader utifrån deras 
betydelse för staden. Deras uppdrag är att verka för bevarandet av Stockholms 
skönhet. Det skulle kunna verka som att de endast kritiserar byggnaders 
utseende,	men	i	deras	bedömningar	finns	även	resonemang	om	hur	de	en	
byggnad kan påverka livet i staden. I sin kritik av Norra tornen uttrycker de 
att	det	finns	en	risk	med	att	bygga	lyxlägenheter	på	höjden	eftersom	det	kan	
exkludera andra medborgare från byggnaden. Därför efterfrågar de publika 
ytor i Norra tornen. I sin kritik av Tellus towers handlar resonemanget dels 
om hur byggnaden bryter mot sin omgivning utseendemässigt. Dels handlar 
det om symbolvärdet av den höga byggnaden: det är nästintill omoraliskt 
att	bygga	högt	bara	för	att	överträffa	andra	byggnader,	det	är	inte	det	som	
ska vara syftet med god arkitektur, enligt rådet. Det estetiska är inte något 
som bara handlar om yta och utseende, det handlar om värden som rör sig 
inifrån byggnaden och dess funktion och vidare ut mot samhället.
 Skyskrapor i Stockholm borde inte bara kritiseras på grund av deras 
utseende, eller att de inte passar in i den stadsbild vi är vana vid. Det är också 
viktigt	att	förstå	sig	på	dess	innehåll	och	vilka	effekter	de	kan	komma	att	ha	
på samhället i stort. En del av de höga byggnader som byggs i dag sägs vara 
inspirerade av skyskrapor i globala storstäder. I jämförelsen av Norra tornen 
och Tellus Towers framträder en strävan mot en mer internationell stadsbild, 
därför	behöver	det	definieras	vad	”det	internationella”	egentligen	innebär.	 
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Det som saknas  är en analys av konsekvenserna av skyskrapor i en bredare 
jämförelse internationellt. Diskussionen borde föras akademiskt, men även 
inom företagen som producerar och marknadsför de höga bostadshusen 
och därmed formar stadens framtida funktion. Som det ser ut nu kan man 
som fastighetsutvecklare hävda en internationell koppling, utan att behöva 
egentligen behöva svara på vad det innebär, eller om fördelarna för staden 
egentligen har någon bäring vetenskapligt.
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diskussion: 
vertikala 
samhällen

Att bygga höga bostadshus på höjden har både estetiska och sociala 
konsekvenser. I de två exemplen Tellus towers och Norra tornen märks en 
stark optimism inför vad de höga byggnaderna ska skänka sin omgivning. 
Men de tar också mycket i anspråk med sin höjd och kommer förhoppningsvis 
starta en diskussion om vem som får ta plats i staden, och inte minst vad 
våra landmärken ska symbolisera: vill stockholmarna egentligen att de mest 
exklusiva bostadsbyggena ska vara symboler för staden? 

Vertikalt i världen

Geografen Stephen Graham har ägnat sig åt att analysera framväxten 
av smala skyskrapor på bostadsmarknaden i globala städer som New 
York,	Melbourne	och	London.	I	sin	bok	Vertical	(2016)	beskriver	han	hur	
utvecklingen drivits mot att bygga dyra skyskrapor i centrala lägen som 
symboler för framgång och för att sätta staden på världskartan. Eftersom 
bostäder är en av de mest lukrativa marknaderna blir de höga bostadshuset 
en symbol för framgång. Det har skapat en social segregation på höjden 
eftersom	den	 välbeställda	 eliten	 flyttat	 upp	 i	 de	 höga	 slanka	 tornen	 som	
fungerar som en sorts gated communities. 
 Storstäders tävlan om att ha högre och mer minnesvärda skyskrapor har 
utvecklats till en sorts internationell uppvisningskultur. De höga slanka husen 
har vuxit fram i städer som New York där tillgången på mark i attraktiva 
lägen varit begränsad, men lufträtter har varit tillgängliga och därför har 
byggnaderna	fått	sin	långsträckta	karaktär	(Lo,	2018).	
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Bild 20.
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Globala städer som förebilder 

Tellus towers liknar de slanka glastornen i New York, men byggs på en plats 
där det egentligen inte råder någon brist på mark: i Telefonplan i södra 
Stockholm. Tellus towers lånar sin estetik från en mycket exklusiv kategori 
skyskrapor, men innehållet utgår från en annan idé om compact-living 
med	sina	flexibla	ettor.	Lägenheterna	hämtar	 i	 stället	 sin	 inspiration	 från	
en kategori bostadstads-skrapor i Hongkong. I Hongkong är bostadshusen 
höga på grund av den arkipelag som staden är byggd på, och även där 
är det platsbristen som är orsak till byggnadernas utseende. De två ganska 
olika förebilderna, New York och Hongkong, används i Tellus towers för 
att hitta rätt image och funktion. Men kanske framför allt för att markera 
byggnadens modernitet och obundenhet till äldre svensk arkitektur.

Segregation på höjden

Norra tornen marknadsförs som ett exklusivt och internationellt boende, 
mycket på grund av byggnadernas höjd. Oscar Properties beskriver Norra 
tornen som en symbol för internationell framgång för hela staden. Fasadens 
design är något de bjuder Stockholms befolkning på, medan insidan och 
vyn mot staden är något som är förbehållet de boende. Norra tornen är en 
helt ny typ av byggnader i Stockholm: lyxlägenheter i höghus. Det är mer 
förknippat med utländska storstadsexempel, och det kan vara just därför 
Norra tornen ser ut som de gör. 
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Höghusen	kan	försvaras	politiskt	som	en	möjlighet	att	skapa	fler	bostäder	i	
innerstaden där många vill bo. De sparar plats och de ger uppmärksamhet 
till staden. De höga byggnaderna sägs också spara grönområden och därför 
vara hållbara.

Löften om en bättre stad

I marknadsföringen av de höga byggnaderna, Norra tornen och Tellus 
Towers,	 finns	 vissa	 löften	 om	 hållbarhet.	 Tellus	 Towers	 hävdar	 att	
cykelutlåning	och	närhet	till	lokaltrafik	är	det	som	gör	dem	hållbara.	Oscar	
Properties känner inte att de måste motivera Norra tornen med några 
liknande argument, men de beskriver hela sin verksamhet som hållbar 
på sin hemsida:” Hållbarhet och socialt ansvar är en självklar del av vår 
verksamhet och något som engagerar oss. Vi skapar attraktiva bostäder och 
bidrar till en hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på design, arkitektur 
och	en	förståelse	för	hur	människor	vill	leva	och	bo.”	(Oscar	Properties,	2018)
Att skapa attraktivitet är alltså ett centralt argument för deras verksamhet, 
men deras tolkning av hållbarhet förklaras inte. Inte heller vad företaget 
egentligen gör för att öka hållbarheten. 
Norra tornen passar in i Fastighetsägarnas tolkning av rörlighet, där 
byggandet	av	dyra	lägenheter	skapar	flyttkedjor	som	i	slutändan	ska	leda	till	
att bostadsbeståndet kommer alla till del. Stephen Graham anser att håll-
barhetsargumenten för att bygga högt faller platt i många globala storstäder. 
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Graham menar att höga byggnader inte nödvändigtvis uppfyller sina 
löften om grönare och billigare lägenheter, utan att de helt enkelt är en 
bostadsform som riktar in sig på att tillfredsställa ett köpstarkt segment av 
befolkningen. De är höga därför att det ger bra med vinst, en modern image 
och möjligheten att använda stadssilhuetten som en dekorativ fond till de 
bostädernas panorama-utsikter. 

Till höger syns en rendering av ett badrum från Norra tornen med vy över 
Stockholm i skymningsljus. Den har stora likheter med bilden bredvid som 
producerades	flera	år	 tidigare,	ett	badrum	från	en	av	västvärldens	högsta	
byggnader i New York.  Genom sitt bildspråk söker Oscar Properties efter 
förebilder	från	en	stad	där	skyskraporna	flyttar	samhällets	mest	förmögna	
toppskikt till en värld bland molnen. Det är en värld som är otillgänglig 
för	de	flesta	av	New	Yorks	medborgare.	Kanske	är	den	viktigaste	kvaliteten	
hos New Yorks skyskrapor att de skapar ett avstånd från resten av staden. 
Resultatet	är	rum	utan	insyn,	men	med	en	magnifik	vy,	så	skyddad	att	du	kan	
vara naken där utan att någon kan se dig. Enligt Stocksolms Skönhetsråd 
bör skyskrapans privata kvalitet i stället ses som ett hot mot allmänhetens 
tillgång till staden. Skyskrapan har gått från att vara en symbol för framgång,  
till att vara ett tecken på ökande klassklyftor.
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“De l jusa naturstensklädda badrummen med spe-
cialdesignade förvaringslösningar och s tämnings-
ful l  l jussät tning ger  samma öppna l jusa upplevelse 
som i  resten av hemmet .”

“The $95 mil l ion penthouse at  432 Park Avenue, 
in  midtown Manhattan,  recent ly  became the tal les t 
resident ial  s i te  in  the Western Hemisphere,  ecl ips-
ing the Empire State  Bui lding,  the Chrysler  Bui lding 
and One World Trade Center  wi thout  i ts  spire .”
    

Bild 24. Bi ld  23. 

CHRISTIE, 2014OSCAR PROPERTIES,  2018
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DEL 2. LÖSNINGAR
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Bild 1.
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det rörliga 
boendet

Det	 finns	 vissa	 grupper	 som	 flyttar	 mer	 än	 andra	 och	 det	 är	 unga	 och	
studenter. Den typen av rörlighet är inte självvald och kan orsaka en del 
sociala problem. Unga har ofta inte råd att köpa en bostadsrätt, och de 
nyproducerade	hyresrätter	som	finns	har	en	 för	hög	hyra	 för	 till	exempel	
en	 student.	 I	 Stockholm	 finns	 ett	 stort	 underskott	 på	 studentlägenheter,	
och även de nybyggda studentlägenheterna kan ha en så pass hög hyra att 
studiemedlen inte räcker till. Många unga hyr i dag rum eller lägenheter 
i andra hand, och det kan innebära en utsatt situation med oreglerad 
uppsägningstid och hyressättning. Unga i storstadsområden som Stockholm 
skaffar	barn	senare,	och	bostadsbristen	ses	som	en	av	anledningarna	till	den	
utvecklingen. Lösningen skulle kunna vara enkel: bygga mer, och bygga 
billigt. Det kan också innebära att bygga tillfälligt.

Tidsbegränsade bygglov

Den	1	maj	2017	började	en	lag	gälla	för	tidsbegränsade	bygglov.	Lagen	kom	
till	 för	 att	 underlätta	 för	 byggandet	 av	 tillfälliga	 och	 flyttbara	 bostadshus	
och	bygglovet	kan	gälla	i	som	mest	15		år.	Det	handlar	alltså	om	bostadshus	
som	plockas	isär	och		kan	flyttas	mellan	olika	platser	där	de	kan	få	tillfälliga	
bygglov.	I	promemorian	(2016)	förklaras	att	skälen	till	lagändringen	är	det	
begränsade utbud av bostäder med en överkomlig hyra för de som är i störst 
behov	av	bostad.	De	flyttbara	modulhusen	ska	fungera	som	en	lösning	för	
den del av befolkningen som har lägre betalningsförmåga,  till exempel 
studenter och unga.
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“Det  krävs en rad åtgärder för  at t  möta det  s tora behovet  av 
bostäder i  landet .  Bostadsbyggandet  har under en lång föl jd 
av år  legat  på en för  låg nivå i  förhål lande t i l l 
befolkningsutveckl ingen.  Framför al l t  behövs det  e t t  s tort 
antal  hyresbostäder som f ler  hushåll  har möjl ighet  at t 
ef terfråga.  Vid s idan av åtgärder för  at t  på lång s ikt 
lösa bostadsbris ten genom permanent  byggnation krävs 
även ökade möjl igheter  t i l l  lösningar på kortare s ikt . 
Et t  sät t  at t  hantera en del  av den mest  akuta bostadsbris ten 
är  at t  uppföra bostäder med s töd av t idsbegränsade 
bygglov.”
         

          

REGERINGSKANSLIET, 2016
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De	flyttbara	byggnaderna	ska	 stå	på	mark	 som	 inte	utnyttjats	 för	att	den	
inte planlagts än, eller som står tom av andra anledningar. Lagändringen 
är tänkt att göra det enklare för företag att få bygglov och att bygga billigt. 
Till exempel görs det vissa undantag för hur liten en bostad bör vara, och 
hur tillgänglig den är för personer med funktionsnedsättningg. Undantagen 
motiveras	med	att	det	ska	vara	möjligt	att	hålla	nere	hyresnivån.	Det	finns	
såklart orosmoln om vad avstegen från tidigare lagstiftning kan komma att 
leda till, framför allt ur den boendes perspektiv. Men avvägningen som görs 
är att behovet av bostad är en prioritering och därför kan tillfälliga undantag 
göras. Lagändringen ses som en tillfällig lösning och upphör att gälla redan 
2023.	Då	hoppas	regeringen	att	behovet	av	den	här	typen	av	lösningar	ska	
ha uppfyllts av mer permanenta lösningar. 

Målgrupper

I	 den	 andra	 änden	 av	 det	 ekonomiska	 spektrat	 finns	 en	 annan	 typ	 av	
rörligt boende, de som inte har problem att hitta bostad men som reser 
mycket i arbetet. För den målgruppen har det vuxit fram en rad produkter: 
centralt belägna bostadsrätter och ett utbud av service för att underlätta 
kundens hektiska livsstil. De lägenheterna marknadsförs som en form av 
mer permanent hotellvistelse. Den här målgruppens rörlighet är frivillig 
och till och med önskvärd. I de här fallen är målgruppen inte framställd 
som problematisk, den är föredömlig. En del av de mest exklusiva nybyggda 
lägenheterna vänder sig just till personer som reser mycket i jobbet.
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“Även med hänsyn t i l l  vad som nu har sagts ,  innebär förs-
laget  at t  det  kommer at t  uppföras bostäder som är trängre 
än vad som är möjl igt  v id  nyproduktion med permanenta 
bygglov.  Det  går inte  at t  bortse  från at t  det ta  kan medföra 
negat iva konsekvenser för  de boende.  Mot  den bakgrunden 
bör förslaget  föl jas  upp.”
         

          

REGERINGSKANSLIET, 2016
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Rörliga bostadsrätter

Det rör sig om små lägenheter för övernattning och inte för permanent 
boende. Den här typen av bostadsrätter kan också köpas av ett företag: en 
juridisk person. Tanken är att ett företag ska kunna köpa upp lägenheter för 
att kunna erbjuda dem till sina anställda att bo i på tillfällig basis. Att köpa 
bostadsrätt som företag innebär också en del skattefördelar vilket skulle 
kunna motivera den här typen av investering. När det gäller de bostadsrätter 
som	ska	 locka	affärsmän	är	 rörligheten	och	resande	en	del	av	marknads-
föringsstrategin. De som efterfrågar den här typen av bostäder får sin 
skräddarsydda produkt: ett hotellrum som också är en investering. 

Rörliga hyresrätter

Det	flyttbara	bostadshuset	har	lägenheter	som	också	de	är	små	och	tillfälliga.	
Det	 kan	 verka	 paradoxalt	 att	 de	 som	 redan	 tvingats	 flytta	 runt	 och	 leva	
otryggt	ska	få	som	alternativ	att	bo	i	ett	hus	som	sin	tur	ska	flyttas	runt.	Men	
i	brist	på	långsiktiga	lösningar	framstår	det	som	mera	logiskt.	De	flyttbara	
husen för unga och servicelösningarna för kosmopoliterna betraktas som 
lösningar:	på	en	efterfrågan	eller	ett	socialt	problem.	Tilltron	till	det	flexibla	
och det  snabba bottnar alltså i en föreställning om rörlighet som lösning.
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Frivillig och ofrivillig 
nomadism

Den nomadiska livsstilen, såsom den används i marknadsföring, härrör 
delvis	 från	en	arkitekturteoretisk	diskussion.	Men	det	finns	många	viktiga	
skillnader i förståelsen av begreppet nomad. Idén om nomadisk arkitektur 
inom akademin berör frågor om vad som är ett hem och kan innebära ett 
ifrågasättande av marknadskrafternas och statens makt över hur staden, 
samhället och hemmet ska se ut och fungera. Det handlar också om livet i 
ett virtuellt och globalt samhälle. Det är en postmodern diskurs som utgår 
från	en	 förståelse	av	Deleuze	och	Guattaris	essä	Nomadologin	 (1998),	en	
filosofisk	 text	 som	använder	nomaden	 som	en	metafor.	Deras	 teorier	har	
använts inom genusforskning, postkolonial teoribildning, litteraturteori 
bland många andra akademiska fält.
 Den nomadiska livsstilen som säljargument har egentligen ganska lite 
gemensamt med dessa teorier. Företagens argumentation går ut på att skapa 
en attraktivitet kring en livsstil och de attribut som tillhör den. De attributen: 
hotellrummet, konsumtion, globalism och resande är den produkt som 
företagen lanserar. Företagens exploatering av “det nomadiska” som 
begrepp har vänts och vridits för att legtimirera redan rådadande system. 
 Inom de akademiska fält som marknaden hämtar ord och inspiration från 
finns	i	själva	verket	en	uttalad	kritik	mot	globaliseringen.	Sociologen	Saskia	
Sassen beskriver de negativa sidorna av globalisering i sin bok Expulsions 
(2014).	I	en	global	marknadsekonomiskt	driven	värld	trängs	de	fattigaste	ut,
	drivs	på	flykt	och	tvingas	migrera.	Här	framträder	en	kritisk	maktanalys	av	
den globala rörligheten. 
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De med ekonomisk makt kan röra sig fritt, medan de som saknar den makten 
tvingas	att	ständigt	flytta	på	sig.	Båda	lever	i	ett	globalt,	rörligt	samhälle	men	
på olika premisser.
 Bostadsföretagen vänder sig i första hand till den grupp som är frivilliga 
nomader:	 kosmopoliter.	Men	 där	 finns	 också	 en	 grupp	 ofrivilligt	 rörliga	
människor, som också kan kallas nomader. För dem är lösningen väldigt lik 
den situation de redan lever i: villkorade bostäder och korta hyreskontrakt. 
När	 ungas	 flexibla	 och	 rörliga	 boendeförhållanden	 ses	 som	 en	 livsstil	
antyds att det är någonting självvalt. På så sätt legitimeras det sätt som 
bostadsmarknaden redan fungerar, eftersom all konsumtion och livsstilsval 
kan	betraktas	som	fria,	självständiga	val	(Kielos,	2013).	
 För att motverka den föreställningen är det viktigt att understryka att det 
faktiskt	finns	en	ofrivillig	urban	nomad,	som	har	begränsade	valmöjligheter	
och	att	de	inte	rör	sig,	flyttar	sig	och	“väljer”	utifrån	samma	premisser	som	
den frivilliga kosmopoliten. 
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I	Scandic	hotell	Continental	finns	en	liten	bostadsrättsförening	som	heter	
Continental Apts. Föreningen omfattar 19 lägenheter som alla ligger högt 
upp i hotellet. Vad innebär det att bo i ett hotell? Boendet innebär till 
exempel en hög nivå av service dygnet runt och tillgång till olika terrasser 
och lounger. Den dyraste lägenheten var hotellets takvåning som såldes för 
104,5	miljoner	kronor.

Detaljer och utsikter

Interiören är sober och opersonlig, som ett riktigt hotellrum. Arkitekten 
Andreas Martin Löf  ligger bakom lägenheternas design, och på föreningens 
hemsida presenteras en artikel signerad Andreas Martin-Löf  där han berättar 
om sina tankar kring utformningen av bostäderna: ”För mig handlar det här 
om att få till en lågmäld men välbyggd arkitektonisk komposition. Vackra 
linjer, marmor som är skuren rätt och fogar som ligger snyggt är avgörande 
i	ett	projekt	på	denna	nivå,	säger	Andreas.”	(Continental	Apartments,	2017)	
Detaljer har alltså behandlats omsorgsfullt eftersom lägenheterna ska hålla 
en hög nivå. En annan aspekt som Martin Löf  nämner är utsikterna: ” 
Lägenheterna är olika sinsemellan med planlösningar och utsikter som 
fångar olika delar av Stockholm; Tegnérlunden, Stadshuset, Klara kyrka, 
Saltsjön och Riddarfjärden. Vissa av lägenheterna har fantastiska uteplatser 
och	 takträdgårdar	 varifrån	 man	 kan	 njuta	 av	 utsikten.”	 (Continental	
Apartments,	2017).	Utsikternas	motiv	är	alltså	en	viktig	del	av	formgivningen,	
och det får de boende att komma nära staden. 

continental Apts.
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område: stockholm city, vasagatan 

byggherre: Jernhusen Ab

Arkitekt: 3Xn, Andreas Martin-löf (inredning)

Antal lägenheter: 19

storleksomfång: 1-5 rok, 36-418 kvm

Upplåtelseformer: bostadsrätter

högsta pris: 104,5 miljoner kr (250 000 kr/kvm) 

lägsta pris: 6 750 000 kr (187 500 kr/kvm)

Färdigställande: 2016

Bild 2. Bi ld  3 .
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Leva som en kosmopolit

Mäklarfirman	 Eklund	 Stockholm	New	York	 har	 varit	 djupt	 involverad	 i	
projektet. Bostadsrätterna marknadsförs som en del av en kosmopolitisk 
livsstil, något som hotellet ses som synonymt med. I ett reportage i veckans 
affärer	beskrivs	konceptet	för	boendet:	”ESNY	har	varit	involverat	i	Conti-
nental-projektet under fyra år. Konceptet kallas ’Continental Living’. Enkelt 
förklarat kan man säga att konceptet går ut på att leva som en kosmopolit. 
Det vill säga förutom god service som rumsbetjäning dygnet runt och hjälp 
med att parkera bilen är det bara att korsa gatan för att ta snabbtåget till 
Arlanda	och	steget	vidare	ut	i	världen.”	(Byttner,	2016)
 Närheten till staden, och till hela världen, är ett av de starkaste 
säljargumenten. Det kosmopolitiska boendet är i sig exklusivt på grund 
av den centrala adressen på Vasagatan, men det förstärks än mer av alla 
tjänster och den design som investeras i bostäderna. 

Hotellrum som hem

Lägenheterna varierar mycket i storlek men de som kanske mest liknar 
hotellrum är de mindre lägenheterna. De kan också tänkas fungera bäst 
som övernattningslägenheter. Eftersom man tillåter juridiska personer 
som köpare av bostadsrätter i föreningen är det inte otänkbart att företag 
skulle känna sig lockade att köpa en lägenhet i föreningen som de anställda 
kan nyttja. Boendet blir då ännu mindre permanent än när de ägs av en 
privatperson, vilket suddar ut gränsen mellan bostad och ett hotellrum.
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“Inför  v isningen görs  v i  uppmärksamma på at t 
lägga märke t i l l  a l la  detal jer.  Specialbestäl lda l is-
ter  från Tyskland som monteras infäl lda i  väggen är 
bara et t  exempel”.
     

“Njut  av uts ik ten genom de s tora fönstren och 
et t  vardagsrum fyl l t  av  l jus  och rymd.  Med enkla 
knapptryckningar s tyr  du lägenhetens golvvärme, 
belysning och de inbyggda högtalarna.  Här är  varje 
detal j  genomtänkt  för  opt imal  form och funkt ion.”
  

CONTINENTAL APARTMENTS 2017BYTTNER, 2017

Bild 4. Bi ld  5 .
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Staden som spegelbild

I renderingar av både små och stora lägenheter är utsikten i centrum. Det 
första	 som	dyker	upp	när	man	går	 in	på	 föreningens	hemsida	är	en	film	
som presenterar boendet. En ung man och en ung kvinna ser ut genom 
ett fönster, och sedan mot varandra. Filmen panorerar och skiftar ständigt 
skärpedjup	och	det	gör	det	 svårt	att	 se	 rummet	de	befinner	 sig	 i,	 fokuset	
växlar i stället mellan modellernas ansikten och rummet utsikt. De ser ut 
över stadens ljus på natten, över Stadshuset i gryningen, och  sedan sina 
egna	 ansikten	 i	 glasets	 reflektioner.	 Värdeord	 tonar	 in	 och	 ut:	 “A	 most	
spectacular	 view”,	 “Elegant,	 Sophisticated,	 Cosmopolitan”.	 (Continental	
Apartments.	 2017)	 Orden	 beskriver	 en	 produkt,	 men	 också	 den	 urbana	
miljö som kunden förväntas vilja spegla sig i.
	 Den	här	filmen	fångar	konceptet	för	boendet,	utan	att	egentligen	skildra	
boendet i sig. Vyn visar att bostaden är högt belägen. Stadens alla ljus i natten 
skulle kunna visa på ett socialt liv med många sena aktiviteter? Modellerna 
har	finkläder	på	sig	och	ska	kanske	på	fest?	Det	kosmopolitiska	livet	är	som	
en saga som berättas för kunden, men själva bostaden, produkten, är inte 
synlig någonstans. 
	 Den	 här	 typen	 av	 reklamfilmer	 är	 vanligare	 vid	 marknadsföring	 av	
andra konsumtionsvaror, som till exempel bilar, modemärken eller alkohol. 
I Continental Apartments är kanske inte bostaden i sig den viktigaste 
kvaliteten, utan snarare den livsstil och den status som den återspeglar. 
Staden blir varumärke, och en spegelbild för den urbana nomaden.
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“Tänk dig en plats  som ingen t idigare upplevt .  
Elegant .  Sof is t ikerad.  Kosmopoli t isk .  Et t  hel t  unikt 
boende med en spektakulär  uts ik t .  Cont inental 
Apartments  v i lar  60 meter  över  Stockholm. 
På toppen av det  nya hotel l  och landmärke som 
skapas i  korsningen mel lan Vasagatan och 
Klarabergsgatan.”

Bild 6:  s t i l lbi ld  ur  reklamfi lm

  CONTINENTAL APARTMENTS 2017
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Snabba hus i Västberga är präglade av en idé om rörlighet som lösning på 
bostadsbristen. Själva snabbheten i husen handlar om att de går snabbt att 
bygga	och	snabbt	att	flytta.	Varje	lägenhet	är	en	inredd	modul	som	ställs	in	
i en betongstomme som den också kan lyftas bort från. Byggnaderna byggs 
med	tillfälliga	bygglov,	och	kan	få	stå	kvar	i	som	längst	15	år.	Snabba	hus	
är ett koncept som utvecklats av den ideella organisationen jagvillhabostad.
nu och syftar till att korta bostadsköerna med hjälp av tillfälliga bostäder. 
Snabba hus i Västberga är det första färdigställda bostadsprojekt som kallas 
Snabba hus, två till planeras i Norra Ängby och Råcksta. Båda ska stå klara 
2019.

Flyttbara moduler

Byggsystemet sparar byggtid genom att modulerna byggs klara i fabrik, 
vilket minimerar byggtiden på plats. Modulerna tillverkas av ett företag 
som heter Junior Living.  Företaget grundades av Magnus Bouveng och Jan 
Pettersson	2013.	Det	har	tidigare	producerat	bostäder	i	Knivsta	med	samma	
modulsystem, men då rörde det sig om bostadsrätter. Företagets namn, 
Junior Living, kommer av att produkten vänder sig till unga, såhär beskrivs 
affärsidén	 på	 företagets	 hemsida:	 ”Namnet	 kommer	 sig	 av	 grundarnas	
målsättning att snabbt bygga bra bostäder för unga. Det betyder lägenheter 
som	ska	ha	en	rimlig	hyra	trots	hög	kvalitet	i	material	och	design.”	(Junior	
Living,	2017).	
 

snabba hus 
i västberga
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område: västberga

byggherre och hyresvärd: svenska bostäder

Entrepenör: Jr living

Arkitekt: Andreas Martin-löf Arkitekter

Antal lägenheter: 278

storleksomfång: 1,5 rok

Upplåtelseformer: hyresrätter

hyra: 4900 kr/månad

Färdigställande: 2016

Bild 7. Bi ld  8 .
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Särskilda villkor

Snabba hus har tillsammans med hyresvärden, Svenska bostäder, begränsat 
vem som kan ansöka om en hyreslägenhet. Det är bara personer som är mellan 
18	och	30	år	gamla	som	kan	få	ett	hyreskontrakt	i	snabba	hus.	Lösningen	
är riktad till den grupp som drabbas mest av bostadsbristen och därför är 
kontrakten	öronmärkta	för	det	specifika	åldersspannet.	Hyresrätterna	ägs	av	
Svenska Bostäder och har tidsbegränsade kontrakt på fyra år, men boende 
får behålla sin plats i bostadskön. På sin hemsida förklaras att Snabba hus 
är tänkt att fungera som lösning på bostadsbristen för just unga, men att: 
“bygga på tidsbegränsade bygglov ska dock ses som ett komplement, och 
ersätter	inte	behovet	av	permanenta	bostäder	för	unga.”(Snabba	hus,	2017).	
Kanske	finns	en	viss	oro	för	att	flyttbara	modulhus	ska	dominera	framtida	
lösningar för unga.
	 På	sin	hemsida	 (Snabba	hus,	2018)	 skriver	 föreningen	utförligt	om	sitt	
koncept och hur de kommit fram till sina lösningar genom fokusgrupper 
och medlemmarnas önskemål. Och trots att Snabba hus är tydliga med att 
deras lösningar ska betraktas som temporära, så är de en av få som bygger 
hyresrätter speciellt riktade till den yngre ålderskategorin. På hemsidan 
konstateras	att:	”Snabba	hus	stod	för	68%	av	all	nyproduktion	av	bostäder	
för	unga	under	2016”	(Snabba	hus,	2017).
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”Snabba hus byggs på t idsbegränsade bygglov vi lket 
innebär at t  bostäderna kan s tå  på en tomt i  upp t i l l 
15 år,  sen f ly t tar  modulerna t i l l  nästa tomt.  Snabba 
hus-modulerna ska gå at t  f ly t ta  minst  två gånger 
under s in  l ivs t id ,  men målet  är  förstås  at t  de en dag 
ska få  s tå  permanent .  På det  sät te t  får  projektet 
ekonomin at t  gå ihop,  och hyran bl ir  r imlig för  oss 
som ska bo där.”
    SNABBA HUS, 2017

Bild 9:  s t i l lbi ld  ur  informationsf i lm.
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Internationella förebilder 

I	 en	 förstudie	 till	 Snabba	 hus	 (Kehr	 &	 Svensson,	 2009),	 nämns	 ett	 par	
exempel	på	flyttbara	bostäder	för	studenter	i	Nederländerna.	För	att	korta	
byggtiderna byggs lägenheterna klara i fabrik  och sätts samman på platsen. 
Lägenhetsmodulerna kallas också för volymelement, eftersom de är färdiga 
rum och inte lösa byggelement som till exempel väggar. Tempohousing 
har utvecklats på uppdrag av företaget Dekey som motsvarar den svenska 
allmännyttan.	Deras	 lägenheter	 blir	 små,	 ungefär	 14-15	 kvm.	 	 Spacebox	
är ett annat företag som tillverkar volymelement för hyresvärdar eller 
privatpersoner, de kan staplas eller stå ensamma. Spacebox har något 
större lägenheter på 18 kvm, men båda bostäderna hade då, 2009, på en 
månadshyra	på	ungefär	3000	kr.
 Att kunna pressa hyrorna, speciellt för studenter och unga hushåll, var 
en utgångspunkt i arbetet med Snabba hus. Det som i början av processen 
sågs som ett tänkbart problem var om lägenheterna ansågs för tillfälliga 
eftersom	ett	tillfälligt	bygglov	då	bara	gällde	i	5	år.	De	unga	personer	som	
Jagvillhabostad.nu hade tillfrågat i sina fokusgrupper upplevde inte att fem 
år var en för kort tid, snarare tvärtom: ” De fem år som ett tillfälligt bygglov 
varar upplevdes inte som tillfälligt av någon i fokusgrupperna. Snarare sågs 
alla	boenden	som	varade	längre	än	två	år	som	i	princip	permanenta.”	(Kehr	
&	Svensson,	2009.	s	6) Vad som är acceptabelt och önskvärt är såklart helt 
olika saker, men förstudien säger något om hur eftertraktad en någorlunda 
permanent bostad är.
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”These uni ts  are places  in  two large,  three s torey 
bui ldings at  the campus of  Eindhoven Universi ty. 
They are inhabi ted by foreign post-master-graduate 
s tudents .  Some of  the uni ts  are connected,  forming a 
sui te .”

”Tempohousing has bui l t  the  world’s  f irs t  and 
largest  container  campus for  s tudents!  To s tay in 
a  converted shipping container,  was new for  the 
s tudents  and for  pol i t ic ians.  Since Amsterdam faced 
a huge lack of  s tudent  housing,  they took a big s tep 
and decided to  contract  Tempohousing to  bui ld  a 
removable  container  campus for  s tudents .”  
 

Bild 10. Bi ld  11.

TEMPOHOUSING, 2018SPACEBOX MODULAR HOUSING, 2018
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SSM planerar projektet Tentafabriken i Sollentuna, som i likhet med 
snabba hus bara ska vara tillgängliga för studerande. Det är ett ovanligt 
studentboende, med ett ungdomligt tilltal i marknadsföringen, och ovanliga 
upplåtelseformer för målgruppen.

Studentbacken

Under varumärket Studentbacken producerar SSM bostäder för studerande. 
SSM förklarar Studentbackens vision på sin hemsida: ”För att ge studenter 
fler	valmöjligheter	vad	gäller	upplåtelseform	utvecklar	vi	både	hyresrätter	
och bostadsrätter, det senare en produkt som kan ge ett bra första steg in på 
bostadsmarknaden.”	(SSM,	2018)
 Det skulle kunna tolkas som en fysisk backe, vilket det inte är. I Student-
backen ingår tre projekt på olika platser kring Stockholm: Tentafabriken, 
Twin House och The Loft. 2018 var det bara Twin House som var 
färdigställt,	 ett	 	 projekt	 som	omfattar	 30	 lägenheter	 i	 två	 trevåningshus	 i	
Djurholms Ösby i Danderyds kommun och omfattar bara bostadsrätter. 
The Loft är framtida projekt som kommer att omfatta 120 studentbostäder 
i Roslags Näsby. De kommer att vara hyreslägenheter men det är oklart 
vem	hyresvärden	kommer	bli.	Tentafabriken	i	Sollentuna	är	ett	hus	med	72	
bostadsrätter för studerande, och är det projekt där SSM 2018 är i full färd 
med att sälja bostadsrätterna  i det ännu ej byggda huset.  

 

tentafabriken
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område: sollentuna centrum 

byggherre: ssM

Arkitekt: Arkitema

Antal lägenheter: 72

storleksomfång: 1 rok, 24- 49 kvm

Upplåtelseformer: bostadsrätter

pris: Från 1 335 000 kr (55 625 kr/m²)

Färdigställande: 2020

Bild 12. Bi ld  13.
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Bostadsrätter för studenter

SSM är ett ovanligt bolag eftersom de producerar bostadsrätter till studenter 
och	 bostäderna	 anpassas	 på	 flera	 sätt	 för	 att	 passa	 målgrupper.	 Dels	 är	
priserna pressade, och dels har det gjorts till ett krav att bara studerande får 
köpa	lägenhet.	Konceptet	bygger	på	att	lägenheterna	kostar	1	335	000	kr,	
och de kan bara köpas av personer som är inskrivna på en utbildning. Två 
år efter examen måste lägenheten säljas till en ny student. Omsättningen av 
de boende är alltså på förhand bestämd i bostadsrättsföreningens stadgar, 
och det är det som gör att projektet kan kallas studentboende. 

Riktat till unga

I marknadsföringen av Tentafabriken används ett språk som riktar sig 
speciellt till målgruppen. Att bo i bostadsrätt framstår som enkelt, kul, 
och som en bra investering inför framtiden. Det bygger på att bostads-
rättsägaren ska känna sig fri, bekväm och ha närhet till allt den behöver. I 
inledningen till sin informationsbroschyr uttrycks det såhär: ”Tentafabriken 
är precis vad det låter som – en perfekt plats att bo på medan du studerar. 
72	nybyggda	och	yteffektiva	ettor,	mitt	i	centrala	Sollentuna,	400	meter	från	
stationen och en kvart från T-centralen. Här kan du i lugn och ro, i din egen 
lägenhet, koncentrera dig på det du behöver för att lyckas. När du behöver 
göra	ärenden	eller	bara	vill	umgås	finns	butiker,	fikaställen,	 restauranger,	
gym och bio runt hörnet/.../ Tentafabriken är inte ett stopp på vägen – det 
är	början	på	fortsättningen.”	(SSMLIVING,	2018)
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 “Vi  v i l l  hel t  enkel t  at t  du som ska bo här ska kunna 
forma di t t  hem ef ter  hur du vi l l  leva och vad du 
vi l l  göra för  s tunden.  Lägenheten består  av et t  rum 
och kök där al l  förvaring f inns samlad längs ena 
väggen,  så at t  du ska få  så mycket  y ta  –  och så l i te 
begränsningar som möjl igt .  Köket  är  v i t t  och ful l t 
u trustat  med micro,  spis  och t i l l  och med diskmaskin 
– vi  tänkte  at t  du nog har bät tre  saker  för  dig än at t 
s tå  och diska.”  
 

“Ända in  i  minsta detal j  v i l l  v i  at t  din boyta ska 
vara så ef fekt iv  som möjl igt .  Vi  har t i l l  och med 
tänkt  på balkongen som har skjutdörr,  för  at t  du ska 
kunna använda al l  golvyta precis  som du vi l l .”

SSM, 2018

Bild 14.
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Omfånget av olika storlekar av lägenheter skiljer sig en del mellan 
Contintental Apartments, Snabba hus i Västberga och Tentafabriken. 
I	 Conintental	 Apartments	 finns	 ett	 stort	 penthouse	 högst	 upp,	 men	 det	
finns	 också	mindre	 lägenheter	 varav	 fyra	 av	 dem	 är	 ettor.	 I	 Snabba	 hus	
är nästan alla lägenheter ettor. Tentafabriken har bara ettor varav vissa är 
på	24	kvm,	och	andra	är	något	 större:	49	kvm.	De	mindre	 lägenheterna	
i alla tre fallstudierna framstår som lika fysisk, men de har tillkommit 
med olika målgrupper i åtanke, de har olika prisklass och de speglar olika 
förutsättningar för de boende. De  representerar tre olika tolkningar av den 
rörliga bostadsmarknaden och vad rörlighet får för konsekvenser för de 
boende.

Jämförelse av enrummare 

Om man bara studerar planerna till de enrummarna från de tre projekten 
är svårt att se skillnad på dem. De har många fysiska skillnader, både i 
disposition	av	ytor	och	hur	de	är	tänkta	att	användas.	Planritningarna	(se	
bild	nr.15,	16	och	17	)	representerar	ettor	från	Continental	Apts.	(34	kvm),	
Snabba	hus	(32	kvm),	och	Tentafabriken	(24	kvm).	
 De långsmala lägenheterna har alla tre en mycket lik disposition med 
kök till höger,  toalett och plats för säng till vänster. Fönstren är i alla tre 
lägenheter	 placerade	 i	 rummets	 kortsida,	 och	 på	 motsatt	 kortsida	 finns	
ytterdörr	och	hall.	Eftersom	lägenheterna	har	balkong	finns	också	en	glasad	
skjutdörr till höger om fönsteröppningen.

diskussion: 
lika men ojämlika
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Bild 15.
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Skillnaden i storlek är mest påtaglig i Tentafabriken där den minsta 
lägenheter	 är	 på	 24	 kvm.	 Den	 största	 inverkan	 Tentafabrikens	 mindre	
yta har på lägenheten är hur placeringen av sängen kan varieras, det vill 
säga inte mycket. Något som både ettorna i Continental Apartments och 
Tentafabriken	har	gemensamt	är	att	 sovplatsen	är	 i	köket.	Det	finns	 inga	
väggar eller avgränsingar mellan sovplatsen och resten av lägenheten. I 
Snabba hus har lägenheterna skapat avskildhet för sovplatsen med hjälp av 
en	inbyggd	möbel:	en	bokhylla.	Det	finns	också	en	liten	skrivplats	i	passagen	
mellan	 sovplats	 och	 kök.	 Denna	 lösning	 återfinns	 även	 i	 Continental	
Apartments, kanske för att de ritats av samma arkitekt. I Contintental 
Apartments har de boende ett förråd inuti lägnehten och i Tentafabriken är 
förrådet	strax	utanför	ytterdörren.	Något	sådant	förråd	finns	inte	i	Snabba	
hus,	men	det	är	antagligen	på	grund	av	att	det	finns	förråd	på	någon	annan	
plats i huset. Att kunna förvara sina tillhörigheter är särskilt viktigt i en liten 
lägenhet på grund av hur liten förvaringsytan i själva boendemiljön är.
	 I	både	Tentafabriken	och	Continental	Apartments	finns	det	plats	avsatt	
för tvättmaskin eller tvättpelare i badrummet. I Snabba hus är i stället 
tvätten	förlagd	till	en	gemensam	tvättstuga.	Att	det	finns	fler	gemensamma	
funktioner som förvaring och tvättstuga i snabba hus frigör yta inuti själva 
lägenheten. Flera av de olika detaljerna i Snabba hus, som skrivytan och 
den platsbyggda hyllan, har sannolikt uppfunnits under de möten med 
fokusgrupper som föreningen Jagvillhabostad.nu har hållit. Att kunna 
separera sov- och matplats har historiskt varit viktig av hygienskäl, och även 
i dag verkar boende föredra att skilja på sovrum och kök.
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Bild 16.  Planri tning:  Tentafabriken,  24 kvm
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Bild 17.  Planri tning:  Cont inental  Apartments ,  36 kvm
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Bild 18.  Planri tning:  Snabba hus i  Västberga,  32 kvm
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Olika villkor

Trots deras snarlika utseende har lägenheterna mycket olika prissättning 
där	Tentafabrikens	 etta	har	 ett	pris	på	1	335	000	kr,	 ettan	 i	Continental	
Apts.	kostar	6	750	000	kronor	och	den	i	Snabba	hus	har	en	månadshyra	
på	 4900kr.	De	 stora	 skillnaderna	 i	 pris	 verkar	 bero	 på	 var	 i	 och	 i	 vilket	
sammanhang	lägenheterna	ligger,	och	alltså	vara	en	effekt	av	bostadssegre-
gation. Segregationen visar sig inte bara i att bostäder med olika målgrupper 
är placerade innanför eller utanför stadens tullar. De lägenheter som riktar 
sig	 till	unga	och	studenter	 (Tentafabriken	och	Snabba	hus)	 innebär	 	vissa	
villkor som den boende måste anpassa sig till. 
 I Tentafabriken tvingas bostadsrättsägaren att sälja senast två år efter att 
utbildningen är avslutad. Det förutsätter att priset ska hinna gå upp eller 
åtminstone stanna på samma nivå under den tid som den boende bor i 
lägenheten. Det fnns också vissa frågetecken kring hur en bostadsrättsför-
ening ska kunna detaljstyras från början, och fortsätta rikta sig enbart till 
studenter i många år. Problemet som skulle kunna uppstå är att bostads-
rättsföreningen ändrar i stadgarna, vilket de har rätt att göra, så att kravet 
på studieintyg försvinner. Då skulle Tentafabriken kunna bli som vilken bo-
stadsrättsförening som helst. 
	 Snabba	 hus	 har	 tidsbegränsade	 kontrakt	 om	 4	 år,	 och	 bostadshuset	
är	 i	 sig	 själv	 villkorad	 eftersom	 byggnadskomplexet	 måste	 flyttas	 mellan	
tillfälliga	bygglov	vart	15	år.	Snabba	hus	utgör	därför	den	mest	villkorade	
boendeformen av de tre exemplen.



  111

Frivilligt och ofrivilligt

Boendet i Continental Apartments är av sitt helt egna slag, en lösning för 
personer som egentligen inte borde ha något problem att hitta ett boende. 
Projektet skapar i stället en närhet till centrum och kommunikation, det är 
lätt	 att	 ta	 sig	 till	 flygplatsen	helt	 enkelt.	 Som	 lösning	 betraktat	 uppfinner	
bostadsrättsföreningen en ny boendeform: en övernattningslägenhet som 
fungerar som har samma servicegrad som ett hotellrum.
 Tentafabriken och Snabba hus försöker lösa ett reellt bostadsproblem. 
Unga har svårt att få tag på ett någorlunda permanent boende som heller 
inte kan kosta för mycket. Dessa två projekt är fysiska exempel på den 
påtvingade rörlighet som utsatta grupper förväntas acceptera i Stockholm. 
	 Det	finns	dock	vissa	 skillnader	mellan	de	 två	projekten.	Det	gör	SSM	
klart i en av sina informationsfoldrar: 
”För att klara sina studier och prestera på en hög nivå behöver man bo bra. 
Vad som är bra boende är olika för olika människor, och undersökningar 
visar att studenter har såväl skilda krav som skilda värderingar och 
förutsättningar. Den bild av dagens studenter som undersökningarna ger 
skiljer sig stort från det likformiga utbud som erbjuds dagens studenter.” 
(SSMLIVING.	2013)
 Här är det tydligt att de vill vända sig till en annan typ av student än den 
som i första hand letar efter ett hyreskontrakt. De ringar in en målgrupp 
som, eller vars föräldrar, har möjlighet att ta lån för att köpa en bostadsrätt. 
Det är den målgruppen SSM bygger för.
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Till skillnad från Snabba hus som är transparenta med sina förstudier går det 
inte att veta vilka undersökningar SSM bygger sina antaganden på. Det ska 
enligt	SSM	finnas	många	unga	som	inte	är	nöjda	med	det	enformiga	utbud	
som erbjuds dem, underförstått att de skulle föredra att bo i bostadsrätt. 
Enligt statistiken har andelen unga som bor i hyresrätt minskat mycket de 
senaste	20	åren	(Hur	vi	bor,	2017),	och	samtidigt	har	andelen	unga	som	bor	
kvar hos föräldrar ökat. Det är inte speciellt troligt att den andel som tvingas 
bo	kvar	hemma	skulle	flytta	bara	det	fanns	bostadsrätter	att	köpa,	det	finns	
det redan. Bostadsrätterna är helt enkelt för dyra för denna målgrupp.
 Det SSM gör är att erbjuda nya tjänster för en grupp som redan har råd 
att köpa en bostadsrätt. De konkurrerar med ett lägre pris, delvis genom 
att bygga mindre lägenheter. Den grupp som kan tänka sig att bo litet är 
unga, och därför skräddarsyr de sina koncept mot den målgrupp som de 
vill attrahera. Att det skulle handla om att lösa bostadssituationen för de 
unga	som	hyr	i	andra	hand,	eller	som	helt	enkelt	inte	kan	flytta	hemifrån	är	
det egentligen inte fråga om. De planerar visserligen att bygga hyresrätter 
både i Tellus Towers och i projektet The Loft, men var de planerna landar 
i återstår att se.
 Snabba hus har ett ärligt anspråk att underlätta för unga att lösa sin 
boendesituation.	De	angriper	problemet	på	de	sätt	 som	finns	 tillgängliga,	
och det ger resultat. Men det är en tillfällig lösning. Allting i projektet är 
temporärt:	kontraktet	är	begränsat	till	4	år,	och	bygglovet	gäller	i	högst	15	
år. De har tillämpat en lösning med volymelement som är inspirerat av 
nederländska exempel. 



  113

Snabba hus efterlyser att andra aktörer ska bidra med mer permanenta 
lösningar, till vilka Snabba hus bara ska fungera som ett komplement. Men 
om	deras	egna	siffror	stämmer		dominerade	Snabba	hus	byggandet	för	unga	
i	och	med	sitt	första	projekt	i	Västberga:	”Snabba	hus	stod	för	68%	av	all	
nyproduktion	av	bostäder	för	unga	under	2016”	(Snabba	hus,	2017).
 Med sina innovativa lösningar har Snabba hus uppfunnit en helt ny och 
rörlig bostadstyp som lösning på ungas boendesituation. Farhågan är att 
den nya lösningen med tillfälliga bostadshus ska bli alltför utbredd. I mindre 
omsorgsfulla händer skulle den nya lagen om tidsbegränsade bygglov för 
bostäder kunna leda till att unga eller andra personer med lägre inkomst 
förpassas till perifera områden med låg boendekvalitet och otrygga villkor. 
	 År	2023	upphör	lagen	om	tilfälliga	bygglov	att	gälla.	Varför	lagen		ska	
sluta	 gälla	 just	 då	 är	 otydligt,	men	 det	 kommer	 finnas	 behov	 att	 se	 över	
resultat och konsekvenser av tillfälliga bygglov och hur det står till med de 
permanenta lösningar som Snabba hus ska sägas vara ett komplement till. 
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“– Boendet  ska vara en plats  där du vi l l  vara och 
tr ivs .  Med lägenhet  på Continental  Living kan du 
kombinera möjl igheten at t  dra dig t i l lbaka i  di t t 
egna hem samtidigt  som du bor direkt  ovanpå Sver-
iges  mesta kommunikat ionsnav i  Stockholms abso-
luta ci ty,  säger Ann Wiberg,  af färsområdeschef  på 
Jernhusen.”

“The interior  concept  blends Scandinavian and 
internat ional  inf luences where s trong importance is 
placed on qual i ty,  detai l ing and craf tsmanship.  For 
example,  custom cabinetry  in  k i tchens,  c losets  and 
bathrooms is  sourced from Swedish manufacturers 
but  wi th  careful ly  selected veneers  and laminates 
from I taly  and Austr ia .”

MARTIN-LÖF, 2018HINDERSSON, 2014

Bild 19. Bi ld  20.
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“The apartment  bui ldings achieve sophis t icat ion at 
a  low cost  through the careful  use and adaptat ion 
of  s tandardized materials  and methods.  The project 
of fers  a  t imely  solut ion for  the growing housing 
shortage in  Stockholm.”

“Lägenheterna är  välplanerade med hög kval i té  i 
a l la  materialval .  Parket t  i  rummet  och snygg plas-
tmatta i  anslutning t i l l  y t terdörren.  Badrummet  har 
plastmatta på golvet ,  helkaklade väggar och plats 
för  tvät tmaskin.  Köket  är  i  öppen planlösning med 
vardagsrummet  samt är  inret t  med glaskeramikhäl l , 
f läkt ,  kyl / frys  och med plats  för  mikro.  Sovdelen är 
avskärmad med en platsbyggd bokhyl la .”

SNABBA HUS, 2017MARTIN-LÖF, 2017

Bild 21. Bi ld  22.
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DEL 3. STIL
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Bild 1.
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En rörlig livsstil De senaste åren har bostäders utformning och marknadsföring börjat ta 
mer och mer inspiration från hotell. Hotellstil kan innebära att bostaden 
har formgivits eller inretts med hotell som inspirationskälla. Men det kan 
också	 innebära	 ett	 boende	 som	 tar	 fler	 aspekter	 från	hotellens	 värld	 och	
integrerar dem i boendet. Det kan till exempel handla om ett serviceutbud 
son förvaltningen står för, där den boende kan beställa städning, handling 
och en rad andra exklusiva tjänster. Den här typen av bostäder brukar kallas 
premuimbostäder eller konceptboende.

Hotellstil som trend

Hotellstilen är anpassad efter en målgrupp som arbetar eller reser mycket, 
och därför är intresserad av den här typen av tjänster för att underlätta 
vardagslivet. Bostadsrättsföreningen Continental Apartments hävdar att de 
var	 först	 i	Sverige	att	 erbjuda	 sina	boende	 full	hotellservice,	 (Continental	
Apartments,	 2016),	 och	 bostadsrätterna	 började	 säljas	 2016.	 Men	
utvecklingen mot ett större serviceutbud har skett gradvis. I och med att 
rutavdraget infördes 2008 har hushållsnära tjänster blivit normaliserat och 
skattesänkningen hade från början målet att inte bara göra svarta jobb vita, 
utan	också	att	frigöra	tid	så	att	människor	kan	bli	mer	effektiva	i	sitt	yrkesliv	
(Granström,	2005).	10	år	senare	handlar	det	inte	bara	om	att	ha	ett	effektivt	
arbetsliv, de hushållsnära tjänsterna ska skapa mer fritid. Hotellkoncepten 
erbjuder olika servicetjänster i en paketlösning i anslutning till bostaden.
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“Det  här är  e t t  boende där hotel le ts  service al l t id  är  nära 
t i l l  hands.  Bestäl l  upp frukost ,  lunch el ler  middag,  e l ler 
ta  en drink på hotel le ts  takbar.  Hotel le t  har den egna res-
taurangen The Market  och s jälvklart  har du al l t id  nära t i l l 
några av Stockholms bästa krogar.  Prakt iska saker som at t 
parkera bi len,  s tädning,  tvät t  e tc .  kan hotel le t  s tå  för  –  och 
givetvis  har du t i l lgång t i l l  gymmet.  Planerar du en s törre 
t i l ls täl lning f inns f lera lokaler.  Lägenheterna är  de första i 
s i t t  s lag i  Sverige med ful l  hotel lservice.”

CONTINENTAL APARTMENTS 2017
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Hotell och bostäder som liknar varandra

Premiumbostäder med hotelliknande servicekoncept liknar inte bara hotell 
när det handlar om utbud av service, de har också en liknande disposition. 
Till exempel kan det handla om att den egna bostaden är liten, en etta på 
30	kvadratmeter,	men	det	finns	gemensamma	utrymmen	som	till	exempel	
en lobby eller en terrass. En exklusiv lägenhet behöver inte vara rymlig, utan 
kan i stället marknadsföras som ett permanentboende i ett hotellrum. 

Marknadsföring av livsstilar

Bostäder med hotellservice är en sorts livsstilsprodukt där service, design och 
geografi	spelar	en	stor	roll	för	lägenhetens	exklusivitet.	Premiumbostäder	är	
ofta belägna i centrala delar av Stockholm som till exempel Kungsholmen 
eller Östermalm där priserna på bostadsrätter redan är höga. 
 Det premiumbostäderna har att erbjuda kunden är en helhetsupplevelse 
av boendet, genom en rad unika fördelar: service, inredning och image. På 
så sätt blir också premiumbostaden en upplevelseprodukt. Att skapa den 
här typen av helhetsupplevelse kallas för property branding och syftar till 
att öka bostadens värde utöver de rent fysiska kvaliteterna. Alltså att stärka 
bostadens eller bostadsrättsföreningens varumärke.
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“Utgångspunkten är  moderna hotel lrum.  
Den internat ionel la  trenden är  at t  bostäder  
i  s torstädernas centrala lägen bl ir  mindre och mindre med-
an hotel lrum bl ir  s törre och s törre.  Snart  möts  trenderna 
s trax över  30 kvadratmeter.”
        

SUNDSTRÖM 2014
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Servicekoncept har vuxit fram som en trend inom vissa bostadsprojekt. 
I bostadsrättsföreningarna Altitude och Brahe Suites är service kärnan i 
boendekonceptet, och en lika viktig produkt som själva lägenheten i sig. 

Tillbyggnad med servicekoncept

Altitude	 är	 en	 tillbyggnad	 som	 planeras	 stå	 klart	 2018	 på	 ett	 befintligt	
bostadshus	 på	 Sankt	 Eriksgatan	 på	 Kungsholmen	 i	 Stockholm.	 De	 31	
bostäderna presenteras som ett konceptboende, vilket innebär att en rad 
tjänster erbjuds som till exempel städning, påfyllning av kylen, inred-
ningsrådgivning, personlig tränare och nybakt bröd levererat till dörren.  
 I Altitude är servicen utvald på förhand och kan beställas via en 
applikation på en smarttelefon. Mängden tjänster som erbjuds blir till ett 
viktigt	 argument	 i	 marknadsföringen.	 I	 en	 informationsfilm	 på	 Altitudes	
hemsida	(Se	bild	nr.2)	visas	exempel	på	de	olika	tjänsterna	och	hur	de	kan	
beställas från en taxi eller ett kontor.   
	 Tjänsterna	väger	upp	för	att	lägenheterna	är	små,	de	flesta	är	under	50	
kvm. Mer ytor har satsats på gemensamma ytor, där servicen blir ännu mer 
central, som en lounge där det kan bjudas på mat från en inhyrd kock eller 
vinprovning	med	 en	 sommelie.	Det	finns	 också	 en	 stor	 terrass	 som	delas	
av	de	boende.	 (Altitude,	 2017)	Bostäderna	och	 gemensamma	 lokaler	har	
utformats kring de tjänster som erbjuds de boende. Den dispositionen liknar 
hotellets,	där	måltider	och	service	och	ofta	förläggs	till	vissa	mer	offentliga	
lokaler, men hos Altitude är de lokalerna delade men privata. 

servicekoncept: 
Altitude &  
brahe suites
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“En vikt ig  del  i  Al t i tudes koncept  är  at t  erbjuda 
service och t jänster  som underlät tar  vardagen. 
Precis  som när det  gäl ler  inredningen har vi  haf t 
hotel lvärlden i  åtanke när vi  utvecklat  utbudet  av 
t jänsterna.” 

“– De är  of ta  Östermalmsmänniskor som är in-
tresserade av den här typen av bostäder.  Tidsfat t iga 
personer som uppskat tar  al l  typ av hjälp de kan få 
för  at t  spara t id .  Sedan kan det  också vara en del 
internat ionel la  människor som reser  mycket  och 
behöver et t  boende som underlät tar  för  dem,  säger 
Lena Koerth.”

ALTITUDE, 2017 FRENKER, 2016

Bild 2.  St i l lbi ld  från reklamfi lm Bild 3.  Skärmavbi ld  från hemsida
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Renoverade lägenhteter med tjänsteutbud

Ett annat exempel på servicekoncept  har bostadsrättsföreningen Brahe 
Suites	 på	 Brahegatan	 på	 Östermalm.	 Det	 är	 ett	 befintligt	 hus	 som	
renoverats och fått en helt ny stil. Här erbjuds gratis städning första året 
efter	 inflyttningen	 och	 en	 av	 lägenheterna	 är	 dessutom	helt	 färdiginredd	
med	möbler	från	Svenskt	Tenn.	Det	finns	en	tydlig	koppling	till	hotellrum	
i beskrivningen av bostäderna: lägenheterna kallas till exempel ”sviter” 
och	 boendekonceptet	 liknas	 vid	 ett	 ”boutiquehotell”	 (Brahe	 Suites	
2015)	De	22	 lägenheterna	har	mellan	1	och	3	 rum,	och	de	flesta	har	en	
yta	mellan	30	och	40	kvm.	Det	är	 alltså	 små	 lägenheter	 som	dominerar. 
Föreningens hemsida beskriver många detaljer i utformningen av både de 
fysiska lägenheterna och boendekonceptet, till exempel har entrén unik 
loungemusik	och	är	doftsatt	för	att	skapa	trevnad	(Brehe	Suites,	2015)	

Bostaden tjänar sin ägare

I både Altitude och Brahe Suites är servicen en del av bostadens image. 
Hemmiljön har därför utformats för att likna ett hotell både till utseende 
och funktion. Lägenheterna är små, men med ett stort serviceutbud som 
skapar mervärde. Bostäderna i Brahe Suites och Altitude är tillrättalagda 
miljöer där designen på förhand är bestämd och där inredning kan beställas 
som en tilläggstjänst. Allt är utformat för att bostaden ska tjäna sin ägare, 
och underlätta för honom eller henne att leva sitt liv, utanför bostaden.
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“Du sl ipper lägga t id  på at t  le ta  pål i t l iga lever-
antörer  -  v i  har redan gjort  jobbet  åt  dig.  Vi  arbetar 
löpande med at t  utveckla nya,  unika t jänster  som 
förenklar  l ivet ,  sparar t id  och är  lät ta  och smidiga 
at t  använda.”

ALTITUDE, 2017

“– Det  är  väldigt  enkel t  at t  bo här,  v i lket  är  perfekt 
för  mig som reser  mycket .  Det  är  gångavstånd t i l l 
a l l t ,  housemaiden f ixar  tvät t  och s tädning och sam-
t idigt  är  det  lugnt  och skönt  på Östermalm.  Perfekt 
hel t  enkel t .”

TOLL, 2016

Bild 4. Bi ld  5 .
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De två projekten, Altitude och Brahe Suites, är producerade av Axxonen 
properties, ett företag som arbetar med fastighetsutveckling. Att utveckla en 
fastighet kan innebära att den byggs om, renoveras och moderniseras. Men 
det kan gå mycket djupare än så: den kan ges en helt ny image som i sin tur 
styr utformningen av renoveringarna. Servicen som utformas kring boendet 
är ett sätt att skapa mervärde och exklusivitet, och det är det som de kallar 
”property	brandning”	(Axxonen,	2017).	
	 Axxonen	har	varit	verksamma	sedan	2004	och	ligger	bakom	över	500	
bostäder. De arbetar både med fastighetsutveckling och förvaltning, och 
även	 en	 del	 påbyggnader	 av	 befintliga	 hus.	 Såhär	 beskriver	 företaget	 sin	
verksamhet på sin hemsida: ”Axxonen Properties AB förvärvar, utvecklar 
och säljer premiumbostäder i Stockholmsregionen. Bolaget utvecklar 
fastigheter genom nyproduktion, byggnation av råvindar samt konvertering 
av	hyresfastigheter	till	bostadsrätter.”	(Axxonen,	2017)	
 Axxonen är fokuserad på en köpstark målgrupp och för att appellera 
till dem krävs mer än bara kvalitet, det de skapar är en livsstilsprodukt och 
säger sig vilja utveckla bostaden som begrepp: ”Property Branding är en 
kombination av varumärke, skräddarsydd arkitektur och ett tydligt koncept 
utifrån en idé om målgruppens behov och önskemål. Axxonen Properties 
arbetar med Property Branding i premiumsegmentet. Vårt mål är att 
utveckla begreppet bostad och vi tillför värde via en genomtänkt helhet 
och	adderad	service	som	underlättar	vardagen.”	(Axxonen,	2017)	Helheten	
sträcker sig mycket längre än bostaden i sig, helheten är en livsstilsprodukt 
där kundens vardagsliv ska underlättas så mycket som möjligt.

En säljande 
berättelse: 
Axxonen 
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“Property  Branding handlar  om at t  skapa en unik 
känsla i  fast igheten som förstärker  upplevelsen av 
den egna bostaden.  Som boende i  en av våra lägen-
heter  bl ir  du en del  av his torien vi  skapar.”  
  

“Några exempel  är  f iskbensparket ten i  rust ik  ek , 
snickerier  i  en ton av mörkgråt t ,  s trömbrytare i  rökt 
brons och läderl indade beslag,  speciel l t  f ramtagna 
blandare från tyska Dornbacht ,  glaserade kakelplat-
tor  och givetvis  inbyggda förvaringslösningar som 
det  anstår  en Brahe Sui te .”   

AXXONEN, 2017 BRAHE SUITES, 2015

Bild 6. Bi ld  7 .



  132 dEl 3. stIl • hotEllstIl hEMMA,  hEMMA på hotEll   

hotellstil hemma,  
hemma på hotell

 Konceptboendet är inspirerat av hotell, men riktiga hotell har i dag en friare 
design. Många nya hotellkoncept har dykt upp i Stockholm som anspelar på 
helt andra teman än den klassiska hotellstilen. 

Ett hem

Ett hem på Sköldungagatan är ett hotell som är stylat för att kännas som ett 
riktigt hem. Även servicen är personlig och ska kännas som att besöka en 
genuin familj. Byggnaden är i nationalromantisk stil med egen trädgård och 
många bevarade historiska detaljer. Inredningsstilen är ombonad med en 
ansenlig samling designmöbler. 
 I jämförelse med utformningen av moderna konceptboenden som 
till exempel Brahe Suites har Ett hem en helt annan designstrategi som 
bygger på idéer om personlighet och tradition. I Dagens Nyheter beskrivs 
exklusiviteten i Ett hem som just avsaknaden av den vanliga pråligheten: 
”Ingenting	är	vräkigt,	här	finns	lågmäld	ro,	och	det	är	kanske	det	som	är	
riktig	lyx	i	dag.”	(DN,	2016).		
 Den lågmälda stilen är givetvis inte något som uppkommit helt spontant, 
det är produkten av en mycket genomtänkt styling. Premiumbostäder och 
hotell	 har	det	 gemensamt	att	 de	 försöker	omdefiniera	 vad	bostaden	 eller	
hotellvistelsen egentligen innebär. De ser båda sin produkt som en upplevel-
se, och som en kombination av kvaliteter som design, service och image. Det 
är en detaljrik och noggrant arrangerad tillvaro.
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“Ett  Hem is  not  the usual  hotel .  Et t  hem is  a  place 
where guests  are treated as  fr iends of  the family, 
a  place that  al lows guests  to  become part  of  i t  and 
feel  at  home.”    

“Du välkomnas även av en skön l judmil jö  med unik 
lobbymusik  och en speciel l t  f ramtagen atmosfärdof t , 
subt i l  och samtidigt  en tydl ig  s ignal  om at t  nu är  du 
hemma.”    

BRAHE SUITES, 2015 ETT HEM, 2018

Bild 8. Bi ld  9 .
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I	 Axxonens	 definition	 av	 sin	 verksamhet	 skriver	 de	 att	 de	 vill	 utveckla	
”begreppet	 bostad”	 (Axxonen,	 2018).	Genom	 sin	marknadsföring	 skapar	
de	 flera	 tillhörande	 attribut	 som	 förstärker	 bostadens	 varumärke:	 service	
och image. På så sätt skulle man faktiskt kunna säga att begreppet utvecklas 
eller	 utvidgas.	Men	definitionen	 av	bostaden	 kan	också	 bli	 väldigt	 snäv	 i	
och med Axxonens varumärkesstrategi, det blir en viss typ av liv som ska 
levas där som är regisserat och bestämt på förhand. Det är också en viss 
sorts kund som marknadsföringen riktar sig till. Därför är det också sant att 
bostadsbegreppet blir snävare enligt Axxonens vision.

Ytligt mervärde

För att konkurrera på bostadsmarknaden använder sig fastighetsutvecklare 
av olika attribut för att åstadkomma en värdehöjning. Det rör sig ofta om 
tilläggstjänster som inte har mycket att göra med den faktiska lägenheten 
eller byggnaden.  Det förekommer långa beskrivningar av ytskikt, fabrikat 
på kranar och inredningsdetaljer. Lägenhetens disposition och funktion är 
av mindre intresse, kanske för att bostäderna i regel är ganska trånga. 
 Tjänsterna som erbjuds är egentligen inte något märkvärdigt, det skulle 
vara möjligt för de boende att anlita städning en gång i veckan på eget bevåg. 
Det som kostar är befrielsen från ansvar och beslutsfattande. Vardagen blir 
enkel och förutbestämd i Axxonens premiumbostäder. Det skapar också ett 
bekvämt avstånd från vardagssysslorna, det blir till något som bara händer, 
som beställs och utförs utan att märkas. 

diskussion: 
bostaden som  
konsumtionsvara
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Bild 10.
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Men det mervärde som skapas är skört och ytligt. Det är inte något som ger 
värde på lång sikt utan en tillfällig kosmetisk retuschering av en helt vanlig 
enrummare. Om bostaden reduceras till vissa kosmetiska ytligheter kan det 
riskera att dölja den verkliga kvaliteten hos bostaden, dess hållbarhet och 
funktion.

Ett boende som flyter ovanpå

Konceptbodendet skapar små bostadsrättsföreningar är som sina egna 
mikrokosmos. Omgivningen är en kuliss för den berättelse som målas 
upp om det internationella stadslivet. Här pratas om caféer och nöjen, 
shopping och barer. Den omgivande staden reduceras till ett centrum, den 
eftertraktade känslan av att bo i händelsernas mitt.
 Altitute är byggd ovanpå en annan byggnad som verkar vara mindre 
intressant. Dess funktion för Altitude är att vara  en hög sockel som 
tillbyggnaden kan vila på. Kvaliteten hos Altitude är beroende av denna 
känsla	av	att	flyta	ovanpå,	såhär	beskriver	Axxonens	vd	hur	det	ska	kännas:	
”	 –	 Jag	 har	 varit	 uppe	 på	 taket	 flera	 gånger,	 det	 är	 en	 magisk	 känsla	
med en helt fantastisk vy över centrala Stockholm, det är ingenting som 
skymmer	 och	 man	 befinner	 sig	 i	 fritt	 luftrum	 över	 befintlig	 bebyggelse,	
säger	Markus	Klasson.”	(Toll,	2017)	I	Lounge	No.	10	på	takterrassen,	ska	
aktiviteter anordnas, och utgör navet för den service som erbjuds: ”Likt en 
medlemsklubb	är	det	ett	tillfälle	att	träffa	intressanta	människor	i	ett	nätverk	
som	bygger	nya	nätverk	och	sociala	kontakter”	(Altitude,	2017)	
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“Högst  upp på t ionde våningen kröns Al t i tude av 
No.  10,  den gemensamma säl lskapsloungen.  Här kan 
du umgås med både vänner och grannar i  en bekväm 
mil jö  med s tora glaspart ier  som öppnar upp för  ut-
s ik ten och suddar ut  gränsen mel lan ute  och inne.”

“No.10 gör i  prakt iken din bostad f lera gånger 
s törre,  med mervärden som få andra bostäder kan 
erbjuda och som skul le  kosta många gånger mer 
at t  förvärva på egen hand.  Det  ökar värdet  på den 
enski lda bostaden,  men också l ivskval i tén för  de 
boende.”

ALTITUDE, 2017ALTITUDE, 2017

Bild 11. Bi ld  12.
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Rörlighet och bostadskonsumtion

Målgruppen för marknadsföringen illustreras och beskrivs med positivt 
laddade ord som till exempel kosmopolit: en världsvan person som rör 
sig mellan olika miljöer och världsdelar. Den internationella livsstilen är 
modern, exklusiv och elegant. Beskrivningen av målgruppen berömmer 
köparen och skräddarsyr tillvaron för att tillgodose kundens behov av både 
service och bekräftelse.
 Som många andra livsstilsprodukter som sportbilar, skönhetsoperatio-
ner, semesterresor eller klockor är premiumbostaden i stor utsträckning en 
statusmarkör som förstärker köparens självkänsla. Likheterna med hotell, 
och hotellservice, framstår som en banal överklassfantasi om att ständigt 
vara uppassad och omhuldad av osynliga städerskor och tjänstefolk. 
 I en konsumtionskultur där bostaden har blivit en av de mest exklusiva 
varorna på marknaden drivs både bostadsföretagen och hotellbranschen 
mot att skapa eftertraktade upplevelseprodukter. Hemmet är inte längre en 
privat sfär, eller ens en rättighet. Det är en upplevelse som kan köpas och 
konsumeras.
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Bild 13.
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DEL 4. KONSEKVENSER
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Bild 1.



  144 dEl 4. konsEkvEnsEr • bIldEr Av UrbAnItEt   

bilder av urbanitet I reklam för bostäder hör det till att berätta om omgiviningen. Var ett hus 
är beläget kan vara avgörande för någon som är intresserad av att köpa 
en bostadsrätt. I storstäder är det betydelsefullt vilken stadsdel, område, 
eller till och med vilket kvarter som bostaden ligger i. Områdets popularitet 
avgör ofta vilket pris bostaden får. Vad olika individer eller grupper tycker 
är attraktivt för just dem kan ju såklart variera.  De dyraste bostäderna 
kostar som de gör delvis för att köpstarka grupper anser att de är attraktiva.   
 Marknadsföringen av bostäder är därför inriktad på olika målgrupper, 
med olika betalningsförmåga och intressen. För att locka en viss målgrupp 
måste bostaden framställas som passande för gruppens livsstil och behov. 
Det	är	en	sorts	profilering	av	köpare	som	det	sedan	skapas	en	skräddarsydd	
produkt	för.	Men	hur	utformas	de	här	målgruppsprofilerna?	Hur	ser	de	ut?	
Vad	finns	det	för	idéer	om	olika	målgruppers	intressen?

Urbaniteter

Eftersom	det	finns	flera	olika	målgrupper	för	storstadsboendet	så	kan	man	
tala om olika typer av urbaniteter. SSM är en byggherre som är speciellt 
inriktad	 på	 en	 mycket	 specifik	 målgrupp.	 De	 är	 också	 mycket	 öppna	
med	 hur	 de	 definierar	 sin	 målgrupp,	 som	 de	 kallar	 för	 ”morgondagens	
urbaniter”(SSM,	2017).	Urbanit	 kommer	 från	 engelskans	 ”urbanite”	och	
betyder storstadsmänniska. Det urbana, storstadsmässiga, är alltså en 
central	del	av	målgruppens	definition.	Så	vad	betyder	det	för	en	målgrupp	
att vara storstadsmässig? 
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“SSM:s målgrupp – morgondagens urbani ter  –  be-
f inner s ig  i  en händelserik  del  av l ivet  med nya jobb 
el ler  s tudier,  relat ioner och bekantskaper.  De lever 
i  hushål l  med en el ler  två personer och priori terar 
mer än bara s i t t  boende,  t i l l  exempel  v i l l  de  ha nära 
t i l l  s tadens puls ,  med ekonomiskt  utrymme för  akt iv-
i te ter  som resor och restaurangbesök.”

“Den före det ta  sovande förstaden s trax söder om 
Stockholms s tadskärna,  har transformerats  t i l l  en 
hub för  kreat iv i te t  och utbi ldning.”

SSM, 2017 SSM, 2017

Bild 2. Bi ld  3 .
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För SSM verkar det handla om att vara en välutbildad medelklass. 
De beskriver till exempel hur nära det är att ta sig från bostaden till ett 
universitet	eller	en	högskola.	I	deras	projekt	Tellus	Towers	finns	en	närhet	
till	Konstfack.	Deras	projekt	Tentafabriken	 i	Sollentuna	är	 specifikt	 riktat	
till studenter, det är bostadsrätter som bara går att köpa om studieintyg kan 
visas upp. 
	 Hos	 SSM	 finns	 en	 föreställning	 om	 målgruppen	 som	 utåtriktad,	 i	
betydelsen utåt mot samhället och inte inåt mot hemmet. Urbaniten 
är aktiv, rör sig ute i staden och är mindre intresserad av hemmet, som 
därför	gärna	kan	vara	litet.	”Stadens	puls”	(SSM,	2017)	är	en	beskrivning	
av vad urbaniten vill ha närhet till. Enkelt tolkat kan det vara centrum, 
SSM	placerar	 sig	 gärna	 nära	 kollektivtrafik	 för	 att	minska	 avstånden	 till	
innerstaden. Det pulserande stadslivet är kanske inte förknippat med att ta 
tunnelbanan till jobbet, utan har mer av en nöjesbetoning: kultur, sociala 
aktiviteter	och	konsumtion.	”Resor	och	restaurangbesök”	 (SSM,	2017)	är	
aktiviteter som SSM själva nämner. SSM utvidgar bostaden till att omfatta 
hela privatekonomin: om du har en mindre och billigare lägenhet kan du 
också	ha	råd	att	resa	till	Indien	och	bo	på	hotell.	Det	finns	också	en	idé	här	
om att urbaniten är, och vill vara, rörlig. Många platser kan kännas som 
hemma, och staden är lika mycket urbanitens hem som den egna lägenheten. 
I jämförelse med ett projekt som snabba hus i Västberga framstår SSM 
som mer inriktat på att unga vuxnas rörliga livsstil är självvald och tillhör 
åldersgruppen. Snabba hus är mer problemorienterade och försöker hitta 
sätt att lösa ungas vardagsliv i ett samhälle som har svikit dem. 
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“– Utveckl ingen går mot  at t  hela s taden bl ir  ens  bost-
ad,  säger arki tekten och vis ionären Gary Chang som 
bot t  hela s i t t  l iv  på 32 kvadratmeter  i  Hongkong som 
han designat  och byggt  om i  f lera omgångar – både i 
s tudiesyf te  och för  at t  få  e t t  bät tre  hem.”
   

“Här bor du granne med Karlavägen,  Öster-
malmsgatan och Grev Turegatan med närhet  t i l l 
S tureplans digra nöjesutbud och Humlegårdens 
grönska.  Det  s tora utbudet  av restauranger,  kul tur, 
nöjen och shopping ger  dig t i l lgång t i l l  näst int i l l 
a l l t  på några minuters  avstånd samt T-bana och 
bussar precis  runt  hörnet  om du ska åka längre 
bort .  Central t  men lugnt ,  precis  som många vi l l  a t t 
e t t  hem skal l  vara placerat .”

SUNDSTRÖM, 2014BRAHE SUITES

Bild 4. Bi ld  5 .
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Urbana omgivningar och aktiviteter

I projektet Snabba hus i Västberga är närområdet mindre viktigt, bostäderna 
är	gjorda	för	att	kunna	vara	mobila	och	flyttas	mellan	olika	typer	av	områden	
och	är	alltså	inte	specifika	för	platsen.	Det	viktiga	är	att	det	finns	en	närhet	
till	andra	områden	och	att	det	finns	tillgång	till	grundläggande	service	för	att	
livet ska fungera: ” Tomten ligger i Västberga industriområde mellan Svenska 
Bostäders hyresbestånd och Elektravägen. Närmaste tunnelbanestation är 
Midsommarkransen eller Telefonplan, bussar går precis utanför dörren och 
i	 närheten	 finns	 det	 även	 Västberga	Handel	 med	 Coop,	 Systembolaget,	
Apotek	med	mera.”	(Snabba	hus,	2017)
  För ett bostadsprojekt med premiumbostäder är det inte nog att vara 
nära	 centrum,	 de	måste	 befinna	 sig	 i	 stadens	 centrum.	 För	 bostäderna	 i	
Continental Apartments är det här kärnan i försäljningsargumentet. 
Bostäderna står bokstavligen ovanpå tågspåren, mitt i Stockholm City:
”Ett nytt, modernt city skapas som lyfter fram Stockholm som den 
internationella stad det är. I kvarteren runt Continental Apartments blir 
guldkornen	fler	och	fler.	Som	boende	i	Continental	Apartments	kan	du	ta	
kaffe	 hemma	 och	 påtår	 på	Arlanda	 –	 ta	 hissen	 ner	 och	 kliv	 på	Arlanda	
Express så är du vid gaten på en halvtimma! Tågen på Centralstationen når 
du	på	bara	några	minuter.”	(Continental	Apartments,	2018)	För	boende	i	
Continental Apartments är det inte bara storstadens nöjen och aktiviteter 
som är viktiga utan också närheten till världen: det viktigaste för den 
kosmopolitiska storstadsmänniskan.
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Bild 6.
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osynliga familjer Det	sägs	att	Sverige	har	flest	enpersonshushåll	i	världen.	I	Stockholm	2014	
var	 	43	%	enpersonshushåll,	och	rikssnittet	var	37,8	%	av	hushållen.	För	
personer	så	var	17%	boende	i	enpersonshushåll	i	Sverige	(SCB,	2015).	Detta	
skulle kunna tolkas som att vi har ovanligt många singlar i Stockholm.  I en 
artikel	i	Dagens	Nyheter	(Andersson,		2017)	konstateras	just	det,	att	det	finns	
så väldigt många singlar i Stockholm enligt statistik från SCB om hur vi 
bor. Många enpersonshushåll och många singlar hänger inte nödvändigtvis 
ihop, många som är partners bor inte ihop.

Bo ensam: en livsstil?

I projektet Tellus towers ringas två målgrupper in, ensamboende och 
sammanboende utan barn. Dessa är de två enskilt största boende formerna 
enligt	SCB	(SCB,	2015).	De	allra	flesta	av	lägenheterna	i	Tellus	Towers	är	
enrummare, avsedda för en person, och de övriga är tvårummare, avsedda 
för två personer. I en intervju berättar inredningesarkitekten för Tellus 
Towers, Gary Chang, om utvecklingen mot mindre och mindre bostäder: 
“I can see there’s a global trend of  homes becoming smaller and smaller. 
Especially if  you are in the city center. New York, London, and now even 
Stockholm. This is mainly because the modern majority is urbanised, the 
majority lives in the city. Everybody wants to be in the center of  everything 
and that makes time a resource as well, one that people don’t want to 
lose.”(Lax,	2014)
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“Antalet  ensamboende kvinnor är  l i te t  i  medelål-
dern,  delvis  på grund av at t  barn t i l l  separerade par 
of tast  är  folkbokförda hos modern.  I  de åldrar när 
barnen f ly t tar  t i l l  annat  boende ökar antalet  ensam-
boende bland kvinnorna.”

SCB, 2014

“För et t  par t immar sedan hämtade Jenni  Sokura, 
26 år,  ut  nycklarna t i l l  e t tan på dryga 30 kvadrat-
meter  med balkong i  Västberga.  Närmast  kom hon 
från s in  mammas sof fa .

Här ska hon bo med sonen Douglas,  tre  år.”

ARBMAN,  2016

Bild 7. Bi ld  8 .
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Den urbaniserade livsstilen leder alltså oundvikligen till kompaktare 
lägenher, och en livsstil där närhet till stadens centrum är viktigare än att ha 
ett vardagsrum. 
 De små lägenheterna, med ett rum och kök, i premiumbostadsprojekt,som 
Continental Apartments och Brahe Suites tilltalar personer som kanske vill 
använda det som övernattningslägenhet eller som lever ensamma. Det gör 
lägenheterna	 oflexibla	 men	 attraktiva	 för	 enpersonshushåll.	Målgruppen	
för	dessa	lägenheter	är	inte	bestämd	av	någon	specifik	ålderskategori,	som	
Snabba hus eller Tellus Towers. Det handlar mer om en livsstil som är aktiv 
och obunden.  

Den icke-urbana barnfamiljen

För	premiumbostäder	som	Brahe	Suites	och	Continental	Apartments	finns	
en blanding av olika många rum och lägenheter, men det är inte direkt 
något familjeliv som skildras i renderingarna. Av all den service som 
erbjuds i deras koncept är inte barnpassning, hämtning från förskola eller 
läxläsning en del av utbudet. I Continental Apartments skildras en utpräglad 
vuxentillvaro med barer, drinkar  och room service. De bilder som faktiskt 
föreställer människor är festklädda på hotellets takbar, männen i kostym och 
kvinnorna i festklänningar. Det är tydligt att barn inte ingår i konceptet. 
 Detsamma gäller för Norra tornen. Inget av de renderade rummen 
föreställer	ett	barnrum,	trots	att	flera	av	bostäderna	har	flera	rum.	
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“– Nufört iden bor människor i  s tor  uts träckning i  ensam-
hushåll .  De f les ta  bor ensamma, inte  bara unga människor. 
Antingen för  at t  de har f ly t tat  hemifrån el ler  för  at t  de inte 
v i l l  bo med s ina vänner el ler  för  at t  de haft  en partner som 
gåt t  bort .  Det  f inns al la  möjl iga anledningar t i l l  varför  v i 
bor s jälva.  Så at t  leva ensam är en s tor  fråga nufört iden 
och den relaterar t i l l  något  jag of ta  brukar fråga mig s jälv: 
hur l i te t  kan et t  hem vara?”
(INTERVJU MED GARY CHANG) RODEO, 2014
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I	Snabba	hus	finns	ett	bestämt	åldersspann	som	har	tillgång	till	lägenheterna,	
19-30	år,	och	de	har	försökt	ringa	in	den	ålderskategori	som	är	som	mest	
utsatt. De lägenheter som Snabba hus producerar är små ettor, och har 
därför	 en	 låg	 hyra.	 Inom	 den	 bestämda	 ålderskategorin	 finns	 också	
ensamstående med barn, vilket oftast är kvinnor. De tillhör kanske den mest 
utsatta kategorin och riskerar oftare att bli bostadslösa och trångbodda. 
 Volymelementen i snabba hus bygger på en lägenhet med ett rum i 
Snabba hus, och det är tydligt att man tänker sig att det där ska bo ett par 
utan barn. Ensamstående eller par med barn är inte nämnda som tilltänkta 
hyresgäster.	(Snabba	hus,	2017)
 Varken den kosmopolitiska livsstilen, som förknippas främst med 
premiumbostäder, eller den ugdomliga livsstilen, som Tellus Towers och 
snabba	 hus	 försöker	 definiera,	 innehåller	 familjebildande	med	 barn.	 De	
är frånvarande i bilder, språk och resonemang. Det är ett individualiserat 
synsätt där var och en lever för sig och där steget mot familjebildande blir 
ett steg bort från en urban livsstil. Det förutsätter också att livsstilar är något 
som kan väljas snarare än något som man kan drabbas av.  Vartannat par 
har	barn	och	mellan	27	och	54	år	är	de	i	majoritet	 (SCB,	2014).	Barnen	
finns	i	hemmen,	men	inte	i	renderingarna	eller	de	urbana	livsstilskoncepten.
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“Bestäl l  upp frukost ,  lunch el ler  middag,  e l ler  ta  en 
drink på hotel le ts  takbar.  Hotel le t  har den egna res-
taurangen The Market  och s jälvklart  har du al l t id 
nära t i l l  några av Stockholms bästa krogar.”

CONTINENTAL APARTMENTS, 2018

“Trots  at t  37,7 procent  av hushål len är  Ensam-
stående utan barn så är  det  endast  16,5 procent  av 
befolkningen som t i l lhör enpersonshushål l .  Is täl le t 
ingår de f les ta  människor i  hushål ls typerna Sam-
manboende med barn 0–24 år  och Sammanboende 
utan barn.  Närmare 60 procent  av Sveriges  be-
folkning t i l lhör någon av dessa hushål ls typer.”

SCB, 2014

Bild 9. Bi ld  10.
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diskussion: 
social rörlighet

En	 rörlig	 bostadsmarknad	 är	 viktigt	 för	 att	 folk	 ska	 kunna	 flytta,	 ta	 nya	
jobb		och	för	att	fördela	bostadsbeståndet	inom	befolkningen.	Profileringen	
av olika målgrupper kan ha som konsekvens att vissa bostadstyper inte är 
tillgängliga för andra, och kan därför bara skapa rörlighet inom en viss 
grupp. Man låser på så sätt in människor i en viss sorts bostadsnorm. Det 
talar	mot	att	hårdprofilerade	bostadsprojekt,	 såsom	premiumbostäderna	 i	
Norra	tornen	skulle	kunna	skapa	flyttkedjor	hela	vägen	ner	till	de	svagaste	
grupperna i samhället. 
  
Självvald trångboddhet?

Rörligheten	 på	 bostadsmarknaden	 verkar	 handla	 om	 flyttmönster,	 och	 i	
vissa fall livsstilar. Men det som glöms bort är den sociala rörligheten, att 
människor med låg inkomst, eller som är på andra sätt utsatta,  ska kunna  
ha	möjlighet	att	få	ett	bättre	liv.	De	lösningar	som	finns	nu	är	begränsade	
och går ut på att göra lägenheterna trängre och sänka standarden för de 
som redan har få valmöjligheter.
 Frågan är om ensamhushållen och de små lägenheterna är en självvald 
livsstil,	eller	en	effekt	av	urbaniseringen.	Bostadsföretagen	gör	en	dygd	av	
nödvändigheten när de skapar attraktiva koncept kring små lägenheter, det 
är dessutom lönsamt eftersom de faktiskt blir sålda till skillnad från de större, 
och mycket dyrare, lägenheterna som brukar ta längre tid på sig. Mark-
nadsföringsstrategin kretsar kring att analysera en samhällssituation och 
övertyga kunden om den situationens rimlighet. 
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Bild 11.
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Det intressanta är att även små lägenheter kan bli lyxlägenheter med rätt 
styling och koncept. Det gör frågan om trångboddhet nästan absurd: är 
någon	som	äger	en	etta	på	30	kvadratmeter	för	6	miljoner	trångbodd?	Finns	
det en självvald trångboddhet?

Bostädernas inflytande

Bostadssituationen har en förmåga att styra familjebildandet. Familjer utan 
bostad brukade vara de som tidigare prioriterats med bostadsinsatser. I dag 
ser vi en förändring mot att singelhushåll både efterfrågas och prioriteras.
 Attityder, kategoriseringar och tillgång på bostäder kan forma hur 
befolkningen lever tillsammans: hur de bildar familjer och hur de i sin tur 
väljer att bo. Det här kan märkas i statistik på olika sätt beroende på hur man 
väljer att tolka tolka den. Att bo ensam är något som associeras med att vara 
ung, men egentligen bor en större del äldre kvinnor i ensamhushåll. Bland 
de	yngre,	20-50	år,	är	männen	överrepresenterade	med	några	procent.	Det	
kan vara svårt att säga hur bostadsbeståndet ska se ut bara utifrån statistik, 
man måste också fråga sig vad som är önskvärt. Tyvärr är målgrupperna 
som skapas av bostadsföretagen karikerade och verkar byggda på fördomar.
 Plötsligt har en samtid skapats full av bilder på lyxlägenheter, bilder på 
badrum med dramatiska vyer i höghusens takvåningar. Bilderna framställer 
bostaden som en lyxvara, en upplevelse och en livsstil. Då är det lätt att 
glömma bort bostadens samhällsomvälvande kraft.
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“Över 8 000 personer anmälde intresse för  de 280 
lägenheterna hos bostadsförmedlingen.  Det ta  trots 
at t  kontrakten bara gäl ler  i  fyra år.”

ARBMAN,  2016

Bild 12.
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Bild 1.



  164

I Sverige har marknadsanpassning av bostadsbyggande blivit norm. En stor 
del av det allmännyttiga hyrda beståndet har ombildats till bostadsrätter.  
Mellan	2007	och	2014	ombildades	26000	allmännyttiga	hyreslägenheter	till	
bostadsrätter.	Det	finns	en	seglivat	idé	om	att	det	är	bättre	att	äga	än	att	hyra	
och denna föreställning om ägandets fördelar förekommer även utomlands. 
(Posen,	2013).	
 I Sverige har inte bara allmännyttans bestånd minskat i storlek, bolagen 
ska drivas på samma premisser som ett vinstdrivande företag enligt en lag 
som trädde i kraft 2011: ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
ska	bedriva	sin	verksamhet	enligt	affärsmässiga	principer”	(2010:879,	§2)	I	
samma lagändring tillåts även begränsade värdeöverföringar, vilket betyder 
att det allmännyttiga bolagets överskott kan överföras till kommunen och 
användas till annat som behövs i kommunen. Överskott som annars  skulle 
kunna användas till att underhålla byggnader och bygga nya bostäder. 
På många sätt är alltså de allmännyttiga bostadsbolagen försvagade av 
dessa	regleringar.	Det	som	återstår	är	att	ytterliggare	 försöka	effektivisera	
byggandet, ungefär såsom miljonprogrammets storskaliga program 
utvecklades. Ett initativ från Stockholms kommunala bostadsbolag bygger 
just på denna princip och de kallas för Stockholmshusen.

Stockholmshusen

För	att	effektivisera	byggandet	har	de	allmännyttiga	bolagen	Stockholmshem,	
Svenska bostäder och Familjebostäder i samarbete med Stockholm stad 
skapat ett typhus som de kallar för Stockholmshus. 
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“Stockholmshusen kommer at t  kän-
netecknas av god arki tektur  och 
bl ir  en ny årsring i  Stockholms 
s tadslandskap.  Husen anpassas t i l l 
omkringl iggande områden och kvarter, 
bland annat  kommer taklutningar, 
byggnadernas placering och färgsät-
tning varieras.  Stockholmshusen ska 
företrädelsevis  byggas i  områden där 
de al lmännyt t iga bostadsbolagen re-
dan är  e tablerade och s tarka och där 
t i l lgången t i l l  a l lmänna kommunika-
t ioner är  god.”

STOCKHOLMSHEM, 2018

Bild 2.
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Stockholmshuset är en grundform för en stor mängd byggnader som alla 
har samma byggelement. Det gör att byggprocessen och tillverkningen 
av byggelement blir snabbare och billigare utan att boendestandarden 
försämras. Husen kan till viss del varieras med fasadfärger, taklutningar och  
andra detaljer.  
 Stockholmshusen är enkla och något klassicerande med inspiration 
från både funktionalism och 20-tal. Fönster och dörrar i fasaden har en 
utskjutande ram som för tankarna till  byggnader i äldre Stockholmsförorter 
som Aspudden, Enskede och Hökarängen. De långsmala huskropparna på-
minner om funktionalistiska lamellhus. Den generella och ganska anonyma 
formen gör att byggnaderna kan passa in på olika platser i Stockholms 
förorter. För till skillnad från miljonprogrammet byggs Stockholmshusen 
i redan bebyggda områden vilket också sparar pengar vid byggnation 
eftersom	marken	inte	behöver	planas	och	infrastruktur	finns	redan	på	plats.	
Stockholmshusen smygs in i redan bebyggda områden och ska vara så pass 
generella	att	de	kan	passa	med	den	befintliga	bebyggelsen.	
 Stockholmshusen har som mål att kunna erbjuda lägre hyror, upp till 
25	%	lägre	hyror	än	andra	nybyggda	hyreslägenheter.	Ingen	hyra	är	ännu	
bestämd	(våren	2018).	Lägre	hyror	skulle	öka	tillgången	på	bostäder	för	de	
som	mest	behöver	dem	och	målet	är	3	500-5	000	byggstartade	hyresbostäder	
fram till 2020. 
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Kritik

Beslutet att ta fram typhus till låg kostnad har drivits på av bland andra 
bostadsborgarrådet	Ann-Margrethe	Livh	(v).	Kritik	mot	Stockholmshusen	
har i första hand kommit från oppositionen. I en debattartikel i Svenska 
Dagbladet skriver liberalerna Lotta Edholm och Björn Ljung att 
Stockholmshusen begår samma misstag som man gjorde under miljonpro-
gramsåren, alltså att bygga billiga lägenheter i vissa begränsade områden:  
”Och bygger vi en stad på ett sätt som tagit lärdom från tidigare misstag, som 
miljonprojekten? De förmodat ”billiga” hyresrätter som majoriteten bygger 
under namnet Stockholmshus riskerar, om de byggs på platser som redan 
domineras av hyresrätter, att förstärka negativa spiraler i utsatta stadsdelar.” 
(Edholm	och	Ljung,	2017)
	 Kritik	 har	 också	 kommit	 från	 moderaten	 Joakim	 Larsson	 (Röstlund	
Jonsson,	 2017)	 som	 sitter	 i	 stadsbyggnadsnämnden.	 Han	 anser	 att	 den	
privata marknaden har större möjlighet att bygga billigt eftersom de kan 
kombinera byggande med kommersiella  projekt.Trots att marknaden enligt 
Larsson skulle ha större möjligheter att generera billiga hyresrätter, så verkar 
det inte vara något som intresserar privata aktörer. Detta konstateras av 
Ann-Margrethe Livh i en tidig intervju om Stockholmshusen. För Livh är 
det en sista chans att förändra det hon ser som en mycket oroande utveckling 
i Stockholm: ” Om vi inte klarar det kommer Stockholm vara en stad där 
bara	rika	har	råd	att	bo	om	20	år.	”	(Gustafsson,	2015)
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Allmännyttan återuppstår?

Stockholmshusen innebär inte ett avsteg från marknadsanpassningen. Det är 
ett	sätt	att	minska	kostnader	genom	en	effektivare	byggprocess.	Allmännyttan	
utgör fortfarande någon sorts motpol mot det privata bostadsbygandet, men 
skulle behöva utöka sitt bestånd dramatiskt för att faktiskt utgöra något slags 
hot mot privata aktörer. 
 Det egentliga hotet är allmännyttan som ideologisk motpol. 
Allmännyttan påminner om värderingar som inte är kompatibla med 
marknadens värdesystem. De aktualiserar på nytt kommunernas ansvar att 
tillgodose medborgarnas behov av bostäder. Att de allmännyttiga bolagen 
ens vågar spekulera i att kunna göra något bättre sticker i ögonen på en del. 
För kritikerna är det bara en avreglerad marknad som är lösningen på alla 
bostadsmarknadens problem.  
 Det är denna provokation som är så välbehövlig i en tid då den avreglerade 
marknaden har makten över bostäderna, deras kostnad, utseende och 
vilket liv människor ska leva i dem. Marknaden har fått ett alldeles för stort 
inflytande	över	medborgarnas	vardagliv.	
 Oavsett om man tycker Stockholmshusen är arkitektoniska mästerverk 
eller inte, så känns det vilsamt för ögonen att se något som inte är så mättat 
med uttryck och image. De relaterar till något gammalt, utan att vara 
pastischer. Det påminner om något vagt, en gemensam arkitekturhistoria av 
kommunalt byggande. 
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Det är ett steg tillbaka i historien, samtidigt som det är ett steg mot en möjlig 
framtid	 där	 bostäder	 är	mindre	 drivna	 av	 ”affärsmässiga	 principer”.	 Att	
bostaden återigen ses som  en rättighet och redskap för att forma ett jämlikt 
samhälle.
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