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Abstract 
There are many published articles that deal with increased customer customization through, for 

example, add-on options, but few or none that deal with removable options. One example, is 

by Mohamed and Elkaftangui from 2016 studying add-on options on the United Arab Emirates 

housing market. The conclusion of Mohamed and Elkaftanguis article is that there can only be 

a limited number of options to choose from in order to make it possible for a project to be cost-

effective. Furthermore, an article by Griz and others, from 2017, discusses the housing buyers 

need to customize their own apartment. This article also emphasizes the need to build 

standardized, partly because it provides stability and quality, but also because it is cost-

effective. However, it is necessary to build in such a way that the apartments can subsequently 

be changed according to the home buyers own needs. 
 

There are several scientific sources that say it is important that the home buyer must be able to 

adapt his/her accommodation according to his/her own circumstances. However, all articles 

appear to be focused on the fact that either this should be done through add- on options (which 

must be kept limited from a cost and building point of view) or that the customer can easily 

change the apartment afterwards. These two options both have major disadvantages. The option 

of tearing out and changing a brand-new apartment is not environmentally friendly. Further, 

offering only three options that are Mohamed and Elkaftangui alternative will not satisfy all 

home buyers. When interviewing industry professionals, it has been found that customization 

is difficult and expensive, many companies instead go for offering fewer choices. Removable 

options are also not possible today due to law requirements. Some interviewees favored 

removable options if legal, some opposed it since they considered it to be too complicated and 

expensive, and a third group expressed doubts. 

 

The purpose of this report was to highlight removable options as a possible alternative to 

reducing environmental impact in the construction industry, as well to increase customer 

benefit. Furthermore, flexibility has been a recurring topic that has come up in both literature 

and interviews, of which flexibility has become a central part of the essay. The results were 

mainly achieved through interviews with two lawyers, one researcher, one architect and twelve 

industry experts. Literature and legal texts have also been crucial for achieving the results. 

 

The conclusion has been achieved by compiling the interviews, literature and law. The 

conclusion is that to be able to remove options an amendment to the Housing Code of Building 

Regulations is required. Additionally, removable options are not something that the 

construction companies currently seem to have a greater interest in as it complicates their 

processes. In order for removable options to be attractive to the construction companies, it will 

probably be required that the entire project will be built as a shell rather than ready-made 

apartments. This could furthermore be an opportunity to reduce costs of new built apartments, 

as well as a way for customers to fully choose their own interior 
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Sammanfattning 

Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis 

tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och 

Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. Artikelns 

slutsats är att det endast kan finnas ett begränsat antal tillval att välja mellan för att det ska vara 

möjligt ur ett kostnadsperspektiv att genomföra projektet. Vidare diskuterar en artikel av Griz 

med flera från 2017 bostadsköparens behov av att få specialanpassa sin lägenhet. Denna artikel 

framhäver även att det är nödvändigt att bygga standardiserat, dels för att det ger stabilitet och 

kvalitet, men även för att det är kostnadseffektivt. Det är emellertid nödvändigt att bygga på ett 

sådant sätt att lägenheterna i efterhand går att ändra efter bostadsköparens egna behov. 

  

Det finns således flera vetenskapliga källor som säger att det är viktigt att bostadsköparen måste 

kunna anpassa sitt boende efter sina egna förutsättningar. Samtliga verkar dock vara fokuserade 

på att detta antingen ska göras på så sätt att det finns tillval (vilka då måste hållas begränsade 

ur kostnads och byggnadsteknisk synpunkt), eller att bostadsköparen enkelt ska kunna göra om 

lägenheten i efterhand. Dessa två alternativ har båda stora nackdelar. Alternativet att riva ut och 

ändra en helt nybyggd lägenhet är inte miljövänligt och att bara erbjuda tre olika tillval som är 

Mohameds och Elkaftangui alternativ kommer inte att tillfredsställa alla bostadsköpare. Vid 

intervjuer med branschaktiva har det framkommit att tillval är krångligt och dyrt och att många 

företag istället går mot att erbjuda allt färre val. Mer omfattande frånval är idag inte möjligt på 

grund av kraven i Boverkets byggregler, BBR. Vissa företag ställde sig dock positiva till mer 

omfattande frånval om det skulle vara lagligt, några var helt emot det då de ansåg att det skulle 

bli för krångligt och dyrt och en tredje grupp ställde sig tveksamma.  

 

Syftet med studien var att belysa frånval som ett möjligt alternativ för att minska miljöpåverkan 

inom byggbranschen, samt ett sätt att öka kundnyttan. Vidare har flexibilitet varit ett 

återkommande ämne som kommit upp både i litteratur samt under intervjuer, varav flexibilitet 

har blivit en central del av studien. Resultatet har främst uppnåtts genom intervjuer med två 

jurister, en forskare, en arkitekt och tolv branschaktiva. Litteratur och lagtext har även varit 

avgörande för att uppnå resultatet med studien. 

 

Slutsatsen har uppnåtts genom en sammanställning av intervjuerna, litteraturen samt lagarna. 

Slutsatsen är att för att frånval ska vara möjligt krävs en ändring av BBR. Frånval är vidare 

inget som bostadsutvecklarna i dagsläget verkar ha något större intresse av då det försvårar 

deras processer. För att frånval ska bli attraktivt för bostadsutvecklarna kommer det troligen 

krävas att hela projekt byggs som skal snarare än färdiga lägenheter. Detta skulle kunna vara 

en lösning för att minska kostnader som uppstår vid nyproduktion av bostadsrätter, samt ett sätt 

för bostadsköparna att fullt ut kunna välja sin egen inredning. 
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1. Inledning 

 

Vid köp av en bostadsrätt är det ofta möjligt att lägga till saker, så kallade tillval.  Däremot är 

det ovanligt att det finns möjlighet till att välja bort saker. Varför är det så och vilka 

konsekvenser får det? 

  

Bakgrunden till denna frågeställning är att ett par bekanta till författarna nyligen köpt en större 

etagelägenhet vid Liljeholmskajen i Stockholm, se figur 1. Paret som köpte lägenheten hade då 

en klar bild över hur de ville att deras lägenhet skulle se ut. Paret, liksom många andra som 

köper nyproducerade dyra lägenheter, antog de att de skulle få vara med och påverka. Tyvärr 

visade det sig att vare sig planlösning, kök eller badrum kunde ändras från den standard som 

redan var bestämd för projektet. Paret förstod att oändligt många tillval av förklarliga skäl inte 

kan vara möjligt. Det blir helt enkelt för dyrt för bostadsutvecklaren att erbjuda och sätta in 

oändligt många olika kök, olika planlösningar för varje lägenhet med mera. Då paret inte kunde 

erbjudas den produkt de ville ha bad de istället om att få plocka bort de saker de ändå inte tänkte 

ha kvar. Detta var inte heller möjligt och lägenheten färdigställdes så som bostadsutvecklaren 

hade ritat. Något som i sin tur ledde till att paret började med att lägga fyra månader på att 

totalrenovera hela lägenheten och således slänga ut helt oanvända produkter såsom kök, 

badrumskakel, väggar med mera. Då huset byggs som ett miljövänligt lågenergihus känns detta 

vare sig bra ur en miljömässig eller ekonomisk synvinkel (JM, 2018). 

  

Frågan som då uppkom var varför bygger bostadsutvecklarna som de gör idag? Kan 

bostadsutvecklarna verkligen påstå sig värna om bostadsköparnas intressen, miljön och att de 

tar ett socialt samhällsansvar om de inte bygger en produkt som bostadsköparen efterfrågar? 

Vidare vad innebär det att bygga miljövänligt? De flesta bostadsutvecklare stoltserar med att 

de värnar om miljön när de bygger. Ord såsom Svanenmärkt och Miljöbyggnad går att finna på 

nästan alla de projekt som byggs idag. Frågan är, bör en byggnad verkligen få en 

miljöcertifiering om den bara gäller tills precis när besiktningen är klar? Borde inte 

miljöcertifieringen handla om ett livscykelperspektiv för produkten? Om bostadsköparen direkt 

slänger ut det miljöcertifierade köket för att den inte tycker om det, är det då inte något som har 

gått fel? Detta med mera ska undersökas i denna studie. 

 

 

 

Figur 1: Brohuset Liljeholmskajen (brfbrohusetililjeholmen, 2018). 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt finns bakgrund i form av svenska forskningsrapporter, examensarbeten och 

böcker. Dessa är ej vetenskapligt granskade och håller således inte lika hög validitet som 

artiklarna i litteraturavsnittet. Dessa källor är dock nödvändiga då de visar på hur den svenska 

bostadsmarknaden ser ut, hur den har ändrats, behovet av fler val med mera. Artiklarna 

påvisar även att fler val är något som diskuteras/finns ett behov av i Sverige.  

1.1.1 Individens behov av individualisering 

I examensarbetet Från en God bostad till Öppen planlösning åt alla - Ideologi möter bostaden 

av Söderberg från 2011 beskrevs det hur dagens bostadsköpare har ett stort behov av att 

definiera sig själva och sin livsstil genom sitt val av lägenhet samt dess utformning. Förr i tiden 

föddes människor i större utsträckning in i en klasstillhörighet och en yrkesroll. Bostäderna 

kunde på den tiden massproduceras för en oidentifierbar massa och de flesta som bodde i 

bostäderna skulle känna sig nöjda. Det tidigare industrisamhället standardiserade 

bostadsproduktion lämnade lite utrymme för individen att göra egna val. 

  

Idag har den enskilde individen ett större behov av att definiera sig själv, sin livsstil och sina 

levnadsval (Söderberg, 2011). Det är viktigt att det finns möjlighet till att göra egna val och 

inte passa in i mallen. Speciellt yngre grupper anser att det är viktigt att bostaden speglar 

personligheten, att bostaden sticker ut från mängden och att den säger något om personen som 

bor där. Söderberg menar på att desto mer samhället och vårt levnadssätt löses upp från det 

traditionella sättet att leva desto viktigare blir friare valmöjligheter för individen. I 

nyproduktion av bostäder ges möjligheter till individualisering i form av tillval och frånval. 

 

Trots att det ibland erbjuds tillval och frånval vid nyproduktion finns det de som menar att 

marknaden ändå inte speglar bostadsköparnas behov. I rapporten Detta driver 

bostadsbyggandet i Skåne framtagen av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd från 

2016 menar de på att det är brist på bostäder men att det som byggs inte uppfyller behoven hos 

de bostadssökande. Många av de som behöver boende är ute efter billiga bostäder. Här tog 

rapporten upp som en potentiell lösning att bostadsutvecklarna kunde lämna lägenheterna 

halvfärdiga. Till exempel tog de upp att genom att låta de boende själva köpa in och färdigställa 

köket kunde bostadsutvecklaren kanske sänka kostnaden på lägenheten. Detta vore ett möjligt 

steg för att bygga enklare bostäder med lite lägre standard. 
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1.1.2 Bostadsköparnas syn på nybyggda bostadsrätter 

Werner har i sin studie Bostadskvalitet idag: en utvärdering av nybyggda bostäder, ur kundens 

synvinkel (2008), intervjuat 36 hushåll i åtta nybyggda projekt i Stockholms förorter om deras 

syn på sina nybyggda bostäder. Det största problemet som intervjupersonerna tog upp var att 

deras lägenheter har dålig köks- och badrumsinredning. De flesta lägenheterna i studien har 

öppen planlösning och det blir då extra viktigt att ventilationen i det stora rummet är bra. Något 

intervjupersonerna inte upplevde att den var. 

  

Gällande badrummet har det varit flertalet klagomål på bristande belysning (Werner, 2008). 

Flera av de boende har valt att sätta in egna installationer vilket i värsta fall kan leda till farliga 

elanslutningar i våtrum. En annan återkommande kommentar var att kaklet i badrummet var 

för ljust. 

 

”Golvet är ljust så allting syns, det kunde ha fått vara i en annan färg” 

(Werner, 2008, s. 39). 

 

 

”Det är för mycket vitt, måste städas så ofta, framför allt golvet. Rummet känns 

lite väl sterilt, hon kallar det ’sköljrummet” (Werner, 2008, s. 39). 

 

 

Den bristande förvaringen för tvätten var också något många intervjupersoner kommenterade 

på och flera valde att i efterhand köpa extra förvaringsskåp till badrummet (Werner, 2008). 

Många av de boende var även missnöjda med de insatta garderoberna och har valt att antingen 

flytta eller byta ut dessa. 

 

En annan rapport i samma genre som ovanstående genomfördes på Chalmers universitet under 

2016 av Jonsdotter med flera. Denna rapport har undersökt vilka de vanligaste renoverings- och 

ombyggnadsåtgärderna i nyproducerade bostadsrätter är. Denna rapport omfattar fem 

bostadsrättsföreningar byggda på 2000-talet och genomfördes genom att skicka ut enkäter till 

462 hushåll varav 315 hushåll valde att delta. Enkäten innehöll frågor om vad 

bostadsinnehavarna själva eller tidigare ägare har ändrat i bostaden. Av dessa hushåll valdes 

sedan elva ut för djupintervjuer om vilka specifika åtgärder de genomfört i sina lägenheter. 

De tre vanligaste renoverings- och ombyggnadsåtgärderna var att måla/tapetsera om, den femte, 

sjunde och tionde vanligaste åtgärderna rörde förändring i badrum och kök, vilket är det som 

undersöks i denna studie (Jonsdotter m.fl., 2016). Vad gäller kök var en av de vanligaste 

åtgärderna att lägga till arbetsyta genom exempelvis en köksö. Hela 25% av deltagarna i studien 

har ändrat den fasta inredningen i köket. Rapporten tog även upp att det var vanligt att stora 

tvåor omvandlades till treor. Detta har bland annat bidragit till sämre ventilation och ljusflöde 

i lägenheterna. Det hushållen var mest missnöjda med var bristande förvaring samt dålig 

ljudisolering. 
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Studien Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder som gjordes i samband med 

ovanstående rapport undersökte vad som har renoverats i dessa relativt nybyggda lägenheter, 

varför de har renoverats samt dess påverkan på miljön (Femenias m.fl., 2016). Studien visade 

på att många fler bygger om än förväntat och i en avsevärt större utsträckning. De vanligaste 

bakomliggande orsakerna till ombyggnationerna var dålig kvalitet på material och utrustning, 

dålig planlösning samt dålig utformning av kök. De flesta som valt att renovera ville uppnå 

ökade möjligheter till möblering, fler rum, öppnare/mindre öppen planlösning och bättre 

funktioner i bostaden. 

  

Det visade sig även att det framför allt var i de större och öppnare lägenheterna som det 

renoverades (Femenias m.fl., 2016). I de mindre och kompaktare lägenheterna var det få 

renoveringar men desto större ruljangs på bostadsinnehavare. Vidare har dessa nybyggda 

lägenheter 40% högre miljöpåverkan än vad som kan anses vara normalt underhåll på grund av 

alla renoveringar. I studien togs det även upp att det är kapitalvaror i kök och badrum som står 

för den största klimatpåverkan vid renovering. Av alla material har renovering av kapitalvaror 

i kök störst klimatpåverkan på 29% och därefter kapitalvaror i badrum på 20%. Se figur nedan. 

   

  
 

Figur 2: Fördelning av klimatpåverkan från material (Femenias m.fl., 2016). 

  

Renoveringarna leder dessutom ofta till att krav på tillgänglighet inte längre följs, otillräckliga 

luftflöden och ökad risk för att fukt uppstår (Femenias m.fl., 2016). Femenias med flera 

framförde därför att det är viktigt att marknaden börjar försöka hitta nya koncept och lösningar 

kring hur husen byggs, vilka material som används med mera. 
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1.1.3 Miljonprogrammets planlösningar kontra dagens planlösningar 

Under miljonprogrammet började det byggas mer prefabricerat, liknande det som byggs idag 

(Björk m.fl., 2013). Författarna anser därför att det är intressant att jämföra hur planlösningen 

och flexibiliteten var på husen som byggdes då jämfört med det som byggs idag. 

  

Under miljonprogrammets byggdes de bärande elementen oftast tvärgående och var 

genomgående för hela fastigheten, till skillnad från det som byggs idag (Björk m.fl., 2013). 

Bokhyllestommen var ett av de populäraste stomsystemen på 1960- och 1970-talet och även de 

andra systemen som användes hade ofta en stor likhet med bokhyllestommen. Denna stomme 

innebar att det ofta var de lägenhetsavskiljande väggarna som var bärande. På så sätt kunde 

bostadsinnehavaren relativt enkelt ändra sin bostad efter egna behov. Se figur längre ner.  

  

I rapporten Flexibelt miljonprogram kan möta nya bostadsbehov från 2012 nämner Stenberg 

att innerväggarna under miljonprogrammet var fastspända mellan golv och tak för att göra det 

lättare för bostadsinnehavaren att flytta innerväggarna. Idén var att när familjens behov 

ändrades ska lägenhetens utformning kunna ändras samtidigt. Senare studier har dock visat att 

få om ens några innerväggar flyttades. Detta resulterade i att arkitekturutbildningarna slutade 

lära ut dessa system, då det ansågs för dyrt när de ändå inte utnyttjades. När dessa hus byggdes 

togs även hänsyn till att väggarna skulle kunna flyttas genom att inte dra elledningar direkt i 

väggarna (Wetterblad, 2009). 

 

Detta var även något Thorsell diskuterade i en rapport om byggnadsfunktionslära från 1990. 

Där framgick det att det har skett stora ekonomiska och sociala förändringar i samhället de 

senaste årtiondena. Detta medför att de bostäder som byggs måste vara flexibla och kunna 

ändras efter nya förhållanden, så är emellertid inte fallet. Husen som byggts från cirka 1960-

talet och framåt har mer komplicerade konstruktioner och exakta dimensioner i installationer 

än äldre hus. Ytorna är även mer effektivt tillvaratagna än tidigare. Vidare är det svårare för de 

boende att anpassa sina boenden när icke-bärande innerväggar innehåller eldragningar, består 

av tjockt och tungt material med mera. 

 

 
Figur 3: Planritning, loftgångshus med pelarstomme (Björk m.fl., 2013). 
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Ett företag som försöker utveckla nya flexibla boendelösningar är Ikano Bostad. Bakgrunden 

till Ikano Bostads forskning var att de uppmärksammade att dagens familjekonstellationer ser 

annorlunda ut mot vad de gjorde för 20 till 30 år sedan (Ikano Bostad, 2018). Den traditionella 

kärnfamiljen blir allt mer ovanlig och att barnen bor varannan vecka hos sina föräldrar är idag 

inget ovanligt. Ikano Bostad har av denna anledning skapat ett innovationsprogram som utgår 

från människors behov för att hitta innovativa boendelösningar, programmet kallar de för 

Bolabb. 

 

Lärdomarna från forskningen tog Ikano Bostad sedan med sig i deras utveckling av 

nyproducerade lägenheter med flexibla lösningar (Ikano Bostad, 2018). Utöver flyttbara väggar 

har deras lägenheter även flexibla eluttag. De flyttbara väggarna möjliggör att varannan vecka 

kan det finnas ett extra sovrum för barnen och varannan vecka finns där ett större vardagsrum. 

Från det tidigare “tre rum och kök” övergår bostäderna, enligt Sjödin på Ikano Bostad, istället 

till “fler rum och kök”. Ikano Bostad anser att det inte längre handlar om hur många 

kvadratmeter ett boende har utan hur varje kvadratmeter bäst utnyttjas. 

 

1.2 Problem  
Som framgår av bakgrunden ovan finns det ett stort behov av mer kundanpassade och flexibla 

bostäder i Sverige. Ofta är valen som erbjuds inte tillräckliga för att tillfredsställa alla 

bostadsköpare och författarna anser att frånval skulle kunna vara lösningen på detta problem.  

Problemet denna studie har undersökt är därför vad som försvårar frånval idag. Varför erbjuds 

det inte i större skala och skulle det gå att ändra processerna så att det blir möjligt i framtiden? 

Vidare hur ställer sig bostadsutvecklarna i frågan om fler val? Studiens målsättning var att 

uppnå en högre kundnytta, att bostadsutvecklarna ska börja ta ett större socialt samhällsansvar 

och att det som byggs ska bli mer miljövänligt.  

 

Målet med studien var även att fylla en kunskapslucka då den behandlar frånval som ett mer 

hållbart alternativ till dagens renoveringar av nyproducerade bostadsrätter. Studien undersöker 

vad som försvårar möjligheterna till frånval, vilka möjligheter som finns och hur 

byggbranschen i framtiden kommer att kunna använda sig av frånval i en mer omfattande 

utsträckning för att få till en hållbarare miljö och nöjdare bostadsköpare.  

 

1.2.1 Frågeställningar  

Nedanstående frågor har tagits fram för att besvara problemformuleringen. Frågeställningen 

består av fem frågor som ska besvara vilka behov som finns av frånval, tillval och flexibilitet 

dels idag men även i framtiden. 

   

1. Hur ser intresset ut för mer kundanpassade och flexibla boendelösningar? 

2. Hur kan dagens bostäder bli mer kundanpassade och flexibla?  

3. Hur motverkar lagar och bestämmelser frånval? 

4. Hur ser bostadsutvecklarna på den ekonomiska aspekten gällande valmöjligheter? 

5. Hur ser bostadsutvecklarna på miljöaspekten vid frånval?  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på vad som hindrar ökade valmöjligheter inom nyproduktion 

av bostadsrätter. Tanken bakom studien var att lyfta frågan kring frånval för att uppnå ett mer 

miljömedvetet byggande med högre kundnytta i fokus. Genom att erbjuda bostadsköparen att 

slippa köpa en produkt den inte vill ha kan onödig miljöförstöring undvikas då helt nya 

produkter inte längre slängs. Vidare har även flexibla boendelösningar undersökts för att 

framtidens boenden bättre ska kunna anpassas efter den boendes behov. 

  

1.4 Avgränsningar 

Då studien utförs under en begränsad tid finns det naturligtvis ett antal avgränsningar. Studien 

bygger på en intervjustudie med personer som är aktiva inom byggbranschen och som har bra 

insyn i tillvals- och frånvalsprocessen på företaget de arbetar. Det hade självfallet varit önskvärt 

att intervjua flera personer från alla de stora bostadsutvecklarna samt några mindre 

specialiserade bostadsutvecklare i Sverige. Studien har emellertid begränsats på så sätt att några 

representanter valts ut som får representera byggbranschen i stort.  Studien begränsas 

ytterligare till att endast använda tidigare rapporter och studier för att undersöka intresset av 

fler valmöjligheter vid köp av nyproducerad lägenhet. Studien har även avgränsats till att i 

första hand gälla Stockholmsområdet.  

 

När det kommer till den juridiska delen har först och främst lagboken samt Boverkets 

byggregler använts. Vidare har två jurister som specialiserat sig på mark och byggrätt, plan- 

och bygglagen samt bostadsrättslagen intervjuats. Studien är också begränsad på så sätt att den 

endast fokuserar på hur tillval, frånval och flexibilitet kan öka kundnytta och miljötänk. Övriga 

parametrar som bidrar till bättre miljötänk och kundnytta tas inte upp mer än flyktigt i studien. 

Studien har även begränsats till att endast behandla tillvals- och frånvalsprocessen samt 

flexibilitet vid nyproducerade bostadsrätter. 

 

1.5 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av studien var att besvara de frågor som togs upp i problemavsnittet. 

Förhoppningen var att få till bra och givande intervjuer som belyser svårigheterna med att införa 

mer omfattande möjligheter till frånval utifrån hur bostadsutvecklarna bygger idag och de 

regleringar som finns. Genom att intervjua personer med olika befattningar, yrken och 

erfarenheter var förhoppningen att verkligen kunna belysa problemet i sin helhet. Slutligen var 

förhoppningen att hitta en väg för hur bostadsutvecklarna ska kunna gå vidare i framtiden för 

att uppnå ett mer hållbart byggande med större fokus på bostadsköparens önskemål. 
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1.6 Definitioner 
Vanligt förekommande ord som bör definieras är: 

Tabell 1: Definitioner. 
  

Frånval: Möjlighet att välja bort saker vid bostadsköp, exempelvis en 

vägg, ett kök eller en garderob. 

Removable option: Frånval på engelska. 

Tillval: Möjlighet att välja till saker vid bostadsköp alternativt välja 

ett annat alternativ än det förvalda, ofta mot en tilläggsavgift. 

Add-on option: Tillval på engelska. 

Massanpassning: Massanpassning av bostäder, kan vara en produkt som är 

anpassad för flera alternativt några i förväg möjliga tillval 

som valts ut av bostadsutvecklaren. 

Mass customization: Massanpassning på engelska 

BBR: Boverkets byggregler, används som komplement till plan- 

och bygglagen och innehåller regler och lagar kring bland 

annat hur bostäder i Sverige måste byggas och vilka krav de 

måste uppfylla. 

BRL: Bostadsrättslagen, innehåller regler om bostadsrätter och 

bostadsrättsföreningar  

PBL: Plan- och bygglagen, innehåller lagar och bestämmelser 

angående vad, var samt hur det ska byggas i Sverige. 

PBF: Plan- och byggförordningen, komplement till PBL 

Förhandstecknare: Person som skriver på ett förhandsavtal för att köpa 

bostadsrätt. 

Interpretivism: Tolkande forskningsmetod 

Bostadsutvecklare: Avser företaget som bygger huset i fråga. 

Svanenmärkta hus:  Ett Svanenmärkt hus är ett hus som ska vara bra för miljön 

(Svanen, 2018). Det är en miljöcertifiering som ser till ett 

livscykelperspektiv där alla byggmaterial och kemiska 

produkter granskats. Hela byggnaden från byggskede till 

förvaltning undersöks av Svanen för att huset ska bli 

godkänt. Huset ska vidare ha en låg energianvändning och 

det är positivt om förnybar energi används.  

 

 

 

Figur 4: Det Svanenmärkta huset (Svanen, 2018).  
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

I inledningen finns bakgrund till varför denna studie genomförts. Här återfinns även problem, 

syfte, avgränsningar, förväntat resultat, definitioner och disposition. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I teorikapitlet finns det teoretiska ramverket. Det som tas upp i teorin används sedan som grund 

för analyskapitlet som återfinns längre ned.  

 

Kapitel 3 - Metod 

I metoden beskrivs det metodiska tillvägagångssättet och forskningsdesignen som har använts 

vid genomförandet av studien. I denna studie har en tolkande metod valts då denna kändes bäst 

lämpad för att uppnå syftet med studien. Här beskrivs även tillvägagångssättet för 

intervjustudien och litteraturstudien.  

 

Kapitel 4 - Litteraturstudie, lagar och bestämmelser 

Kapitlet börjar med att ta upp aktuell litteratur under avsnittet 4.1 Litteraturstudie. För att få en 

så bra och omfattande bild av problemet som möjligt.  

 

I avsnitt 4.2 Lagar och bestämmelser finns information om vilka lagar och bestämmelser som 

finns i Sverige gällande möjligheter och hinder rörande tillval och frånval. Här återfinns bland 

annat information om hur köpprocessen går till vid köp av bostadsrätt, vad som måste ingå vid 

köp av en nybyggd bostad, med mera. 

 

Kapitel 5 - Resultat 

Här presenteras resultatet från intervjustudien. Kapitlet inleds med intervjuer med två jurister 

som är specialister på bland annat Boverkets byggregler och bostadsrättslagen. Därefter 

kommer två intervjuer med forskare varav en är arkitekt med specialområde på 

miljonprogrammet och flexibla boenden. Den andra jobbar vid KTH Live-in Lab där hen bland 

annat forskar på hur människor bor idag, flexibla ytor med mera. Slutligen kommer ett 

sammansatt intervjuavsnitt med aktiva inom byggbranschen. Här fås en bild av deras syn på 

tillval, frånval, flexibla boenden samt dagens lagstiftning. 

 

Kapitel 6 - Analys 

Här analyseras resultatet från intervjustudien och till viss del litteraturstudien med 

kontraktsteorin som togs upp i kapitel 2.  

 

Kapitel 7 - Diskussion 

I kapitlet diskuteras kopplingarna mellan resultatet från intervjustudien och litteraturstudien 

tillsammans med bakgrunden.   

 

Kapitel 8 - Slutsats 

Här presenteras studiens slutsats utifrån de frågeställningar som ställdes i början av studien 
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2. Teori 
I detta kapitel behandlas den teori som ligger till grund för det fortsatta arbetet i denna studie. 

Detta kapitel har senare används som en referensram för att analysera resultatkapitlet. 

 

Kontraktsteorin är det teoretiska ramverket för denna studie. Kontraktsteorin valdes som 

ramverk då teorin studerar hur parterna, i detta fall bostadsutvecklare och bostadsköpare, 

förhåller sig till varandra. Vidare kan det även tilläggas att det finns ett indirekt avtal mot lagen 

som båda parter måste förhålla sig till.  

 

2.1 Huvudman-agent problem 
Enligt filosofen Thomas Hobbes är människan i grunden egenintresserad (Backhoff och Horst, 

2016). Detta kan ställa till med problem när en persons intressen, och således handlingar, 

påverkar andra personer. Inom kontraktsteorin kallas detta fenomen huvudman-agent problem. 

Problemet kan i sin tur förvärras genom bristfällig kommunikation. Parterna gör sina val utifrån 

den information de själva besitter. De involverade parterna besitter oftast olika mycket 

information samtidigt som båda strävar efter den handling som ger dem själva mest nytta. Detta 

kallas för asymmetrisk information. Det finns två vanliga problem med asymmetrisk 

information, dold information och moral hazard. 

  

2.2 Dold information och moral hazard 
Dold information är som namnet avslöjar när den ena parten inte har tillgång till samma 

information som den andra parten vid kontraktstillfället (Cabrales och Charness, 2011). Moral 

hazard är å andra sidan ett begrepp som innebär att en person gör mer vågade val när den vet 

att risken tas av någon annan. Till exempel är en anställd ofta villigare att ta större risker med 

företagets tillgångar än sina egna, då det inte är den själv som tar den största smällen om det 

skulle gå dåligt (Cvitanić m.fl., 2016). 

 

2.3 Spelteori: Fångarnas dilemma och Nash equilibrium 
De val en person/företag gör baseras ofta till stor del på motpartens handlingar, detta kallas 

spelteori (Backhoff och Horst, 2016). Spelteorin togs fram av John von Neumann som jobbade 

inom ekonomisk matematik. Idag används spelteorin inom allt från evolutionsteori, politik, 

krigsstrategi till ekonomi. Spelteorin är användbar då den bygger på att varje spelare alltid 

bygger upp sin strategi efter vad som gynnar den själv mest i slutändan. Detta är också orsaken 

till att den kan användas i många olika sammanhang. Från spelteorin har det sedan kommit fram 

underbegrepp såsom fångarnas dilemma och Nash equilibrium. 
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Fångarnas dilemma bygger på hur människor anpassar sin strategi när de spelar med andra 

(Stewart och Plotkin, 2012). Spelar personerna bara med varandra en gång kommer båda parter 

välja att inte anstränga sig, även om båda vinner mer på att samarbeta. Upprepas däremot spelet 

flera gånger, såsom till exempel Skanska och deras ofta anlitade underleverantörer, kommer de 

att börja samarbeta med varandra. I det fall där båda parterna samarbetar kommer de välja den 

strategi där de själva har mest att vinna samtidigt som den andra gynnas tillräckligt för att 

fullfölja sin del av avtalet.  

  

Nash equilibrium är en annan central del av spelteorin (Kin Chung, 2009). Nash equilibrium 

bygger på att alla val sker under osäkra omständigheter. De val någon väljer att göra utgår ofta 

utifrån antaganden om hur andra parter kommer att agera. Det bygger på rationalitet, allmän 

kunskap, allmänna värderingar samt allmänna antaganden. Med andra ord baseras ofta 

strategier på hur spelaren tror att de andra spelarna kommer att agera. Vidare vill de flesta 

spelare hellre satsa på händelser med säkra utfall än på mer osäkra alternativ, även om det 

osäkra alternativet potentiellt kan ge större vinst i slutändan. 

 

Nedan ses ett klassiskt exempel på fångarnas dilemma och Nash equilibrium (tabell 2). Alex 

och Adam kommer, givet att de känner varandra/”spelat tillsammans” förut, att välja alternativ 

fyra (grön ruta) i enlighet med Nash equilibrium då det gynnar båda bäst. 

   

Tabell 2: Fångarnas dilemma och Nash equilibrium. Inspirerat av föreläsning i kontraktsteori (2017). 

 

 Alex skvallrar på Adam Alex skvallrar inte 

Adam skvallrar på Alex Alex får tre års fängelse 
 
Adam får tre års fängelse 
 

Alex får tre års fängelse 
 
Adam går fri 

Adam skvallrar inte Alex går fri 
 
Adam får tre års fängelse 
 

Alex går fri! 
 
Adam går fri! 

 

Spelträd 

Processen av partnernas beslutstagande kan illustreras genom ett så kallat spelträd, där 

huvudmannen och agenten gör val baserade på den andra partners val (Colman, 2014). 

Spelträdet består av noder och grenar. Noderna är beslut som antingen huvudmannen eller 

agenten måste ta. Grenarna representerar i sin tur vad de här besluten leder till.  

Nedan följer ett exempel på hur ett spelträd kan illustrera ett köp av en nyproducerad 

bostadsrätt. Bostadsutvecklaren väljer att bygga lägenheter och skickar ut en förfrågan om 

intresseanmälan (första noden). Bostadsköparen har då valet att skriva på denna 

intresseanmälan eller att avstå (andra noden). Bostadsköparen har vid detta tillfälle ingen 

vetskap om detaljplaneringen för projektet och problem med dold information kan uppstå. 
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Väljer bostadsköparen trots denna ovisshet att skriva på intresseanmälan är det upp till 

bostadsutvecklaren att bestämma sin ansträngningsnivå (tredje noden). Detta gör 

bostadsutvecklaren genom att lämna ut mer specifika ritningar, information om tillval, frånval 

med mera. Bostadsköparen måste nu välja om denne vill köpa bostaden eller inte. Ifall 

bostadsköparen väljer att avstå från att köpa lägenheten finns det inga ytterligare beslut för 

parterna att ta. Däremot ifall bostadsköparen väljer att köpa lägenheten undertecknas ett 

förhandsavtal (fjärde noden). Bostadsutvecklaren är nu skyldig att fullfölja byggnationen och 

bostadsköparen är skyldig att köpa lägenheten. Skulle ett naturtillstånd i form av kraftiga 

förseningar eller andra stora avvikelser inträffa kan avtalet komma att brytas eller ersättning 

betalas ut (femte noden). Sker inga större avvikelser sker slutbetalningen på tillträdesdagen. Se 

förklarande figur nedan. 

 

 
 

Figur 5: Spelträd vid köp av nyproducerad bostadsrätt. Inspirerat av föreläsning i kontraktsteori (2017). 
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3. Metod 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som används i genomförandet av denna studie. 

Metoderna är valda för att på bästa sätt uppnå det önskade resultatet med arbetet. 

  

3.1 Metodiskt tillvägagångssätt och forskningsdesign 

Denna studie är avsedd att undersöka vilka lagar och bestämmelser som idag förhindrar 

möjligheten till frånval. Studien har baserats på de nuvarande lagar och regleringar som finns 

samt Boverkets byggregler för nyproduktion. Studien har även i stor utsträckning baserats på 

intervjuer med aktiva inom byggbranschen. Vidare var internationella vetenskapliga 

forskningsrapporter och annan litteratur en viktig byggsten för denna studie. 

 

Studien har använt ett tolkande angreppssätt, internationellt sätt känt som interpretivism 

(Saunders m.fl., 2015). Interpretivism är en kvalitativ tolkningsmetod som anser att forskaren 

måste sätta sig in i en annan människas värld för att verkligen förstå den. Med andra ord är det 

en forskningsmetod som till stor del bygger på djupgående intervjuer och iakttagelser. Det 

handlar om att se till värderingar och att kunna tolka människor samt företagskulturer. Detta 

anser författarna är en passande metod då studien till stor del kommer att baseras på intervjuer. 

Författarna avser att undersöka hur olika bostadsutvecklare, både stora och små, ställer sig i 

frågan om frånval. Vad säger bostadsutvecklarnas policys, hur försöker företagen uppfylla 

bostadsköparnas önskemål och förväntningar med mera. Vidare har författarna valt att 

undersöka vad bostadsutvecklarnas anställda anser om frånval samt företagets policys kring 

frånval och tillval med mera. Detta är precis vad som brukar studeras i en tolkningsstudie vilket 

medfört att författarna anser att det är en lämplig metod.  

 

För att få den bästa grunden och för att kunna ställa de rätta frågorna vid intervjuerna började 

författarna med att läsa befintlig litteratur inom området. Vad finns det för tidigare rapporter 

om tillval och frånval och vad har de kommit fram till? Vilka bostadsköpare är det normalt sett 

som efterfrågar fler valmöjligheter? Dessa frågor har tidigare studier gett en bra grund till att 

besvara. För att få reda på vilka krav och regler det finns kring tillval och frånval vid 

nyproduktion har befintliga lagar och Boverkets byggregler undersökts. Detta gav klarhet i om 

frånval skulle vara genomförbart med dagens lagstiftning.  

 

När studien hade uppnått en bra grund från befintlig litteratur och lagar gick författarna vidare 

till att genomföra intervjuer. I intervjuerna låg fokus på att ta reda på hur bostadsutvecklarnas 

policys ser ut kring tillval och frånval, hur deras anställda jobbar med det idag och tror de att 

företagen skulle vara villiga att ändra sina processer och rutiner i framtiden, med mera. Det var 

även ett bra sätt att få en bättre inblick i vilka svårigheter som finns kring ytterligare 

valmöjligheter från någon som är insatt i området. Här var det även intressant att ta reda på 

vilka krav bostadsutvecklarna har på sig från till exempel sina bostadsrättsföreningar samt 

bostadsrättsköpare. Vilka krav och förväntningar brukar bostadsrättsköpare ha när de köper 

nyproduktion? Är frånval något som efterfrågats? Detta är bara några av de frågor som ska 

diskuteras med anställda på de valda bostadsutvecklarna. 
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3.2 Forskningsprocess  
Nedan följer en förklaring till hur denna studie har genomförts med litteratur och intervjuer. I 

slutet återfinns även en metodanalys som analyserar det valda tillvägagångssättet. 

 

3.2.1 Tillvägagångssätt för litteraturstudie 

Denna studie baseras till stor del på internationella vetenskapliga artiklar. Orsaken var att ge 

studien en hög kredibilitet. Vidare har dessa källor använts för att ge en bild över hur den 

internationella synen på frånval, tillval och flexibilitet ter sig. Majoriteten av dessa artiklar är 

hämtade via KTH primo. Det är alltså sådana tidskrifter som KTH betalar för att ha tillgång till, 

vilket medför att de borde ha en relativt hög validitet. Vanliga engelska sökord som använts är 

bland annat: customization, flexible housing, building houses, add-on option, housing med 

flera.  

 

Det finns även en del svenska rapporter och böcker med i studien för att få en bild över hur det 

byggs i Sverige, både idag men även traditionellt. Vidare ligger svensk lag till grund för studien. 

Här har Boverkets byggregler tillsammans med plan- och bygglagen och bostadsrättslagen varit 

en viktig del. Rapporterna och böckerna som legat till grund är främst från framstående svenska 

universitet och högskolor såsom KTH, Chalmers och Uppsala. Detta för att säkerställa viss 

kvalitet på dess innehåll.  

 

3.2.2 Tillvägagångssätt för intervjustudie 

Studien har som ovan nämnts baserats på en intervjustudie för att få svar på varför frånval inte 

erbjuds i större utsträckning vid nyproduktion. Sammanlagt har 16 personer intervjuats vid 12 

tillfällen. Intervjupersonerna har hittats genom att kontakta företag via Lava och via författarnas 

handledare, som sedan hänvisat vidare till rätt person. Intervjuerna har i snitt varit 45 - 60 

minuter långa och genomförts under perioden februari till mitten av april 2018. Intervjuerna 

har genomförts på så sätt att ett antal stödfrågor har skrivits upp i förhand, dessa har varit 

ungefär desamma inom samma yrkesgrupp, se bilagor. Frågor som ställts har sedan anpassats 

efter samtalets gång. Samtalen har spelats in och sammanställts i efterhand.  

 

Intervjupersonerna består till största del av personer som är verksamma i byggbranschen och 

valdes ut från både stora och små företag. En stor bredd av intervjupersoner har gett en 

omfattande förståelse över hur olika företag arbetar med frågan kring frånval. 

Intervjupersonerna består vidare av en arkitekt, en forskare och två jurister. Dessa personer 

valdes ut eftersom de har stor kunskap och intresse i frågan samt att de har forskat/forskar inom 

liknande områden som kompletterar studien på ett bra sätt. Juristerna har gett en bra inblick i 

hur lagar och bestämmelser fungerar samt hur dessa påverkar vad som byggs idag. 

Intervjupersonerna benämns i studien som “Respondent” följt av enskilda siffror istället för vid 

namn då författarna ansåg att det inte finns något syfte med att skriva ut namnen, då företag 

och titel räcker. Vidare används benämningen hen istället för han/hon för att uppnå ökad 

anonymitet. Fördelningen mellan kvinnor och män var relativt jämn då sex män och tio kvinnor 

intervjuades. Se tabell nedan.  
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Tabell 3: Respondent 1–16. 

 

3.2.3 Metodanalys 

Studien har som ovan nämnts baserats på både svensk och internationell litteratur samt en 

intervjustudie. För att få en djupare och mer ingående studie kunde bostadsköpare ha intervjuats 

för att ge studien deras syn på frånval. På grund av det faktum att det är svårt att hitta bra 

representanter för alla bostadsköpare, valdes istället att fokusera mer på bostadsutvecklarna och 

aktiva inom byggbranschen då det ansågs ge en bättre helhetsbild.  Intervjuer med anställda på 

Boverket försökte även bokas in men utan resultat. Intervjuer med anställda på Boverket hade 

varit önskvärt för att få höra deras syn på Boverkets bestämmelser kring frånval vid 

nyproduktion. Studien hade möjligen kunnat utvecklas ytterligare med fler företag för en 

bredare insyn i byggbranschen. Studiens frågeställning ansågs emellertid mättad och en bra 

helhetsbild hade uppnåtts efter att författarna intervjuat fem företag och totalt tolv 

intervjupersoner anställda av bostadsutvecklare, varav inga fler intervjuer hölls. Med mer tid 

och resurser hade det säkert gått att finna ännu fler bra litteraturkällor med andra synvinklar än 

de som hittats och använts. Den litteratur som använts anser författarna dock ger en bra bas till 

ämnet. 

 

 

 

Respondent Titel Företag 

Respondent 1 Jurist KTH och SU 

Respondent 2 Jurist och universitetsadjukt KTH 

Respondent 3 Arkitekturprofessor KTH 

Respondent 4 Dokturand KTH 

Respondent 5 Kundkoordinator Skanska 

Respondent 6 Kundkoordinator Skanska 

Respondent 7 Kund- och sortimentsansvarig Skanska 

Respondent 8 Kund- och sortimentsansvarig Skanska 

Respondent 9 Projektledare Peab 

Respondent 10 Kund- och inredningsansvarig Peab 

Respondent 11 Projektutvecklare Peab PGS 

Respondent 12 VD Viktor Hanson 

Respondent 13 Arbetschef Viktor Hanson 

Respondent 14 Inredningskoordinator Bonava 

Respondent 15 Projektledare Bonava 

Respondent 16 Mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson 
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4. Litteraturstudie, lagar och bestämmelser 
I detta kapitel återfinns litteraturstudien samt relevanta lagar och bestämmelser.  

 

4.1 Litteraturstudie 
Nedan återfinns litteraturstudien till denna studie som belyser kund- och massanpassning, 

flexibla lösningar samt hur bostadsutvecklare historiskt har jobbat med att bostäder ska kunna 

anpassas efter den som bor där. Detta för att belysa vikten av kundanpassning och flexibla 

lösningar samtidigt som det tydliggör de svårigheter och möjligheter som kan ses dels idag 

men även historiskt. 

 

4.1.1 Kund- och massanpassning 

Att bygga specialanpassade lägenheter efter bostadköparens behov är svårt. Det handlar om att 

hitta rätt balans mellan tillräckligt massproducerade lägenheter för att få till en hög vinst 

samtidigt som att lägenheten ska vara tillräckligt kundanpassad för att uppfylla bostadsköparens 

behov (Da Rocha och Miron, 2018). Det handlar således om att hitta balans mellan hantverk 

och ”löpandeband byggande”, detta går internationellt under namnet mass custimization, vilket 

på svenska är massanpassning.  

 

Fördelarna med massanpassning över rent hantverk är att valen är begränsade och samma 

produkter används om och om igen (Da Rocha och Miron, 2018). Fördelarna med 

massanpassning kontra “löpandeband byggande” är att bostadsköparna trots allt har 

valmöjligheter. I och med att valen är begränsade och att de är samma vid olika projekt är det 

enklare för bostadsutvecklarna att beräkna ledtider än vid obegränsade val. Efter ett tag kommer 

det vara lättare för bostadsutvecklarna att göra prognoser över vilka val bostadsköparna oftast 

gör och därmed kunna uppskatta tidsåtgången för varje projekt. Detta är näst intill omöjligt att 

göra om bostadsköparen har obegränsade val, vilket även gör att obegränsade tillval inte är 

möjligt vid stora projekt då det medför allt för hög risk för bostadsutvecklarna. 

  

Vidare diskuterar Griz med flera i sin artikel från 2017 att standardiseringar är bra då de oftast 

leder till en ökad och känd kvalitet av huset. Standardiseringar leder emellertid till att allt fler 

kommer att vilja ändra saker i sina lägenheter. Lägenhetens utformning och inredning i form 

av väggar, kök, badrum med mera väljs ofta ut i förväg och passar oftast inte helt ihop med 

bostadsköparnas behov. Detta gäller även i de fall där tillval finns men är för begränsade. Det 

är därför vanligt att bostadsköparna redan i förväg lägger in i sin budget att de ska renovera 

lägenheten. 

  

Griz med flera (2017) menar att ett hem ger en stor återspegling av personen som bor där. Detta 

innebär således att hur en persons hem ser ut skiljer den personen från andra socioekonomiska 

grupper, vilket ofta är en viktig del av ens identitet. Hur personer väljer att inreda och utforma 

sina lägenheter särskiljer dem således från sina grannar och hjälper dem att förmedla vilka de 

är. Dessa faktorer talar för att kundanpassning är viktigt för bostadsköparen. Kundanpassning 

är även ett stort problem vid nyproduktion då det ofta kan leda till ökade kostnader, förseningar 

och osämja mellan bostadsutvecklaren och bostadsköparen.  
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Ett annat stort problem som kan uppstå vid stora kundanpassningar är att lägenheten kan ha 

svårt att bli såld om bostadsköparen av någon orsak skulle backa ur (Zairul och Geraedts, 2015). 

Detta i sin tur kan ge stora förluster för bostadsutvecklaren. Här handlar det alltså återigen om 

att hitta en bra balans mellan massproduktion och kundanpassning. Griz med flera (2017) 

föreslår att bostadsutvecklarna ska sträva efter att designa lägenheter i enlighet med 

massanpassning för att se till att bostadsköparnas behov uppfylls. Vidare ska lägenheter byggas 

med så stor flexibilitet att bostadsköparen kan ändra lägenheten efter egna behov. 

  

Griz med flera (2017) undersökte även något de kallar för customization grammar. Vilket 

innebär att de delar in ändringar som gjorts i köpta lägenheter i olika undergrupper. Till exempel 

att två små rum blir ett stort, att ett av rummen blir större och det andra mindre, att ett stort rum 

blir två små och slutligen att ett rum ändrar namn och användningsområde helt och hållet. På 

så sätt kan de undersöka vilka rum som oftast ändras, hur de ändras, vilka väggar som flyttas 

och plockas bort med mera. Genom att undersöka detta och genom att vid upprepade tillfällen 

bygga lägenheter med liknande planlösning kan bostadsköparens behov av 

lägenhetsutformning enklare framkomma. På så sätt kan även ändringar underlättas för 

bostadsköparen. Upptäcks det att en vägg nästan alltid plockas bort efter ett tag kan kanske 

bostadsutvecklaren redan från början erbjuda bostadsköparen att slippa den väggen som ett 

frånval. Alternativt se till att det inte finns ledningar eller dylikt i den väggen så att 

bostadsinnehavaren själv kan ändra på planlösningen i efterhand. 

  

Även Da Rocha med flera diskuterar i en artikel från 2016 om möjligheterna till att ändra 

planlösningen i nybyggda lägenheter. De diskuterar bland annat möjligheten till att dela in 

lägenheterna i moduler, liknande det som diskuteras av Griz med flera ovan. Modulerna kan då 

antingen ha ett standardutförande eller bestå av flera variationer av till exempel inredningsval. 

Vid denna typ av arkitektur kan modulerna blandas och flyttas efter bostadsköparens önskemål 

för att få den utformning som bostadsköparen efterfrågar. Genom att modulerna alltid har 

ungefär samma utförande kan ändå en hög ekonomisk vinst via skalfördelar uppnås trots 

variationer. Det är viktigt i detta fall att det finns en bra och fungerande kommunikation mellan 

kund och leverantör. Alla nya ritningar och ändringar måste nå den som bygger i rätt tid för att 

undvika ökade kostnader, ledtider och behov av att göra om redan utfört arbete. 

 

Hur används kund- och massanpassning? 

Goldsmith och Freiden undersökte i artikeln Have it your way: consumer attitudes toward 

personalized marketing från 2004 hur kunder ser på kund- och massanpassning. Vilka är det 

egentligen som efterfrågar detta? Hur nöjda är kunderna med sina kund- och massanpassade 

produkter? Goldsmith och Freiden intervjuade totalt 608 konsumenter i åldrarna 24 år och uppåt 

om deras inställning till kund- och massanpassning. Omkring hälften av alla konsumenter 

rapporterade att de tidigare köpt minst en anpassad produkt och av dessa var alla nöjda med 

produkten. Goldsmith och Freiden fann att efterfrågan av kund- och massanpassning varken 

var relaterat till kön, ålder eller yrke utan till högre utbildning och högre inkomst. 
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Kund- och massanpassning kan enligt Goldsmith och Freiden (2004) göras på fyra olika sätt. 

Det första tillvägagångssättet kallas “anpassning genom samarbete” och innebär att någon på 

företaget för en privat dialog med konsumenten för att ta reda på dennes unika behov för att 

sedan kunna skräddarsy produkten. Det andra tillvägagångssättet är "adaptiva anpassare". Detta 

innebär att konsumenten erbjuds en standardprodukt som sedan i viss utsträckning kan 

modifieras av konsumenten. Genom det tredje tillvägagångssättet "kosmetiska 

anpassningsanordningar" får kunderna ta del av en standardprodukt som marknadsförs 

annorlunda beroende på vem kunden är. Det sista tillvägagångssättet "transparenta anpassare" 

går ut på att kunden får unika produkter marknadsförda för sig utan att veta att produkten i fråga 

har anpassats efter dem. I detta fall kan första alternativet ses som en direkt kundanpassning 

medan övriga möjligheter mer går under massanpassning. 

  

Kund- och massanpassning har som nästan allt annat både för- och nackdelar. En fördel är att 

relationen mellan företaget och kunden stärks vilken ur ett långsiktigt perspektiv leder till högre 

vinst för företaget (Goldsmith och Freiden, 2004). En annan fördel är att kund- och 

massanpassning är en stor konkurrensfördel. Nackdelarna med anpassning är de stora 

investeringarna som krävs för att få det att fungera tillsammans med svårigheterna att utveckla 

de olika systemen som behövs. En annan nackdel är att kund- och massanpassningen tar längre 

tid att genomföra (Griz m.fl., 2017). 

  

Hur används kund- och massanpassning praktiken 

När det kommer till kundanpassning vid nyproduktion använder många av de större 

bostadsutvecklarna kataloger och showrooms för att visa bostadsköparna vilka tillval de har att 

välja mellan. I artikeln a computer-based participatory model for customization in the UAE 

housing market av Mohamed och Elkaftangui från 2016 föreslår de ett nytt datorbaserat 

designsystem som kan användas vid kundanpassning av lägenheter på Förenade Arabemiratens 

bostadsmarknad. Artikeln visar att det finns ett stort intresse för kundanpassade bostäder på 

Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. Mohamed och Elkaftangui menar även att 

kundanpassning har blivit allt mer attraktivt för bostadsutvecklare då det får dem att framstå 

som mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

  

Förenade Arabemiratens bostadsmarknad har sjunkit kraftigt på senare tid (Mohamed och 

Elkaftangui, 2016). Mohamed och Elkaftangui menar att det därför är dags för företagen att 

ändra sin strategi från standardiserad massproduktion till massanpassning, då bostadsköparens 

krav blir allt fler när marknaden sjunker.  Modellen som enligt Mohamed och Elkaftangui ska 

göra detta möjlig ska agera som en rekommendationsagent. Genom att använda den information 

som bostadsköparen angett ska modellen matcha bostadsköparens krav mot företagets utbud. 

Matchningen genomförs genom ett så kallat beslutsträd, där varje val bostadsköparen gjort ska 

leda till en produkt som bostadsköparen är redo att köpa. Processen är uppdelad i tre steg 

bestående av rumsmodifieringar där bostadsköparen kan välja att flytta eller ta bort väggar, 

utseende där bostadsköparen bestämmer vilka färger och texturer den vill ha och slutligen 

utrustningen, det vill säga vilken köksutrustning, tvätt, luftkonditionering bostadsköparen 

önskar. 
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Denna modell medför en del utmaningar (Mohamed och Elkaftangui, 2016). I vissa fall måste 

valen som bostadsköparen erbjuds begränsas för att undvika för höga kostnader. Den största 

utmaningen är enligt Mohamed och Elkaftangui att få modellen att så effektivt som möjligt 

förmedla information mellan bostadsköparen och bostadsutvecklaren. För att lösa detta 

problem föreslår de en webbaserad öppen datormiljö som en direkt kommunikationslänk 

mellan bostadsköparen och bostadsutvecklaren. För att möjliggöra en sådan modell krävs det 

enligt Mohamed och Elkaftangui nya roller inom branschen, bland annat inom digital design. 

  

4.1.2 Flexibilitet 

Nedanstående avsnitt handlar om flexibla bostäder. Dels hur marknaden har jobbat med detta 

historiskt, hur det ses på flexibilitet idag och hur kan det som byggs imorgon bli ännu mer 

flexibelt. Allt för att bättre kunna anpassa boendet efter behoven hos den som bor där. 

  

Flexibilitet ur ett historiskt perspektiv 

Flexibla lösningar och anpassningsbara bostäder är inget nytt fenomen. Redan på 1920-talet 

började arkitekter eftersträva att bygga bostäder som skulle kunna ändras efter de boendes 

behov (Schneider och Till, 2005). Bland annat en arkitekt, Ludwig Mies van der Rohe, 

eftersträvade att bygga bostäder där de enda fasta rummen var kök och badrum. Alla andra 

väggar skulle vara icke-bärande och lätta att flytta och ändra. Detta för att de boende själva 

skulle kunna utforma hur många sovrum, vardagsrum med mera som de ansåg sig behöva. 

Vidare handlar det enligt den franska arkitekten Arsène-Henri inte om att designa boenden med 

perfekt utformning eller att arkitekten ska kunna bestämma hur ett boende ska utnyttjas. En 

lägenhet ska kunna ändras efter behoven av den som bor där över en längre tidsperiod. 

  

Enligt den schweiziska arkitekten Walter Stamm ska ett boende inte strikt utformas efter den 

första som bor där, utan redan när det ritas bör framtida bostadsinnehavare finnas i åtanke 

(Schneider och Till, 2005). Stamm ansåg att väggar ska ses som möbler. Enkla att flytta om 

och att flera möjliga möbleringsalternativ ska ges redan från början. Detta utan att det 

nödvändigt måste putsas om och läggas om golv. Reglar dit väggar kan lyftas av och sättas upp 

borde finnas redan från början. Vilket skulle göra väggarna mer flytande än fasta.   

  

Schneider och Till (2005) diskuterar även dagens mer standardiserade byggande. Här använder 

de sig av arkitekten Segals synsätt på standardisering: 

  

”Standardisation in itself I have tried to do all my working life. But in building 

it is only significant if you do not standardise but that you use standardised 

things” (Schneider och Till, 2005, s. 162). 

 

  

Segal anser således att bostadsutvecklarna ska använda sig av flexibla tekniska system för att 

uppnå flexibla boenden. Schneider och Till (2005) anser också att det är viktigt att se till ett 

livscykelperspektiv när det byggs. Det är kanske mer ekonomiskt i dagsläget att bygga mindre 

flexibla boenden men långsiktigt blir det både dyrare och sämre för miljön om boenden inte är 

anpassningsbara. Desto mindre flexibelt, desto större renovering krävs, även för små åtgärder.  
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Flexibla bostäder i form av radhus 

I artikeln A Business Case for Flexible Housing; The feasibility of implementing flexibility 

measures in the housing market från 2017 av Geraedts och Ruiterkamp förklarar de hur det kan 

byggas mer flexibla bostäder i form av radhus i västra Nederländerna. Där diskuteras flera 

varianter på flexibilitet som skulle vara möjligt med deras byggsystem. Där nämns bland annat 

variationer på sovrumsstorlek, matplats, vardagsrum med mera. Detta genom flexibla 

vägglösningar och att all el dras genom balksystemen istället för inne i själva väggen. Det finns 

då två olika vidder dessa radhus kan byggas i. En som är 5400mm bred och en som är 7500mm 

bred som även är lite dyrare samt mer ideal för flexibel planlösning. För att flexibilitet av huset 

ska vara möjlig i framtiden krävs en förinvestering på cirka 11 000 Euro. Denna investering 

öppnar upp för 14 möjliga justeringar av planlösningen, vilka ses nedan.   

  
Tabell 4: Anpassningsalternativ under användningsfasen. Inspirerad av Geraedts och Ruiterkamp (2017). 

  

För att det ska vara möjligt att bygga denna typ av bostäder krävs det att vissa villkor uppfylls 

(Geraedts och Ruiterkamp, 2017). Det första villkoret för att flexibelt byggande ska vara 

attraktivt på marknaden är att huset måste byggas i ett sådant område som passar målgruppen 

under olika livsstadier. Alltså att det är ett område som bostadsköparen vill bo i både i 30- och 

50-årsåldern. För det andra måste den urbana situationen i området passa en av de nämnda 

hustyperna. Den tredje faktorn är att kommunen måste vara stöttande i byggandet av flexibla 

boenden som kan ändras allt eftersom tiden går. Flexibiliteten i området kan till exempel 

komma i form av utbyggnader av vissa radhus, omflyttande av enheter, eller rent av borttagande 

av hela eller delar av byggnaderna. Bild av nämnda radhus ses nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6: Flexibla radhus i Nederländerna. (Geraedts och Ruiterkamp, 2017). 

Anpassningsalternativ under användningsfasen 

Anpassningsbara innerväggar Handikappanpassat badrum 

Förlängning på baksidan av huset Handikappanpassad toalett  

Konstruktion av ett (sov)rum Badkar 

Badrum på bottenvåningen Takterrass (med förlängning bottenvåning) 

Utdragbart kök Takkupa  

Kök på första våningen Takfönster 

Bostadsuppdelning Power points 
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4.2 Lagar och bestämmelser 

Detta avsnitt kommer ta upp köpprocessen vid nyproduktion samt relevanta lagar och 

bestämmelser.  

 

4.2.1 Köpprocessen vid nyproduktion  

För att beskriva hur köpprocessen vanligtvis går till vid köp av en nyproducerad bostadsrätt har 

JM och Skanskas standard, från intresseanmälan till tillträde, används som utgångspunkt (JM, 

2018; Skanska, 2018). JM och Skanskas standard har valts då de var tydliga men även på grund 

av att processen fungerar ungefär likadant hos alla bostadsutvecklare. 

 

Tabell 5: Köpprocessen vid köp av nyproducerad bostadsrätt. Inspirerad av JM (2018) och Skanska (2018). 

 

 1. Intresseanmälan 

Köpprocessen börjar med att bostadsutvecklaren lägger ut en intresseanmälan för planerade 

projekt på sin hemsida för att se hur stort intresset är. När projektet sedan är tillgängligt för 

försäljning kan bostadsköparen boka lägenheten den är intresserad av. Detta gör 

bostadsköparen genom att ingå ett bokningsavtal och betala in bokningsavgiften. 

 2. Bokningsavgiften 

Bokningsavgiften varierar från företag till företag men är vanligtvis cirka 20 000 kronor. 

Bostadsköparen måste vid detta stadie genomgå en kreditkontroll för att försäkra företaget 

om att bostadsköparen har förmågan att finansiera köpet. Genom att ingå ett bokningsavtal 

bokar bostadsköparen rätten att köpa den specifika bostaden. 

 

3. Förhandsavtal 

Steget efter är att ingå ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan 

bostadsköparen och bostadsrättsföreningen och innebär att bostadsköparen förbinder sig 

till att köpa bostadsrätten. 

 

4. Information om inredningsval 

När förhandsavtalet har skrivits på av bägge parter får bostadsköparen information om vilka 

inredningsval som är möjliga. Det kan vara allt från vitvaror och handtag i köket till kakel 

i badrummet.   

 5. Personligt möte 

Att göra alla dessa val kan vara svårt och de flesta företag erbjuder därför bostadsköparen 

ett personligt möte. På mötet får bostadsköparen råd av en inredningskoordinator samt gå 

runt i företagets showroom och känna på olika material.  

 

6. Inredningsavtal 

Efter att bostadsköparen gjort alla sina val är det dags att skriva på inredningsavtalet som 

bekräftar bostadsköparens val.  

 

7. Betalning 

Betalningen av eventuella tillval sker senast på tillträdesdagen.  
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4.2.2 Lagar och bestämmelser i bostadsrättslagen  

Lagprocessen vid köp av nyproduktion tas till största del upp i femte och sjunde kapitlet i 

bostadsrättslagen, BRL. Det femte kapitlet tar upp hur ett förhandsavtal korrekt ingås och vad 

som gäller angående förskott i samband med ett förhandsavtal. Det sjunde kapitlet beskriver 

bostadsrättshavarens skyldigheter och rättigheter. 

  

Enligt 5 kap. 1 § BRL kan en bostadsrättsförening genom ett förhandsavtal förbinda sig till att 

upplåta en lägenhet med bostadsrätt till en förhandstecknare. Förhandstecknaren i sin tur 

förbinder sig att förvärva lägenheten. Vid detta avtal har bostadsrättsföreningen rätt enligt 5 

kap. 2 § BRL att ta emot ett förskott från förhandstecknaren ifall Bolagsverket lämnat tillstånd 

till detta. Belopp får i sin tur endast uppgå till den beräknade insatsen för bostadsrätten. 

Förhandsavtalet är dessutom enligt 5 kap. 3 § BRL endast giltigt ifall det är skriftligt, innehåller 

bägge parternas namn, beteckningen på den upplåtna lägenheten, beräknade avgifter, tidpunkt 

för upplåtelsen samt det eventuella förskottet. I enlighet med 5 kap. 5 § BRL har föreningen 

rätt att ta ut ett förskott som max uppgår till insatsen av lägenheten. Detta kan ske endast under 

förutsättning att en ekonomiskplan har blivit granskad och godkänd samt att det finns en 

betryggande säkerhet att föreningen kan betala tillbaka beloppet till förhandstecknaren.  

  

Paragraf åtta och nio handlar om förhandstecknarens rätt att frånträda förhandsavtalet samt dess 

rätt till eventuell ersättning. Enligt 5 kap. 8 § BRL har förhandstecknaren rätten att frånträda 

avtalet ifall lägenheten inte upplåtits med bostadsrätt vid tiden för inflyttningen eller inom 

skälig tid efter beräknad tidpunkt för upplåtselen. Förhandstecknaren får även frånträda avtalet 

ifall avgifterna är väsentligt högre än vad som tidigare angivits i förhandsavtalet och 

förhandstecknaren säger upp avtalet inom tre månader från kännedom av detta. Enligt 5 kap. 9 

§ BRL har förhandstecknaren rätt till ersättning ifall förhandsavtalet har upphört att gälla enligt 

bestämmelserna i sjunde eller åttonde paragrafen. Ersättningen ska i sin tur vara det belopp som 

förhandstecknaren betalat i förskott jämte ränta enligt 2 § räntelagen. Ersättning ska också ges 

ifall förhandstecknaren med godkännande från föreningen betalat för lägenhetens inredning och 

utformning. Ersättningen ska också ges ifall förhandstecknaren lidit av annan skada som 

föreningen förorsakat genom försumlighet.  

  

Något som bör noteras gällande avtalet är att för att det ska vara möjligt att göra tillval och 

frånval vid köp av nyproduktion måste det tecknas ett separat avtal mellan bostadsutvecklaren 

och bostadsköparen. Detta avtal benämns ofta som förhandsavtal, reservationsavtal, 

bokningsavtal, eller föravtal (Itté-Muro, 2011).  Trots att avtalet ibland kallas förhandsavtal bör 

det inte förväxlas med förhandsavtal som regleras i femte kapitlet i bostadsrättslagen då det inte 

ingås mellan bostadsrättsföreningen och bostadsköparen. Detta har gjort att denna typ av avtal 

är svåra att definiera rent rättsligt. Inom doktrinen har de ej kommit överens om huruvida dessa 

avtal kan ses ha en bindande verkan. Vilket gör att dessa avtal frångår det rättsskydd som 

bostadrättslagens femte kapitel är menat att ha. Vidare skiljer det sig mellan olika företag och 

projekt hur många tillval och frånval bostadsköparen har möjlighet att göra. 
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I bostadsrättslagens sjunde kapitel finns det bestämmelser om bostadsrättshavarens rättigheter 

och skyldigheter. Enligt 7 kap. 1 § BRL ska bostadsrätten vid tillträde vara i sådant skick att 

den är brukbar enligt den allmänna uppfattningen i orten. Ifall bostadsrätten inte är det skick 

som bostadsrättshavaren har rätt att fordra enligt vad den allmänna uppfattningen i orten får 

bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 2 § BRL avhjälpa bristen på föreningens bekostnad. Innan 

tillträdet av bostaden sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman för att säkerställa 

att bostaden håller given standard (JM, 2018). På själva tillträdesdagen betalar bostadsköparen 

den resterande delen av kontraktssumman samt för eventuella tillval. 

  

När tillträde skett har bostadsrättshavaren rätt till att utan tillstånd från föreningen renovera 

lägenheten i form av att måla väggarna och dylikt. Större renoveringar såsom att göra ingrepp 

i bärande konstruktion, ändra befintliga ledningar eller annan väsentlig förändring i 

bostadsrätten får enligt 7 kap. 7§ BRL inte ske utan styrelsens tillstånd. Styrelsen får inte vägra 

tillstånd till detta om det inte skulle medföra påtaglig skada eller olägenhet för 

bostadsrättsföreningen. 

 

4.2.3 Lagar och bestämmelser i Boverkets byggregler samt plan- och bygglagen 

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd för alla byggnader 

i Sverige (Boverket, 2018). BBR gäller för nybyggnader, tillbyggnader samt ombyggnader. 

BBR innehåller krav och råd för bostadens utformning, hygien, bärförmåga med mera. BBR 

innehåller även föreskrifter och råd till plan- och bygglagen, PBL, samt andra lagar. Då denna 

studie undersöker hinder för frånval vid nyproduktion av bostadsrätter har BBR granskats efter 

relevant information inom området med fokus på kök och badrum. 

 

En återkommande ståndpunkt i BBR är att alla nybyggda bostäder i Sverige ska följa de mått 

som gäller för tillgänglighet och bostadsutformning (Boverket, 2018). BBR är baserade på den 

svenska standarden för invändiga mått som antagits av nationella standardiseringsorganet SIS 

(Swedish Stardard Institut). Enligt BBR måste bostäder också vara lämpade för sitt ändamål, 

det vill säga att utformningen av bostaden måste följa både utformningskraven och de tekniska 

kraven, vilket bland annat innefattar krav på inredning och utrustning.  

 

I 8 kap. 1 § PBL finns regler kring bostadens utformning, det vill säga vad en bostad ska 

innehålla. De punkter som är relevanta för denna studie är första och tredje punkten. Enligt 

tredje punkten ska en byggnad vara användbar för personer med rörelsehinder och enligt första 

punkten ska en byggnad även vara lämpad för sitt ändamål. I 8 kap. 4 § PBL finns reglerna 

angående bostadens tekniska egenskaper. Där är det punkterna sju till nio som är relevanta för 

denna studie. Även dessa krav handlar om att bostaden ska vara lämpad för sitt ändamål och att 

den ska vara handikappanpassad.  
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Det står även på Boverkets hemsida att det finns krav på att det måste finnas utrymmen för 

bland annat matlagning och personhygien i en ny bostad (Boverket, 2018). För att få ett 

slutbesked räcker det således inte att det endast på ritningen finns utrymme för matlagning och 

personhygien utan rummet måste färdigställas innan slutbeskedet kan ges. Enligt 3 kap. 1 och 

17 §§ plan- och byggförordningen, PBF, måste bostaden för att uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 

4 §§ PBL ha avskiljbara utrymmen för bland annat matlagning och hygien. Dessa utrymmen 

måste dimensioneras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning. Det 

innebär att bostaden måste ha minst ett rum för personhygien som måste vara inrett och utrustat, 

detsamma gäller för matlagning, för att slutbesked ska ges. Detta innebär att rummet inte bara 

kan vara temporärt inrett utan måste vara inrett för att kunna användas långsiktigt, alltså med 

fastskruvade skåp, bänkar, diskho med mera.  

 

Ifall lägenheten har flera plan finns det krav att köket måste ligga på entréplanet (Boverket, 

2018). Köket måste dessutom ha utrustning för att laga mat, diska och förvara bland annat torra 

varor och kyld mat. Här finns även krav såsom längd på bänkyta, om det måste vara ett helt 

kylskåp och frys eller om det kan vara ett skåp för båda med mera. Dessa mått och krav varierar 

efter storleken på bostaden. 
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5. Resultat 
I detta kapitel finns resultatet från de genomförda intervjuerna. Först presenteras intervjuerna 

med jurister, arkitekt och forskare. Kapitlet avslutas sedan med en sammanställning av 

intervjuerna med de branschaktiva.  Alla intervjupersoner har blivit döpta till “Respondent” 

följt av enskilda siffror. Detta för att hålla alla anonyma. Varje intervju är vidare indelad i 

underrubriker efter de frågor som diskuterades.   

 

5.1 Intervjuer med jurister, arkitekt och forskare  
Detta kapitel innehåller intervjuer med två jurister, en forskare och en arkitekt.  

 

Tabell 6: Respondent 1–4. 

 

 

5.1.1 Respondent 1  

Jurist med expertområde plan- och bygglagen. 

 

Förhandsavtal  

Respondent 1 började med att säga att för att göra tillval krävs det ofta förhandsavtal som gör 

det svårare för bostadsköparen att inte fullfölja köpet. Normalt sett är en förhandstecknare inte 

en del av byggentreprenaden utan det är bostadsrättsföreningen som förhandlar med 

bostadsutvecklaren. Vill bostadsköparen göra tillval eller frånval krävs det ett avtal, så kallat 

förhandavtal, mellan bostadsköparen och bostadsutvecklaren. När förhandsavtalet skrivs på 

betalar bostadsköparen en insats till föreningen för att försäkra att de kommer köpa lägenheten. 

Denna insats ska täcka eventuella kostnader om bostadsköparen skulle hoppa av och inte 

fullfölja köpet. Insatsen får som max vara den totala kostnaden för bostaden. Vid tillval och 

frånval tillkommer oftast en merkostnad för bostadsköparen då det innebär mer jobb och 

administration för bostadsutvecklaren. Ifall bostadsköparen trots förhandsavtalet väljer att inte 

köpa lägenheten sa Respondent 1 att bostadsutvecklaren kan få pengar för den förlust de lider. 

Gällande ett förhandsavtal innebär det mellanskillnaden om bostadsutvecklaren inte kan sälja 

lägenheten lika dyrt till någon annan, extrakostnader som tillval/frånval inneburit samt extra 

administrationskostnader. 

  

Respondent Beskrivning  

Respondent 1 Är lärare på KTH och SU inom fastighetsjuridik. Respondent 1 har ett 

fokusområde på bostadsrättslagen. 

Respondent 2 Jobbar som universitetsadjunkt på KTH inom lagstiftning om 

markanvändning och byggande. Respondent 2 arbetar främst med den 

svenska plan- och bygglagens regler om detaljplanering, bygglov samt 

miljöbalkens bestämmelser om riksintressen och strandskydd. 

Respondent 3 Är arkitekt och docent i arkitektur vid KTH:s arkitekturskola och 

byggnadsmiljö (Built Enviroment). Specialist på miljonprogrammet.  

Respondent 4 Är verkställande direktör vid KTH Live-in Lab samt doktorand på KTH. 
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Byggregler 

I bostadsrättslagen, BRL, finns det enligt Respondent 1 inget som förhindrar 

bostadsutvecklarna från att erbjuda frånval. 7 kap. 1 § BRL säger att en bostadsrätt ska hålla 

ortsvanlig standard. Detta är emellertid något som kan förhandlas bort, Respondent 1 nämnde 

att det är vanligt förekommande vid köp av råvindar.  En byggregel som inte går att avtala bort 

är att lägenheten måste vara handikappanpassad. 

  

Ansvar 

Vid frågan om vem som juridisk är ansvarig för eventuella fel med installationen av exempelvis 

köksutrustning sa Respondent 1 att bostadsutvecklarens ansvar slutar där deras arbete slutar. 

Bostadsutvecklaren redogör enligt Respondent 1 noggrant över vad de gjort och det blir därför 

lätt att följa upp ifall ansvaret är deras eller ej. Enligt lagen har bostadsrättshavaren rätt att byta 

utrustningen i köket såsom diskmaskinen så länge den är korrekt installerad. Ifall det uppstår 

någon form av skada på lägenheten är det installatören av diskmaskinen som är ansvarig för att 

den är korrekt installerad. Installatören måste således stå för eventuella kostnader vid 

felinstallation. 

  

Yttre faktorer 

Respondent 1 påpekade att det är praktiskt för bostadsutvecklarna att bygga likadana 

lägenheter. Ofta baseras en stor del av vinsten på att bostadsutvecklaren har fått till en 

standardisering. Genom att följa löpandebandsprincipen kan de bygga snabbt och effektivt. 

Bostadsutvecklarna behöver då inte skriva en massa enskilda avtal och de slipper nya 

uppstartskostnader med varje projekt, då de har en metod som de är trygga och säkra med.  

Lägenheterna har fram till idag mer eller mindre sålt sig själva, vilket inte motiverar 

bostadsutvecklarna till att ta en massa risker. Bostadsutvecklarnas vinstmarginaler är dessutom 

höga i och med att de köper in stora kvantiteter. Med fler tillval och frånval kommer dessa 

kvantiteter att minska, vilket kan ha stor påverkan på vinsten om inte bostadsköparna är beredda 

att betala ett högre pris än idag. Den stora frågan är nog vart ligger mervärdet för 

bostadsutvecklarna. Om de kan tjäna mycket på färdiga fräscha lägenheter, varför ska de då 

erbjuda frånval? 

  

En stor del av problemen ligger troligen enligt Respondent 1 i att bostadsutvecklarna inte vill 

ha individuella avtal med alla. Det är dyrt och bidrar till en sämre vinst. Efter flera år kommer 

kanske bostadsutvecklarna kunna ta fram mer standardiserade avtal även för frånval och tillval, 

men det är en stor risk i början, speciellt när de inte vet intresset. Respondent 1 anser således 

att det med största sannolikhet är ekonomin bakom det hela som styr bostadsutvecklarnas ovilja 

mot frånval. Vidare blir det även en fråga om hur lägenheterna ska färdigställas om 

bostadsutvecklarna möjliggör frånval. Vem ska bygga dit köket och när måste det vara klart? 

Ska det tillåtas att det kommer dit utomstående snickare som bygger klart köket i en viss 

lägenhet kan det uppstå logistikproblem, säkerhetsproblem med mera. Respondent 1 anser att 

bostadsutvecklarna troligen skulle föredra att de fick bygga klart sin del helt först och lämna en 

lägenhet utan till exempel kök. Denna lägenhet skulle då troligen få besiktas först för det arbete 

som bostadsutvecklaren ska färdigställa och sedan slutbesiktas helt efter att köket är insatt. 
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Vidare anser Respondent 1 att frånval troligen är något som skulle passa bäst för en 

bostadsutvecklare som riktar in sig på lyxsegmentet, exempelvis Oscar properties. Detta 

antagande baseras på att det oftast bara är bostadsköpare som köper riktigt fina lägenheter som 

skulle vara villiga att betala för alla de merkostnader som skulle tillkomma med frånval. Vidare 

är det nog bara bostadsköpare som köper riktigt dyra lägenheter som är extra måna om att de 

måste få ett visst specifikt kök och som inte kan nöja sig med något annat. 

  

5.1.2 Respondent 2 

Jurist med expertområde plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. 

 

Respondent 2 började intervjun med att förklara att allt som byggs först och främst måste följa 

Boverkets byggregler, BBR, som tillhör plan- och bygglagen, PBL. Dessa regler är rättsligt 

bindande. Till exempel finns det grundkrav på att det ska finnas sanitära förhållanden, 

förvaring, möjlighet att laga mat med mera. Vissa saker kan bostadsköparen förhandla sig fram 

till med bostadsutvecklaren, andra saker måste finnas där enligt lag. Här anser Respondent 2 

även att det är viktigt att ställa sig frågan vad det är bostadsutvecklaren säljer, samt vad är det 

bostadsköparen köper? Kan bostadsutvecklaren verkligen säga sig sälja en bostadslägenhet om 

lägenheten inte innehåller ett kök? Hur fungerar relationerna mellan bostadsutvecklaren, 

föreningen och bostadsköparen? Vad anser de olika parterna om möjligheten att köpa en 

lägenhet utan olika nödvändigheter, vem ansvarar för vad, vilka avtal måste finnas med mera. 

  

Slutbesked 

Respondent 2 pratar även om det faktum att bostaden måste ha fått ett slutbesked innan den får 

tas i bruk. Respondent 2 tog bland annat upp att det i ett kök måste det finnas möjlighet att laga 

mat, möjlighet till viss förvaring med mera för att ett slutbesked ska ges. Det är alltså inte 

möjligt att bygga en lägenhet som helt saknar kök och ett slutbesked kan inte ges till ett tomt 

skal. Då blir frågan istället ifall det skulle vara möjligt att ge senare slutbesked till enskilda 

lägenheter. Det vill säga att vissa lägenheter besiktas senare för att ge bostadsköparen 

möjligheten att själv installera det kök, badrum med mera som hen vill ha.  På detta svarade 

Respondent 2 att hen inte tror att det finns några hinder för att få till senare besiktning av 

enskilda enheter. Här handlar det snarare om vad bostadsköparen kan avtala till sig med 

bostadsutvecklaren.  

 

Det stora problemet här menar Respondent 2 är att innan slutbeskedet ges ägs lägenheten 

fortfarande av bostadsutvecklaren. Det är alltså fortfarande bostadsutvecklaren som äger och 

bygger. Detta innebär att bostadsutvecklarens möjlighet att sälja av och gå vidare försenas. 

Vilket i sin tur medför att det med all säkerhet tillkommer en hel del extrakostnader. Vidare är 

Boverkets relation mot bostadsutvecklaren tills slutbesked ges, vilket kan ge problem om 

bostadsköparen går in och bygger innan slutbesiktning. 
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Bygglovsansökan 

Vid frågan om vad som måste finnas med på en bygglovsansökan svarar Respondent 2 att den 

måste visa hur lägenheterna ska se ut. Det gäller rumsindelning, utformningskrav och att 

bostaden är handikappanpassad. Vill någon sedan göra en massa specialanpassningar såsom en 

helt annan rumsindelning av lägenheten måste det finnas med redan på bygglovet. Är det bara 

skåp eller dylikt räcker det att bostadsutvecklaren redovisar på ritningen att det finns plats för 

ett kök. Vill bostadsköparen göra riktigt stora ändringar måste den således vara delaktig redan 

i projekteringsfasen. Handlar det istället bara om att bostadsköparen vill ha andra skåp och 

luckor anser Respondent 2 att det bara bör vara en ren marknadsekonomisk fråga. Troligen 

finns inga direkta hinder i BBR. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det även finns en hel del 

byggnadstekniska krav såsom ventilation, brandsäkerhet med mera som måste tas hänsyn till 

vid byggnation. 

  

5.1.3 Respondent 3 

Respondent 3s intervju berörde till stor del miljonprogrammet och dess planlösning, flexibilitet, 

stomsystem med mera då detta är hens främsta expertområde. En stor del av intervjun 

tillägnades således till att jämföra dagens byggnader mot de som byggdes på 1960–1970-talet.  

 

Miljonprogrammet 

Respondent 3 berättade att det idag byggs med hög kvalité rent tekniskt men att det 

bostadsutvecklarna bygger nu är sämre än det som byggdes under rekordåren 

(miljonprogrammet). Detta då dåtidens bostadsbyggande var baserat på flera års forskning över 

vilka behov som fanns i hemmen. Denna typ av bostadsforskning finns inte alls i samma 

utsträckning längre och är enligt Respondent 3 i princip bortglömd. Vidare utvecklades det åren 

innan miljonprogrammet många nya stomsystem. Som mest var det hela 16 olika stomsystem 

vilket skiljer sig enormt mot idag, då dagens bostadsutvecklare endast bygger med cirka tre till 

fyra olika typer av stomsystem. Tidigare hade alla bostadsutvecklare sin egen nisch där alla 

arbetade med olika varianter. 

  

Idag 

Idag finns ingen vision om hur byggnaderna kommer kunna anpassas för framtidens behov. 

Detta skulle absolut behöva förbättras enligt Respondent 3. Bostadsmarknaden är idag alldeles 

för marknadsdriven och en bostad har blivit mer som en vara än ett hem där någon faktiskt ska 

kunna leva under en längre tid enligt Respondent 3. Idag byggs det allt fler ettor än större 

lägenheter, medan under rekordåren ville bostadsutvecklarna bygga större. Respondent 3 

berättade att de långsiktiga effekterna av att bygga små lägenheter är vida kända men trots detta 

upprepas tidigare fel. Bostadsutvecklarna måste tänka om, mer yta till en bättre peng. Istället 

för att tänka marginal på varje lägenhet måste bostadsutvecklarna istället tänka antal lägenheter 

med mindre marginal. Bostadsutvecklarna måste alltså ställa om från att bygga många 

lägenheter med dålig kvalité till färre med bättre kvalité enligt Respondent 3. 
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Vidare berättade Respondent 3 att ur ett livscykelperspektiv lönar det sig att bygga bättre idag. 

Byggs det bra nu slipper bostadsrättsföreningarna renovera tidigt. Ifall en lägenhet från 

miljonprogrammet skulle jämföras med hur en nyproducerad lägenhet från idag skulle se ut om 

50 år så skulle lägenheten från miljonprogrammet vara överlägsen enligt Respondent 3. Rent 

tekniskt byggdes det enklare förr. Idag är byggnaderna mer komplexa och har högre krav på 

bland annat ljud. Husen är också väldigt tjocka för att uppnå alla möjliga miljömål. Dagens 

ettor och tvåor är större än de var förr men med mer döyta såsom små korridorer. Detta i sin tur 

gör att det kommer in mindre ljus i lägenheterna. Respondent 3 tror att cirka 40% av 

lägenheterna inte uppfyller tillgänglighetskraven efter att familjen flyttat in på grund av 

ändringar och dylikt. Vidare är de kök som byggs idag baserade från kunskap som togs fram 

på 1940-talet och således inte speciellt aktuell längre. 

  

Hållbarhet 

När det kommer till hållbarhet påpekade Respondent 3 att bostadsutvecklarna vet att husen de 

bygger inte är hållbara, det sker framför allt mycket spill under produktionen. 

Bostadsutvecklarna är enligt Respondent 3 medvetna om detta men vill fortfarande 

marknadsföra sig som miljövänliga och många företag försöker göra bättre ifrån sig. Många 

bostadsutvecklare använder sig av miljöcertifieringen Miljöbyggnad. Enligt Respondent 3 är 

Miljöbyggnad silver lätt att uppnå, så länge byggnaden inte är urdålig kan Miljöbyggnad silver 

uppnås. Hen förstår dock att miljöcertifieringen måste sätta nivåer som är möjliga att uppnå 

annars skulle inte företagen orka eftersträva att uppnå dem. 

  

Regler 

BBR är enligt Respondent 3 inte anpassade för dagens byggnader utan är föråldrade. Hen 

påpekade även att regeringen ser över reglerna och att reglerna eventuellt kan komma att ändras 

men att det tar långt tid. Respondent 3s önskan är inte att reglerna ska tas bort utan att de ska 

uppdateras och förbättras för att bättre passa dagens samhälle. Regler som ska vara grundade i 

en lång forskning och utveckling, på samma sätt som det var innan rekordåren. Samtidigt är 

ansvarsfrågan enormt viktig för bostadsrätter varav regleringen angående vem som bär ansvaret 

måste vara tydlig. 

  

Utvecklingen i byggbranschen 

Respondent 3 tog upp att byggnaderna som byggdes från 1920-talets slut och framåt baserades 

på en hel del forskning. Detta berodde till stor del på att kvinnofrågan blev betydande under 

1920-talets senare del. År 1920 tog det hela 14 timmar att ta hand om ett hem vilket medförde 

att kvinnan “låstes in” i hemmet. För att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden behövde 

hemarbetet underlättas. Genom forskning lyckades tiden det tog för att utföra hushållsarbete 

minska från 14 timmar om dagen till fyra timmar om dagen. Respondent 3 visar här 

konsumentinstitutionens utredning av kök. Där finns bland annat underlag för hur stora skåpen 

skulle vara, vilket baserades på hur många kastruller en kärnfamilj ansågs behöva. Dagens 

standard är baserad på forskningen som gjordes då, och ibland till och med sämre standard. 

Idag har dessutom den traditionella kärnfamiljens försvunnit och det är allt vanligare med tre 

till fyra barn som bor varannan vecka, vilket dagens byggnader inte är anpassade för enligt 

Respondent 3. 
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Frånval i framtiden 

Respondent 3 berättade att hen tror att det i framtiden skulle vara möjligt för bostadsutvecklarna 

att erbjuda frånval. Det krävs dock en struktur som är flexibel över en längre tid. Byggbranschen 

måste också bli bättre på hur de hanterar fasta installationer. Genom enkla förändringar som 

exempelvis att golvet läggs innan innerväggarna sätts upp, skulle framtida ändringar av 

planlösningen underlättas en hel del för bostadsinnehavaren. Respondent 3 anser även att det 

måste finnas infrastruktur för att kunna flytta rören i kök och badrum, vilket kräver mer tänk 

än bostadsutvecklarna har idag. 

  

5.1.4 Respondent 4  

Forskare på KTH Live-in Lab. 

 

Boverkets byggregler 

Respondent 4 började med att tala om att dagens bostadsutvecklare måste förhålla sig till BBR. 

Om bostadsutvecklaren vill göra frånsteg eller avvika från BBR måste de överklaga de 

befintliga reglerna. Detta innebär att det tar stopp i processen vilket i sin tur är dyrt.  Därför 

brukar de flesta bostadsutvecklare vara noga med att följa BBR:s direktiv. Respondent 4 anser 

dock att BBR ibland behöver ifrågasättas. I Respondent 4s nuvarande projekt ifrågasätter hen 

till exempel att ventilation baseras på golvyta. Varför inte ändra så att antal personer i rummet 

mäts, eller luftkvalitén just nu? Ofta kan golvytan ses som rätt irrelevant i sammanhanget då 

det är mycket annat som påverkar ventilationen i stor utsträckning. 

  

Respondent 4 berättade även att hen anser att BBR för tillfället verkar relativt öppna för 

ändringar och att hen har ett nära samarbete med BBR i sitt nuvarande projekt. Respondent 4 

påpekade också att i det stora hela är BBR bra.  

 

”BBR har 100 års erfarenhet så det står mycket vettigt i den. Dock är vissa saker 

förlegade. Sverige är ett av de länder i världen med högst byggnadskvalitet. 

Vilket till stor del beror på vår hårda lagstiftning med BBR. Däremot finns det 

mycket som skulle kunna uppdateras. Kanske måste inte alla bostäder ha kök. 

Vissa personer kanske nöjer sig med mikrovågsugn.” – Respondent 4 

 

Respondent 4 resonerade vidare att visst är det bra att bygga så att alla får en hög standard men 

att lagstiftarna ej tar hänsyn till att det finns folk som är bostadslösa. Det vore kanske bättre att 

bygga några lägenheter med lägre standard så att alla hade råd med någonstans att bo. Reglerna 

skulle behöva vara flexiblare. På så sätt kunde bostadsköparna som planerar att direkt renovera 

köket få köpa utan kök. Respondent 4 anser dock att det borde vara krav på att alla lägenheter 

ska vara förberedda för kök med exempelvis avlopp. 
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Flexibilitet  

I Respondent 4s nuvarande forskning använder de sig av ”space interior” med flexibla 

lägenheter. Bland annat ett L-format kök på hjul som går att rulla bort. Detta är för att kunna 

testa nya lösningar, till exempel luftsystem. Dessa skulle även kunna användas för att se om 

flyttbara kök är ett bra alternativ i framtiden. Kök skulle kanske kunna bli som en byrå, något 

som enkelt går att flytta på och som bostadsinnehavaren kan rulla undan när denne behöver 

ytan till något annat. Respondent 4s forskning undersöker också hur yta som redan finns idag 

bättre kan utnyttjas. Till exempel att slutet på en korridor kan bli ett konferensrum dagtid och 

så vidare. 

 

Respondent 4 berättade även att de har undersökt att ha flyttbara väggar men än har de inte 

hittat några med samma kvalité som fasta väggar. Hen anser dock att det borde vara görbart att 

få till sådana väggar. Respondent 4 tror även att intresset för flexiblare lägenheter har ökat då 

priserna på mark har stigit kraftigt de senaste åren. Respondent 4 hänvisar även till Ikano 

Bostads flyttbara väggar. Dessa väggar flyttar folk fram med flit för att få mindre och mysigare 

vardagsrum. Kanske är inte folk så sugna på så stor yta som alla tror. Respondent 4 anser även 

att bostadsutvecklaren kanske redan i projekteringsstadiet borde kolla på hur en tvåa skulle 

kunna bli en trea och så vidare. Hen tror även att det skulle kunna inbringa mer pengar till 

bostadsutvecklaren. Vidare funderar Respondent 3 över vad är definitionen på ett rum? Är den 

synen förlegad och borde uppdateras? 

  

Tillgänglighet 

Vid frågan om tillgänglighet talade Respondent 4 om att rullstolsanpassade boenden även är 

till för de som hälsar på. Dock är det kanske orimligt att alla lägenheter ska behöva ha så stora 

badrum som de har idag. Det är redan idag tillåtet att ansöka om frånsteg från BBR och bygga 

mindre badrum i majoriteten av lägenheterna om det handlar om mindre lägenheter/studentrum. 

Då är det okej att bara bygga en stor toalett i korridoren där handikappade kan gå när de är på 

besök. 

 

Frånval i badrum 

När frånval i badrum slutligen diskuterades ansåg Respondent 4 att det nog skulle vara svårt att 

genomföra det. En möjlig lösning skulle kunna vara att bostadsutvecklaren sätter upp en 

plastmatta på golv och väggar för att få till ett tätskikt. Bostadsköparen kan sedan kakla och 

klinkra över detta utan att riskera fuktskador. På så sätt borde bostadsutvecklaren klara sig från 

att riskera att åka på fuktskador samtidigt som bostadsköparen får välja sitt eget badrum. 

Slutligen funderade Respondent 4 över om det skulle bli stor skillnad långsiktigt ifall BBR 

ändrar sina regler.  Även om BBR ändras kommer kanske ändå nästa person som flyttar in att 

renovera köket på nytt. Miljömässigt blir det nog ingen större skillnad då de flesta renoveringar 

sker i det befintliga beståndet. Respondent 4 anmärkte att hen tycker att dagens renoveringshets 

är relativt sorglig. 
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5.2 Verksamma inom byggbranschen 
 

Tabell 7: Respondent 5–16. 

Respondent Titel Företag 

Respondent 5 Kundkoordinator Skanska 

Respondent 6 Kundkoordinator Skanska 

Respondent 7 Kund- och sortimentsansvarig Skanska 

Respondent 8 Kund- och sortimentsansvarig Skanska 

Respondent 9 Projektledare Peab 

Respondent 10 Kund- och inredningsansvarig Peab 

Respondent 11 Projektutvecklare Peab PGS 

Respondent 12 VD Viktor Hanson 

Respondent 13 Arbetschef Viktor Hanson 

Respondent 14 Inredningskoordinator Bonava 

Respondent 15 Projektledare Bonava 

Respondent 16 Mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson 

 

5.2.1 Frånval 

 

Åsikter om frånval 

Alla som intervjuades ansåg att tanken bakom frånval är god men att det är svårt att genomföra 

i praktiken då det finns många regleringar samt att det försvårar processerna. Till exempel 

påpekade Respondent 6 som jobbar på Skanska att det känns dumt att det finns krav som 

förhindrar frånval men att kraven försvinner direkt efter att lägenheten har överlämnats. Varför 

måste en lägenhet enligt BBR byggas så att den är långsiktigt användbar om alla krav försvinner 

dagen efter överlämnandet?  

 

Vidare resonerade Respondent 12 på Victor Hanson, att de troligen inte skulle ha något emot 

att lämna ofärdiga lägenheter om lagen tillät det. Självklart är det något som måste räknas på 

men Respondent 12 ser inte att det skulle vara ett problem att bara dra in rör till kök och badrum 

och sedan låta bostadsköparen färdigställa resten, om det skulle gå igenom i besiktningen. Detta 

är även något som togs upp av Respondent 14 och 15 som jobbar på Bonava. Respondent 15 sa 

också att det är fullt möjligt att Bonava skulle kunna vara mer öppna för frånval i framtiden om 

någon annan börjar använde sig av det och på så vis visade vägen. 

 

En sak alla som intervjuades ansåg var att det borde finnas frånval för garderober. Enligt den 

svenska standarden finns det krav på en viss förvaring. Hur mycket förvaring en lägenhet måste 

innehålla baseras inte på hur många som bor i lägenheten utan det går efter hur många 

lägenheten är byggd för. Vidare sa Respondent 6 på Skanska att kravet på förvaring är baserat 

på hängyta och inte till exempel lådor i form av linneskåp vilket borde vara mer logiskt då de 

generellt rymmer mer. Förvaringen tar således ofta upp en stor del av lägenheten och många 

bostadsköpare vill välja bort denna, alternativt ha skåp med fler lådor istället för hängyta. Detta 

medför att många garderober säljs/slängs direkt när bostadsköparen flyttat in. 
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Respondent 9 och 10 på Peab och även Respondent 16 på Einar Mattsson påpekade att de 

troligtvis inte skulle erbjuda frånval av exempelvis kök även om BBR tillät det. Detta då de inte 

vill lämna över en ofärdig lägenhet till bostadsköparen. Vidare berättade Respondent 10 att de 

inte vill att bostadsköparna ska behöva ha dubbla boendekostnader om bostadsköparna själva 

var tvungna att sätta in kök och badrum. Skulle Peab tillåta bostadsköpare att köpa en lägenhet 

utan kök skulle de troligen göra det i form av ett helt projekt där inga lägenheter har kök. Detta 

skulle då kunna marknadsföras som “Här får du sätta din egen prägel”. 

 

Enligt Respondent 16 på Einar Mattsson trodde bostadsutvecklarna under början av 2000-talet 

att det skulle bli mer fokus på tillval, och att kunna erbjuda många olika tillval till 

bostadsköparen skulle ge företaget extra konkurrenskraft. Men så blev det inte, fokusen på 

tillvalen försvann i samband med att marknaden ökade och istället för att erbjuda tillval måste 

bostadsutvecklarna nu istället fokusera på kvadratsmarta lösningar.  

 

Respondent 12 på Viktor Hanson hade även en del egna tankar angående frånval. Respondent 

12 menar att de absolut fokuserar på vad bostadsköparen vill ha, men vad har bostadsköparen 

egentligen råd med?  

 

”Vill bostadsköparen ha ett häftigare kök eller ett extra sovrum? Hur mycket 

ökar lägenheten i kostnad med en massa extra val? Många bostadsköpare tycker 

inte att det är värt de extra pengarna om originalet är bra. Många kanske vill 

ha ett billigare boende. Kanske vill de hellre ha en ny bil eller en Thailandsresa 

istället för att få ett extra fint boende”. – Respondent 12 

 

 

Möjliga frånval idag 

Alla intervjupersoner förutom Respondent 11 på Peab PGS och Respondent 16 på Einar 

Mattsson påpekade att de redan idag erbjuder frånval i de fall där det är enkelt att göra det samt 

att det inte förhindras av regleringar. Till exempel påpekade Respondent 5 och 6 från Skanska 

att badrumskrokar och draperistång i badrummet är vanliga frånval. För dessa har 

bostadsköparen tre val, dels få dessa uppsatta, de kan också välja att endast få dem levererade 

eller helt enkelt inte levererade. Kapphylla är en sådan produkt som har gått från standard till 

tillval då Skanska upptäckte att nästan alla tog bort den så fort de flyttat in. 

 

Andra frånval som Skanska erbjuder är handtag, enkla garderober och duschväggar. Något som 

bostadsköpare ibland kan be om är att inte ha ett skåp i badrummet. Respondent 7 på Skanska 

sa dock att då el måste finnas i skåpet blir det problem som bostadsköparen kanske inte tänker 

på. Detta är något som även Respondent 13 på Victor Hanson och Respondent 14 på Bonava 

påpekade. Ibland är det möjligt att göra undantag givet att belysningen sitter utanför skåpet. 

Respondent 14 påpekade emellertid att i vissa kommuner exempelvis Sundbyberg, där hen nu 

har ett projekt, är det inte möjligt att kompromissa med förvaringen. Detta beror på att 

kommunen har strikta krav på att alla nybyggda lägenheter måste ha goda 

förvaringsmöjligheter. I de fall där förvaring kan vara ett frånval får bostadsköparen skriva på 

ett separat avtal som påvisar att bostadsköparen inte önskar skåpet. 
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Respondent 9 och 10 på Peab påpekade att de i vissa projekt kan erbjuda frånval. Till exempel 

garderober. Om de då frångår BBR vill de ha godkännande från besiktningsmannen och 

underskrift från bostadsköparen att de frångår BBR. Det brukar emellertid inte vara möjligt att 

byta placering på garderober. Orsaken är att det brukar innebära mer jobb då de måste 

undersöka att det funkar med tillgängligheten. För det mesta är planlösningen väldigt styrd och 

oftast finns inga möjligheter att lägga till eller ta bort väggar. Detta beror dock på vilken typ av 

projekt det är och vart det är lokaliserat. Tillvalen i stort skiljer sig från projekt till projekt. 

 

Respondent 16 på Einar Mattsson sa att de i dagsläget inte erbjuder några frånval. Respondent 

11 som jobbar på Peabs PGS påpekade att de sällan erbjuder några tillval eller frånval. Detta 

beror på att deras kök och badrum prefabriceras i fabrik. Ofta läggs beställningarna på dessa 

redan innan bostadsköparen har kommit in i bilden. Respondent 11 ansåg dock att detta inte är 

något större problem då Peab PGS oftast fokuserar på att bygga i B- och C-lägen. Kundkretsen 

består då oftast av personer som flyttar från hyresrätt till bostadsrätt och att dessa oftast är nöjda 

så länge som det är nytt och fräscht. Tillval av fristående installationer såsom olika spisar med 

mera kan dock vara möjligt att göra.  

 

Möjliga tillval idag 

Respondent 16 från Einar Mattsson berättade att de erbjuder få tillval, men att de bygger med 

en hög standard. Eftersom det ofta är dyrt och omständigt med tillval kan de kostnader som 

sparas in istället läggas på högre kvalité, såsom stenbänkar i köket som standard. Respondent 

12 och 13 från Viktor Hanson berättade att de erbjuder olika mängd tillval i olika projekt. I 

småhusen har de satsat på en hög standard och inga tillval alls, något de anser fungerar bra. Det 

beror till stor del på att Viktor Hanson vill kunna göra samma sak många gånger och på så sätt 

uppnå en hög kvalitet och undvika misstag. Fokus är även att kundgruppen ska finna boendet 

prisvärt och funktionellt för en familj. I lägenheterna erbjuder de oftast flera olika tillval såsom 

kakel, skåpluckor med mera. Här kan de ofta även erbjuda öppen eller stängd planlösning, något 

som då måste bestämmas tidigt i projektet.  

 

Vidare skiljer sig ofta antalet tillval från projekt till projekt på grund av läget. I Viktor Hansons 

projekt i Haninge erbjuds inga tillval alls. I andra mer exklusiva projekt är bostadsköparna mer 

kräsna och vill ha fler val. Respondent 12 gav ett exempel på ett mindre projekt på Lidingö där 

bostadsköparna i princip hade fria val och att i deras projekt i Norra Djurgårdsstaden ser de att 

många bostadsköpare gör tillval oavsett storlek på lägenhet. Vidare anser Respondent 13 att det 

är lättare att erbjuda många val i mindre projekt. 

 

Respondent 15 som arbetar på Bonava berättade att de erbjuder sina småhuskunder flera tillval. 

I Bonavas småhusprojekt kan bostadsköparna välja till extra sovrum och braskamin, sen finns 

det olika paket för till exempel kök. Även inom paketen finns det vissa alternativ att välja 

mellan, såsom olika bänkskivor. Möjligheterna till tapetsering och dylikt har dock försvunnit. 

Badrummen tillverkas på fabrik långt i förväg och är således alltid standard, på samma sätt som 

de är hos Viktor Hanson.  
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Tillvalsmöjligheterna på Bonavas lägenheter ser lite annorlunda ut i jämförelse med småhusen, 

enligt Respondent 14 då i lägenheterna erbjuds bostadsköparna fler val. Tidigare har Bonava 

haft två grundstilar och sedan många tillval. Något som gjorde det svårt med inköp, speciellt 

efter att Bonava bröts loss från NCC. Ibland kunde vissa tillval utgå innan projekten blev klara 

och ibland var materialen svåra att få tag på. Det fanns dessutom en risk att bostadsköparna 

blev missnöjda med hur deras valda material passade varandra då de hade svårt att se helheten. 

 

Bonava har därför övergått till att erbjuda bostadsköparna fem olika grundstilar och sen ett fåtal 

tillval utöver det (såsom bänkskivor, stänkskydd etc.). De stilar bostadsköparna kan välja 

mellan är alltid detsamma, även när de bygger utomlands. I lägenheterna finns vidare ofta tre 

olika planlösningar för bostadsköparna att välja mellan (i varje fall i större lägenheter). De olika 

planlösningarna är exempelvis stängd eller öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, 

varierande storlek på sovrum med mera. Ibland är de olika planlösningarna tillval och ibland 

ingår de. De väggar som väl byggs har alltid el i sig och sätts innan golvet. Detta innebär att 

om bostadsköparen i efterhand vill flytta en vägg måste hen även lägga om golvet. 

 

Peab har idag vissa tillval men inga specifika paket enligt Respondent 9 och 10. Planen är att i 

framtiden ta in specifika paket på kök och badrum. De tror att paketen kommer att göra att 

bostadsköparna vågar göra fler tillval. Genom att ha paket som visar hur olika alternativ ser ut 

kommer nog fler bostadsköpare våga välja lite mer än bara vitt. Idag får bostadsköparna en 

katalog där de kan kryssa i vad de vill ha och det förs sedan in i ett Exceldokument. Det gör det 

svårt för bostadsköparna att få en överblick över hur deras val kommer att se ut i verkligheten. 

 

Skanska har en stor tillvalskatalog på sina projekt för att bostadsköparna ska känna sig nöjda. 

Respondent 6 på Skanska påpekade att de ser många tillval som en stor konkurrensfördel. Alla 

tillval de erbjuder uppfyller även kraven för Svanen, från bostadsrättsföreningen, produktionen 

och oftast bostadsköparen. De försöker även alltid ha några kostnadsfria tillval så att alla 

bostadsköpare kan anpassa sina lägenheter. I vissa fall kan bostadsköparna även tillåtas att 

lägga till väggar men det måste ske tidigt i processen. Respondent 5 och 6 påpekade vidare att 

oftast har Skanskas lägenheter olika planlösning beroende på vart i huset de ligger. Detta 

möjliggör för bostadsköparen att välja den planlösning de gillar mest. 

 

Efterfrågan på fler val 

Samtliga intervjupersoner påstod att nästan alla deras bostadsköpare är nöjda med sina 

lägenheter då de är byggda med en hög standard. Respondent 13 från Viktor Hanson påpekade 

att i många projekt är bostadsköparna nöjda så länge det är nytt och fräscht. Något som dock 

ofta efterfrågas hos alla bostadsutvecklare är stenbänkar i kök och badrum. Trots den stora 

efterfrågan är det endast Einar Mattsson som erbjuder en stenbänkskiva som standard, vilket de 

även gör i sina hyresrätter då de anser att stenbänkar är tåligare än andra bänkar. Enligt 

Respondent 10 på Peab erbjuds stenbänkskiva som tillval i Peabs finare projekt. Detta är något 

Peab anser sig förlora pengar på då bänkskivorna är dyra och det är stor risk att de går sönder. 

De övriga bostadsutvecklarna erbjuder inte stenbänkar ens som tillval. Enligt Respondent 6 

erbjuder Skanska inte stenbänkar då de är ömtåliga och lätt kan gå sönder vid montering eller 

leverans. Ifall bostadsköparen spiller mycket finns det även risk för fula vattenfläckar.  
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Intervjupersonerna på Skanska ansåg inte att bostadsköparna efterfrågar fler val än vad Skanska 

erbjuder. Detta tror de framför allt beror på att Skanska har en stor tillvalskatalog redan idag 

som tillåter bostadsköparna en stor variation av inredning. Skanska försöker enligt Respondent 

7 alltid att möta bostadsköparnas önskemål så gott de kan. De har valt att inte längre limma 

bänkskivor utan skruvar dit dem för att bostadsköpare lättare ska kunna plocka bort dessa ifall 

de så önskar. Respondent 12 och 13 som jobbar på Viktor Hanson tog upp att deras 

bostadsköpare har fått göra frånval på deras standardbänkskiva och istället själva fått sätta dit 

en stenbänkskiva innan slutbesiktningen. Det är emellertid inget som erbjuds i vanliga fall. När 

det kommer till ansvar och garantier för stenbänken är det bostadsköparen själv som ansvarar 

för skadan om den själv har orsakat den vid montering.  

 

Bonava har också varit med om flertalet bostadsköpare som efterlyser stenbänkar. Respondent 

14 berättade att marmor, granit med mera ej finns som tillval, dels för att det är dyrt och dels 

för att det är så känsligt material. Då många av Bonavas bostadsköpare vill ha stenbänk ändå 

rekommenderar Bonava bostadsköparna att välja standardalternativet som är en laminatskiva 

och sedan ta bort denna. Bostadsköparna argumenterar då över hur en byggnad kan vara 

Svanenmärkt om bostadsutvecklaren förespråkar omedelbar renovering. Respondent 14 menar 

att det rent ekonomiskt inte är hållbart för företaget att erbjuda specifika lösningar för varje 

bostadsköpare. Respondent 15 på Bonava påpekade också att till skillnad från Skanska så kan 

Bonava ej erbjuda endast fastskruvade bänkar i köket för att det ska vara enkelt för 

bostadsköparna att ta bort. Bonava både skruvar och limmar alltid sina bänkar då de måste hålla 

långsiktigt.  

 

Respondent 15 på Bonava upplever också att flertalet bostadsköpare efterfrågar köksö, något 

som flera lägger till i efterhand när de inte får lägga till det som tillval. Respondent 15 menar 

dock att det kan vara svårt att få till köksöar på ett bra sätt då byggreglerna vill att vatten och 

spis ska vara på samma ställe, något som annars kan ställa till det vid besiktningen. Därför 

erbjuder Bonava inte köksöar.  

 

Respondent 7 och 8 på Skanska har även stött på bostadsköpare som efterfrågat olika stilar på 

överskåp och underskåp i köket. Till exempel vita överskåp och svarta underskåp. Detta är inte 

möjligt hos Skanska idag men de undersöker om det är något de skulle kunna erbjuda i 

framtiden. Respondent 9 och 10 på Peab berättade att de erbjuder vitvaror i olika färger (vit 

eller rostfri) dessa får bostadsköparen matcha hur de vill vilket verkar vara unikt för Peab.  

 

Respondent 9 och 10 på Peab påpekade att en vanlig sak som efterfrågas men som inte erbjuds 

i form av tillval är integrerad diskmaskin. Då detta inte erbjuds vill bostadsköparna istället 

slippa diskmaskin i form av frånval. Det är inte något som är möjligt idag. Bostadsköparna 

väljer då oftast den billigaste diskmaskinen och säljer denna vid inflytt. En del vill även ha 

exempelvis en ismaskin i frysen vilket inte erbjuds av Peab. Bostadsköparna får då välja en 

annan frys som de sedan får sälja eller slänga när de flyttar in.  
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5.2.2 Problem med frånval  

Intervjupersonerna såg flera potentiella svårigheter med frånval. Till exempel påpekade 

Respondent 5 och 6 från Skanska vilka stora problem det skulle bli ifall en bostadsköpare gjort 

frånval för låt säga 200 000 kronor och sedan inte flyttar in.  

 

”Hur ska vi få lägenheten såld till någon annan ifall lägenheten inte har ett kök? 

Vad kommer att gälla med garantier om kunden väljer bort köket, vart slutar 

Skanskas ansvar och vart tar bostadsköparens och föreningens ansvar vid?”  

– Respondent 6 

 

När frågan kring frånval av innerväggar togs upp med Respondent 5 och 6 som jobbar på 

Skanska sa de att det är svårt att ta bort innerväggar då det går el i dem. Elkonsulten måste rita 

om, arkitekten måste ändra alla bygghandlingar med mera. Det blir vidare svårt för bygget när 

de beställer in saker som inte används då beställningarna genomförs långt i förväg. Det handlar 

således mer om störningen än pengafrågan, speciellt i större projekt. Vidare ansåg Respondent 

15 på Bonava att det skulle vara svårt att exempelvis lägga in el i golvet istället för i väggarna 

för att få till enkla frånvalsväggar. Bostadsutvecklarna får istället troligen lägga elen i taket 

vilket skulle innebära lägre takhöjd och eventuellt en förlorad lägenhet. Även de icke-bärande 

tillvalsväggar ligger elen i väggen på grund av att det måste ha en lampknapp i direkt anslutning 

till dörren. 

 

Respondent 15 på Bonava berättade vidare att om frånval i större skala ska vara möjligt måste 

det gå att säkerställa att fabriken gör rätt. Till exempel att elen dras i rätt väggar om det är olika 

i olika hus (småhus). Inredningskoordinatorerna måste se till att alla val, relationshandlingar 

med mera skickas in i tid och till rätt ställe. Frånval skulle således kosta en hel del extra. 

Respondent 15 tror därför att den kostnad frånval skulle medföra för att motivera 

bostadsutvecklaren är alldeles för hög för att bostadsköparen ska kunna betala den. 

 

Åsikter om Boverkets byggregler 

Vid frågan ifall de anser att BBR är bra eller dåliga svarade alla intervjupersoner både och. De 

anser att det finns många regler och att en del av dessa försvårar bostadsutvecklarnas arbete. 

Reglerna gör det bland annat svårt för företagen att erbjuda frånval i kök då det finns krav på 

att köket måste ha en viss arbetsyta med mera. Respondent 8 från Skanska påpekade vidare att 

enligt vad hen vet finns det inga krav på överskåp i köket. Respondent 8 inflikade här att det 

finns belysning i skåpen och vart denna skulle ta vägen om skåpen försvinner visste hen inte. 

Det kan därför vara svårt att plocka bort skåpen och till exempel bara erbjuda öppna hyllplan i 

köken. 

 

Respondent 12 från Viktor Hanson berättade att reglerna ofta gör att de har problem med vart 

de ska placera väggarna. Detta då en och samma vägg kan göra att bostaden klarar 

ventilationskraven men inte kravet för ljusinsläpp i lägenheten. Detta gör att bostadsutvecklarna 

noggrant måste planera vart de placerar väggarna för att klara båda kraven. Där de vet att de 

klarar av bägge kraven erbjuder de vanligtvis extraväggar som tillval. Vill bostadsköparen i 

efterhand sätta upp en vägg får den göra det utan att det finns samma ljuskrav.  
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Respondent 14 från Bonava talade om att regleringarna i BBR till största del är en fördel. Det 

gör att slutprodukten har en hög standard och att bostadsköparen kan bo där länge utan att 

behöva renovera. Hen håller dock med om att vissa krav känns föråldrade, såsom krav på 

hängyta. Vidare fann Respondent 15 på Bonava att regleringen om tillgänglighet för 

rullstolsburna oftast försämrar för de som inte är rullstolsburna. Exempelvis att hissknappar 

måste sitta långt ner, vilket är osmidigt för alla som inte sitter i rullstol. Speciellt för äldre 

personer som riskerar att ramla när de ska trycka på knappen. Ett annat exempel är regleringen 

av handikappanpassade badrum. Respondent 15 tyckte att denna reglering inte borde gälla för 

alla studentlägenheter där kostnader ska hållas ner och det handlar om små ytor. Bättre vore det 

istället om bara vissa lägenheter vore anpassade men inte alla. Respondent 10 på Peab sa även 

att tillgänglighet inte ska behöva vara lika strikt i lägenheter som är 35 kvadratmeter eller 

mindre. 

 

Respondent 10 på Peab svarade att BBR är bra som grundregler att luta sig mot då 

bostadsutvecklaren kan berätta för bostadsköparen varför de gör som de gör, något även 

Respondent 16 på Einar Mattsson tog upp. Respondent 9 på Peab ansåg även att det blir svårt 

att veta vad som ska besiktas om besiktningsmannen inte har reglerna i BBR att förhålla sig till. 

Respondent 16 på Einar Mattsson reflekterade över att på 1990-talet då staten finansierade 

bostadsbyggandet var det mer förståeligt att de skulle få vara med att påverka. Idag känner hen 

att BBR har en föråldrad syn på bostaden, absolut att byggnaden ska klara alla de krav som 

finns för brand och liknande men lite mer flexibilitet skulle inte skada.  

 

När det kommer till ansvar och garantier måste bostadsutvecklarna enligt lag ha en 

femårsgaranti på sina fastigheter. Ifall bostadsköparen skulle välja att renovera köket och 

exempelvis byta ut bänkskivan så ansvarar bostadsköparen om det blir några skador på 

exempelvis kaklet. Därför avråder Respondent 5 och 6 från Skanska bostadsköpare från att 

renovera de första fem åren. Skulle bostadsköparen trots detta välja att renovera finns det en 

risk att bostadsutvecklaren ändå måste betala eventuella skador på grund av garantin.  

 

Exempel från verkligheten 

Många av de intervjuade företagen har vid något tillfälle försökt att erbjuda frånval utan alltför 

lyckade resultat. Respondent 7 och 8 från Skanska berättade att processen för att införa en ny 

produkt hos Skanska tar lång tid. Skanska måste kontrollera att deras krav på produkten är 

uppfyllda innan en ny produkt kan erbjudas. För några år sedan hade Skanska en bostadsköpare 

som ville ha en glasskiva som stänkskydd i köket. Skanska kunde emellertid inte erbjuda 

glasskivan då de inte hunnit kontrollera den. De erbjöd därför bostadsköparen en tillfällig 

lösning och målade väggen med våtrumsfärg. Denna lösning skulle hålla i de två veckor det 

skulle ta för bostadsköparen att sätta dit en glasskiva. Något bostadsköparen var väl införstådd 

med. Vid tvåårsbesiktningen fick Skanska emellertid reda på att bostadsköparen aldrig satte 

upp glasskivan. Bostadsköparen tyckte att färgen dög och hade sedan inte gjort något mer. 

Vilket i sin tur innebar att hela köket var fuktskadat och behövde renoveras. Trots separat avtal 

om att det var bostadsköparens ansvar att sätta upp stänkskyddet blev Skanska ändå tvungna 

att betala för renoveringen. Denna lösning erbjöds därav inte till fler bostadsköpare.  
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Ett annat exempel på problem med frånval som togs upp under intervjuerna var att saker 

installeras trots att de inte skulle det. Respondent 12 och 13 på Viktor Hanson berättade att de 

tidigare erbjöd tre alternativ kring handdukskrokar. Antingen fick bostadsköparen 

handdukskrokarna uppsatta enligt ritning, inte uppsatta alls eller så kunde en snickare komma 

dit och sätta upp dem på valfri plats i efterhand. Problemet som uppstod var att det ibland gick 

lite snabbt i vissa projekt då snickarna satte upp alla krokar enligt ritning. Då detta innebar mer 

krångel och bråk än nödvändigt har Viktor Hanson nu gjort så att alla krokar alltid installeras 

enligt ritningarna.  

 

5.2.3 Ekonomi vid frånval  

På frågan om hur bostadsutvecklarna tror den ekonomiska aspekten påverkar deras beslut att 

erbjuda flera tillval och frånval svarade Respondent 6 från Skanska att priserna på lägenheterna 

skulle vara tvungna att höjas. Anledningen till detta är för att fler tillval och möjlighet till 

frånval skulle innebära mer administrativt jobb. Att erbjuda frånval skulle enligt Respondent 6 

även medföra längre byggtider samt problem med bland annat garantier. Denna åsikt delades 

även av Respondent 7 och 8 på Skanska. Respondent 8 tog även upp att det känns fel att ta 

betalt för ett frånval. Vilket även Respondent 13 från Viktor Hanson höll med om. Respondent 

9 på Peab sa att hen hellre vill erbjuda en tillvalsvägg än en frånvalsvägg. Enligt Respondent 9 

är den stora kostnaden inte inredningen, varav att erbjuda frånval inte skulle påverka kostnaden 

avsevärt. Däremot går det fortare att göra likadant i alla lägenheter vilket bostadsutvecklarna 

vinner på ekonomiskt.  

 

Andra svårigheter som skulle kunna uppstå om frånval blev vanligare är enligt Respondent 15 

på Bonava att det skulle kunna påverka bostadsutvecklarnas mängdrabatter vid uppköp. 

Respondent 15 förklarade att Bonava ska börja köpa in samma kök till alla åtta länder. Detta 

ger såklart Bonava stora mängdrabatter. Det skulle därför bli ännu dyrare för bostadsköparen 

som vill köpa originalutbudet om det blir så pass vanligt med frånval att bostadsutvecklarnas 

mängdrabatter påverkas.  

 

Respondent 14 på Bonava berättade att hen tror att kostnaden som bostadsköparen skulle kunna 

tänka sig att betala extra för frånval inte står i relation till vad det kostar för företaget att erbjuda 

frånval. Det är helt enkelt mer kostnadseffektivt att bygga lika överallt. Respondent 16 på Einar 

Mattsson sa att det självfallet är mer ekonomiskt att bygga likadant istället för att krångla med 

tillval där eventuella fel kan bli dyra.  
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5.2.4 Miljöaspekten vid frånval  

Idag bygger de flesta bostadsutvecklare med någon sorts miljöcertifiering. Respondent 5 och 6 

berättade att Skanskas vision är att alla deras byggnader ska vara Svanenmärkta, en certifiering 

även de flesta andra bostadsutvecklare använder sig av idag, alternativt övergår till, se figur 7. 

Att en byggnad är Svanenmärkt innebär enligt Respondent 6 att 70-80% av snickerierna ska 

vara Svanenmärkta för att klara kraven. Ifall bostadsköparen under själva byggprocessen skulle 

få bygga sina egna kök och badrum skulle det eventuellt bli svårt för ska fastigheten att klara 

alla krav som Skanska vill uppnå. Skanska kan emellertid endast påverka fastigheten innan de 

lämnat över den till bostadsrättsföreningen. Även om Skanska levererar en Svanenmärkt 

byggnad kan bostadsköparen efter tillträde bygga om med produkter som ej är Svanenmärkta 

och huset i sig kommer fortfarande ha Svanenmärket då det endast innebär att Skanska levererar 

ett Svanenmärkt hus. 

 

 
Figur 7: Procentuell fördelning av miljöcertifiering. 

 

På frågan om miljöcertifiering är något som efterfrågas av bostadsköparna svarade alla 

intervjupersoner nej. Svanenmärkningen anses snarare viktigt ur konkurrenssynpunkt, speciellt 

då alla andra använder sig av det. Respondent 7 och 8 från Skanska påpekade emellertid att 

deras bostadsköpare börjar bli mer intresserade. De tror att det kan ha att göra med att Skanska 

satsar på Svanen i sin marknadsföring. Vidare tror Respondent 7 och 8 att bostadsköparna ser 

Svanenmärkningen som en indikation på att huset är miljövänligt byggt och fritt från 

miljöfarliga och giftiga ämnen. 

 

Respondent 11 på Peab PGS berättade att tidigare har Peab byggt enligt Miljöbyggnad men att 

de övergår till Svanen. Anledning till detta är att Svanen är ett begrepp som många 

bostadsköpare känner till. Vidare ansåg Respondent 11 att det låter bättre att säga att huset är 

Svanenmärkt än att säga att huset uppnår Miljöbyggnad brons. De flesta bostadsrättsköpare 

ifrågasätter då oftast varför huset inte uppnått Miljöbyggnad guld. Respondent 10 resonerade 

vidare att det känns tråkigt att miljöcertifieringen ibland sätter begränsningar såsom att 

golvvärme inte alltid kan erbjudas på grund av energikraven.  
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Respondent 12 på Viktor Hanson berättade att de bygger Miljöbyggnad ibland och undersöker 

att bygga sina småhus enligt Svanen. De vill bygga miljöcertifierade hus både på grund av 

bostadsköparna och för att det känns bättre i hjärtat. Om det inte medför stora kostnader, varför 

inte göra det? Det är dessutom bra konkurrensmässigt. Bygger företaget enligt Miljöbyggnad 

måste intyg skickas in ibland för att certifikatet ska finnas kvar, det behövs inte med Svanen. 

 

Respondent 14 berättade att Bonava använder sig av Svanen. Respondent 14 anser att det vore 

bra om Svanen även såg till livscykeln. Något som kan vara problematiskt då folk måste ha rätt 

att renovera. Enligt Respondent 14 borde bostadsrättsföreningen kunna ha krav på att Svanen 

ska fortsätta gälla även efter tillträde. Respondent 14 anser emellertid inte att det är många 

bostadsköpare som efterfrågar Svanen, men att det ger en bra kvalitetsstämpel.  

 

Respondent 14 på Bonava sa att hen anser att alla bostadsutvecklare sporrar varandra till att 

Svanenmärka sina hus. Detta är något Respondent 15 på Bonava höll med om. Respondent 15 

anser dock att Bonava knappt marknadsför att de bygger enligt Svanen. Att bygga enligt Svanen 

gör att priset blir dyrare då de måste använda rätt produkter, varav Respondent 15 påpekade att 

Bonava borde marknadsföra det mer. Bostadsköparna väljer emellertid oftast boende efter läge, 

planlösning och pris, inte miljöcertifiering. Tidigare har Bonava använt sig mer av 

Miljöbyggnad. Enligt Respondent 15 är Miljöbyggnad en bra certifiering men för att uppnå 

Miljöbyggnad guld är kravet att cirka 50% av de boende svarar på en enkät, varav 80% måste 

vara nöjda. Det går alltså inte att garantera certifiering och bland annat därför har Bonava valt 

att övergå till Svanen.  

 

De flesta bostadsutvecklare bygger alltså enligt Svanen, alternativt är påväg att övergå till 

Svanen. Ett företag som valt att fortsätta med Miljöbyggnad är Einar Mattsson. Enligt 

Respondent 16 på Einar Mattsson bygger de med målet att få Miljöbyggnad guld men det blir 

oftast silver. Detta beror bland annat på att de enkäter som bostadsköparna måste fylla i för att 

få guld inte fylls i. Vid frågan om varför de valt att fortsätta med Miljöbyggnad när de flesta 

andra företag övergått i Svanen svarade Respondent 16 att de anser att Miljöbyggnad guld är 

bättre, Svanen är emellertid mer känd av bostadsköpare varav Svanen är bättre som 

marknadsföring.  
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5.2.5 Övriga aspekter om frånval 

 

Prefabrikat 

Peab PGS:s kök och badrum är alltid färdigmonterade och sätts in innan ytterväggarna är på 

plats. Kakel, klinker, köksluckor med mera är ofta bestämt sen långt innan bostadsköparen 

kommer in i bilden. Detta lämnar få eller inga möjligheter till större tillval/frånval. Genom att 

bygga prefabricerat kan företaget minska sina byggtider och det är betydligt mer 

kostnadseffektivt. I dagsläget bygger Peab PGS främst på B- och C-lägen där bostadsköparna 

inte har lika stor plånbok att handla för. Oftast är bostadsköparna bara nöjda med att få något 

nytt och fräscht. Respondent 11 tror att allt mer av Peabs byggnader kommer byggas med 

prefabrikat i framtiden. 

 

Av alla företagen som intervjuades var Peab PGS det enda företaget som använde sig helt av 

prefabrikat. Enligt Respondent 16 på Einar Mattsson kommer allt fler bostäder vara 

prefabricerade i framtiden. Respondent 16s uppfattning var också att kvalitén var högre i de 

badrum som prefabriceras då bättre vinklar och ljus ledde till noggrannare uppsättning av bland 

annat kakel. Respondent 14 på Bonava sa att de ännu inte bygger sina flerbostadshus med 

prefabricerade kök och badrum. I småhusen är badrummen prefabricerade för att processen ska 

gå snabbare. Viktor Hanson var ett annat företag som funderat på prefabricerade badrum men 

ännu inte genomfört det.  

 

Bostadsrättsföreningen 

Vem är det egentligen som bestämmer standarden i lägenheterna? Är det bostadsrättsföreningen 

och vilka är det egentligen som är bostadsrättsföreningen? Enligt Respondent 5 på Skanska är 

det bostadsrättsföreningen som väljer vilken nivå fastigheten ska ha och under byggprocessen 

består bostadsföreningen enligt Respondent 6 på Skanska av en opartisk styrelse. Denna 

styrelse tar reda på den aktuella målgruppen för projektet såsom barnfamiljer, pensionärer med 

mera.  

 

Enligt både Respondent 13 på Viktor Hanson och Respondent 14 på Bonava är det företagen i 

sig som bestämmer standarden för lägenheten. Det är även företagen som sätter ihop en 

förening fram tills inflytt i huset. Respondent 13 påpekade dock att det är 

bostadsrättsföreningen som äger alla lägenheterna, vilket gör att de blir svårt för 

bostadsutvecklarna att göra vad de vill. Vad händer exempelvis med värdet på lägenheten om 

bostadsutvecklaren erbjuder frånval? Väljer bostadsköparen att renovera själv finns risken att 

de blir fel. För att undvika dessa fel ansåg Respondent 13 att föreningen bör ställa krav på att 

det måste vara en riktig rörmokare, elektriker eller snickare som bygger. 
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Frånval i andra länder 

Vid diskussionen om att i andra delar av Europa tar den boende med sig köket när de flyttar var 

Respondent 14 från Bonava tillsammans med Respondent 6 från Skanska åsikt att detta beror 

på regleringarna i Sverige. Respondent 14 berättade att Bonava levererar lägenheter utan både 

kök och badrum i Ryssland, något som där är standard. I Ryssland får bostadsköparen välja 

mellan antingen så kallad ”gray finish” eller ”white finish”. Där ”white finish” innebär vita 

väggar medan ”gray finish” är omålad grå betong. Bostadsköparen får sedan en lista över vilka 

kök som passar i lägenheten som de själv får köpa, alternativt välja till kök och badrum som 

tillval.  

 

Peab bygger endast i Norden men de får ofta frågan från nysvenskar om det kommer finnas 

vitvaror i lägenheterna. Detta visar på att den svenska byggkulturen är annorlunda mot andra 

delar av världen enligt Respondent 11 från Peab PGS. Einar Mattsson bygger endast i 

Stockholm och har därför inte tänkt på hur en annan lagstiftning än den som finns i Sverige 

skulle påverka deras byggnadssätt.  

 

Flexibilitet  

Respondent 8 på Skanska påpekade att de alltid försöker vara flexibla i den mån det går. 

Respondent 6 på Skanska berättade om ett projekt där en trea på 87 kvm hade två badrum men 

nästan ingen förvaring. Skanska förhandlade då till sig en alternativ planlösning som bara hade 

ett badrum och det andra badrummet blev istället en klädkammare. Denna planlösning fick 

bostadsköparna kostnadsfritt och det var flera som valde detta alternativ istället för två badrum. 

 

Einar Mattsson bygger enligt Respondent 16 med tung stomme vilket medför att de inte kan 

vara speciellt flexibla. I byggbranschen pratas det nuförtiden om att det varannan vecka bor 

fyra barn i lägenheten och då skulle flexibla boenden vara bra. Einar Mattsson är emellertid 

relativt konservativa i sitt tänkande och är inte de som utvecklar nya boendelösningar i störst 

grad. Trots att vissa bostadsutvecklare anstränger sig för att erbjuda alternativa planlösningar 

är det inte säkert att bostadsköparna väljer det. Peab erbjöd till exempel ett fint loft för 30 tusen 

kronor i ett projekt där takhöjden i de översta våningarna var hög. Loftet tog lång tid att 

projektera fram och det hade en hög standard. Trots detta var det nästan inga bostadsköpare 

som valde till detta. Flera av de som var intresserade verkade anse att de hellre skulle bygga 

detta själva i efterhand. Detta gör att Peab tappar motivationen till att anstränga sig med flexibla 

lösningar om det ändå inte lönar sig eller uppskattas av bostadsköparen. 

 

Vid frågan om Skanska skulle kunna göra någon temporär lösning i köket svarade Respondent 

5 från Skanska att det finns köksmoduler som går att plocka bort. Dessa kök funderar Skanska 

på att ta in i sitt sortiment. Modulerna är emellertid dyra och Respondent 5 tror inte att det 

skulle vara en ekonomiskt hållbar lösning att erbjuda bostadsköparna att företagen plockade 

bort modulerna vid inflytt åt bostadsköparen. Ett mer hållbart alternativ skulle vara att installera 

denna typ av kök så att bostadsköparna själva enkelt kunde plocka ner och sälja vidare köken 

om de inte ville ha dem.  
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5.2.6 Slutliga tankar och framtiden 

 

Dagens avsvalnade marknad 

På frågan ifall bostadsutvecklarna har märkt av den avsvalnade marknaden svarade Respondent 

6 från Skanska att det är en stor skillnad mot för några månader sedan. Ett av Skanskas projekt 

som startade försäljningen innan jul har sålts ut till 80%, medan i ett annat projekt i samma 

område som startade försäljning senare knappt har sålt alls. Respondent 6 menade att vid en 

osäker marknad vågar inte bostadsköpare binda sig två år i förväg. Respondent 14 från Bonava 

har stött på samma problem. I deras projekt i Nacka som har inflytt i juni detta år är fortfarande 

50% av lägenheterna osålda. Respondent 14 påpekade vidare att hittills har de fått alla 

lägenheterna sålda i andra projekt även fast det nu istället sker närmre tillträdesdagen än 

tidigare, hen tror det samma kommer gälla detta projekt. Anledningen till att fler väntar har 

också att göra med att de inte kan få lånelöfte innan de sålt sin tidigare bostad. Respondent 14 

tror därför att ifall marknadsläget håller i sig måste Bonava bli mer flexibla.  

 

Respondent 10 på Peab sa att de inte har påverkats nämnvärt av den avsvalnade marknaden än. 

Det som Peab har märkt är att det tar längre tid innan lägenheterna säljs. I de fallen får 

Respondent 10 själv välja tillval vilken hen gör efter vad tidigare bostadsköpare valt och tillval 

som är svårare att ändra senare exempelvis golvvärme och kakel i badrum. Mindre viktigt är 

det med kakel i kök och bänkskiva. Respondent 16 på Einar Mattsson instämde med att trots 

att marknaden börjat svalna av får de fortfarande allt sålt till det tilltänkta priset. Tidigare har 

priserna ofta höjts i varje nytt projekt då många spekulationsköpare varit inblandade och trissat 

upp priserna på marknaden, detta tror hen inte är fallet längre. 

 

Vid en eventuell lågkonjunktur 

Vid frågan över hur bostadsutvecklarna tror att en eventuell lågkonjunktur kan komma att 

påverka möjligheten till frånval svarade Respondent 12 från Viktor Hanson att om 

konjunkturen sjunker kommer det att innebära stora skillnader. Bland annat skulle 

bostadsutvecklarna behöva konkurrera mer om bostadsköparna vilket skulle leda till att finare 

lägen skulle få fler valmöjligheter medan mindre fina lägen skulle få nöja sig med 

standardsortimentet då pengarna inte finns där. Respondent 6 från Skanska hade samma åsikt 

om att bostadsutvecklarna skulle behöva bli mer flexibla vid en lågkonjunktur. Vilken 

Respondent 6 själv upplevde under kraschen år 2000. Bostadsutvecklaren hen jobbade hos då 

(JM) betalade då månadsavgifter i 18 månader till den som var villig att köpa deras lägenheter.  

 

Respondent 14 på Bonava hade emellertid en annan uppfattning. Då Bonava redan erbjuder 

olika tillval tror hen inte att en lågkonjunktur kommer påverka dem i alltför stor utsträckning. 

Respondent 15 på Bonava tror emellertid att vid en lågkonjunktur kommer de få bygga på mer 

oattraktiva områden och sälja dessa billigare. Respondent 15 resonerade vidare att de kan bli så 

att bostadsutvecklarna måste vara öppna för diskussion angående tillval och eventuellt ge dessa 

gratis. Respondent 15 sa att hen exempelvis har valt till egna tillval i småhusen som 

bostadsköparen sedan får köpa till standardpris, detta för att inte ha tio identiska hus som är 

osålda.  

 



 

45 

 

 

Slutliga tankar om frånval 

På frågan om intervjupersonerna ansåg att det skulle vara möjligt för bostadsköparen att agera 

som sin egen underleverantör under byggtiden, och på så sätt installera valfritt kök, svarade alla 

att det inte var en bra idé. Respondent 5 och 6 på Skanska påpekade att det skulle medföra 

krångel bland annat gällande säkerhet. Risken att det dessutom skulle bli problem med 

leveranser eller dylikt skulle också öka. Vilket skulle leda till en osmidig process. Respondent 

6 berättade att vid ett tidigare projekt bad en bostadköpare att Skanska skulle sätta upp tapeter 

som bostadsköparen själv skulle köpa och leverera till byggplatsen. Skanska tillät detta men 

när det var dags att sätta upp dem så var tapeterna trasiga och de fick inte tag på köparen vilket 

försvårade situationen för Skanska. Således erbjuds inte detta alternativ längre. 

 

Den sista frågan om frånval var ifall bostadsutvecklarna varit med om bostadsköpare som 

slängde ut deras kök. Alla svarade att det var ovanligt men att det händer. Speciellt köksbänkar 

och garderober slängdes ut relativt ofta. Respondent 7 på Skanska berättade att de brukar 

försöka bygga på så sätt att köparna ska bli nöjda och ibland anpassa utbudet av tillval efter 

projektet. Respondent 7 hänvisade här till ett speciellt projekt i Fredriksdal där de missuppfattat 

målgruppen för projektet och därför valt inredning med för låg standard. Det visade sig att de 

flesta bostadsköpare köpt på grund av läget och att många totalrenoverade inredningen efter 

tillträde. Detta var självfallet ett unikt fall och deras mål är att ha ett utbud så att alla blir nöjda 

och inte renoverar alls. Slutligen påpekade många av de företag som intervjuades att frånval 

troligen skulle vara enklare att erbjuda i ägarlägenheter. 

 

Nedan finns en tabell som sammanfattar svaren på några av de mest diskuterade frågorna från 

intervjupersonerna. Svaren avser deras åsikter samt hur de bygger i dagsläget.  

 

X JA 

/   IBLAND 

-   NEJ 

 

 Tabell 8: Sammanställning av svaren på de mest diskuterade frågorna. 

  

 

  

                            Företag 
Frågor 

 
SKANSKA 

 
PEAB 

 
VIKTOR 
HANSON 

 
BONAVA 

 
EINAR 
MATTSON 

 Anser att stenbänkar är ömtåliga X X X X - 
 Anser att BBR är föråldrad / / / / / 
 Kök som frånval - / X - - 
 Badrum som frånval - - - - - 
 Bestämda stilar på kök/badrum / / - / / 
 Anser att garderober bör frånval X X X X X 
 Prefabricerade kök/badrum - / / / / 
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6. Analys 
Denna analys har baserats på kontraktsteorin som tagits upp under teorikapitlet. Utifrån denna 

teori har sedan resultatet från intervjuerna och till viss del litteraturen analyserats. 

 

6.1 Huvudman-agent problem 
Huvudman-agent problem är, som tagits upp i teorikapitlet, när en persons intressen styr dennes 

handlingar (Backhoff och Horst, 2016). Dessa handlingar kommer sedan att påverka andra 

personer, som i sin tur kan ha andra intressen. Huvudmannen är personen som anställer någon 

för att utföra ett arbete enligt dennes anvisningar medan agenten utför arbetet för en avtalad 

lön. Till exempel kan en bostadsutvecklare ses som huvudman och en yrkesarbetare ses som 

agenten, då denne utför ett arbete efter bostadsutvecklarens anvisningar, givet att den får lön.  

 

Vanligtvis är det relativt självklart vem som är huvudman och vem som är agent, men i situation 

mellan bostadsutvecklare och bostadsköpare är det lite svårare att urskilja vem som är vem. 

Bostadsutvecklaren kan ses som huvudman i det avseende att det är denne som bygger 

lägenheter och är därför den som gör de slutgiltiga besluten över vad som kommer byggas. Här 

kan kopplingar dras till intervjun med Respondent 16 på Einar Mattsson. Enligt Respondent 16 

erbjuder Einar Mattsson i dagsläget inga frånval och få tillval. De tillval som finns är 

förutbestämda av Einar Mattsson. Bostadsköparen får då välja om den vill ha den produkt som 

säljs eller gå någon annanstans. På så sätt sätter bostadsutvecklaren villkoren och kan således 

ses som huvudman. På ett annat sätt kan bostadsköparen ses som huvudman då det är denne 

som betalar för lägenheten och bestämmer vilken lägenhet den vill köpa. Bostadsutvecklaren 

måste uppfylla bostadsköparnas önskemål för att få bostaden såld. Speciellt i en svalnande 

marknad. Respondent 15 på Bonava tog till exempel upp att när marknaden svalnar måste de 

ibland tillåta bostadsköparna fler val för att få lägenheterna sålda än de hade gjort under 

högkonjunktur. 

 

Både bostadsutvecklaren och bostadsköparen kan även ses som agenter. Bostadsutvecklaren då 

denne bygger det marknaden vill köpa. Speciellt vid en svalnande marknad måste bostaden 

tillfredsställa bostadsköparens behov. Se exemplet med Bonava ovan. Samtidigt kan 

bostadsköparen ses som agent då denne inte kan få exakt det den vill ha utan är beroende av 

vad bostadsutvecklaren är villig att bygga. Denna komplicerade situation kan göra det svårt att 

dra en tydlig slutsats om vem som är huvudman och vem som är agent då det varierar från fall 

till fall. Hädanefter kommer emellertid bostadsutvecklaren alltid ses som huvudman och 

bostadsköparen som agent då detta är sant i majoriteten av fallen. 
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6.2 Dold information  
Dold information är när parterna som ingår ett avtal besitter olika mängd information och 

utnyttjar detta till sin fördel (Cabrales och Charness, 2011). Inom nyproduktion av bostadsrätter 

uppstår det vid flera olika tillfällen att bostadsköparen och bostadsutvecklaren inte besitter 

samma information. Vid ett så kallat förhandsavtal har bostadsutvecklaren mer information än 

bostadsköparen. Bostadsköparen måste då lita på den information som ges av 

bostadsutvecklaren i form av papper, broschyrer och muntligt. Bostadsutvecklaren kan därför 

välja att i första hand inte informera om sådant som inte är gynnsamt för företaget. Respondent 

9 och 10 på Peab ger ett exempel av detta då de ibland kan på bostadsköparens begäran göra 

frånval på exempelvis garderober, men att det inte presenteras som ett möjligt frånval för 

bostadsköparen. Frångår Peab då BBR måste de ha godkännande av besiktningsman och 

underskrift från bostadsköparen. Detta gör det till en omständig process varav det inte erbjuds 

direkt. 

 

Ett annat tillfälle då bostadsköparen inte är lika insatt i byggprocessen som bostadsutvecklaren 

är angående reglerna i BBR. Vid flertalet intervjuer med verksamma inom byggbranschen 

svarade de att de ansåg att reglerna i BBR var bra att ha som grund. Dels för att enkelt se vilka 

regleringar som finns men även för att hänvisa till ifall en bostadsköpare har extra önskemål. 

Bostadsutvecklaren kan få det att låta som att det som står i BBR är lag och måste följas till 

punkt och pricka istället för riktlinjer som ibland går att avstå ifrån genom en ansökan.  

 

Genom att beskriva BBR på detta sätt döljs information från bostadsköparna som inte är lika 

insatta i reglerna i BBR och därför litar på det bostadsutvecklaren säger. Självklart är det inte 

en garanti att en ansökan om frånsteg från BBR går igenom men bostadsutvecklaren vet att de 

rent tekniskt kan ansöka och få frånstegen godkända. Det handlar mer om ovilja till frånval och 

utdragna processer än det faktum att BBR är lagligt bindande. Ett exempel på detta var då 

Skanska gick med på att efter en bostadsköpares önskemål inte sätta in något stänkskydd i 

köket, då bostadsköparen ville sätta in det själv. Detta erbjöds aldrig igen då det ledde till att 

Skanska var tvungna att byta ut hela köket vid tvåårsbesiktningen, på grund av att 

bostadsköparen aldrig installerade något stänkskydd. Skanska har nu valt att säga nej varje gång 

en annan bostadsköpare kommer med ett liknande önskemål.   

 

Ett annat tydligt exempel på dold information vid köp av nyproduktion är då bostadsutvecklaren 

hänvisar sina begränsade valmöjligheter till bostadsrättsföreningen. Vid flertalet av 

intervjuerna nämnde intervjupersonerna att det är bostadsrättsföreningen som väljer vilken 

standard lägenheten ska ha och att bostadsutvecklaren inte har något annat val än att bygga efter 

den standarden. Respondent 14 på Bonava tog dock upp att bostadsrättsföreningen består av 

utvalda representanter från företaget fram till överlämnandet av huset. Genom att hänvisa valet 

av standarden på bostadsrättsföreningen döljer/missvisar de information från bostadsköparen.  
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6.3 Moral hazard  
Moral hazard innebär att en agent ofta gör mer vågade val om den vet att det är huvudmannen 

som bär risken om något skulle hända (Cvitanić m.fl., 2016). Den som bygger har ofta en större 

risk än den som köper. Eventuella fel som kan uppstå tas nästan alltid av bostadsutvecklaren. 

Exemplen på att så är fallet är många. Ett exempel på detta som togs upp vid flertalet intervjuer, 

bland annat med Respondent 7 och 8 på Skanska, är att vad händer om den som har beställt en 

massa tillval eller frånval under byggtiden skulle bryta kontraktet? Sannolikheten att 

bostadsutvecklaren kan sälja vidare denna lägenhet till någon annan till samma pris är låg.  

 

Ett annat exempel då bostadsutvecklaren stod för risken var då Skanska erbjöd sina 

bostadsköpare att leverera sina egna tapeter (Respondent 5 och 6, 2018). När det visade sig att 

dessa tapeter var trasiga blev det Skanska som fick stå för kostnaderna när projektet blev 

försenat. Det blev helt enkelt en risk för bostadsbyggaren då de tillät bostadsköparen att själv 

leverera tapeterna och således försenades hela processen då nya tapeter inte kunde tas fram 

snabbt. Vidare är bostadsutvecklaren större och starkare än bostadsköparen, vilket medför att 

det inte skulle se bra ut för dem att gå upp och vidta rättsliga åtgärder angående ansvar mot sina 

bostadsköpare. Något som de flesta bostadsköpare vet med sig och kanske till och med 

utnyttjar. Sannolikt är en bostadsköpare inte lika försiktig när bostadsutvecklaren står för 

risken, alltså ett typiskt moral hazard problem. 

 

Ett annat tydligt exempel på detta var i intervjun med Respondent 7 och 8 på Skanska. Som 

togs upp i avsnittet om dold information ovan hade Skanska vid ett projekt bostadsköpare som 

efterfrågade glasskiva som stänkskydd när dessa var helt nya på marknaden. Skanska gick sina 

bostadsköpare till mötes och lät dem själva installera detta stänkskydd efter inflytt. Vid 

tvåårsbesiktningen visade det sig att köparna aldrig installerade stänkskyddet och hela köket 

var tvunget att renoveras. Trots tydliga avtal om att bostadsköparen var skyldig till alla fel som 

kunde uppstå i samband med brister på stänkskyddet blev Skanska betalningsskyldiga. Här kan 

misstänkas att bostadsköparna visste att det inte skulle se bra ut för Skanska att rättsligt gå emot 

en enskild bostadsköpare. Det kan ses ett moral hazard spel där bostadsköparen utnyttjar det 

faktum att Skanska tar störst risk vid eventuella snedsteg.    

 

Då frånval inte är något som är öppet för bostadsköparen minskar bostadsutvecklaren sin risk 

vid eventuella fel som kan uppkomma. Då ingen erbjuder frånval kommer troligen inte heller 

efterfrågan att bli stor då bostadsköparna inte tror att det är möjligt. Enligt en artikel av Cvitanić 

med flera från 2016 måste en agent (i detta fall bostadsköpare) betala en stor tilläggskostnad 

för att kompensera för den moral hazard risk som kommer med huvudmannens 

(bostadsutvecklarens) första alternativ mot det alternativ som är näst bäst. Alltså för att få 

bostadsutvecklaren att välja ett mer riskfyllt alternativ måste bostadsköparen betala för risken 

plus en tilläggskostnad för att risken ska vara värd att ta. I detta fall handlar det om att betala 

för den risk tillval och frånval innebär. Undersöks sedan vad intervjupersonerna svarade på 

denna fråga, till exempel Respondent 15 på Bonava, framkom det att de flesta inte trodde att 

bostadsköparna någonsin skulle kunna betala tillräckligt för frånval att det skulle kompensera 

för alla risker och extrajobb som det skulle medföra. 
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Här kan vidare diskuteras att många bostadsköpare efterfrågar stenbänk i kök och badrum. Trots 

att bostadsutvecklaren vet detta är det sällan någon erbjuder det (förutom Einar Mattsson och i 

vissa fall Peab). Detta beror till stor del på kostnaden för bänken, risken för skador och 

försening vid installation samt slutligen risken att bostadsköparen förstör bänken genom till 

exempel vattenfläckar som sedan måste ersättas av bostadsutvecklarens garantier. Här finns 

också ytterligare en moral hazard risk i det faktum att marmor med mera är ett relativt 

fuktkänsligt material. Låt säga att bostadsköparen under garantitiden tröttnar på bänken 

alternativt bara är slarvig som person. Bostadsköparens oförsiktiga beteende kan då resultera i 

att bostadsutvecklaren måste ersätta något som inte borde blivit förstört vid normal användning 

under garantitiden. Bostadsköparen vet också med sig att bostadsutvecklaren hellre kommer att 

ersätta bänken än att riskera dålig publicitet genom att anklaga bostadsköparen för 

“skadegörelse”. Bostadsutvecklarna kommer här i de flesta fall endast att erbjuda billigare och 

tåligare material då det är billigare för dem och således mindre risk för att åka dit på garantin. 

Genom att dessutom föreslå för bostadsköparen att själv byta ut bänken försvinner deras ansvar 

helt i och med att bostadsköparen genomför egna renoveringar. 

 

6.4 Fångarnas dilemma 
Fångarnas dilemma är att personer i första hand alltid väljer den strategi som gynnar den själv 

mest (Stewart och Plotkin, 2012). Detta innebär att i första hand kommer båda parterna i ett 

samarbete alltid välja att göra så lite som möjligt och låta den andra parten göra så mycket av 

arbetet som möjligt. Framför allt då samarbetet bara sker vid ett tillfälle. Ska parterna däremot 

upprepa samarbetet gynnas bägge parter mer av att samarbeta på mer lika villkor redan från 

början.  

 

Fångarnas dilemma kan tänkas uppstå mellan bostadsutvecklaren och bostadsköparen då deras 

samarbete oftast bara sker en gång och att samma bostadsköpare sällan återkommer. Detta leder 

i sin tur till att relationen de skapat till varandra inte behöver upprätthållas efter att köpet är 

klart. Bägge parter kommer därav att anpassa sin strategi därefter, det vill säga att ingen av dem 

kommer att anstränga sig för en fortsatt bra relation. Bostadsutvecklaren kommer på grund av 

detta inte vara villig att ändra sina processer för bostadsköparen då det finns en stor risk att 

något går fel och att de då går med förlust. Till exempel påpekade Respondent 15 från Bonava 

att hen anser det osannolikt att Bonava kommer att börja erbjuda frånval av till exempel kök 

oavsett summan bostadsköparen är villig att betala för det. Det är helt enkelt för krångligt och 

för stor risk för att Bonava skulle anse att det var värt det. 

 

Fångarnas dilemma kan också uppstå mellan bostadsutvecklaren och bostadsköparen då det 

ofta finns många spekulanter till en lägenhet. Bostadsutvecklaren har av denna anledning inte 

samma incitament till att uppfylla en specifik spekulants önskemål som på en marknad där det 

bara finns en bostadsköpare. Bostadsutvecklaren har således valet att sälja bostaden till någon 

annan om en spekulant inte är nöjd med lägenheten. Respondent 16 på Einar Mattsson påpekade 

till exempel att de inte erbjuder några unika lösningar utan att vad du ser är vad du får.  
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Genom att bygga som det alltid byggts menade Respondent 12 på Viktor Hanson att företagen 

minimerar sina risker. Genom att däremot ändra på dessa processer och erbjuda specifika tillval 

och frånval till varje lägenhet uppstår en högre risk för bostadsutvecklaren, vilket nästan alla 

intervjupersoner som är verksamma i byggbranschen kommenterade. Många menar att det finns 

en stor risk att något inte går som planerat, att byggandet drar ut på tiden och att det byggs fel 

då snickarna inte gör samma sak överallt. Något bostadsutvecklarna inte är villiga att riskera 

för en unik bostadsköpare. 

 

Det finns även en risk att bostadsköparen inte fullföljer köpet eller säljer lägenheten under 

byggtiden och att den nya bostadsköparen inte uppskattar tillvalen/frånvalen som den tidigare 

bostadsköparen valt. Alla dessa situationer innebär en ökad risk att gå med förlust för 

bostadsutvecklaren. Detta talar alltså för att bostadsutvecklarna ska fortsätta bygga som de 

alltid gjort alternativt bygga alla lägenheter likadant då risken i det fallet är lägre (Da Rocha 

och Miron, 2018). Dessa risker är en stor anledning till att ett fångarnas dilemma problem 

uppstår på bostadsmarknaden. I en lågkonjunktur kan detta problem komma att minska då det 

finns färre personer att sälja bostäder till. Den som bygger måste då vara mer anpassningsbar 

efter bostadsköparens villkor vilket bland annat Respondent 15 på Bonava kommenterade.  

 

6.5 Nash equilibrium 
Oligopol där några få stora företag styr marknaden leder oftast till ett problem med Nash 

equilibrium (Kin Chung, 2009). Då alla företag bygger sin strategi på hur alla andra spelar och 

alla hela tiden spelar för att minimera risken och öka vinsten, är det osannolikt att en stor 

förändring ska ske på marknaden utan att något oväntat inträffar. Byggbranschen skulle kunna 

ses som ett bra exempel på en oligopolmarknad då några få stora företag har större delen av 

alla uppdrag och därav i princip styr hela branschen. Börjar till exempel Peab att bygg allt mer 

prefabricerat för att öka sina vinster och att de lyckas bra med detta kommer troligen snart 

Skanska, Bonava med flera att göra samma sak. De mindre företagen kommer troligen bli illa 

tvungna att gå i samma spår för att ens ha en chans att konkurrera om bostadsköparna, då deras 

priser skulle bli för höga och vinstmarginaler för små annars. Här kan även en tydlig trend ses 

i att bostadsutvecklarna minskar sina tillval.  

 

Respondent 16 på Einar Mattsson tog under sin intervju upp att i början på 2000-talet var tillval 

det alla pratade om. Nästan alla bostadsutvecklare hade ofantligt många tillval och ofta kunde 

de låta bostadsköparna att komma med egna produkter och lösningar. Detta visade sig innebära 

krångel i processerna då det blev förseningar, ökade kostnader med mera. Idag ses därför nästan 

det motsatta. Einar Mattsson har nästan inga tillval alls. Peab, Bonava och till viss del Skanska 

går allt mer mot att de erbjuder några få förbestämda stilar och ibland ytterligare några få tillval 

utifrån dessa. 
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Peab PGS bygger nästan allt på fabrik och allt fler företag lutar mot att göra samma sak då det 

ger smidiga processer, få fel, lägre kostnader och högre vinstmarginaler. Tillvalen försvinner i 

och med detta helt. Detta kan ses som ett tydligt exempel på Nash equilibrium. Alltså hur alla 

företag ändrar sina strategier efter hur alla andra “spelar”. Ytterligare ett tydligt exempel på 

detta är Respondent 15 på Bonavas kommentar att hen önskar att om Skanska börjar erbjuda 

fler frånval att de då berättar att de gör det och hur det är möjligt. Detta för att alla företag ska 

kunna hänga med i utvecklingen och eventuellt anpassa sin egen strategi. 

 

Ett annat tydligt exempel på Nash equilibrium är att nu för tiden bygger nästan alla 

bostadsutvecklare Svanenmärkta hus. Visst är det en positiv utveckling att de bygger 

klimatsmart men det verkar mer vara ett marknadsföringsknep än en anpassning på 

bostadsköparens efterfrågan. Nästan alla bostadsutvecklare har under de senaste åren övergått 

till att bygga enligt Svanen, enligt intervjupersonerna. Några har övergått från Miljöbyggnad 

och några har precis börjat bygga miljöcertifierat. Respondent 12 på Viktor Hanson berättade 

bland annat att bygga miljöcertifierat känns bra i hjärtat men att det självklart också är en 

konkurrensfördel. Vidare om alla andra bygger Svanenmärkt ser det dåligt ut om ett företag 

inte gör det. Enligt Respondent 12 är det dessutom inte speciellt mycket dyrare än att bygga 

utan miljöcertifiering vilket gör det till ett relativt billigt marknadsföringsknep.  

 

Slutligen skulle ett exempel på Nash equilibrium kunna vara stenbänkarna i kök och badrum. 

Detta är något alla intervjupersoner känner att bostadsköparna efterfrågar men som nästan ingen 

erbjuder. Vidare står det klart att så länge inte alla andra bostadsutvecklare erbjuder det kan de 

fortsätta frånse bostadsköparnas efterfrågan på stenbänkar utan att riskera att förlora 

bostadsköpare till sina konkurrenter. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det som tidigare behandlats i studien. Framför allt kommer 

diskussionen fokusera på litteraturen, lagar och bestämmelser samt resultatet men även en del 

på bakgrunden.  

 

7.1 Renoveringar i nybyggda flerbostadshus 
De vanligaste anledningarna till renovering i nybyggda bostadsrätter är dålig kvalité på material 

i kök och badrum samt dålig planlösning (Femenias m.fl., 2016). I studien av Jonsdotter med 

flera från 2016 beskrivs det att renovering i kök och badrum var den femte, sjunde och tionde 

vanligaste renoveringsåtgärden i nybyggda flerbostadshus. I studien hade hela 25% av 

deltagarna totalrenoverat sina kök och många tvåor har gjorts om till treor.  

 

Renoveringar i nybyggda flerbostadshus har även tagits upp under intervjuerna. Verksamma 

inom byggbranschen har nämnt att deras bostadsköpare ofta efterfrågar stenbänkar i kök och 

badrum. Orsaken till att de flesta bostadsutvecklarna inte erbjuder stenbänkar är för att de är 

ömtåliga vid montering, ofta krånglar det vid leveranser och det kan uppstår fula vattenfläckar 

om bostadsinnehavarna spiller mycket. Detta resonemang strider emellertid mot Respondent 

16 på Einar Mattssons åsikt om att stenbänken är tåligare än andra bänkar. Enligt Respondent 

9 och 10 på Peab är det inte heller gynnsamt med stenbänkar då dessa är dyra att köpa in. Här 

kan frågan ställas om det verkligen är kvaliteten på stenbänkarna som är problemet eller om det 

är det faktum att de är dyra att köpa in och genererar en dålig vinst för bostadsutvecklarna som 

är orsaken till att de sällan erbjuds. 

 

I nybyggda flerbostadshus sker som ovan nämnts främst renoveringar i kök och badrum och till 

största del handlar det om bänkskivor och belysning. Skanska hade dock i ett av sina projekt 

helt missuppfattat målgruppen och därav valt en för låg standard. Resultatet blev att många 

bostadsköpare totalrenoverade sina lägenheter då de endast köpt bostaden för läget. I detta fall 

hade frånval av bland annat kök varit ett mer miljövänlig och ekonomiskt alternativ.  

 

I en artikel av Griz med flera från 2017 nämnde de att det är vanligt att bostadsköpare redan 

från början räknat med i sin budget att de ska renovera sin nybyggda lägenhet. Detta bekräftades 

även av Respondent 10 på Peab och Respondent 14 på Bonava. Både Respondent 10 och 

Respondent 14 berättade att de rekommenderar sina bostadköpare, som önskar 

specialanpassningar, att välja standardalternativet på exempelvis diskmaskin och bänkskiva för 

att sedan efter inflyttning byta ut dessa mot mer exklusiva alternativ. Känns det här verkligen 

rimligt? Vore det inte bättre om bostadsutvecklarna kunde erbjuda lägenheter utan till exempel 

kök till bostarsköpare som ändå har för avsikt att slänga ut de befintliga köken? Det är även 

många bostadsköpare som har ifrågasatt ifall husen verkligen kan klassas som miljövänliga när 

bostadsutvecklarna uppmuntrar bostadsköparna till omedelbar renovering. Vidare har 

nybyggda flerbostadshus enligt Femenias med flera (2016) 40% högre miljöpåverkan än vad 

som anses normalt. Av alla renoveringar som utförs står material från kök och badrum för 

nästan hälften av klimatpåverkan i nybyggda flerbostadshus.   
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7.2 Kundanpassning, tillval och frånval 
Möjligheten att kundanpassa sin bostad har blivit allt mer populärt de senaste åren (Griz, 2017).  

Respondent 7 och 8 från Skanska berättade att deras bostadsköpare framför allt efterfrågar fler 

eller färre innerväggar samt möjlighet att ändra planlösningen. Stora ändringar av 

planlösningen måste dock enligt Respondent 2, som är specialist på PBL, ha bygglov. Vilket 

gör det svårt för bostadsköparna att ändra planlösningen via tillval och frånval då de aldrig 

kommer in så tidigt i processen som under bygglovsansökan. 

 

Möjligheten att ändra planlösningen i nybyggda lägenheter togs även upp av Da Rocha med 

flera i en artikel från 2016. I artikeln rekommenderar de att lägenheterna ska delas in i moduler 

och att modulerna ska innehålla olika varianter av inredningsval för att göra varje 

bostadsköpare nöjd. Utöver möjligheten att påverka planlösningen nämnde nästan alla 

intervjupersoner i denna studie att bostadsköparna efterfrågar frånval av sina kapphyllor och 

garderober. Enligt Respondent 5 och 6 på Skanska har det gått så långt att de nu endast erbjuder 

kapphyllan som ett tillval. 

 

Under intervjuerna påpekades det under flertal tillfällen att bostadsutvecklaren inte kan ändra 

på projektets standard då standarden redan är bestämd av bostadsrättsföreningen. Frågan kom 

då upp, vilka består egentligen bostadsrättsföreningen av under planerings- och 

produktionsstadiet? Enligt Respondent 5 på Skanska består bostadsrättsföreningen för varje 

projekt av en opartisk styrelse som bestämmer originalutbudet för varje projekt. Detta innebär 

att Skanska inte själva kan påverka utbudet för en specifik bostadsköpare då det redan bestämts 

i förväg. Detta överensstämde dock inte med vad andra bostadsutvecklare sagt under 

intervjuerna. Enligt Respondent 13 på Viktor Hanson och Respondent 14 på Bonava är det 

företagen själva som bestämmer vilken standard ett projekt ska ha. Men trots att det är företaget 

som bestämmer standarden kan de inte göra precis som de vill enligt Respondent 13 då det i 

slutändan är bostadsrättsföreningen som äger lägenheterna. Det som senare framkom var dock 

att bostadsrättsföreningen egentligen består av representanter från bostadsutvecklarna. Såldes 

är det bostadsutvecklarna själva som bestämmer standarden på lägenheterna men väljer att 

hänvisa till bostadsrättsföreningen om bostadsköparna klagar.  

 

Ett stort utbud av tillval och frånval ansågs i början av 2000-talet som en stor konkurrensfördel, 

enligt Respondent 16 på Einar Mattsson. Detta styrks även av Goldsmith och Freidens artikel 

från 2004. Trots att detta var uppfattningen i början av 2000-talet ansåg Respondent 16 att 

fokusen på tillval och frånval försvann då efterfrågan på bostäder växte i en snabbare takt än 

vad företagen kunde producera bostäder. Företagen behövde således inte slåss om 

bostadsköparna i samma utsträckning och effektivisering blev viktigare än kundanpassning. 
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Kundanpassning har självfallet både för- och nackdelar. Förutom att kundanpassning ger 

konkurrenskraft åt bostadsutvecklaren är det även en fördel enligt Goldsmith och Freiden 

(2004) då relationen mellan bostadsköparna och företaget förstärks. Nackdelarna med att 

kundanpassa är enligt Griz med flera (2017) att det tar längre tid att slutföra bygget, ökade 

kostnader för bostadsutvecklaren samt risk för osämja mellan parterna. Enligt Goldsmith och 

Freiden krävs det också stora investeringar för att få kundanpassningen att fungera. Förutom 

att det är dyrt för företaget att erbjuda bostadsköparen tillval och frånval medföljer det även 

risker. Respondent 5 och 6 från Skanska påpekade att ifall bostadsköparen valt frånval för cirka 

200 000 kronor och sedan av någon anledning inte flyttar in, hur ska de då få lägenheten såld? 

Detta scenario beskrev även Zairul och Geraedts (2015). 

 

Den ekonomiska aspekten spelar således en stor roll i bostadsutvecklarnas vilja att erbjuda 

frånval. Enligt Respondent 14 på Bonava tar unika lösningar för bostadsköparna inte bara 

längre tid, utan det skulle också kosta företaget mer pengar. Det är mer kostnadseffektivt att 

bygga likadant till alla. Något även Respondent 9 på Peab och Respondent 16 på Einar Mattsson 

höll med om. Da Rocha och Miron (2018) menar att när det kommer till kundanpassade 

produkter måste en balans mellan att göra bostadsköparen nöjd och bostadutvecklarens 

möjlighet att gå med vinst hittas. Kanske skulle hela projekt där köket endast är ett tillval vara 

mer kostnadseffektivt och miljövänligt? Här uppstår emellertid problem med att de 

bostadsköpare som inte vill ha specialanpassade kök måste betala ett högre pris då 

bostadsutvecklarnas mängdrabatter vid uppköp kommer påverkas, enligt Respondent 15 på 

Bonava.  

 

Den ekonomiska biten berör inte bara bostadsutvecklare. Enligt Respondent 1 är målgruppen 

för frånval de som köper dyrare lägenheter och som därav är villiga/har möjlighet att betala 

extra för frånval. Denna åsikt höll Respondent 12 på Viktor Hanson med om. Enligt hen handlar 

det inte bara om vad bostadsköparen vill ha utan även vad den faktiskt kan köpa. Bostadsköpare 

med en lite mindre plånbok skulle kanske nöja sig med ett fint originalkök och istället lägga 

pengarna på ett bättre läge eller större lägenhet. Här kan diskuteras ifall standarden istället 

skulle vara att lägenheterna säljs utan kök då skulle kanske alla ha möjlighet att få det kök de 

vill ha. Vidare måste Respondent 2s åsikter lyftas. Vad är definitionen av en bostad? Kan 

bostadsutvecklaren verkligen sälja en lägenhet som en bostadslägenhet om den inte innehåller 

kök och badrum?  

 

Utöver flexibla planlösningar togs det frekvent upp i intervjuerna vilken miljöcertifiering 

bostadsutvecklarna använder. Samtliga intervjupersoner nämnde att genom att bygga med 

miljöcertifiering kan de konkurrera med andra bostadsutvecklare, trots att det tydligt framgick 

att bostadsköparna inte är speciellt intresserade av vilken miljöcertifiering deras bostad har. 

Hur kommer det sig att bostadsutvecklarna satsar på miljöcertifiering som de hävdar är en 

konkurrensfördel, men inte på tillval och frånval, vilket faktiskt är vad många bostadsköpare 

efterfrågar? Vidare vore det inte mer miljömedvetet att låta bostadsköparen sätta in ett icke 

Svanenmärkt kök i lägenheten än att sätta in ett Svanenmärkt kök som ändå rivs ut? 
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7.3 Flexibla bostäder 

Flexibla bostäder är något som har varit på tapeten i omgångar under flera årtionden. Redan på 

1920-talet började arkitekter undersöka hur de bäst kunde bygga bostäder för att tillfredsställa 

de boendes behov under många år framöver (Schneider och Till, 2005). Orsaken till att flexibla 

boenden undersöktes var att redan då förstod bostadsutvecklarna att de som skulle komma att 

bo i bostaden har olika behov och att behoven kommer att ändras med tidens gång. Arkitekter 

såsom Mies van der Rohe började redan på 1920-talet undersöka hur det skulle vara möjligt att 

bygga med så få fasta väggar som möjligt. Väggar som enkelt gick att flytta genom att de kunde 

fästas på olika balksystem som fanns tillgängliga i lägenheten redan från början. Detta fenomen 

är vidare något som diskuteras under 1990-talet av Thorsell (1990). Thorsell menar på att 

framtidens boenden har ett större behov av flexibilitet än husen hade förr i tiden. Trots detta 

blir husen allt mindre flexibla med alla de tekniska lösningar som finns idag.  

 

Det finns många forskare som ifrågasätter dagens byggsystem. Respondent 3 påpekade under 

sin intervju att dagens bostadsbyggande saknar en klar vision för hur bostäderna kommer att 

användas om till exempel 20 år. I stor utsträckning är det som byggs idag enligt Respondent 3 

för oflexibelt och standardiserat. Respondent 3 tog även upp att under miljonprogrammet 

byggdes det med cirka 16 olika byggsystem, idag används bara cirka tre till fyra olika system. 

Respondent 3 anser att dagens byggande är för fixerat vid krav såsom dagsljus, ljud, luft och 

miljö. Något som haft till följd att kvaliteten och de boendes behov har gått förlorad. Detta för 

med sig att många av de nyinflyttade direkt börjar renovera, vilket i sin tur medför att alla de 

krav som bostadsutvecklaren ansträngt sig så hårt för att uppfylla går förlorade. Detta är även 

något som togs upp av Femenias med flera (2016). De menar på att alla renoveringar som sker 

i nyproducerade bostäder leder till sämre ljusinsläpp, mer ljud och större risk för fuktskador 

och mögel i lägenheterna.  

 

Det finns emellertid flertalet forskare som undersöker hur det skulle kunna byggas mer flexibla 

bostäder som ska hålla bättre genom årens lopp. Bland annat forskas det en hel del i 

Nederländerna på flexibla radhus där det bland annat enkelt ska gå att flytta väggar för att få 

fler sovrum, extra badrum, större eller mindre kök, större eller mindre vardagsrum med mera. 

(Geraedts och Ruiterkamp, 2017). Lättare flyttbara väggar var även något som i viss 

utsträckning byggdes i Sverige under miljonprogrammet (Stenberg, 2012). Dessa väggar 

flyttades dock sällan vilket medförde att de slutade byggas då de var dyrare än vanliga väggar.  

 

Något som vidare togs upp under intervjuerna med bostadsutvecklarna var att det skulle vara 

oerhört svårt att få till denna typ av flyttbara väggar. Många påpekade att väggarna måste stå 

där de är ritade då de innehåller el som skulle vara oerhört svår att sätta någon annanstans. 

Bland annat påpekade Respondent 15 på Bonava att de väggar som byggs måste ha el i sig för 

att få till en lampknapp direkt innanför dörren. Hen anmärkte också att oftast är deras småhus 

och lägenheter så pass yteffektiva att det inte skulle vara möjligt att få till kraven för 

tillgänglighet, ventilation och dagsljus om väggarna flyttades. 
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I intervjun med Respondent 4 togs det upp att hen trodde att flyttbara väggar inte borde vara en 

omöjlighet att få till. Respondent 4, forskare på KTH Live-in Lab, trodde snarare att det 

handlade om ovilja från bostadsutvecklarna och för dålig lönsamhet i flexibilitet för att få 

bostadsutvecklarna intresserade. Här kan Peabs loft tas upp som ett exempel. Peab ansträngde 

sig för att få till flexibla lösningar och lade ner stora resurser för att få till ett välplanerat och 

relativt billigt loft, som skulle kunna fungera som extra sovrum eller bostadsyta. Få 

bostadsköpare valde till detta alternativ då de ansåg sig kunna bygga det billigare själva. Något 

som bidragit till att ansträngningarna för att hitta flexibla lösningar inte längre prioriteras av 

Peab i samma utsträckning. 

 

Det som vidare kan diskuteras är om det är de som köper en etagelägenhet med potentiellt loft 

som har störst behov av flexibla boendelösningar. Här kan tänkas att dessa bostadsköpare 

kanske redan från början har det tillräckligt gott ställt för att köpa en tillräckligt stor lägenhet 

för att barnen ska få varsitt sovrum. Mer troligt är det kanske att det är de som inte har råd att 

köpa en jättestor lägenhet utan som köper till exempel en trea som är i behov av flexibla väggar. 

Ofta är det kanske de som varannan vecka har två barn och varannan inga barn som är i behov 

av flexibla bostäder. Alternativt sådana som vill bo nära innerstaden men som inte har råd att 

köpa en jättestor lägenhet utan vill dela upp ett sovrum till två, flytta väggen i vardagsrummet 

för att skapa extra sovrum med mera. Här har till exempel Ikano Bostad (2018) börjat 

experimentera med flyttbara väggar för att uppfylla dessa familjers behov. Kanske är detta ett 

sätt att uppfylla dessa behov i framtiden och en metod som kan förbättras för att enkelt tas in i 

alla lägenheter. 

 

Andra flexibla lösningar som börjar dyka upp på marknaden är klick-köken från bland andra 

Puustelli miinus, något som togs upp av Respondent 6 på Skanska. Ett kök som enkelt ska 

kunna återanvändas flera gånger genom att enkelt kunna plockas ner och monteras upp någon 

annanstans. Ytterligare ett exempel är Respondent 4s forskningskök på hjul som bara kan rullas 

iväg. Detta kök kanske inte är något som kommer kunna användas i varje hem men tanken 

bakom det borde på något sätt kunna utvecklas och utnyttjas i en bredare omfattning. Genom 

att bygga mer flexibelt kan miljöförstöring genom renoveringar minskas, nöjdare 

bostadsköpare som bättre kan anpassa sitt boende efter sina behov och ett boende som lättare 

kan anpassas efter dagens familjekonstellationer uppnås. 
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7.4 Lagar och bestämmelser  
Idag finns det många regler som styr hur det ska byggas i Sverige. Till exempel finns det regler 

i Boverkets byggregler, BBR, som säger att kök och badrum ska vara handikappanpassade 

(Boverket, 2018). Regler som bestämmer hur mycket hängyta det ska finnas i form av 

garderober, hur stor bänkyta som behövs i ett kök, att ett färdigställt badrum och kök måste 

finnas i en nyproducerad bostad och att dessa ska vara långsiktigt användbara. Alla dessa regler 

är till för att skydda konsumenten och för att säkerställa att det som byggs håller en hög kvalitet. 

Detta är självklart något positivt. Det som kan ifrågasättas är om alla dessa lagar är nödvändiga 

och anpassade till dagens marknad. Att ett kök byggs för att vara långsiktigt hållbart är 

självklart bra och det värnar om miljön. Denna grundtanke kommer emellertid inte att uppfyllas 

om bostadsköparen inte tycker om köket och direkt slänger ut det. 

 

Under sin intervju tog Respondent 3 upp att bestämmelserna i BBR kommer ifrån forskning 

som utfördes på 1940-talet. Få lever idag på samma sätt som det gjordes då och därför kan BBR 

behöva uppdateras baserat på modernare forskning. Majoriteten av intervjupersonerna anser att 

BBR är ett bra stöd och den gör att Sverige har en av de högsta bostadsstandarderna i Europa. 

Den kan emellertid ses som något föråldrad. Respondent 6 på Skanska tog till exempel upp att 

varför baseras garderobsytan på hängyta istället för linneskåp?  

 

Nästan alla intervjupersoner berättade att de vanligaste konflikterna som uppstår mellan 

bostadsköpare och bostadsutvecklare gällande frånval och tillval handlar om vart garderoberna 

ska stå, hur många de ska vara, hur de ser ut, om garderoberna måste ställas dit med mera. Här 

vore det troligen att föredra om garderoberna kunde väljas bort. Andra vanliga konflikter rör 

vilka bänkar och stänkskydd som är valbara för bostadsköparna. Då det inte går att erbjuda alla 

tillgängliga varianter på marknaden slutar det ofta med att bostadsköparen inte får den bänk 

den vill ha och därför börjar renovera relativt snart efter tillträde. Något som både känns som 

slöseri ur miljö men även ekonomisk synpunkt. Vad som vidare kan diskuteras är att i de flesta 

andra länder är det mer regel än undantag att lägenheter säljs utan kök. Till exempel 

kommenterade Respondent 15 på Bonava att i deras projekt i Ryssland kan bostadsköparna 

välja mellan betongvägg eller vita väggar när de köper en lägenhet. Det skulle kanske vara en 

bra idé att detta kunde erbjudas även i Sverige, inte som standard men som möjligt frånval. 

Detta skulle kunna minska mängden renoveringar på nybyggda bostadsrätter.  

 

Flera av intervjupersonerna, framför allt Respondent 12 på Viktor Hanson, ställde sig positiva 

till möjligheten att sälja icke färdigställda lägenheter, givet att det skulle vara möjligt att få 

igenom en slutbesiktning. Andra ställde sig mer skeptiska. Respondent 9 på Peab påpekade att 

om de skulle erbjuda lägenheter utan kök så skulle det troligen ske i form av hela projekt snarare 

än frånval. Liksom Bonava gör i Ryssland skulle projekt där standard är ett tomt skal med bara 

framdragna rör kunna vara en bra lösning. De bostadsköpare som vill köpa en färdig lägenhet 

kunde då välja till ett kök som tillval. Här löses även problemet med att få bostadsutvecklare är 

villiga att ta betalt för frånval. Majoriteten av alla bostadsköparna kommer troligen även i 

framtiden vilja köpa lägenheter som är färdiga med kök men för de som efterfrågar unika 

lägenheter vore det kanske ett bra alternativ.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats, hur studien har bidragit till ett mer hållbart 

samhälle, författarnas slutliga åsikter samt förslag till vidare forskning.  

Nedan ses de frågeställningar som ställdes i början av studien. Dessa har nu besvarats och 

diskuterats, här finns en slutlig sammanställning. 

1. Hur ser intresset ut för mer kundanpassade och flexibla boendelösningar? 

Det finns ett stort intresse av mer kundanpassade och flexibla boendelösningar. Framför allt 

handlar det om bostadsköparens möjlighet att kunna utforma planlösning, kök, badrum och 

materialval. Detta togs upp både i litteraturstudien och i intervjustudien. 

 

2. Hur kan dagens bostäder bli mer kundanpassade och flexibla?  

Genom att bland annat tillåta bostadsköparen att i större utsträckning vara med och påverka 

planlösningen kan dagens boenden bli mer kundanpassade. Detta kan ske via tillval och frånval. 

Det finns även forskning som visar på enklare flyttbara väggar genom exempelvis balksystem, 

Ikano Bostads flyttbara väggar och ”klick-kök”. För att verkligen få till mer kundanpassade och 

flexiblare bostäder behöver BBR uppdateras efter dagens boendesituation. 

 

3. Hur motverkar lagar och bestämmelser frånval? 

Dagens lagar och bestämmelser förhindrar frånval i en omfattande utsträckning. Genom hårda 

krav i BBR är det inte möjligt att exempelvis plocka bort kök, sätta väggar där bostadsköparen 

vill ha dem med mera. Detta då det finns krav på bland annat ljud, ljus, och tillgänglighet. 

 

4. Hur ser bostadsutvecklarna på den ekonomiska aspekten gällande valmöjligheter? 

I dagsläget anser inte bostadsutvecklarna att det är lönsamt med fler valmöjligheter. Trenden är 

snarare att gå allt mer mot prefabricerade element såsom kök och badrum då det tar mindre tid 

och är mer lönsamt.  

 

5. Hur ser bostadsutvecklarna på miljöaspekten vid frånval?  

Bostadsutvecklarna vill leverera miljöcertifierade hus. Detta skulle bli svårt, om ens möjligt, 

med möjligheter till frånval. Majoriteten upplevde att bostadsköparna var så nöjda med den 

levererade produkten och valmöjligheterna som finns, att de inte renoverade i någon omfattande 

utsträckning.  

 

Hållbarhet 

Studien bidrar till ett mer hållbart samhälle då den tar upp både ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet. Detta då valmöjligheter i form av exempelvis frånval är ett sätt att 

minska onödiga renoveringar. Något som både påverkar ekonomin och miljön. Socialhållbarhet 

då det bidrar till att bygga områden där folk vill bo, samtidigt som boendemiljön blir 

trivsammare med färre pågående renoveringar.  
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Slutliga åsikter 

Det bostadsutvecklarna ställde sig mest positiva till var möjligheten att leverera hela projekt 

där kök endast var förberett via rördragning, givet ändringar i BBR. Kök skulle då kunna väljas 

till som tillval. Detta är även den lösning författarna tror är den bästa och mest genomförbara 

lösningen för att få till fler valmöjligheter i nyproducerade bostadsrätter. 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna ske kring hur frånval skulle fungera i ägandelägenheter. Det 

skulle också vara intressant att undersöka ifall den avsvalnade marknaden kommer påverka 

bostadsutvecklarnas syn på frånval, likasåväl som framtida ändringar i BBR. Slutligen skulle 

vidare forskning kunna undersöka hur bostadsutvecklarna på ett ekonomiskt och hållbart sätt 

kan bygga mer flexibla boenden.  
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10. Bilagor 
 

Intervjumall för verksamma inom byggbranschen 
 

Frånval  

Erbjuder ni frånval idag? Om inte, varför?  

Varför erbjuder ni inte frånval för kök och badrum?  

Tror ni att kunden skulle välja frånval från er om det var möjligt?  

Tror ni den genomsnittliga kunden föredrar bättre pris framför frånval och tillval?  

Hur ser ni på möjligheten till frånval i framtiden?  

 

Lagar  

Vad anser ni om dagens lagstiftning? 

Vilka lagar och regleringar hindrar er från att erbjuda frånval?  

Tycker ni att de krav som finns i BBR är för många och omständiga?  

Ser ni BBR regler som hinder eller en fördel i byggprocessen?  

Vad vet ni om lagar och regler som förhindrar tillval och frånval?  

 

Besiktningar  

Hur ser ni till att göra individuella besiktningar för lägenheter som valt frånval i kök/badrum?  

Kan ni tänka er skriva ett kontakt med bostadsköparen om ett senare datum för slutbesiktning 

för endast deras lägenhet?  

 

Ekonomi  

Hur tror ni att den ekonomiska vinsten skulle förändras för er om ni erbjöd frånval?  

Skulle ni vara villiga att sänka priset eller behålla samma pris alternativt högre pris? 

Blir det dyrare långsiktigt att erbjuda frånval i framtiden när man har en fungerande process?  

 

Miljö 

Hur ser ni på miljöaspekten att bostadsköparen eventuellt renoverar era Svanenmärkta 

lägenheter direkt efter inflytt?  

Vad händer med Svanenmärkningen ifall en bostadsköpare väljer att renovera och byta kök 

som ej är Svanenmärkt.  

Hur ser ni långsiktigt på miljö och livscykelperspektiv om kunderna river ut era kök/badrum? 

 

Kultur  

Varför tror ni att det inte finns möjlighet till frånval i Sverige idag?  

Om frånval var möjligt, hur tror ni då man bäst skulle gå tillväga för att lösa det praktiskt?  

 

Processer  

Hur ser era processer ut när det kommer till att få kunden nöjd?  

Hur tror ni era processer skulle påverkas av frånval? 

 



 

64 

 

Intervjumall för jurister 

 
Känner du till att frånval gjorts någon gång? 

Vilka lagar finns det som skulle kunna förhindrar dessa?  

Vad anser du är den största begränsningen: lagen, banken, föreningen eller byggbolagen? 

Vem ansvar är det att köket/badrummet blir klart? 

Vet du om något rättsfall som skulle vara tillämpbart? 

 

Intervjumall för arkitekt och forskare 

 

Frånval 

Hur ser du på möjligheten till frånval? 

Hur ser du på ett mer flexibelt boende? 

Anser du att det finns en målgrupp som skulle föredra frånval av kök och badrum? 

Hur ser du på det som byggs idag? 

 

Lagar 

Hur ser du på dagens lagar och regler? 

Anser du att lagarna är hinder eller något positivt med många regler? 

 

Ekonomi 

Anser du att bostadsutvecklarna bygger det bästa för kunden eller handlar det mer om pengar? 

 

Miljö 

Hur ser du långsiktigt på miljö och livscykelperspektiv om bostadsköparna river ut sina kök 

och badrum? 

 

Kultur 

Varför tror du frånval finns i andra länder men ej i Sverige? 

Hur ser du på möjligheten till frånval i framtiden? 

Om frånval var möjligt, hur tror ni då man bäst skulle gå tillväga för att lösa det praktiskt? 

 

Miljonprogrammet 

Ser du några likheter med dagens byggande och miljonprogrammet? 

Vilka dolda kvaliteter anser du att miljonprogrammet har som inte finns i dagens byggnader? 

 

Arkitekt 

Hur mycket kan du som arkitekt påverkar tillvalen i en bostadsrätt? 

Anser du att arkitekter får rita det bostadsköpare vill ha? Eller begränsas du mycket av 

byggbolagen? 
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