
!

!

!

!

!

I!N!G!A!!!B!R!I!T!T!!!W!E!R!N!E!R!!!O!C!H!!!K!R!I!S!T!I!N!A!!!G!R!A!N!G!E!
!

Svårfångade!kvaliteter!
!

Erfarenhetsåterföring!från!fyra!av!Sveriges!Arkitekter!
nominerade!och!prisbelönade!bostadsprojekt!

!
!

!

!

!

!

!

 

!

Forskningsrapport!Stockholm!2011!



!

! 2



!

! 3

! !



!

! 4

!

!

!

!

Förord!
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Sammanfattning!

I!en!nyligen!publicerad!avhandling!konstateras!det!att!få!arkitekter!följer!upp!sina!projekt!med!
beställare!efter!slutförande,!och!att!nästan!inga!arkitekter!utvärderar!sina!hus!genom!att!ta!till!sig!
synpunkter!från!brukarna.!Metoder!för!systematisk!erfarenhetsåterföring!saknas!helt!enkelt!inom!
många!arkitektföretag.!Samtidigt!är!det!tydligt!att!frågan!om!vems!värderingar!av!kvalitet!som!skall!
vara!vägledande!långt!ifrån!är!självklar.!Spänningar!finns!inbyggda!i!triangelförhållandet!mellan!
uppdragsgivaren,!arkitekten!och!brukaren.!Mot!bakgrund!av!ett!sådant!fält!av!skilda!värderingar!
kring!kvalitet!vill!vi!i!den!här!skriften!lyfta!betydelsen!av!erfarenhetsåterföring.!Utgångspunkten!är!en!
studie!av!hur!arkitektkårens!värderingar!av!bostadskvalitet!jämför!sig!med!de!boendes!i!fyra!
bostadsprojekt!som!nominerats!till,!eller!belönats!med,!Sveriges!Arkitekters!bostadspris.!Har!
arkitekternas!ambitioner!om!bostadskvalitet!alls!gått!fram!till!de!boende?!Uppfattar!man!samma!
saker!som!kvalitet?!!

Intervjuer!har!genomförts!med!Håkan!Trygged,!KUB!Arkitekter,!ansvarig!arkitekt!för!flerbostadshus!
på!Godhemsberget,!Göteborg,!nominerat!och!prisbelönat!2005;!
Karin!Wingårdh,!Wingårdh!Arkitektkontor,!ansvarig!arkitekt!för!flerbostadshus!vid!Margaretaplatsen,!
Helsingborg,!nominerat!2007;!!Peter!Hulting,!tidigare!Meter!Arkitektur,!ansvarig!arkitekt!(tillsammans!
med!Bengt!Carlsson)!för!flerbostadshus!i!Kv.!Fiskpigan,!Trosa,!nominerat!2007;!samt!Petter!Lodmark,!
QPG,!ansvarig!arkitekt!för!radhus!och!flerbostadshus!i!Östra!Balltorp,!Mölndal,!nominerat!2007.!
Intervjuerna!belyser!såväl!förutsättningarna!för!de!nämnda!projekten,!som!en!mer!allmän!diskussion!
om!vad!som!formar!arkitekters!handlingsutrymme!i!dag.!!

De!boendes!värderingar!av!kvaliteterna!i!samma!projekt!har!undersökts!med!hjälp!av!enkäter.!
Frågorna!har!grundats!på!tidigare!bostadsutvärderingsenkäter!samt!på!de!kvaliteter!de!intervjuade!
arkitekterna!framhållit!som!de!bärande!i!respektive!projekt.!Enkäterna!redovisas!dels!i!form!av!en!
sammanställning!och!analys!av!alla!projekten!tillsammans,!dels!med!utgångspunkt!i!de!boendes!
uppfattningar!om!respektive!projekt.!!
Enkäterna!visade!att!de!boende!i!stor!utsträckning!både!uppfattat!och!uppskattat!de!kvaliteter!hos!
bostäderna!som!arkitekterna!beskrivit!i!intervjuerna.!En!jämförelse!av!vilka!kvaliteter!de!boende!
ansåg!uppfyllda,!i!förhållande!till!vilka!de!ansåg!viktiga,!tydde!på!att!många!kvaliteter!uppfylldes!i!
projekten!–!också!sådana!som!de!boende!inte!ansåg!vara!så!viktiga.!Här!kom!också!fram!kritiska!
synpunkter,!särskilt!på!funktion!och!byggnadsteknisk!kvalitet.!!

Sammanfattningsvis!ser!vi!att!arkitekten!–!i!speciella!projekt,!präglade!av!en!tydlig!arkitektonisk!idé!
och!med!en!kvalitetsmedveten!beställare!–!kan!få!ett!stort!handlingsutrymme.!Samtidigt!är!det!
tydligt!att!det!generellt!i!dag!förväntas!en!effektivitet!och!kostnadsmedvetenhet!hos!arkitekterna,!
som!begränsar!arkitektens!möjligheter!att!genomföra!sina!ambitioner!fullt!ut.!Vår!genomgång!har!
också!visat!att!det!finns!en!viss!diskrepans!mellan!vad!arkitektkåren!identifierar!som!god!kvalitet!och!
vad!brukarna!identifierar!som!god!kvalitet.!Systematisk!erfarenhetsåterföring!från!genomförda!
projekt!är!ett!sätt!för!arkitektkåren!att!underhålla!och!utveckla!kunskap!om!funktion!och!kvalitet!i!
bostäder.!Utan!en!sådan!finns,!menar!vi,!en!risk!för!marginalisering!av!dessa!frågor.!God!kvalitet!är!
inte!enbart!någonting!som!finns!inneboende!i!tinget!i!sig,!utan!något!som!upprättas!i!en!relation!
mellan!olika!aktörer.!

!
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Inledning!

!

I!en!nyligen!publicerad!avhandling!konstateras!det!att!få!arkitekter!följer!upp!sina!projekt!med!
beställare!efter!slutförande,!och!att!nästan!inga!arkitekter!utvärderar!sina!hus!genom!att!ta!till!sig!
synpunkter!från!brukarna!(Svetoft!2008).!Metoder!för!systematisk!erfarenhetsåterföring!saknas!helt!
enkelt!inom!många!arkitektföretag.!Den!här!skriften!är!ett!bidrag!till!en!diskussion!om!
erfarenhetsåterföringens!betydelse.!Utgångspunkten!är!en!studie!av!hur!arkitektkårens!värderingar!
av!bostadskvalitet!jämför!sig!med!de!boendes!i!några!aktuella!bostadsprojekt!som!nominerats!till,!
eller!belönats!med,!Sveriges!Arkitekters!bostadspris.!!

En!inte!allt!för!vågad!hypotes!om!varför!arkitekterna!inte!lägger!några!nämnvärda!resurser!på!att!
göra!erfarenhetsåterföringar!från!sina!bostadsprojekt!är!att!erfarenhetsåterföringen!från!kollegor!
värderas!högre.!Samtidigt!är!det!tydligt!att!konsumenternas!värderingar!av!sitt!boende!–!framförallt!
studerat!genom!marknadsundersökningar!–!i!dag!utgör!värdefull!kunskap!för!många!andra!aktörer.!
Konsekvensen!har!blivit!att!särskilda!tillgänglighetskonsulter,!kökskonsulter!och!marknadsanalytiker!
tar!över!roller!som!den!bostadsritande!arkitekten!traditionellt!har!haft.!Det!är!inte!vår!avsikt!att!
påstå!att!arkitekten!med!nödvändighet!är!den!aktör!som!är!bäst!skickad!att!hantera!en!bostads!alla!
aspekter,!men!det!kan!finnas!anledning!att!fästa!uppmärksamhet!på!att!beställare!i!dag!
uppenbarligen!ser!fördelar!med!att!anlita!andra!aktörer.!Att!arkitektonisk!kvalitet,!främst!estetiska!
kvaliteter,!har!ett!direkt!genomslag!på!marknadsvärdet!torde!knappast!ha!undgått!någon!
bostadsproducent!i!dag!(Werner!2000,!2008).!Samtidigt!finns!det!för!arkitekter!alarmerande!
undersökningar!som!visar!att!beställare!har!svårt!att!uppfatta!kvalitetsskillnader!i!arkitektförslag!
(Lindqvist!2001).!Inte!minst!mot!bakgrund!av!en!sådan!utveckling!bör!det!vara!intressant!för!
arkitekter!att!utveckla!metoder!för!att!lära!av!sina!projekt.!!

Arkus!gav!under!2007!ut!en!antologi!med!texter!om!bostäder!(Berger!et.!al.!2007).!I!förordet!
konstaterar!man!att!det!i!dag!inte!finns!mer!än!öar!av!kunskapsutveckling!inom!bostadsområdet.!
Efterfrågan!på!den!systematiska!bostadsforskning!som!tidigare!fanns!i!Sverige!upphörde!i!princip!helt!
i!samband!med!det!att!den!statliga!finansieringen!av!bostadsbyggandet!avreglerades.!Den!
systematiska!erfarenhetsåterföring!som!sker!i!dag!tycks!vara!begränsad!till!ett!fåtal!kontors!
uppföljning!av!sina!bostadsprojekt!(Forshed!&!Nylander!2003;!Nylander!&!Eriksson!2005;!Sporrong!
2006;!Nylander!&!Fänge!2007).!I!dag!finns!det!dock!flera!röster!som!förespråkar!att!någon!form!av!
bostadsvaneundersökningar!bör!återupptas!(Arkus!2007;!SABO!utan!årtal).!!

För!att!komma!åt!bostadskvaliteter!som!inte!är!en!spegling!av!de!marknadsundersökningar!som!
redan!finns!på!marknaden!har!vi!valt!att!studera!ett!antal!bostadsprojekt!ur!såväl!arkitektens!som!
brukarens!perspektiv.!Avsikten!har!varit!att!fånga!upp!arkitekternas!ambitioner!och!
kvalitetsuppfattningar,!för!att!sedan!jämföra!med!de!boendes!uppfattningar.!Har!arkitekternas!
ambitioner!om!bostadskvalitet!alls!gått!fram!till!de!boende?!Uppfattar!man!samma!saker!som!
kvalitet?!Avsikten!har!också!varit!att!diskutera!utgångspunkter!för!metoder!för!erfarenhetsåterföring!
i!arkitekters!projekteringsarbete.!

I!syfte!att!belysa!dessa!frågor!har!intervjuer!genomförts!med!Håkan!Trygged,!KUB!Arkitekter,!
ansvarig!arkitekt!för!flerbostadshus!på!Godhemsberget,!Göteborg,!nominerat!och!prisbelönat!2005;!
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Karin!Wingårdh,!Wingårdh!Arkitektkontor,!ansvarig!arkitekt!för!flerbostadshus!vid!Margaretaplatsen,!
Helsingborg,!nominerat!2007;!Peter!Hulting,!tidigare!Meter!Arkitektur,!ansvarig!arkitekt!(tillsammans!
med!Bengt!Carlsson)!för!flerbostadshus!i!Kv.!Fiskpigan,!Trosa,!nominerat!2007;!samt!Petter!Lodmark,!
QPG,!ansvarig!arkitekt!för!radhus!och!flerbostadshus!i!Östra!Balltorp,!Mölndal,!nominerat!2007.!De!
boendes!värderingar!av!kvaliteterna!i!samma!projekt!har!undersökts!med!hjälp!av!enkäter.!Samtliga!
boende!i!de!undersökta!projekten!har!fått!enkätformulär!per!post.!!

!

Kvalitetsformuleringsprivilegiet!

Kvalitet!är!ett!centralt!begrepp!i!denna!skrift.!En!vanlig!tolkning!av!kvalitet!är!att!det!är!förenat!med!
ett!värderande!förhållningssätt.!Kvalitet!är!ur!ett!sådant!perspektiv!inte!någonting!som!finns!
inneboende!i!tinget!i!sig,!utan!är!något!som!upprättas!i!en!relation!mellan!olika!aktörer.!Kvalitet!kan!
alltså!inte!bedömas!oberoende!av!mottagaren.!Men!vem!är!det!då!som!har!tolkningsföreträde?!
Arkitekten,!beställaren!eller!brukaren?!Hur!ser!mötet!mellan!dessa!aktörer!ut!när!det!gäller!vad!som!
uppfattas!som!kvalitet?!Att!kvalitetsbegreppet!är!knutet!till!intressen!i!samhället!som!har!olika!
uppfattningar!om!begreppets!räckvidd!och!status!är!tydligt!(Rönn!2007a).!!

’Rätt!kvalitet’!definieras!ofta!som!en!produkts!förmåga!att!tillfredsställa!kundens!eller!mottagarens!
uttalade!och!underförstådda!krav.!En!stor!del!av!litteraturen!om!hur!sådan!kvalitet!skall!uppnås!
handlar!om!produktion!med!kunden!i!åtanke.!Den!kvalitet!man!vill!styra!mot!handlar!ur!ett!sådant!
perspektiv!om!kvalitet!ur!kundens!synvinkel!och!målet!är!att!alla!kvalitetsstyrande!åtgärder!skall!leda!
till!att!kundens!krav!tillfredsställs.!!

Om!målet!är!att!i!första!hand!tillfredsställa!kunden!bör!begreppet!’kund’!definieras.!I!
arkitektverksamhet!är!kundförhållandet!komplicerat.!Arkitekten!har!en!beställare!som!betalar!
uppdraget!och!beställaren!är!ur!det!perspektivet!den!direkta!kunden!till!arkitektens!tjänster.!Den!
förväntade!produkten!beror!på!uppdragets!omfattning.!Det!kan!vara!en!utredning!om!möjligheterna!
att!använda!en!viss!tomt!för!ett!visst!ändamål,!en!idéskiss!till!en!byggnad!eller!en!fullständig!
projektering!av!en!byggnad!fram!till!produktion.!Uppdragsgivaren!köper!en!idé,!en!lösning!på!ett!
problem,!men!också!en!mer!eller!mindre!välspecificerad!beskrivning!av!hur!idén!skall!förverkligas.!!

Även!de!företag!som!skall!producera!byggnaden!är!i!någon!mån!att!betrakta!som!arkitekternas!
kunder.!Produkten!är!ritningar!och!andra!handlingar!som!beskriver!hur!den!slutliga!produkten!skall!
se!ut!och!föreskriver!hur!tillverkningen!av!den!fysiska!produkten!’byggnad’!skall!gå!till.!Informationen!
skall,!inom!ramen!för!vad!som!är!beställt,!vara!så!stringent!som!möjligt!för!att!förhindra!att!felaktiga!
instruktioner!förs!in!i!produktionsfasen.!Produktspecifikationen!i!ritningarna!skall!vara!entydig!och!ge!
tillräckligt!underlag!för!att!arkitektens!avsikter!med!byggnadsverket!skall!kunna!genomföras.!!!

Både!uppdragsgivare!och!arkitekt!ses!vanligtvis!som!ombud!för!den!slutliga!kunden,!användaren!av!
den!projekterade!byggnaden.!Arkitekten!åtar!sig!ansvar!för!att!användarens!intressen!tas!tillvara!
genom!”ett!kompetent!yrkesutövande!med!målet!att!skapa!god!arkitektur!och!god!planering”!(ur!
Sveriges!Arkitekters!yrkesetiska!regler,!se!Sveriges!Arkitekter!2010).!Uppdragsgivaren!satsar!
ekonomiskt!och!ser!projektet!som!en!investering!som!skall!ge!avkastning.!Därmed!måste!
byggherren/uppdragsgivaren!intressera!sig!för!slutkundens!bedömning!av!byggnadens!
ändamålsenlighet!samt!dess!tekniska!och!upplevelsemässiga!kvalitet.!Arkitekten!kan!anse!sig!ha!rätt!
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till!konstnärlig!frihet!när!det!gäller!byggnadens!uttryck,!medan!uppdragsgivaren!kan!hävda!sin!
uppfattning!om!att!veta!bäst!vad!marknaden!vill!ha.!!

Men!kvalitet!måste!också!kunna!förstås!som!någonting!som!går!utöver!vad!kunden!eller!marknaden!
vill!ha!(Strannegård!2007).!Det!ger!anledning!till!att!vid!sidan!om!’rätt!kvalitet’!också!tala!om!’god!
kvalitet’.!I!regeringens!handlingsprogram!för!arkitektur,!formgivning!och!design,!från!1997,!definieras!
’god!kvalitet’!som!ett!i!första!hand!estetiskt!orienterat!begrepp.!Det!länkas!till!gestaltningsidéer!och!
inbegriper!en!sammanvägning!av!krav!till!en!helhet!som!ger!uttryck!för!vår!samtid.!

Rönn!(2007b)!har!i!en!studie!undersökt!hur!arkitektonisk!kvalitet!tolkas!av!arkitektkåren.!Han!
identifierar!sex!förhållningssätt!som!präglar!arkitektkårens!kvalitetsvärderingar.!De!återges!här!i!
sammanfattad!form.!Vanliga!föreställningar!är!för!det!första!att!kvalitet!syns!i!sättet!som!form,!!
funktion!och!konstruktion!sammanfogas!till!en!arkitektonisk!helhet;!för!det!andra!förstås!
arkitektonisk!kvalitet!som!ett!förhållande!till!platsen!och!dess!speciella!förutsättningar;!för!det!tredje!
handlar!det!om!en!estetisk!upplevelse!som!ofta!uttrycks!genom!en!professionell!visshet!av!att!något!
stämmer;!för!det!fjärde!skall!det!vara!ett!uttryck!för!något!mer!än!tillfälliga!modeströmningar!–!
originalitet!och!nyhetsvärde!får!sitt!rätta!värde!först!i!efterhand;!för!det!femte!uppfattas!kvalitet!som!
något!som!framförallt!kan!uttolkas!och!erkännas!av!den!egna!professionen;!och!för!det!sjätte!
uppfattas!kvalitet!också!ha!en!praktisk!bruksaspekt,!arkitekturen!skall!vara!ändamålsenlig!och!spegla!
en!flersidig!nytta.!!

Rönn!(2005)!och!Ramberg!(2006)!har!båda!studerat!hur!arkitektonisk!kvalitet!bedöms!av!jurygrupper!
i!samband!med!arkitekturtävlingar.!Bådas!slutsatser!är!att!den!estetiska!värderingen!blir!
utslagsgivande!i!dessa!situationer.!Mycket!få!hänvisningar!görs!i!själva!verket,!påpekar!Rönn,!till!
materialbehandling,!ändamålsenlighet!eller!funktion.!Ramberg!framhåller!att!bruksvärden!och!
visioner!kring!det!levda!i!stort!sett!saknas!i!juryutlåtandena.!Mot!bakgrund!av!en!sådan!utveckling!
varnar!Rönn!för!att!ett!allt!för!internt,!självbespeglande!och!elitistiskt!synsätt!på!hur!
kvalitetsbegreppet!skall!tolkas!riskerar!att!utmynna!i!ett!kvalitetsbegrepp!som!inte!talar!till!brukare,!
byggherrar!och!medborgare.!!

Empiriska!studier!av!hur!praktiserande!arkitekter!formulerar!kvalitetsuppfattningar!är!inte!vanliga.!
Om!de!förekommer!ingår!de!vanligtvis!i!studier!av!någon!annan!huvudfråga.!Boström!(2001)!har!t.ex.!
intervjuat!företrädare!för!arkitektföretag!om!deras!syn!på!sitt!yrke,!sina!kunder!och!de!tjänster!de!
erbjuder!på!marknaden.!Arkitekternas!kunder!har!också!intervjuats.!Den!bild!som!framträder!är!att!
kollegial!bedömning!av!de!projekterade!byggnaderna!är!den!viktigaste!kvalitetskontrollen.!
Uttalanden!som!”Bara!arkitekter!kan!bedöma!arkitektonisk!kvalitet”!illustrerar!enligt!Boström!
arkitekternas!kvalitetsuppfattning!(Boström!2001:175).!

Blau!(1987)!redovisar!samma!dilemma!från!en!annan!utgångspunkt.!Hon!har!kartlagt!på!vilket!sätt!
arkitekters!egna!kvalitetsuppfattningar,!samt!deras!organisationsform!i!företaget,!hänger!samman!
med!arbeten!av!hög!kvalitet.!Med!hög!kvalitet!menas!här!prisbelönade!projekt.!Hon!fann!att!företag!
som!var!nya!på!marknaden,!med!obyråkratisk!organisation!och!med!ledande!personer!som!hyllade!
individualitet!och!originalitet!hade!hög!grad!av!prisbelönad!kvalitet!i!sina!arbeten.!Företag!med!
intresset!inriktat!på!att!tillfredsställa!kundernas–beställarnas!önskemål!hade!inte!samma!höga!andel!
av!belönade!projekt.!Sammansättningen!av!uppdragsgivare!hade!också!betydelse.!Företag!med!
enbart!kollektiva!beställarorganisationer!hade!enligt!Blau!inte!uppnått!samma!grad!av!belöningar!för!
kvalitet!i!sitt!arbete!som!de!som!hade!beställare!med!korta!beslutsvägar.!!
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Ödmann!(1986)!har!gjort!en!studie!där!värderingar!kring!arkitektonisk!kvalitet!kopplas!till!vilka!
föreställningar!och!kunskaper!som!förmedlas!på!arkitekturskolorna.!Efter!att!ha!intervjuat!54!
studenter!urskilde!Ödmann!tre!kategorier!studenter:!’arvtagarna’,!’idealisterna’!och!’syntetisörerna’.!
Vid!en!uppföljning!sex!år!senare!konstaterar!hon!att!arvtagarna,!som!var!i!majoritet,!var!de!som!hade!
klarat!sig!bäst!på!arbetsmarknaden.!Inom!denna!grupp!var!det!konstnärliga!intresset!centralt.!
Ödmann!gör!en!återkoppling!mellan!de!värderingar!hon!iakttar!och!hur!byggbranschens!strukturer!i!
stort!kan!förstås.!Genom!att!internalisera!myten!om!arkitekten!som!konstnär!–!utan!att!se!att!det!
samtidigt!är!en!roll!som!tilldelas!arkitekterna!av!marknaden!–!legitimeras!och!vidmakthålls!
arkitektens!marginaliserade!roll!och!byggbranschens!hela!struktur,!menar!Ödmann.!

Med!de!ovan!redovisade!tolkningarna!har!vi!velat!peka!på!att!frågan!om!vems!värderingar!av!kvalitet!
som!skall!vara!vägledande!för!byggnaders!utformning!långt!ifrån!är!självklar.!Spänningar!mellan!olika!
värderingar!finns!inbyggda!i!triangelförhållandet!mellan!uppdragsgivaren,!arkitekten!och!användaren!
av!den!projekterade!byggnaden!(Johansson,!Rönn!&!Werner!2005;!Grange!2005).!!

!

Metod!!

Som!utgångspunkt!för!urvalet!av!studieobjekt!har!vi!valt!projekt!som!nominerats!till!eller!belönats!
med!Sveriges!Arkitekters!bostadspris.!Som!identifierade!som!bostäder!av!speciellt!hög!kvalitet!bör!en!
eventuell!skillnad!i!kvalitetsuppfattning!utgöra!en!intressant!utgångspunkt!för!en!diskussion!om!
kvalitet!i!svensk!bostadsproduktion!idag.!Enligt!stadgarna!skall!priset!ges!som!belöning!för!ett!
bostadshus!eller!bostadskomplex!av!hög!arkitektonisk!klass.!Juryn!skall!särskilt!beakta!
boendekvaliteter,!genomförandeprocess,!tradition!och!internationella!influenser,!samt!gestaltning!av!
tekniska!innovationer!(Sveriges!Arkitekter,!utan!årtal;!Elander!et.!al.!2003).!

Det!skall!understrykas!att!det!inte!är!tolkningen!av!själva!juryutlåtandena!som!står!i!centrum!för!
denna!studie,!inte!heller!har!vår!ambition!varit!att!tolka!bostadsplaner!i!syfte!att!identifiera!de!
svårfångade!kvaliteter!som!projekten!har!nominerats!eller!prisbelönats!för.!Syftet!har!i!stället!varit!
att!spegla!dessa!bostadskvaliteter,!och!i!vilken!grad!de!har!uppfyllts,!genom!de!ansvariga!
arkitekternas!respektive!de!boendes!egna!kvalitetsvärderingar.!

Priset!delas!ut!vartannat!år!och!underlaget!för!urvalet!har!begränsats!till!bostadsprojekt!som!
nominerades!under!2005!och!2007.!Vid!en!närmare!granskning!av!nomineringarna!från!dessa!år!visar!
det!sig!att!påfallande!många!av!de!nominerade!projekten!är!utförda!av!Göteborgskontor.!Inför!2005!
års!pris!var!tre!av!de!nominerade!kontoren!från!Göteborg!(KUB,!QPG!och!Semrén!&!Månsson),!ett!
från!Stockholm!(Jan!Fidjeland!Arkitektkontor)!och!ett!från!Danmark!(Tegnestuen!Vandkunsten).!
Samma!geografiska!fördelning!återkom!vid!nomineringarna!för!2007!års!pris;!tre!från!Göteborg!
(Wingårdhs,!Meter!Arkitektur!och!QPG),!ett!från!Stockholm!(Nyréns)!och!ett!från!Danmark!
(Tegnestuen!Vandkunsten).!!

Man!kan!fråga!sig!om!nomineringarna!ovan!skulle!kunna!tas!som!uttryck!för!ett!särskilt!stort!intresse!
för!bostadskvaliteter!bland!Göteborgskontoren.!Den!frågan!sträcker!sig!utanför!ramarna!för!denna!
studie,!men!kan!ändå!vara!intressant!att!väcka!inför!den!fortsatta!genomgången.!Bostadens!
arkitektur!har!varit!ett!centralt!tema!i!undervisningen!på!Chalmers!Arkitektur!(Nylander!et.!al.!2006).!
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Under!alla!omständigheter!framstod!det!som!intressant!att!följa!upp!några!av!de!prisbelönta!och!
nominerade!arkitekternas!tankar!kring!bostadskvaliteter.!Fyra!Göteborgskontor!valdes!därför!ut.!!

Intervjuerna!med!de!ansvariga!arkitekterna!genomfördes!i!form!av!semistrukturerade!intervjuer,!där!
frågor!hade!skickats!ut!i!förväg!men!där!samtalen!delvis!tilläts!ta!sina!egna!vägar.!Avsikten!var!både!
att!identifiera!de!ambitioner!kring!arkitektonisk!kvalitet!som!har!bildat!utgångspunkt!för!respektive!
projekt,!och!att!föra!ett!mer!allmänt!samtal!om!villkor!för!arkitektur.!Intervjuerna!genomfördes!
under!2008!och!varje!samtal!varade!mellan!en!och!två!timmar.!

Den!enkätundersökning!som!gjordes!med!de!boende!i!de!valda!projekten!var!en!totalundersökning,!
dvs.!alla!hushåll/boende!i!projekten!tillfrågades.!Undersökningen!genomfördes!2009.!Det!totala!
antalet!hushåll!var!145.!Totalt!var!svarsfrekvensen!70!%,!men!varierade!mellan!55!%!och!100!%!i!de!
olika!projekten.!Totalt!inkom!102!svar.!I!det!projekt!som!hade!lägst!svarsfrekvens!var!
upplåtelseformen!hyresrätt.!Hyresrätten!som!upplåtelseform!kräver!inte!samma!satsning!av!kapital!
och,!i!viss!mån,!engagemang!som!bostadsrätten!gör.!Generellt!sett!bor!de!yngsta!och!de!äldsta!i!
hyresrätt,!vilket!också!kan!spela!in!för!svarsfrekvensen.!!

Frågorna!i!enkäten!baserades!på!tidigare!bostadsutvärderingar!(Westerberg!&!Eriksson!1997;!Werner!
2003,!2007;!Nylander!1998).!Den!kompletterades!med!frågor!om!kvaliteter!som!arkitekterna!i!
intervjuerna!uttryckt!vara!de!bärande!för!respektive!projekt.!Avsikten!var!att!fånga!på!vilket!sätt!
dessa!kvaliteter!uppfattas!av!de!boende.!Frågorna!var!inriktade!dels!på!bedömning!av!den!egna!
bostaden,!med!hjälp!av!frågor!med!två!svarsalternativ,!bra–mindre!bra,!dels!på!de!boendes!generella!
värderingar!av!bostadskvaliteter!med!hjälp!av!frågor!på!en!skala,!inte!så!viktig–mycket!viktig.!Den!
senare!värderingen!kompletterades!med!frågor!om!huruvida!respektive!kvalitet!uppfylldes!i!den!egna!
bostaden!eller!ej.!Enkäten!omfattade!också!några!öppna!frågor,!med!möjlighet!att!beskriva!
värderingar!och!åsikter!i!egna!ord.!Enkätformuläret!redovisas!i!Bilaga!1.!!

Analysen!av!enkätsvaren!gjordes!med!enkla!frekvenssammanställningar!och!korstabeller.!De!analyser!
som!gjorts!av!materialet!kan!sägas!peka!på!tendenser!i!hur!nybyggda!bostäder!uppfattas!av!boende,!
men!det!skall!samtidigt!understrykas!att!undersökningen!gäller!ett!mindre!antal!bostadsprojekt!och!
att!man!skall!vara!försiktig!med!att!generalisera!till!större!grupper!av!boende.!!

!

Disposition!

I!nästa!kapitel!presenteras!samtalen!med!de!ansvariga!arkitekterna!för!de!nominerade!projekten.!
Samtalen!återges!i!sammanfattad!form.!Förutom!en!beskrivning!av!tankarna!kring!respektive!projekt!
har!samtalen!kommit!att!få!olika!karaktär.!I!de!två!första!samtalen!finns!en!betoning!på!generella!
villkor!för!arkitektur!och!hur!de!påverkar!arkitekters!handlingsutrymme.!I!det!första!samtalet!speglas!
detta!genom!en!diskussion!om!en!mer!medveten!ekonomisk!styrning!från!beställarsidan.!I!det!andra!
samtalet!finns!en!betoning!på!hur!en!resursstark!kundkategori!allt!oftare!hamnar!i!fokus!för!
beställarnas!målgrupp.!I!de!två!senare!samtalen!ligger!betoningen!snarare!på!mer!specifika!
erfarenheter.!I!det!tredje!samtalet!kretsar!resonemangen!kring!den!engagerade,!närvarande!
beställaren.!Och!i!det!fjärde!samtalet!finns!ett!fokus!på!en!arbetsprocess!där!både!arkitekt!och!
brukare!engageras!tidigt!i!processen.!I!samband!med!presentationen!av!de!fyra!samtalen!återges!



!

! 13

också!den!kollegiala!värderingen!av!projekten,!i!form!av!Sveriges!Arkitekters!
kvalitetsbedömningar/nomineringar!för!Bostadspriset.!!

I!kapitlet!därpå!redovisas!resultaten!från!enkätundersökningarna!med!de!boende.!Först!görs!en!
sammanställning!och!analys!av!alla!projekten!tillsammans,!för!att!få!en!övergripande!uppfattning!om!
hur!de!boende!värderar!sina!bostäder.!Därefter!beskrivs!de!boendes!uppfattningar!om!respektive!
projekt.!De!boendes!bedömningar!påverkas!troligen!av!andra!faktorer!än!bostädernas!utformning,!
sådana!som!hushållsstorlek!och!bostadsyta.!Som!bakgrund!till!resultaten!ges!därför!till!varje!projekt!
en!sammanställning!av!information!om!gruppen!av!svarande,!så!som!antal!boende!i!respektive!
bostad!samt!om!man!tidigare!bott!på!större!eller!mindre!yta.!

Skriften!avslutas!med!en!sammanfattande!diskussion.!Här!utvecklas!några!tankar!om!vilket!
handlingsutrymme!arkitekter!har!för!att!åstadkomma!arkitektonisk!kvalitet,!respektive!vilken!
kunskap!arkitekter!har!i!dag!om!brukares!behov.!Här!formuleras!också!några!avslutande!reflektioner!
om!vikten!av!erfarenhetsåterföring,!och!om!arkitektens!professionella!ansvar!för!denna!fråga.!

!

Fyra!arkitekter!om!fyra!projekt!
!
Håkan!Trygged,!KUB!Arkitekter!

Flerbostadshus!på!Godhemsberget,!Mors!Backe,!Göteborg!!

!

”Projektet!är!skickligt!inplacerat!mot!en!av!Göteborgs!kvarvarande!bergsbranter.!Det!
långsmala!gårdsrum!som!formas!ger!ett!överraskande!lugn!till!bostadens!entrégård.!
Bostäderna!är!generösa!tack!vare!endast!två!lägenheter!per!våningsplan.!Det!stora!
husdjupet!har!utnyttjats!optimalt!med!ett!genomgående!öppet!socialt!rum!och!två!
skyddade!uteplatser!i!motstående!väderstreck.!Hemmets!övriga!delar!har!också!en!
självklar!utformning!med!väl!genomarbetade!lösningar.!På!detaljnivå!är!projektet!långt!
drivet!med!många!originella!lösningar!utvecklade!inom!en!egen!formsfär.!Fasadens!
betongelement!är!utnyttjade!på!ett!sätt!som!ger!en!tydlig!och!självständig!arkitektur!och!
karaktär.!Projektet!visar!en!lovande!attityd!till!den!högaktuella!frågan!om!industriellt!
byggande.”!

Juryns!nominering!av!Godhemsberget,!Göteborg,!
för!Sveriges!Arkitekters!Bostadspris!2005.!

!

Flerbostadshusen!på!Godhemsberget!i!Göteborg!av!var!ett!av!de!första!projekten!för!KUB!Arkitekter.!
Förutsättningarna!var!en!byggrätt!i!svårt!läge,!som!därför!hade!blivit!över.!Samtidigt!utgjorde!det!
oländiga!läget!en!stor!kvalitet;!när!man!kommer!upp!på!Godhemsberget!har!man!åt!ena!hållet!utsikt!
över!Göteborgs!hamninlopp,!åt!andra!Slottsskogen.!

En!av!utgångspunkterna!för!arkitekterna!var!att!JM,!som!var!beställare,!hade!fattat!beslut!om!att!
projektet!skulle!genomföras!som!ett!helprefabprojekt.!Tomtens!svåra!förutsättningar!gjorde!att!man!!
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!

Figur!1!Situationsplan,!Håkan!Trygged,!KUB!Arkitekter!

!

bedömde!att!det!enklaste!skulle!vara!att!arbeta!med!kran!och!lyfta!betongelementen!till!de!tre!
huskropparna!på!plats.!JM!vände!sig!till!två!kontor!som!fick!arbeta!fram!skisser!i!ett!parallellt!
uppdrag.!Hustjocklekar,!höjder!och!exploateringsnivå!var!satta!i!detaljplanen!som!fanns!klar!sedan!10!
år.!KUB!Arkitekters!skissförslag!gick!ifrån!det!liggande!förslaget!om!inredda!vindar.!Förslaget!till!JM!
gick!istället!ut!på!att!komma!upp!över!Godhemsberget!och!därmed!ge!de!boende!utsikt!åt!flera!håll.!

Den!stora!utmaningen!med!projektet!var!att!hantera!byggsystemet,!framhåller!Håkan!Trygged,!
ansvarig!arkitekt!för!projektet.!I!volym!och!skala!är!husen!ganska!lika!hus!från!miljonprogrammets!år.!
Ytterligare!en!stor!utmaning!låg!i!att!hantera!de!speciella!utmaningar!tomten!ställde.!”Jag!tror!att!det!
är!så!att!ofta!är!det!de!svårare,!speciella!förutsättningarna!som!lockar!ut!något!annat!ur!projekten.!
Det!man!inte!riktigt!gjort!innan.!Och!att!våga!hålla!fast!vid!sina!idéer.”!Att!våga!hålla!fast!vid!sina!
idéer!handlade!i!projektet!på!Godhemsberget!bl.a.!om!att!göra!gårdsrummet!så!intimt!som!möjligt.!
Gården!är!tänkt!som!en!ficka!in!mot!berget,!som!fångar!in!solen,!förklarar!Håkan!Trygged.!I!princip!är!
hela!gården!ursprängd!ur!berget,!nervositeten!var!därför!stor!inför!hur!det!skulle!bli.!Så!här!i!
efterhand!skulle!gårdsrummet!egentligen!ha!kunnat!vara!ytterligare!lite!smalare,!lite!mer!intimt,!
menar!Håkan!Trygged!och!lägger!till!att!ibland!kan!man!få!mer!dynamik,!om!man!bara!vågar.!

Den!idé!som!var!starkast!i!projektet,!bortsett!från!själva!förutsättningarna!avseende!tomten,!var!
lägenheternas!idé,!understryker!Håkan!Trygged.!Och!han!drar!sig!inte!för!att!konstatera!att!det!
faktiskt!blev!bra!bostäder.!Det!blev!ett!vackert!rum!att!vara!i!där!man!har!kontakt!åt!två!håll.!En!stor!
kvalitet!är,!menar!Håkan!Trygged,!att!man!kan!gå!ut!på!båda!sidor.!Idén!bygger!på!ett!stort!
genomgående!rum!på!omkring!50!kvadratmeter.!Rummet!har!två!indragna!balkonger,!en!på!var!sida,!
som!släpper!igenom!ljus!rakt!igenom!lägenheten.!De!rum!som!inte!är!genomgående!ligger!över!hörn!
och!har!på!så!sätt!ljus!från!flera!håll.!!

En!förutsättning!var!att!bostäderna!skulle!vara!relativt!stora!för!att!komplettera!de!mindre!
lägenheter!som!är!vanliga!i!landshövdingehusen!i!stadsdelen!Majorna.!Beställaren!hade!en!ganska!
specifik!målgrupp!utstakad.!Som!arkitekt!var!det!ändå!viktigt!att!arbeta!med!ett!visst!mått!av!
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generalitet!framhåller!Håkan!Trygged.!”Vi!kanske!har!sett!det!mer!som!att!man!försöker!skapa!några!
slags!generella!kvaliteter.!Och!i!det!här!fallet!skulle!det!kunna!vara!att!man!har,!det!är!någon!slags,!
det!är!lite!villakänsla!över!den!här!lägenheten.!Den!är!lite!så!här,!utan!att!dra!för!stora!växlar!på!det,!
det!är!lite,!lite!paradaktig!plan!nästan!det!här.!Väldigt!enkelsymmetrisk.!Och!jag!tror!det!är!så!
generellt,!det!gäller!väl!nästan!alla!byggnader,!att!om!de!bara!har!någon!slags!generalitet!och!några!
slags!grundkvaliteter!så!brukar!det!där!klara!sig!över!tiden!bättre.”!

Att!jobba!med!prefab"tekniken!var!också!en!utmaning!i!projektet,!framhåller!Håkan!Trygged.!Det!
fanns!en!lust!i!att!känna!att!det!är!utvecklingsbart.!”Där!har!vi!nog!försökt!skruva!upp!kraven!tror!jag.!
Och!hitta!det!formspråket.”!Utomlands!ser!man!ofta!både!platsgjutna!fasader!och!en!
elementbyggnadsteknik!med!en!finish!och!en!precision!som!vi!inte!har!i!Sverige.!På!bostadssidan!
jobbar!vi!ju!fortfarande!med!absolut!enklast!tänkbara!element,!menar!Håkan!Trygged.!Han!
konstaterar!att!väldigt!lite!har!hänt!avseende!den!teknikutvecklingen!sedan!miljonprogrammets!
dagar.!

Det!uppstod!en!paus!i!projektet!när!man!inte!fick!ihop!ekonomin.!Då!tillkom!en!del!lägenheter!i!
suterrängvåningarna.!Men!i!övrigt!är!projektet!mycket!likt!det!ursprungliga!förslaget,!framhåller!
Håkan!Trygged.!Några!kvaliteter!blev!det!ändå!diskussion!om!under!projektets!gång.!Hörnfönstren!är!
kvar,!med!rätt!så!mycket!möda,!understryker!Håkan!Trygged.!Men!flera!av!öppningarna!mot!
balkongen,!som!fanns!med!i!det!urprungliga!förslaget,!fick!man!ge!upp.!”Man!kan!säga!att!det!som!
väl!egentligen!var!en!finess!här,!det!var!väl!nästan!den!enda!saken,!kan!jag!säga,!som!vi!inte!har!
lyckats!med!alls,!som!fanns!med!från!början,!att!alla!rum!hade!access!till!balkong.![…]!Och!det!var!
både!en!kostnadsfråga!och!en!teknisk!fråga.!I!det!här!byggsystemet,!alltså!det!är!ju!prefab,!att!klara!
den!bärningen.”!JM!arbetar!med!rätt!så!strikta!standarder!när!det!gäller!bröstningar,!konstaterar!
Håkan!Trygged!och!lägger!till!att!glas!ner!till!golv!är!en!kvalitet!som!man!som!arkitekt!gärna!
förespråkar!men!som!beställaren!inte!tycks!se!finessen!med.!”Jag!tycker!att!det!kanske!är!fint!att!få!
in!ljuset!vid!golv.![…]!JM!har!standard!där.!Fönsterbröstning!skall!vara!minst!500,!eller!600,!eller!vad!
det!är,!och!200!från!tak.!Ibland!kan!man!tycka!kanske!att!i!det!här!fallet!så!hade!det!varit!finare!att!
göra!på!något!annat!sätt.”!

Kvaliteter!som!det!som!arkitekt!kan!vara!svårt!att!få!gehör!för!handlar!generellt!sett!ofta!om!
gestaltningsfrågor!menar!Håkan!Trygged.!I!synnerhet!om!det!arkitekten!föreslår!leder!till!att!det!blir!
svårbyggt.!Men!också!mer!svårfångade!kvaliteter,!som!omsorg!i!materialval!och!byggnadsdetaljer,!
kan!ibland!vara!svåra!att!få!igenom.!Det!handlar!kanske!också!om!att!man!som!arkitekt!förmår!
förklara!vad!det!är!som!är!viktigt,!det!går!inte!bara!att!påstå,!utan!man!måste!hitta!ett!sätt!att!få!
förståelse!för!det!man!pratar!om.!Genomblickar!lyfts!under!samtalet!fram!som!exempel!på!en!
kvalitet!som!vissa!beställare!förstår!utan!vidare!förklaring,!men!som!andra!är!mindre!benägna!att!se!
som!en!särskild!kvalitet.!!

När!det!gäller!bostadskvaliteter!generellt!understryker!Håkan!Trygged!att!han!egentligen!inte!vill!vara!
kategorisk.!Det!finns!gott!om!exempel!på!både!bra!och!dålig!nyproduktion!av!bostäder.!Men!
slutsatsen!blir!ändå!att!mycket!av!bostadsproduktionen!är!enkelriktad!i!dag.!”Om!man!tittar!generellt!
på!projekt![…]!så!kan!man!ju!ibland!bli!lite!bekymrad!över!att!man!ser!mycket!lägenheter!som!inte!
har!några!speciellt!bra!kvaliteter,!tycker!jag!generellt!att!man!kan!säga.!Att!det!har!varit!en!period!nu!
med!ganska!hårdexploaterade!projekt,!med!ganska!dålig!bostadskvalitet,!som!man!har!sett!lite!för!
mycket!av.”!
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Som!arkitekt!märker!man!också!av!att!beställarnas!krav!på!ekonomi!i!projekten!har!ökat,!
understryker!Håkan!Trygged.!”Jag!tycker!kanske!att!man!på!ett!sätt!känner!sig!lite!mer!kringskuren!
nu!av!att!man!märker!att!det!har!blivit!hårdare!med!ekonomin,!exploateringskraven.!Att!det!nog!är!
tydligare!att!det!förväntas!en!effektivitet,.”!

Det!har!skett!ett!generationsskifte!i!branschen,!på!gott!och!på!ont,!menar!Håkan!Trygged.!För!
bostadsproducenterna!har!denna!utveckling!lett!till!att!de!har!blivit!mer!strukturerade,!pålästa!och!
ekonomiskt!medvetna.!”Det!har!blivit!oerhört!mycket!hårdare!styrning.!Centrala!avtal!för!många!
frågor!och!sådär.!En!trapptillverkare.!En!tillverkare!av!balkongräcken.!Vissa!förutsättningar!att!jobba!
efter.!Den!våningshöjden!![…].!Och!det!är!klart!att!det!gör!ju!att!det!blir!som!en!bygglåda!som!är!
ganska!färdig.!Och!det!är!ju!en!påtaglig!skillnad!då.!Och!då!så!tycker![beställarna]!förstås!att,!alltså,!
det!de!inte!vill!göra!är!ju!att!varje!nytt!projekt!skall!vara!nytt!alltså.!De!jämför!med!bilindustrin!och!
sådär.!Till!viss!del!har!de!säkert!rätt!i!det,!att!man!behöver!ju!inte!varje!gång!göra!samma,!samma!
resa!så!att!säga.!Samtidigt!som!det!blir!hämmande!för!produkten.”!

Håkan!Trygged!understryker!att!relationen!till!beställarna!är!centrala!för!kontoret!och!att!kontoret!
därför!har!goda!relationer!till!de!beställare!man!arbetar!med.!Förändringarna!under!de!senaste!åren!
skall!alltså!inte!förstås!som!att!man!blir!överkörd!som!arkitekt,!utan!det!handlar!mer!om!att!
förutsättningarna!för!arkitektarbetet!har!stramats!åt.!”Jag!tycker!att!på!de!åren!jag!har!jobbat!så!har!
beställarna!ändrat!sig!på!det!sättet!att,!tidigare!var!det!mycket!erfarna!äldre!byggare!som!beställare.!
Som!kanske!hade!gått!en!lång!väg.!De!visste!hur!allting!skulle!vara!på!något!vis.!Och!nu!så!tycker!jag!
kanske!att!fler!beställare!är!yngre!än!vad!man!själv!är.!Och!välutbildade.!Ganska!pålästa,!men!också!
ganska!hårt!pressade!uppifrån!skulle!jag!vilja!säga.!Kanske!inte!riktigt!vågar!ta!besluten!själva.!Eller!
kan,!eller!får,!eller!sådär.!Det!var!nog!mer!godtyckligt!tidigare,!resultatet,!vilken!frihet!man!fick!och!
vilket!förtroende!man!lyckades!skapa!sig.”!

Som!arkitekt!kan!man!visst!önska!sig!ett!större!handlingsutrymme.!Men!Håkan!Trygged!understryker!
att!det!samtidigt!är!mycket!individuellt.!Varje!projekt!bär!på!sina!speciella!förutsättningar.!”Jag!kan!
nog!känna!att!ibland!skulle!man!önska!sig!lite!större!frihet.!Men!det!är!också!så!personligt.!Vissa!
[beställare]!efterfrågar!ju!mer,!vill!bli!överraskade.”!Den!homogena!bostadsproduktionen!har!långt!
ifrån!bara!med!beställarnas!ökade!ekonomiska!medvetenhet!att!göra,!understryker!Håkan!Trygged.!
När!man!som!arkitekt!arbetar!med!liknande!projekt!och!liknande!målgrupper!leder!det!i!
förlängningen!till!att!man!tillägnar!sig!en!viss!typ!av!kunskap.!Sverige!har!också!haft!starka!normer!
som!spelar!roll!för!hur!man!tänker!kring!vad!som!är!möjligt.!Det!räcker!med!att!titta!i!en!dansk!eller!
norsk!arkitekturtidskrift!så!förstår!man!att!det!finns!fler!sätt!att!göra!bostäder!på,!understryker!
Håkan!Trygged.!”Alltså!nu!är!vi!nog!som!kontor!ganska!handfasta!och!gör!någon!slags!hus!som!är!
ganska!principiellt!enkla,!och!så!där,!men!ibland!önskar!man!kanske!att!det!fanns!mer!visioner!
generellt,!i!branschen!liksom.!Och!det!kanske!inte!behöver!betyda!högt!och!påkostat!på!det!sättet,!
kanske!mer!att!kunna!vara!lite!friare!i!hur!man!kan!tänka!och!så.!Se!andra!möjligheter.”!

Något!system!för!systematisk!erfarenhetsåterföring!från!de!boende!arbetar!man!dock!inte!med.!
Däremot!ser!man!till!att!under!processens!gång!ha!särskilda!personer!inom!kontoret!som!
regelbundet!kommenterar!projektens!utveckling.!Tanken!är!att!personer!som!inte!är!engagerade!i!
projektet!dagligen!kan!ha!lättare!att!se!vad!som!utvecklats!bra!och!vad!som!eventuellt!har!utvecklats!
mindre!bra!sedan!sist,!och!komma!med!synpunkter.!!
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Tabell!1!!Projektfakta!Godhemsberget.!

Lägenhetsfördelning!! ! Storlekar 

1 rok 2 st 45 m², 50 m²  
2 rok 16 st 66 m², 69 m², 71 m², 72 m², 74 m², 77 m² 
3 rok 27 st 77 m², 83 m², 87 m², 88 m², 96 m² 
4 rok 26 st 105 m², 116 m², 117 m², 123 m², 126 m² 
5 rok 2 st 139 m², 153 m² 
Total 73 st  

!

!

!

!

Karin!Wingårdh,!Wingårdh!Arkitektkontor!

Flerbostadshus!vid!Margaretaplatsen,!Persgatan,!Helsingborg!

!

”En!säker!behandling!och!omsorg!om!vackra!beständiga!material!är!utmärkande!för!de!
nya!husen!på!Margaretaplatsen.!Den!oförställda!gestalten!i!kalkputsat!tegel!och!
markerad!bjälklagsband!i!betong!associerar!till!1970"talets!rationella!byggeri!och!till!en!
värdigt!åldrad!eldgul!1700"talsfasad.!

I!den!dramatiska!stadsmiljön!där!Helsingborgs!stenstad!möter!landborgen!har!två!
byggnadsvolymer!placerats!på!ett!sofistikerat!sätt.!Branten!och!lövskogen!blir!en!levande!
fond!för!både!hus!och!bostäder!och!sträckan!utmed!stadsgatan!utnyttjas!elegant!för!en!
ramp!som!flankeras!av!en!vattenspegel.!Markplaneringens!stenmaterial!och!
omsorgsfulla!behandling!ger!en!behaglig!introduktion!till!en!kvalitet!som!följer!hela!
projektet.!!

Bostäderna!har!en!genomgripande!uppdelning!av!privata!rum!och!öppna!umgängesytor.!
Grundplanens!tre!armar!kring!trapphuset!ger!de!flesta!lägenheterna!utblickar!och!ljus!
från!mer!än!två!håll!och!en!påtaglig!närvaro!av!staden!och!parken!utanför.”!

Juryns!nominering!av!Margaretaplatsen,!Helsingborg,!
för!Sveriges!Arkitekters!Bostadspris!2007.!

!

Projektet!vid!Margaretaplatsen,!som!består!av!två!huskroppar!och!som!nominerades!till!Sveriges!
Arkitekters!bostadspris!2007,!började!som!en!tävling!för!en!stiftelse.!Wingårdhs!fanns!med!från!
början!och!avsikten!var!då!att!göra!bostäder!för!äldre!mindre!bemedlade.!Under!processens!gång!
bestämde!sig!dock!kommunen!för!att!ändra!förutsättningarna!och!istället!utnyttja!det!centrala!läget!
för!bostadsrätter.!Resultatet!blev!att!markanvisningen!istället!gick!till!HSB!Nordvästra!Skåne.!Därmed!
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Att!bygga!enklare,!billiga!bostäder!är!inte!heller!något!som!Karin!Wingårdh!fäster!någon!stor!tilltro!
till.!”Jag!menar,!om!man!tittar!på!alla!gamla!hus!i!Vasastan,!det!var!ju!inga!billiga!bostäder.!Där!vill!
folk!bo.!Det!är!det!som!håller!sig.!Det!är!det!som!är!kvalitet.”!Kontoret!försöker!därför!alltid!hålla!hög!
standard!när!det!gäller!material.!På!sikt!är!det!något!som!betalar!sig,!menar!Karin!Wingårdh,!och!
understryker!att!det!är!en!sanning!som!gäller!för!såväl!uppdragsgivare!som!arkitekt:!”Vi!tycker!
fasaden!är!viktig.!Att!den!är!snygg!och!prydlig.!För!det!är!den!som!ger!uppdrag.”!

Att!entrén!känns!”värdig”!är!också!en!ambition!som!kontoret!håller!högt!i!alla!projekt.!När!det!gäller!
andra!utgångspunkter!för!gestaltningen!hämtar!Karin!Wingårdh!dem!ofta!från!tomten,!och!från!
bestämmelserna!för!byggrätten.!Det!kan!t.ex.!handla!om!att!”maxa”!huset!på!tomten,!samtidigt!som!
man!skapar!en!privat!yta!på!insidan.!Att!ta!vara!på!en!utsikt!är!ytterligare!en!viktig!utgångspunkt!för!
gestaltningen.!När!det!gäller!villor!försöker!kontoret!ofta!åstadkomma!en!diskret!entré.!Folk!vill!trots!
allt!inte!skylta!för!mycket!med!sin!exklusivitet,!konstaterar!Karin!Wingårdh.!Däremot!försöker!man!
alltid!arbeta!med!att!åstadkomma!något!oväntat!på!insidan.!Känslan!skall!gärna!vara!att!man!
kommer!in!och!blir!överraskad,!säger!Karin!Wingårdh.!

Att!det!är!en!exklusiv!kundgrupp!kontoret!oftast!har!att!göra!med!framgår!också!av!de!tillval!
kunderna!gör.!”Folk!lägger!väldigt!mycket!pengar!på!bad!och!kök.”!Den!kundgrupp!kontoret!arbetar!
för!vill!i!allmänhet!ha!mycket!stora!badrum.!Har!man!resurserna!vill!man!kanske!ha!lite!spa"känsla!
hemma,!menar!Karin!Wingårdh,!och!tillägger!att!många!sannolikt!blir!påverkade!av!
inredningstidningarnas!reportage.!Trots!att!Karin!Wingårdh!uttrycker!viss!tveksamhet!kring!detta!
påpekar!hon!att!det!ändå!är!viktigt!att!alltid!kunna!tänka!sig!in!att!man!själv!skall!kunna!bo!i!det!man!
ritar.!Kanske!inte!just!för!ögonblicket,!men!i!en!annan!situation!i!livet.!

När!man!ritar!bostäder!utgår!man!ofta!från!sig!själv,!understryker!Karin!Wingård.!Man!måste!kunna!
tänka!sig!in!att!man!själv!bor!i!den!bostad!man!arbetar!med.!Det!måste!alltid!finnas!i!huvudet.!
Samtidigt!är!det!lätt!att!hamna!i!ett!visst!mönster!vid!utformningen!av!bostadsplaner,!menar!hon.!
”Det!är!väldigt!lätt!när!man!gör!bostäder,!tycker!jag,!att!man!hamnar!i!nästan!samma!utformning!
hela!tiden.!Man!måste!ändå!ha!ett!sovrum!som!man!kan!stänga!om,!och!samma!sak!till!badrum,!och!
tvätt,!och!allting.![…]!Det!är!en!öppen!yta!i!alla!vardagsrum–kök.!För!så!tror!jag!att!de!flesta!
människor!ändå!kan!tänka!sig!att!leva.!Det!blir!en!större!volym!om!man!inte!stänger!till.”!

När!det!gäller!bostäderna!vid!Margaretaplatsen!präglades!samarbetet!av!en!beställare!som!
uttryckligen!vill!lämna!mycket!av!besluten!kring!gestaltningen!till!arkitekten.!Men!också!i!allmänhet!
är!Karin!Wingårdhs!erfarenhet!att!beställare!sällan!lägger!sig!i!hur!planlösningarna!är!gjorda.!Därmed!
inte!sagt!att!de!som!arkitekter!alltid!får!fria!händer.!I!slutänden!är!det!ändå!beställarens!
förhållningssätt!som!avgör!resultatet,!understryker!Karin!Wingårdh.!”Alla!projekt!beror!egentligen!
bara!på!beställaren.”!

Karin!Wingårdhs!erfarenhet!är!annars!att!det!är!kring!materialvalen!som!det!blir!mest!diskussioner!
med!beställare.!Som!arkitekt!vill!man!t.ex.!gärna!ha!sten!och!inte!klinkers,!massiva!trägolv!och!inte!
lamellgolv.!Men!i!slutänden!måste!man!som!arkitekt!ändå!förhålla!sig!till!marknadsläget.!”Bostäder!
är!det!ju!ganska!svårt!att!hålla!någon!högre!nivå!på,!om!det!inte!är!villor.!Det!måste!ju!ändå!bli!
marknadsmässiga!villkor.”!

Ett!uttryck!för!HSB!Nordvästra!Skånes!kvalitetsambitioner,!menar!Karin!Wingårdh,!var!att!man!i!
projektet!vid!Margaretaplatsen!lät!entreprenören!NCC!köpa!in!alla!konsulter!utom!arkitekten.!
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Wingårdhs!arkitektkontor!hade!därmed!tydligt!beställaren!som!sin!uppdragsgivare!genom!hela!
projektet.!De!var!också!med!på!alla!byggmöten.!Men!så!är!det!inte!alltid,!understryker!Karin!
Wingårdh.!Ibland!övergår!arkitektens!roll!från!att!i!ett!tidigare!skede!ha!varit!beställarens!
förtroendevalde,!till!att!i!nästa!skede!bli!konsult!åt!entreprenören.!Och!det!är!tydligt!att!det!ibland!
leder!till!komplikationer!för!arkitekten.!”Vem!skall!man!vara!lojal!mot!då?!Vi!försöker!hålla!ribban!så!
högt!det!går,!med!de!förutsättningar!som!finns.!Man!blir!lite!luttrad!om!man!har!jobbat!länge.!Många!
av!de!unga!som!jobbar!här,!de!blir!så!upprörda!över!saker.!Ja,!så!är!det.!Man!får!lära!sig!att!leva!med!
det!bara.!Och!hoppas!att!helheten!blir!bra!ändå.”!

Trots!att!kontoret!har!en!förhållandevis!exklusiv!kundgrupp!framhåller!Karin!Wingårdh!att!det!är!
beställaren!och!inte!arkitekten!som!äger!projekten.!”Det!är!ju!beställaren!som!har!pengarna.!Det!är!
inte!mycket!vi!kan!…!Vi!kan!ju!säga!att!vi!tycker!inte!att!det!här!är!bra,!att!vi!inte!skulle!ha!löst!det!på!
detta!sättet.!Men!något!mer!har!ju!inte!vi!att!komma!med.!Vi!äger!ju!inte!några!projekt.”!

Det!har!hänt!att!kontoret!har!avsagt!sig!uppdrag.!Karin!Wingårdh!berättar!om!ett!uppdrag!för!en!
större!bostadsproducent.!”Jag!kunde!inte!sova!på!natten!och!bara!kände!att!’Nej’,!de!bara!fixade!
allting!utan!att!fråga.!De!beställde!fönster,!och!ja,!det!ena!med!det!tredje.!Men!de!skyltade!ändå!med!
oss.!Det!är!ju!nackdelen,!att!många!bara!vill!köpa!vårt!företagsnamn.!Då!kan!de!höja!huspriserna.”!

Avslutningsvis!talar!Karin!Wingårdh!något!om!den!framtidsdröm!hon!bär!på,!som!delvis!handlar!om!
att!få!möjlighet!att!frigöra!sig!från!de!villkor!man!normalt!verkar!under!som!arkitekt.!Litet!skämtsamt!
säger!hon:!”Jag!och!Gert,!vi!har!någon!slags!dröm!om!att!när!vi!blir!äldre!och!tröttnat!på!att!driva!
stort!kontor!så!skulle!vi!kunna!köpa!tomter!och!bygga!hus!och!sälja.!Så!man!slapp!beställaren.!
[Skratt.]!Då!skulle!vi!göra!det!som!konstverk.!Det!skulle!säkert!finnas!en!marknad,!om!man!inte!
gjorde!för!överdådiga!hus.!Det!skulle!vara!väldigt!roligt.”!!

!

Tabell!2!!Projektfakta!Margaretaplatsen.!

Lägenhetsfördelning!! ! Storlekar 

1 rok, gästlägenhet 1 st 24 m²  
1,5 rok 1 st 50 m² 
2 rok 8 st 69 m²,  
3 rok 5 st 77 m², 78 m²,  
4 rok 6 st 111 m², 114 m² 
5 rok 2 st 139 m² 
Total 22 + 1 st  

!

!

!
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!

Peter!Hulting,!Hulting!arkitekter!

Flerbostadshus!Kv.!Fiskpigan,!Östermalmsvägen,!Trosa!

!

”I!centrala!Trosa!har!en!engagerad!byggherre!funnit!ett!fruktbart!samarbete!med!sin!
arkitekt.!Med!smittande!glädje!kring!småstadens!möjligheter!och!skala!har!de!försiktigt!
passat!in!ett!öppet!och!modernt!kvarter.!

Husgrupperingen!bildar!en!gård!och!skapar!en!gemenskap!som!bottnar!i!en!social!
grundtanke.!Ett!positivt!förhållningssätt!och!en!social!ambition!som!sträcker!sig!ända!ut!
till!omkringliggande!gator!och!gränder!får!sin!final!i!en!liten!platsbildning!med!
kvartersbutik!och!kafé.!Inom!ramen!för!en!rationell!planering,!med!endast!en!hiss!som!
försörjer!alla!hus!kring!gården,!har!en!variation!av!lägenhetstyper!och!storlekar!skapats.!
Stora!bjälklagsöppningar,!exklusiva!material!och!en!inredning!genomtänkt!in!i!minsta!
detalj!har!givit!bostäder!med!hög!standard.!

Byggnadens!exteriör!med!träpaneler!har!en!naturlig!samhörighet!med!den!historiska!
trästaden.!Överstora!takkupor!och!en!fri!fönstersättning!är!effektfulla!med!ändå!diskreta!
exempel!på!en!egen!och!karaktäristisk!tolkning!av!svensk!byggnadstradition.”!

Juryns!nominering!av!Kv.!Fiskpigan,!Trosa,!
för!Sveriges!Arkitekters!Bostadspris!2007.!

!

Peter!Hulting!och!Bengt!Carlsson!står!gemensamt!bakom!gestaltningen!av!flerbostadshuset!Kvarteret!
Fiskpigan.!Fram!till!2008!drev!de!tillsammans!kontoret!Meter!Arkitektur.!Uppdraget!att!rita!ett!
flerbostadshus!i!Trosa!centrum!formulerades!ursprungligen!som!en!tävlingsuppgift.!Bakom!
uppdraget!stod!de!två!lokalt!förankrade!uppdragsgivarna!PO!Svennerholm!och!Olle!Måberg.!De!hade!
köpt!upp!ett!par!äldre!fastigheter!i!centrala!Trosa!och!inbjöd!två!arkitektkontor!att!komma!med!
förslag!i!ett!parallellt!uppdrag.!Uppdraget!att!gå!vidare!gick!till!Meter!Arkitektur.!

Vårt!tidiga!förslag!ligger!nära!det!som!sedan!blev!genomfört,!men!vi!hade!också!lagt!mycket!tid!på!
tävlingsförslaget,!understryker!Peter!Hulting.!Tidigt!framgick!att!de!båda!beställarna!hade!en!
drivkraft!som!gick!utöver!att!”göra!hyggliga!bostäder!och!tjäna!pengar”.!De!hade!ett!personligt!
engagemang!som!löpte!genom!hela!projektet,!framhåller!Peter!Hulting.!”Jag!tror!att!det!är!ganska!
avgörande!att!det!finns!ett!engagemang,!alltså!något!man!brinner!för,!förutom!att!sälja!en!vara.!Om!
man!inte!har!det!så!blir!det!som!att!sälja!en!vara!vilken!som!helst,!att!tjäna!så!många!kronor!som!
möjligt,!och!göra!det!så!billigt!som!möjligt.!Och,!det!är!ju!inte!jag!den!förste!som!har!sagt,!men!det!
hänger!på!beställaren!om!det!skall!bli!bra!arkitektur.”!

Som!exempel!på!beställarens!kvalitetstänkande!lyfter!Peter!Hulting!fram!synen!på!materialval.!Av!
den!anledningen!blev!det!möjligt!att!t.ex.!få!igenom!tjärad!gran!och!inte!tryckimpregnerat!virke.!Det!
blev!svensk!granit!och!inte!kinesisk,!som!skulle!ha!varit!billigare!men!frambruten!under!avsevärt!
sämre!arbetsvillkor.!
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Målgruppen!för!projektet!var,!som!i!så!många!andra!fall,!medelålders!par!som!sålt!sin!villa.!
Upplåtelseformen!blev!bostadsrätt,!men!tankar!fanns!inledningsvis!på!att!göra!det!till!hyresrätter.!
Med!den!kvalitetsambition!man!hade!fanns!det!inga!möjligheter!att!få!ihop!de!idéerna!ekonomiskt,!
understryker!Peter!Hulting.!Trots!att!målgruppen!var!ganska!väl!definierad!var!det!viktigt!för!
arkitekterna!att!också!planera!för!kommande!målgrupper.!”För!oss!var!det!ju!viktigt!att!ändå!tänka!
’vanliga!lägenheter’.!För!det!kommer!ju,!även!om!det!inte!kommer!nu,!så!kommer!det!ju,!i!nästa!steg!
kommer!det!familjer.”!

En!av!de!framträdande!och!bärande!gestaltningsidéerna!som!arkitekterna!arbetade!med!var!
uppdelningen!i!olika!rum.!Genom!en!viss!förskjutning!mellan!husen!har!förträngningar!eller!gränder!
in!till!den!gemensamma!inre!gården!skapats.!Att!volymerna!inte!blev!kompakta,!utan!tillät!
genomblickar!framhåller!Peter!Hulting!som!viktigt.!En!diagonal,!”som!släpper!in!västersolen”,!skär!
därför!genom!gården.!Att!göra!entré!från!gården,!som!är!vanligt!i!Trosa,!ledde!till!en!utformning!med!
svalgångar!som!löper!runt!entrégården.!Idén!var!att!svalgångarna!skulle!erbjuda!generösa!ytor!för!
socialt!umgänge,!men!samtidigt!vara!så!lättillgängliga!från!gården!att!man!inte!i!onödan!rörde!sig!
längs!med!dem.!Ett!flertal!trappor!leder!därför!upp!till!dessa!halvprivata!ytor.!En!uttalad!ambition!är!
också,!framhåller!Peter!Hulting,!att!arkitekturen!skall!ha!kopplingar!bakåt!i!tiden.!Grundformen!är!
väldigt!traditionell!samtidigt!som!man!har!man!velat!överföra!det!arkitektoniska!greppet!till!
någonting!av!i!dag.!

Intimiteten!runt!gården!lyfts!också!fram!av!Peter!Hulting!som!en!ambition!som!varit!viktig!i!
arkitektarbetet.!”Alla!matplatser!ligger!inåt!gården,!också!för!att!liksom!försöka!skapa!en!sådan!där!
gemenskap.!Man!ser!varandra!röra!sig.!Men!man!har!ändå!ganska!trygga!uteplatser.”!När!det!gäller!
planlösningen!har!en!av!ambitionerna!varit!att!skapa!tydliga!rum.!Både!matplats!och!kök!är!därför!
ganska!stadigt!inramade,!understryker!Peter!Hulting.!Samtidigt!speglar!planlösningarna!en!
uppdelning!i!ytor!av!offentlig!respektive!mer!privat!karaktär.!”Alltså,!jag!är!ganska!nöjd!med!den!här!
planlösningen,!för!den!har!rumsliga!kvaliteter.!Vilket!är!ett!litet!trix.!Det!kostar!gärna!kvadratmetrar!
många!gånger,!när!man!skall!få!det!där!’extra’.!Men!jag!ser!det!ju!som!stora!kvaliteter!att!man!har!
det!här,!att!man!kan!röra!sig!på!olika!sätt!i!lägenheter.!Och!att!ha!en!köksingång!där.!Man!kan!
faktiskt!ställa!upp!den!dörren!också,!det!är!ju!liksom!ut["gångar]!på!väldigt!många!ställen.!Också!det!
här!att!det!känns!ganska!rymligt.!Det!finns!bra!med!förvaring!i!entrén!och!det!är!inte!en!sluten!vägg!
där,!utan!man!ser!in!i!köket,!och!ljuset!som!kommer!fram!lite.”!Det!finns!också!valmöjligheter!inlagda!
i!planen!som!en!potentiell!flexibilitet.!Den!typen!av!kvaliteter!kräver!förstås!att!man!som!arkitekt!
läser!el"!och!vvs"ritningar!noga.!

Kvarteret!Fiskpigan!är!det!första!flerbostadshusprojekt!som!Peter!Hulting!har!handlagt.!Men!han!har!
hunnit!rita!flera!privatbostäder.!Kontorets!bakgrund!inom!ombyggnad!och!restaurering!lyfts!fram!
som!något!som!har!varit!gynnsamt!för!det!fortsatta!arkitektarbetet.!Att!mäta!upp!och!rita!om,!och!
sedan!komma!tillbaka,!ger!en!bra!känsla!för!rumsproportioner!och!förhållande!mellan!ritning!och!
verklighet,!understryker!han.!”Vi!tycker!att!det!är!väldigt!viktigt!med!att!det!funkar!bra!liksom,!att!det!
skall!vara!praktiskt!och!funktionellt,!och!liksom!snällt.”!

Man!skall!inte!behöva!känna,!när!man!kommer!ner!för!en!trappa,!att!man!måste!”knö!ihop!sig”!mot!
en!vägg.!Och!kanske!krävs!det,!för!att!man!skall!bli!riktigt!uppmärksam!som!arkitekt,!att!man!faktiskt!
tillbringar!tid!i!de!hus!man!ritat.!Något!systematiskt!arbete!med!erfarenhetsåterföring!arbetar!inte!
Peter!Hulting!med,!även!om!han!alltid!försöker!få!möjlighet!att!komma!in!i!de!bostäder!han!ritat.!I!
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synnerhet!gäller!det!de!villor!kontoret!har!ritat.!”Jag!är!intresserad!av!bostadsarkitektur,!och!jag!har!
jobbat!också!väldigt!intimt!med!privathus,!där!man!faktiskt!verkligen!går!in!i!detalj,!lär!sig.![…]!Man!
kanske!blir!bekant!och!kan!vara!i!de!här!husen!efteråt.!Jag!tror!också!att!jag!har!byggt!upp!en!
erfarenhetsbank!av!att!så!fort!man!sitter!ner!och!ritar,!det!är!inte!bara!200"del!utan!det!är!mycket!
mera!detaljerat.!Alltså,!vi!kommer!ju!från!en!sådan!värld!på!något!sätt.!Jag!ritar!väldigt!mycket!
detaljer.”!

När!det!gäller!bostadsproduktionen!generellt!beklagar!Peter!Hulting!att!inte!fler!beställare!vågar!
bejaka!nya!planlösningar.!Kanske!är!problemet!helt!enkelt!att!de!vet!så!väl!vad!som!går!att!sälja,!
resonerar!han.!Ambitionen!att!prova!något!annat!framstår!ibland!som!låg.!”Det!är!väl!ett!av!
problemen!med!bostadsproduktionen,!att!den!är!så!likriktad.!Alltså,!jag!tror!att!det!finns!människor!
som!vill!ha,!det!finns!kundgrupper!som!man!inte!vågar!bry!sig!om.![…]!Det!är!svårt!hur!man!skall!
tänka,!för!tyvärr!har!det!ju!varit!så!att!väldigt!mycket!av!nyproduktionen!går!ju!till!de!här!som!har!
pengar,!som!inte!har!barnen!hemma!längre.!Så!har!det!ju!varit!ganska!länge.!Historiskt!sett!har!det!
alltid!varit!dyrt!att!bygga,!förutom!när!staten!har!stöttat!det!med!subventioner.!Och!då!kan!man!säga!
att!är!det!dyrt!så,!i!slutändan,!om!30!år,!då!är!inte!det!här!dyrt.![…]!Men!jag!kan!ändå!tycka!att!det!
vore!kul!om!man!vågade!göra!alternativa!bostäder.”!

Att!man!som!arkitekt!ibland!kan!få!förfrågningar!från!beställare!som!inte!alls!förstår!vad!arkitekten!
kan!bidra!med,!framkommer!också.!”Vi!har!fått!sådana!här!förfrågningar!om!att!delta!i!parallella!
uppdrag,!eller!snabbskiss!på!bostäder,!och!man!känner!att!’Det!är!i!mina!ögon!oseriöst!att!göra!detta!
från!det!de!ringer!till!två!veckor!senare’.!Att!det!liksom,!redan!där!fattar!man!att!de!förstår!inte!vad!
det!handlar!om!liksom.”!

Att!beställarens!kvalitetsmedvetenhet!är!viktig!för!slutresultatet!framhölls!tidigt!i!samtalet.!Men!det!
handlar!också!om!en!respekt!för!varandras!kunskaper,!tillägger!Peter!Hulting.!”Om!någon!säger!såhär!
att!’Nu!måste!vi!göra!det!si!och!så!mycket!billigare,!vad!skall!vi!ta!bort?’!så!vet!arkitekten!ofta!att!’Det!
här!är!mindre!värt!än!det!här’.!Men!när,!som!vi!har!varit!med!om!någon!gång,!projektledaren!går!in!
och!säger!’Såhär,!det!här!tar!vi!bort.!Nu!rycker!vi!undan!golvet’!liksom.!’Nu!skall!vi!ha!ett!billigare!
golv’.!Så!är!det!ju!ofta,!det!blir!liksom!på!fel!grejer,!sådär.!För!man!skulle!aldrig!strunta!i!att!fråga!en!
ventilationsingenjör!om!man!skall!banta!ventilationsanläggningen.”!

Några!sådana!problem!uppstod!aldrig!i!arbetet!med!Kvarteret!Fiskpigan,!understryker!Peter!Hulting.!
Den!frihet!under!ansvar!som!präglade!arbetet!tycks!istället!ha!genererat!en!god!förutsättning!för!
dialog!genom!hela!processen.!”Vi!har!verkligen!jobbat!ihop!och!förankrat!och!skickat!skisser!och!
liksom!pratat!hela!tiden.![…]!Från!dag!ett!har!ju!vi!haft!en!bra!kontakt!med!byggaren!och!med!
platschefen.!Det!har!varit!mycket!saker!som!’Ja,!nu!är!det!såhär’!eller!’Vi!behöver!lösa!det!här’.!De!
har!i!princip!alltid!ringt!om!det!har!varit!någonting,!så!har!man!kunnat!prata!igenom!det,!och!hitta!en!
lösning!då.!För!det!är!minst!lika!viktigt,!för!att!det!skall!bli!bra!i!slutänden,!att!den!här!
kommunikationen!finns.!Att!samarbetet!finns!hela!tiden.”!

!

!

!

!
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Tabell!3!!Projektfakta!Kv.!Fiskpigan.!

Lägenhetsfördelning!! ! Storlekar 

2 rok 3 st 65 m², 67 m²  
3 rok 3 st 89 m², 91 m² 
4 rok 6 st 103 m², 106 m², 121 m², 122 m² 
5 rok 2 st 122 m² 
5 rok + loft 3 st 139 m², 140 m² 
Total 17 st  

 
!

!

!

Petter!Lodmark,!QPG!

Flerbostadshus!och!radhus!i!Östra!Balltorp,!Ålegårdsgatan,!Mölndal!

!

”När!Göteborgsförorten!Balltorp!nyligen!kompletterades!med!en!nätt!gruppering!
hyreshus!på!krönet!av!en!grönskande!kulle,!var!beställarens!ambition!att!åstadkomma!
bostäder!av!blandad!storlek!och!typ!för!att!bidra!till!social!mångfald!i!området.!Här!finns!
nu!bland!annat!marklägenheter!där!pensionärspar!kan!finna!sig!väl!tillrätta,!treor!med!
balkong!för!de!unga!familjerna!samt!ateljélägenheter!som!ger!möjlighet!att!jobba!
hemma.!

Planerna!är!elegant!lösta!inom!ramarna!för!de!begränsade!ytor!som!de!nyligen!
avskaffade!investerings"!och!räntebidragen!krävde.!Särskilt!treorna,!som!är!lösta!med!
osedvanlig!inlevelse,!har!arkitekten!funnit!en!balans!mellan!tidens!önskemål!om!öppna!
ytor!och!vardagslivets!behov!av!avskilda!platser!för!olika!aktiviteter.!Planlösningen!är!
funktionellt!genomtänkt!från!entréhallens!mått!till!rummens!inbördes!disponering.!
Rummen!har!en!välproportionerad!fönstersättning,!som!förstärker!karaktären!i!varje!
rum!och!bjuder!in!landskapet!och!grönskan.!Här!är!lägenheter!lösta!med!osedvanlig!
inlevelse.”!

Juryns!nominering!av!Östra!Balltorp,!Mölndal,!
för!Sveriges!Arkitekters!Bostadspris!2007.!

!
!
!
!
!
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Figur!4!Situationsplan,!Petter!Lodmark,!QPG,!!källa!och!copyright!Sveriges!arkitekter,!webbsida!

!

”Det!vi!tycker!är!intressant!med!Balltorp!handlar!väldigt!mycket!om!arbetsprocessen,!där!vi!har!varit!
delaktiga!ända!från!början.”!Så!sammanfattar!Petter!Lodmark,!ansvarig!arkitekt!vid!QPG,!
projekteringen!av!bostäderna!i!Östra!Balltorp.!Området!ligger!strax!söder!om!Göteborg!och!består!av!
ett!punkthus!och!fyra!radhus!i!två!våningar.!

Själva!uppdraget!började!med!en!förfrågan!till!QPG!om!att!ta!fram!bebyggelsevisioner!för!
kompletteringsbebyggelse.!Bakom!uppdraget!stod!det!allmännyttiga!bostadsbolaget!Förbo,!som!ägs!
gemensamt!av!Göteborgs!kranskommuner!Lerum,!Härryda,!Kungälv!och!Mölndal.!Liksom!många!
andra!allmännyttiga!bostadsbolag!hade!Förbo!byggt!en!hel!del!på!60"!och!70"talen!men!sedan!början!
av!80"talet!i!första!hand!förvaltat.!Nu!ville!man!ta!ett!nytt!grepp!kring!sina!bostadsområden,!
undersöka!vad!som!kunde!utvecklas!och!förbättras,!var!man!kunde!komplettera!med!nya!bostäder!
och!vilka!nya!bostadsstorlekar!som!kunde!tänkas!efterfrågas.!!

Uppdraget!till!arkitekterna!var!brett!formulerat.!Med!utgångspunkt!i!översiktliga!bebyggelse"!och!
landskapsinventeringar!föreslog!QPG!ett!nedslag!i!vart!och!ett!av!de!fyra!kommunerna.!Efter!respons!
från!stadsbyggnadskontoren!valdes!olika!arkitektkontor!ut!att!gå!vidare!med!uppdrag!i!respektive!
kommun.!QPG!fick!själva!i!uppdrag!att!gå!vidare!med!Östra!Balltorp,!som!också!kom!att!bli!det!av!de!
fyra!kompletteringsprojekten!som!Förbo!valde!att!börja!med.!!
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Östra!Balltorp,!som!byggdes!i!början!av!1980"talet,!består!huvudsakligen!av!större!lägenheter,!
omflyttningen!har!varit!låg!och!nöjd!kund"indexet!högt.!Dessa!egenskaper!var!avgörande!när!Förbo!
identifierade!Östra!Balltorp!som!det!område!man!ville!pröva!att!förtäta!först.!Efter!flera!decennier!av!
endast!förvaltning!var!det!något!av!en!utmaning!för!byggherren!att!ta!sig!an!en!ny!roll,!understryker!
Petter!Lodmark,!och!lägger!till!att!kanske!var!just!det!faktum!att!byggherren!var!ny!i!sin!roll!ett!av!
skälen!till!att!både!de!som!arkitekt!och!de!boende!gavs!stort!förtroende!i!processen.!”Jag!tror!att!vad!
de!verkligen!har!bjudit!till!med!är!en!öppenhet,!och!en!tilltro!till!dem!som!bor!här.”!

Ett!uttryck!för!det!var!den!brukargrupp!som!skapades!tidigt!i!processen.!Gruppen!bestod!inte!
uttryckligen!av!personer!som!skulle!flytta!till!de!nya!lägenheterna,!även!om!det!sedan!kom!att!bli!så,!
utan!var!sammansatt!av!boende!i!området!och!bovärdar!som!arbetade!där.!Under!dessa!möten!fick!
arkitekterna!chans!att!både!förmedla!sina!tankar!kring!gestaltningen!men!också!lyssna!in!vad!de!
boende!uppfattade!som!kvaliteter!och!problem!i!området.!En!direkt!konsekvens!av!mötena!var!att!
alternativa!placeringar!av!husen!prövades.!”Det!som!var!lite!viktigt!för!de!som!bodde!där!uppe!var!ju!
att!de!skulle!ha!kvar!lite!utsikter!och!ha!sol!på!sina!uteplatser.!De!var!oroliga!att!det!skulle!bli!skuggigt!
och!så.!Det!kunde!vi!visa!precis,!vi!hade!en!sådan!ganska!enkel!digital!modell!som!vi!hade!med!oss.!Vi!
hade!ingen!fysisk!modell!utan!vi!hade!en!digital!modell!som!vi!kunde!flytta!oss!i.!Vi!kunde!ställa!oss!
precis!på!deras!uteplats!och!titta!åt!det!hållet!och!se.!Komplementhusen,!de!har!legat!på!ganska!
många!olika!sätt.!Nu!ligger!de!ju!i!den!riktningen,!för!att!släppa!igenom.!De!låg!placerade!längs!med!
gatan!från!början.”!

I!samtalen!med!de!boende!framkom!det!också!att!den!växtlighet!som!arkitekterna!hade!tagit!fasta!på!
som!karaktäristisk!för!platsen!i!själva!verket!upplevdes!som!ett!otryggt!inslag!bland!de!boende.!”Den!
grandungen!var!ganska!viktig!tyckte!vi,!för!det!var!en!markering,!en!landskapsmarkering!för!att!visa!
slutet!på!den!här!vägen,!men!den!var!också!till!förtret!för!att!man!upplevde!det!som!mörkt!och!
otrevligt!att!gå!där!på!kvällar!och!nätter.!Så!det!kom!fram!som!en!ren!kunskap.!Här!ville!de!att!det!
skulle!vara!någonting,!men!det!skulle!vara!någonting!som!skulle!sprida!ljus,!som!gjorde!att!det!
kändes!säkert.!För!då!skulle!det!bli!som!en!hållpunkt,!för!att!gå!från!centrum!upp!till!det!här!området,!
kunna!ta!sig!dit,!se!det!som!en!lykta!ungefär,!ta!sig!förbi!det.”!

På!detta!sätt!växte!projektets!bärande!idéer!fram.!Några!fanns!med!och!överlevde!från!första!skiss!till!
färdiga!hus,!andra!kom!upp!i!samtalen!med!brukargruppen.!En!av!de!tydligaste!utgångspunkterna!var!
relationen!till!omgivningen,!framhåller!Petter!Lodmark.!Bostäderna!skulle!bli!ljusare!än!de!som!fanns!
där.!Det!skulle!finnas!en!större!kontakt!mellan!det!yttre!och!det!inre!rummet.!Man!skulle!få!del!av!
utsikten.!Bostäderna!skulle!också!präglas!av!små!men!väl!definierade!platser.!Att!komma!hem!skulle!
vara!en!gradvis!känsla!av!att!komma!hem.!”När!man!kommer!in!på!gatan!så!känner!man!att!’Nu!är!jag!
inne!på!min!gata’.!När!man!kommer!in!på!gården!’Nu!kommer!jag!in!på!min!gård’.!Sedan!kommer!jag!
fram!till!min!dörr.!Då!är!det!inte!bara!att!dörren!är!membranet,!utan!att!det!är!en!liten!farstukvist!
såhär.!Här!ser!man.!Det!är!någon!liten!plats,!som!en!liten!veranda.!Alltså!man!skulle!känna!sig!lite!
omhändertagen.”!

Som!en!bärande!idé!för!gestaltningen!av!de!yttre!rummen!nämner!Petter!Lodmark!vikten!av!att!spara!
en!grön!förbindelse,!ett!ängstråk,!mellan!backen!upp!till!området!och!skogen!en!bit!bort.!En!annan!
viktig!idé!var!”bygatekaraktären”,!att!komma!nära!gatan!med!byggnaderna.!En!tredje!viktig!tanke!var!
att!öppna!upp!för!genomblickar!i!området.!Planens!solfjäderform!fanns!med!från!första!skissen.!
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Genom!det!kontinuerliga!samtalet!med!brukargruppen!kunde!arkitekterna!kommunicera!och!få!
respons!på!sina!bärande!idéer!kontinuerligt.!Husvolymerna,!grupperingarna!och!placeringen!av!
husen!var!därför!aspekter!som!man!tidigt!kände!sig!säker!på,!understryker!Petter!Lodmark.!Där!hade!
man!med!sig!både!stadsbyggnadskontoret!och!de!boende.!Samtidigt,!påpekar!han,!fanns!det!andra!
aspekter!som!länge!hölls!öppna.!Det!gällde!t.ex.!programmet.!Det!fanns!en!insikt!hos!beställaren!att!
området!till!övervägande!del!präglades!av!radhus!och!stora!lägenheter,!och!att!det!fanns!önskemål!
om!ökade!möjligheter!till!kvarboende.!Uppdraget!var!därför!att!blanda!olika!bostadstyper.!Man!
önskade!tvåor,!fyror,!radhus,!kanske!någon!etagelägenhet,!och!även!bostäder!med!högre!
tillgänglighet!för!att!underlätta!för!kvarboende.!”Det!var!väldigt!sent!i!processen!egentligen,!som!
man!spikade!exakt!hur!det!skulle!vara.!Vi!tyckte!det!var!roligt!att!hitta!en!generalitet!i!måtten,!vi!
visste!då!att!här!kunde!vi!lösa!in!olika!typer!av!lägenheter.”!

Petter!Lodmark!framhåller!gärna!kontorets!stora!intresse!för!detaljstudier,!som!har!grundlagts!
genom!ett!antal!renoveringsprojekt!som!kontoret!jobbat!med.!Man!arbetar!också!med!en!
egenhändigt!gjord!mallstandard!i!cad,!som!gör!att!man!får!direkt!information!om!erforderliga!
betjäningsytor.!Kontoret!arbetar!vidare!med!egna!checklistor!för!att!försäkra!sig!om!att!man!kommer!
ihåg!”allt!från!ytbehandling!till!barnsäkerhet”.!!

Petter!Lodmark!lyfter!fram!det!allmännyttiga!bolagets!erfarenheter!från!långtidsförvaltning!som!
betydelsefullt!för!beställarens!kvalitetsmedvetenhet.!”Redan!i!det!första!skedet!så!får!man!frågan!
flera!gånger.!Är!det!här!bra!nu?!Har!vi!tänkt?!Har!vi!gjort!på!bästa!sätt?!Kan!vi!tänka!om?!Kan!vi!göra!
det!bättre?!Dagligen!så!har!de!ju!problem!med!fasader,!träfasader,!eller!ja,!nästa!alla!material,!
tegelfasader!också!som!går!sönder!helt!enkelt,!pga.!att!de!är!dåligt!projekterade,!dåligt!utförda.”!

Ytterligare!ett!uttryck!för!det!förtroende!som!riktades!mot!arkitekterna!var!att!de!fick!vara!med!och!
välja!övrig!konsulter,!som!t.ex.!projekt"!och!byggledare.!En!direkt!konsekvens!av!det,!påpekar!Petter!
Lodmark,!var!att!den!först!kontaktade!byggledarfirman!valdes!bort.!I!detta!läge!fanns!det!en!stor!
öppenhet!från!beställaren!att!testa!nya!arbetssätt,!understryker!Petter!Lodmark.!”Det!gick!på!så!vis!
att!vi!sa!att!vi!borde!testa!en!ny.!Så!kom!det!dit!ett!annat!projektledningsföretag,!som!det!kändes!
bättre!med.!Och!det!tror!jag!kanske!är!lite!ovanligt,!att!vi!som!arkitekter!är!med!och!diskuterar!så!
tidigt!i!processen.!Hade!det!då!varit!ett!bolag!som!hade!en!uppbyggd!kompetens,!som!visste!precis!
hur!man!skulle!göra,!då!skulle!vi!aldrig!ha!varit!med.”!

Det!förtroende!som!visades!arkitekterna!gjorde!också!att!relativt!sett!få!saker!byttes!ut!under!
projektets!genomförande.!Några!saker!blev!ändå!föremål!för!byte!under!totalentreprenaden,!som!
t.ex.!dörrarna!till!uteförråden.!De!var!tänkta!att!vara!utförda!i!samma!högtryckslaminatskiva!som!
finns!som!fasadskivor!på!det!låga!huset,!som!balkongfront!på!punkthuset,!och!på!själva!förråden.!I!
ett!sent!skede!byttes!det!till!vanlig!trädörr!som!laserades!för!att!ge!samma!intryck.!Konsekvensen!
blev!blekta!och!spruckna!dörrar.!Men!Petter!Lodmark!betonar!att!arkitektkontoret!i!övrigt!har!fått!
gehör!för!sina!idéer.!”Jag!tror!att!det!beror!mycket!på!att!vi!har!en!jättebra!relation!med!de!som!är!
beställare,!att!de!känner!ett!stort!förtroende!för!oss,!och!att!de!litade!på!att!det!skulle!bli!bra.!
Kommer!det!någonting!så!ringer!de!och!frågar!’Vad!tycker!ni?’.!Om!det!kommer!förslag!på!ändringar.!
Jag!tror!att!det!är!en!garant!på!något!sätt.!Men!visst,!det!är!en!totalentreprenad.!Nu!har!det!ju!gått!
bra,!men!det!hade!kanske!kunnat!gå!tokigt!också.!Man!kan!ju!göra!en!sådan!här!totalentreprenad!på!
många!sätt.!En!annan!entreprenör!hade!kanske!varit!mycket!hårdare.!Drivit!sina!egna!idéer.”!
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Men!Petter!Lodmark!pekar!också!på!arkitekternas!brister.!Det!finns!en!stor!brist!på!kunskap!hos!
arkitekterna!kring!de!krav!som!ställs!på!en!bostad.!Det!här!är!en!baskunskap!som!arkitekten!måste!
ha,!understryker!Petter!Lodmark.!I!dag!tycks!det!finnas!en!tro!bland!många!arkitekter!att!
tillgänglighetskrav!inte!behöver!följas,!att!de!snarare!skall!förstås!som!råd.!Det!är!helt!fel,!påpekar!
han,!och!tillägger!att!det!naturligtvis!leder!till!en!frustration!bland!beställarna!som!inte!vill!behöva!
granska!den!kompetens!de!redan!betalat!för.!”Nu!kommer!det!ju!in!tillgänglighetskonsulter.!Det!
tycker!jag!är!tragiskt.!Att!man!sätter!till!personer!som!skall!gå!in!och!granska!någonting!som!skall!vara!
våran!baskunskap.!Det!urholkar!ju!vad!vi!faktiskt!kan!gå!in!och!säga!att!’Det!här!kan!vi,!och!när!vi!ritar!
så!är!det!korrekt.’!Det!skall!inte!behöva!sitta!någon!granskare!på!det.”!

Under!samtalet!uppmärksammar!Peter!Lodmark!också!likriktningen!i!bostadsproduktionen.!I!
avsaknaden!av!bostadsvaneundersökningar!görs!mycket!på!känn,!menar!han,!utan!att!någon!
egentligen!har!kunskap!om!vilka!behoven!är.!”Det!funkar!väldigt!bra!att!sälja!en!lägenhet!med!
öppenhet,!en!stor!öppenhet.!Den!är!många!gånger!ganska!tjusig!också.!Och!passar!bra!när!man!
flyttar!från!sin!villa.!Man!prioriterar!den!offentliga!delen!i!bostaden.!Men!så!vet!vi!ju!också!att!den!
passar!ju!inte,!jag!menar,!den!passar!ju!inte!överallt.!Där!tror!jag,!där!finns!det!liksom!ingenting.!Det!
finns!ingen!som!kan!säga!med!fog!att!’Vi!har!en!förändrad!situation,!vi!vet!att!det!finns!ett!behov!av!
att!bo!på!det!här!sättet’.!Någon!som!skulle!kunna!ge!en!utmaning,!’Lös!det!här’.”!

Tabell!4!!Projektfakta!Östra!Balltorp.!

Lägenhetsfördelning!! ! Storlekar 

1 rok 2 st 46 m², 49 m²  
1,5 rok etagelägenhet 5 st 46 m², 68 m² 
2 rok 15 st 58 m², 64 m² 
3 rok 10 st 69 m² 
4 rok 4 st 90 m² 
radhus 4 st 95 m² 
Total 40 st  

!

Enkätresultat!!

Bostadens!kvaliteter!och!funktioner!som!de!bedömts!av!de!svarande!
sammantaget!

Ett!stort!frågeblock!i!enkäten!berörde!vilka!kvaliteter!som!de!boende!ansåg!vara!viktiga!i!en!god!
bostad!och!huruvida!dessa!kvaliteter!uppfylldes!i!bostaden.!Vi!ställde!också!frågor!om!ett!trettiotal!
olika!funktioner!i!bostaden.!De!boende!ombads!svara!på!om!att!utföra!respektive!aktivitet!i!bostaden!
fungerade!”bra”!eller!”mindre!bra”.!Frågorna!ställdes!för!att!fånga!in!i!vilken!mån!arkitekterna!som!
projekterat!de!studerade!områdena!hade!tillgodosett!kvaliteter!som!var!viktiga!för!de!boende.!Se!
frågeformuläret,!Bilaga!1.!

Vi!gjorde!en!total!sammanställning!över!vilka!kvaliteter!som!allmänt!anses!vara!de!viktigaste,!se!
diagram!1.!Här!används!centralmåttet!(medelvärdet)!median,!eftersom!bedömningsskalan!hade!fyra!
steg.!De!kvaliteter!som!ansetts!mycket!viktiga!av!de!allra!flesta!(median!4)!var!möblerbarhet,!mycket!
dagsljus,!insynsskydd,!yteffektiv!plan!samt!hög!inrednings"!och!materialstandard.!Känslan!av!trygghet!
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i!hus!och!område,!detaljutförandets!kvalitet,!utblickar!samt!energieffektiva!tekniska!system!ansågs!
också!mycket!viktiga.!Alla!dessa!kvaliteter!är!starkt!beroende!av!den!enskilda!bostadens!utformning,!
även!om!trygghet!också!har!sociala!orsaker.!!

De!kvaliteter!som!de!flesta!ansett!vara!mindre!viktiga!eller!sakna!betydelse!rör!i!stor!utsträckning!
gemensamma!ytor!eller!tillgångar,!som!att!det!finns!platser!för!möten!med!grannar,!att!det!finns!en!
gemensam!uteplats,!gemensam!lokal!eller!att!utformningen!underlättar!grannkontakter.!Man!bör!
nog!inte!dra!slutsatsen!att!alla!boende!anser!att!utformningen!av!bostaden!utanför!den!egna!
lägenheten!är!oviktig!och!att!den!kan!lämnas!utan!omsorg.!Kanske!mera!av!att!hälsan!tiger!still!–!om!
dessa!kvaliteter!fattas!upplevs!bristen!tydligt.!Men!den!kan!då!ta!formen!av!att!många!upplever!
otrygghet!i!området!och!inte!direkt!kopplar!detta!till!utformningen!av!bostaden!och!bostadsområdet.!

Möjlighet!till!rundgång!i!lägenheten!och!möjlighet!att!överblicka!lägenheten!har!också!bedömts!som!
mindre!viktiga.!Detta!är!kvaliteter!som!arkitekter!traditionellt!har!framhållit!som!viktiga!för!god!
bostadsarkitektur.!Enkätsvaren!tyder!på!att!det!finns!många!andra!kvalitetsaspekter!som!boende!
sätter!högre,!till!exempel!möblerbarhet.!!

Slutligen!gjordes!en!jämförelse!av!hur!viktiga!olika!arkitektoniska!kvaliteter!anses!vara!i!jämförelse!
med!i!vilken!mån!de!blivit!uppfyllda!i!den!egna!bostaden.!Resultatet!visas!i!diagram!2.1!!På!den!
horisontella!axeln!visas!den!andel!av!samtliga!svarande!som!angett!respektive!kvalitet!som!mycket!
viktig!och!på!den!vertikala!axeln!den!andel!som!ansett!att!kvaliteten!uppfyllts!i!deras!bostad.!
Diagrammet!illustrerar!alltså!i!vilken!mån!för!de!boende!mer!eller!mindre!viktiga!kvaliteter!uppfyllts!i!
bostäderna.!Diagrammet!kan!jämföras!med!en!fyrfältstabell!på!så!vis!att!de!olika!kvadranterna!visar!
olika!förhållanden!mellan!viktighet!och!uppfyllelse.!Se!vidare!förklaring!i!diagramtexten.!

Diagrammet!beskriver!i!grova!drag!vilka!kvaliteter!som!uppfylls!’till!övermått’,!de!som!anses!
uppfyllda!men!inte!så!viktiga,!vilka!som!uppfylls!och!anses!viktiga!och!vilka!som!eventuellt!brister!
men!anses!viktiga.!Kvadrant!3!är!tom,!vilket!betyder!att!inga!viktiga!kvaliteter!saknas!enligt!de!
svarandes!bedömning.!Detta!är!ett!gott!betyg!för!projektens!utformning.!Ett!fåtal!kvaliteter!har!låg!
andel!av!både!viktighet!och!uppfyllande,!men!i!stort!sett!ger!diagrammet!en!bild!av!att!bostäderna!
uppfyller!en!mängd!kvaliteter,!varav!en!stor!grupp!inte!ansetts!särskilt!viktiga!av!de!boende,!se!
kvadrant!1!i!diagrammet.!En!minoritet!av!de!svarande!(högst!30!%)!ansåg!att!sådana!kvaliteter!som!
beskrivs!i!arkitekturtermer!av!’flera!siktlinjer!genom!och!ut!från!bostaden’,!’möjlighet!till!rundgång!i!
bostaden,!’flexibel!plan’!och!’överblick!över!bostaden’!var!viktiga.!Likaså!ansåg!en!minoritet!av!de!
svarande!att!kvaliteter!som!hade!med!gemensamma!ytor!och!resurser!att!göra,!som!gemensamma!
uteplatser,!platser!för!möten!med!grannar!eller!en!gemensam!lokal,!vara!viktiga.!

!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!De!kvaliteter!som!beskrivs!i!diagram!2!anges!av!utrymmesskäl!i!förkortad!form.!För!en!utförligare!förklaring!av!
dessa!kvaliteter,!se!Fråga!3b!i!Bilaga!1.!
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!

Diagram!1!Diagrammet!visar!medianen!för!hur!viktig!en!viss!kvalitet!ansetts.!Flera!olika!kvaliteter!har!samma!
medianvärde!och!det!finns!ingen!inbördes!ordning!mellan!dem.!

!

1,00 2,00 3,00 4,00

Rundgång
Överblick

Gemensam!uteplats
Grannkontakt!underlättas

Möten!m!grannar
Öppen!gård

Låst!gård
Gemensam!lokal

Exklusiva!material
Ekologiskt!hållbara!mtrl

Tydliga!rum
Flexibel!plan

Privat!skilt!fr!offenltiga!rum
Siktlinjer

Insynsskydd!uteplats
Flera!förbindelser!ute"inne

Gård!känns!privat!
Övernattn.!"lgh

Tilltalande!arkitektur
Bostad!m!personligt!uttryck

Mycket!dagsljus
Stora!fönster
Insynsskydd

Utblickar
God!standard

Gott!detaljutförande
Energieffektiva!system

God!möblerbarhet
Öppen!planlösning

Yteffektiv!plan
Tryggt!i!området

Trapphus!låst
Tillvarata!landskapets!förutsättn

Median,!bedömning!av!viktig!kvalitet!!!!!!!Utan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Inte!så!!!!!!!!!!!!!!!!!Ganska!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mycket!
!!!!!!!betydelse!!!!!!!!!!!!viktigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!viktigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!viktigt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Median!för!bedömning!av!kvaliteters!vikt!
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!

Diagram!2!En!jämförelse!mellan!andel!av!de!svarande!som!anser!respektive!kvalitet!i!bostaden!vara!mycket!
viktig!med!den!andel!som!anser!den!vara!uppfylld.!Indelningen!i!fyra!fält!illustrerar!olika!förhållanden!mellan!
vikt!och!uppfyllelse.!I!kvadrant!nummer!1!ligger!de!kvaliteter!som!är!uppfyllda!till!stor!del!men!som!en!mindre!
del!av!de!svarande!anser!viktiga.!I!kvadrant!2!ligger!de!kvaliteter!som!är!uppfyllda!till!stor!del!och!som!anses!
viktiga!av!en!majoritet!av!de!svarande.!I!kvadrant!3!skulle!de!kvaliteter!ligga!som!inte!är!uppfyllda!i!högre!grad!
men!som!en!majoritet!anser!viktiga.!I!kvadrant!4!slutligen!ligger!de!kvaliteter!som!inte!är!uppfyllda!i!de!flesta!
bostäderna,!men!som!inte!heller!anses!viktiga!av!en!majoritet.!

!

Kvaliteter!som!angetts!som!uppfyllda!i!90!till!100!%!av!bostäderna!var;!tilltalande!arkitektur,!många!
utblickar,!stora!fönsterytor,!mycket!dagsljus,!öppen!planlösning,!god!anpassning!mellan!byggnad!och!
landskap!samt!tryggt!bostadsområde.!Av!dessa!ligger!samtliga!utom!tilltalande!arkitektur!i!kvadrant!
2.!De!anses!som!mycket!viktiga!av!varierande!majoriteter!av!de!svarande!och!de!är!mycket!väl!
tillgodosedda!i!nästan!alla!bostäderna.!Dagsljus!och!tryggt!område!ansågs!vara!allra!viktigast,!sett!till!
andel!av!de!svarande.!Möblerbarhet!och!god!inredningsstandard!ansågs!mycket!viktiga!av!omkring!
75!%!av!de!svarande!och!ansågs!vara!uppfyllda!i!70!–!80!%!av!bostäderna.!!

Sammanfattningsvis!ger!sammanställningarna!av!helhetsresultaten!en!bild!av!att!de!svarande!
värderar!sina!bostäder!högt,!men!lägger!mindre!vikt!vid!vissa!av!de!kvaliteter!som!framhållits!av!de!
intervjuade!arkitekterna.!!
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Insynsskydd
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Ekologiska!material

Detaljutförande

Energisnålt
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Privatzon

Rundgång
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Andel!uppfyllda/andel!mycket!viktiga!
kvaliteter

Andel!
uppfyllda

1! 2!

3!4!
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Bedömningarna!av!alla!de!undersökta!funktionerna!redovisas!i!diagram!3.!Diagrammet!visar!hur!
stora!andelar!av!de!svarande!som!svarat!”bra”!respektive!”mindre!bra”!för!varje!funktion2.!!

!

Diagram!3!Bedömning!av!bostadens!funktioner.!Siffrorna!inom!parentes!före!funktionens!benämning!står!för!
antal!svar.!IA!betecknar!antalet!som!svarat!”Inte!aktuellt”!för!respektive!funktion.!Andelstalen!har!beräknats!på!
den!grupp!som!svarat!”bra”!eller!”mindre!bra”.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Utöver!dessa!svarsalternativ!för!värdering!av!respektive!funktion!fanns!möjligheten!att!svara!”inte!aktuellt”,!
om!den!svarande!inte!hade!anledning!att!ta!ställning!till!just!den!funktionen!

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(96)!Laga!mat
(87)!Laga!mat!flera

(99)!Äta!vardag
(97)!Äta!många

(19+80!IA)!Barns!lek
(15+85!IA)Tonår!umgås

(100)!Gäster!umgås
(93)!Vara!ifred

(100)!Sömn
(89)!Sova!över

(15+86!IA)Barn!två!bost
(47+53!IA)Fys!träning

(76+24!IA)Arbete
(99)!Läsa

(63+37!IA)Se!storbildsTV
(97)!Förvar!extrautrustn
(100)!Förvar!ytterkläder

(100)!Förvar!säsongskläder
(98)!Förvar!kläder
(99)!Förvar!linne

(99)!!Förvar!porslin
(98)!Förvar!mat
(99)!Förvar!städ

(74+25!IA)Förvar!sportutrustn
(100)!Förvar!hush!sopor
(98)Förvar!returpapper

(97)!Förvar!returförpackn
(98)!Pers!hygien

(99)!Tvätt
(98)!Torkn!av!tvätt
(93)!Övr!klädvård
(28+71!IA)Husdjur
(101)!Ute!balkong
(74+25!IA)Hobby

(23+73!IA)!Rörelsehinder

Andel!av!de!svarande

Mindre!bra

Bra
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Totalt!sett!bedöms!följande!funktioner!som!väl!tillgodosedda,!det!vill!säga!att!majoriteten!av!samtliga!
svarande!tycker!att!de!fungerar!bra:!!

! laga!mat!och!äta!till!vardags,!umgås!med!gäster,!vara!ifred,!sova,!sköta!personlig!hygien,!
tvätta!samt!vara!på!uteplats/balkong.!Dessa!är!grundläggande!funktioner!i!boendet,!som!
anses!fungera!väl.!Också!andra!sysselsättningar!som!arbete!hemma,!läsning!och!att!se!på!
storbilds"TV!bedömdes!i!stort!sett!fungera!väl.!Köksförvaring!får!också!väl!godkänt.!

Vissa!funktioner!har!bedömts!som!måttligt!bra!tillgodosedda,!det!vill!säga!att!mellan!en!tredjedel!och!
hälften!av!alla!svarande!anser!funktionen!vara!mindre!bra!tillgodosedd:!

! att!laga!mat!då!man!är!flera,!för!barns!lek!och!tonåringars!umgänge,!gäster!som!sover!över!
eller!barn!som!bor!tillfälligt,!förvaring!av!ytterkläder,!vardagskläder!samt!av!returpapper.!
Dessutom!bedömdes!torkning!av!tvätt!och!övrig!klädvård!fungera!måttligt!väl.!!

De!funktioner!som!bedömts!vara!totalt!sett!dåligt!tillgodosedda,!det!vill!säga!att!majoriteten!tycker!
de!fungerar!mindre!bra,!är:!!

! förvaring!av!extrautrustning,!sportutrustning,!säsongskläder!och!linne!liksom!av!
returförpackningar.!Därutöver!fysisk!träning!och!hobbyverksamheter.!!

Funktioner!med!anknytning!till!förvaring!har!bedömts!som!mindre!väl!tillgodosedda.!Förvaring!av!
säsongsutrustning,!sportutrustning!och!extrautrustning!anses!av!en!majoritet!fungera!mindre!bra.!
Detta!kan!till!en!del!bero!på!att!man!har!hög!anspråksnivå!eftersom!många!kommer!från!större!
boende.!Också!så!grundläggande!vardagskrav!som!att!förvara!kläder!och!linne!anses!av!många!
fungera!mindre!bra.!Kommentarerna!om!brist!på!förvaring!finns!också!i!andra!bostadsutvärderingar!
(Werner!2008;!Hedlund!&!Linbro!2006;!Forshed!&!Nylander!2003).!!

Bedömningen!att!fysisk!träning!eller!allmänna!hobbyverksamheter!inte!fungerar!så!bra!i!bostaden!är!
förståelig,!eftersom!de!kan!vara!ytkrävande!aktiviteter.!Sådana!behov!tillgodoses!troligen!bättre!i!
gemensamma!utrymmen!eller!kommersiella!lokaler!än!i!enskilda!bostäder.!Anmärkningsvärt!är!att!
förvaring!av!retursopor!och!torkning!av!tvätt!(särskilt!som!enda!tvättmöjligheten!är!i!lägenheten)!av!
många!anses!fungera!mindre!bra!i!dessa!nybyggda!bostäder.!Behovet!av!förvaring!av!retursopor!i!en!
bostad,!liksom!förläggning!av!all!tvättfunktion!till!den!enskilda!lägenheten,!är!funktionskrav!som!har!
tillkommit!generellt!under!det!senaste!decenniet.!Ändå!tillgodoses!de!inte!i!nyproduktionen!idag.!

Bostadens!kvaliteter!som!de!bedömts!i!de!olika!projekten!

I!detta!avsnitt!redovisas!resultaten!för!de!olika!projekten!var!för!sig.!Uppdelningen!på!projekt!leder!
till!att!grupperna!av!svarande!blir!små.!!Endast!Godhemsberget!har!en!grupp!svarande!som!är!
tillräckligt!stor!för!att!beräkna!medelvärden!och!andra!statistiska!mått.!Enkla!
frekvenssammanställningar!kan!dock!göras!för!samtliga!projekt.!!Mängd!och!typ!av!uppfyllda!
kvaliteter!skiljer!sig!i!viss!mån!åt!för!de!olika!projekten.!En!sammanställning!av!uppfyllda!kvaliteter!
per!projekt!visas!i!tabell!5.!De!olika!projekten!har!delvis!skilda!profiler!beträffande!vad!som!fungerar!i!
bostaden.!En!sammanställning!per!projekt!visas!i!tabell!6.!I!inledningen!till!varje!projektbeskrivning!
ges!översiktliga!data!om!gruppen!svarande.!De!visar!att!förutsättningarna!för!de!svarandes!
bedömningar!skiftar,!till!exempel!beträffande!hushållstyp!och!bostadsyta!per!person.!Sådan!
information!bidrar!till!en!bättre!förståelse!av!skillnaderna!mellan!projekten.!!
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Tabell!5!Översikt!över!andelar!av!svarande!som!ansett!respektive!kvalitet!vara!uppfylld!i!bostaden.!

! Förklaring!till!färgkoder!i!tabellen! Andel!'Uppfylls!i!bostaden'!

!! Uppfylls!enligt!en!majoritet! >65%!

!! Måttligt!tillgodosett.!Uppfylls!enligt!en!liten!majoritet/el!lika! >50"64%!

!! Ej!uppfyllt!enligt!majoritet! <50!%!

!
! Godhems-

berget 
Margareta-
platsen 

Kv 
Fiskpigan 

Östra 
Balltorp 

Lj
us

 o
ch

 
ut

bl
ic

k 

Mycket!dagsljus!     

Stora!fönsterytor!     

Ej!direkt!insyn!     

Utblickar!över!landskap!     

!
! ! ! !

M
at

er
ia

l o
ch

 
in

re
dn

in
g 

God!standard!på!inredning!     

Exklusiv!inredning!     

Ekologiska!material!     

Gott!detaljutförande!     

Energieffektiva!system!     

!
! ! ! !

P
la

nl
ös

ni
ng

 

God!möblerbarhet!     

Öppen!plan!     

Tydliga!rum!     

Yteffektiv!plan!!     

Flexibel!plan!!     

Privat/offentligt!åtskilt!     

Rundgångsmöjligheter!     

Siktlinjer!genom!bostaden!     

Överblick!över!bostaden!     

!
! ! ! !

U
te

 - 
in

ne
 

Gemensamma!uteplatser!     

Insynsskydd!ute!     

Grannkontakt!ute!     

Plats!för!möten!m!grannar!     

Flera!rum!med!utgång!till!balkong/uteplats!     

!
! ! ! !

G
em

en
sa

m
m

a 
yt

or
 

Tryggt!i!området!     

Gården!känns!privat!     

Gård!öppen!för!allmänheten!     

Låst!gård!     

Låst!trapphus!!     

Gemensam!lokal!     

Övernattningslägenhet!för!gäster!     

!
! ! ! !

A
rk

i-
te

kt
ur

  Tilltalande!arkitektur!     

Bra!inplacering!i!landskapet!     

Bostaden!uttrycker!min!personlighet!     
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Tabell!6!!Översikt!över!andelar!av!svarande!som!ansett!bostaden!fungera!bra!eller!mindre!bra!beträffande!
respektive!funktion.!

!
!

Godhems- 
berget 

Margareta-
platsen 

Kv 
Fiskpigan 

Östra 
Balltorp 

M
at
!

Laga!mat!till!vardags! !! !! !! !!

Laga!mat!många!         

Äta!till!vardags! !! !! !! !!
Äta!många!!         

! ! ! ! ! !

Vi
la
!

Vara!ifred! !! !! !! !!
Ostörd!sömn!         

Gäster!som!sover!över!         

Barn!som!växlar!mellan!två!bostäder! !!Mycket!få!svar!per!projekt!
! ! ! ! ! !

U
m
gå
s! Barns!lek! !!Mycket!få!svar!per!projekt !!

Tonåringars!umgänge! !!Mycket!få!svar!per!projekt!

Umgås!med!gäster! !! !! !! !!
! ! ! ! ! !

Fr
iti
d!

he
m
m
a!

Fysisk!träning! !! !! !!!Få!svar! !!

Arbete!hemma!         

Läsa! !! !! !! !!
Se!på!storbilds"TV! !! !! !! !!

! ! ! ! ! !

Fö
rv
ar
in
g!

Förvaring!extrautrustning! !! !! !! !!
Förvaring!ytterkläder!         

Förvaring!säsongskläder! !! !! !! !!
Förvaring!vardagskläder!         

Förvaring!!linne!         

Förvaring!!porslin! !! !! !! !!
Förvaring!!mat! !! !! !! !!
Förvaring!!städutrustning!         

Förvaring!sportutrustning!         

Förvaring!hushållssopor! !! !! !! !!
Förvaring!returpapper!         

Förvaring!returförpackningar!         
! ! ! ! ! !

H
yg
ie
n!
oc
h!

tv
ät
t!

Personlig!hygien! !! !! !! !!
Tvätt!         

Torkning!av!tvätt!         

Övrig!klädvård!         
! ! ! ! ! !

Ö
vr
ig
t!

Husdjur! !!Mycket!få!svar!per!projekt!

Uteplats!/!balkong! !! !! !! !!

Hobby! !! !! !!!!!Få!svar! !!

Rörelsehinder! !!Mycket!få!svar!per!projekt!

! !Förklaring!till!färgkoder!i!tabellen! Andel!'Bra'!
!! Bra!enligt!majoritet! ! >65%!
!! Måttligt!bra.!Bra!enligt!liten!majoritet/el!lika! >50"64%!
!! Mindre!bra!enligt!majoritet! <50!%!
! ! !
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!
Godhemsberget!

De!typiska!svarande!i!detta!projekt!är!par!utan!hemmaboende!barn.!Majoriteten!hade!flyttat!från!
större!boende.!Se!tabell!!7.!Medelarea!för!de!svarandes!lägenheter!är!här!98,5!kvm!och!de!flesta!
lägenheterna!har!tre!eller!fyra!rum.!De!boende!bedömde!i!allmänhet!bostadskostnaden!som!rimlig.!!

Tabell!7!!Bakgrundsfakta!om!de!svarande,!Godhemsberget.!

Kön!!
!

! Antal!vuxna!i!
hushållet!

 

Kvinna 30  En 16!
Man 19  Två 37!
Par* 6  Tre 2!
Totalt 55  Totalt 55!

Bott!tidigare! ! Antal!barn! !

Större 32  Inget 48!
Mindre 17  Ett 4!
Samma yta 6  Två 2!
  Tre 1!
Totalt 55  Totalt 55!

Lägenhetstyp! ! !

Ett rum och kök 2 ! !

Två rum och kök 9 ! !
Tre rum och kök 23 ! !
Fyra rum och kök 20 ! !
Fem rum och kök 1 ! !
 ! !
Totalt 55 ! !

*Anger att paret besvarat enkäten gemensamt 
!
!
Godhemsbergets!arkitektoniska!kvaliteter!bedömdes!i!allmänhet!positivt!av!de!svarande.!De!enda!
kvalitetsaspekter!som!ansågs!måttligt!väl!tillgodosedda!var!exklusiv!inredning,!flexibel!plan,!möjlighet!
till!rundgång!och!gemensam!lokal.!Dessa!kvaliteter!ansåg!en!majoritet!vara!ganska!viktiga,!med!
undantag!för!rundgång.!Den!senare!kvaliteten!ansågs!mindre!viktig!av!en!majoritet.!Gården!bedöms!
här!varken!uppfylla!avskildhet!eller!öppenhet!mot!omgivningen,!vilket!kan!verka!förbryllande.!
Arkitekten!beskrev!gårdsrummets!utformning!som!en!noggrann!avvägning!av!hur!smalt!och!intimt!
det!skulle!vara.!Resultatet!får!tolkas!som!att!gården!kan!uppfattas!på!flera!sätt.!!

Godhemsberget!har!fått!en!genomgående!positiv!bedömning!beträffande!funktioner.!Detta!är!det!
enda!av!projekten!som!har!den!övervägande!bedömningen!’bra’!för!funktionerna!att!vara!flera!som!
äter!och!lagar!mat!samt!arbete!hemma.!Det!öppna!och!med!köksö!försedda!köket!har!gett!
möjligheter!för!fler!att!laga!mat!och!umgås,!vilket!har!uppskattats.!Också!förvaring!av!ytterkläder,!
vardagskläder!och!linne!anses!fungera!bättre!här!än!i!de!övriga!projekten.!Att!vara!ifred!och!att!sova!
ostört!bedömdes!här!fungera!bra.!Planerna!visar!en!tydlig!åtskillnad!mellan!umgängesytor/offentliga!
delar!och!privata!delar!av!bostaden,!se!figur!5.!!
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!
!
!

Figur!5!Överst!typplan!i!skala!1:600,!Håkan!Trygged,!KUB!arkitekter.!!

!

!
!

Detta!är!naturligtvis!lättare!att!åstadkomma!i!större!lägenheter,!genomgående!från!fasad!till!fasad,!
som!fallet!är!här.!Den!positiva!bedömningen!kan!hänga!samman!med!denna!åtskillnad,!att!
sovrummen!ligger!tydligt!avskiljda!från!umgängesdelen!kök!–!vardagsrum!och!att!de!har!direkt!
förbindelse!med!hygienrum.!Förvaring!av!säsongs"!och!extrautrustning!ansågs!dock!fungera!mindre!
bra!och!flera!kommentarer!innehöll!synpunkter!på!för!små!förråd!samt!för!trånga!hallar!och!
klädkammare.!

Arkitektens!intentioner!och!reservationer!beträffande!kvaliteterna!i!projektet!verkar!ha!uppfattats!av!
de!boende.!De!boende!framhåller!utsikt!och!ljus!som!väl!tillgodosedda!kvaliteter.!En,!jämfört!med!
övriga!projekt,!stor!andel!av!de!svarande!angav!att!den!främsta!anledningen!till!att!de!valde!att!flytta!
till!området!var!utsikten.!Arkitektens!intention!att!skapa!utgång!till!balkong!från!alla!rum!
genomfördes!aldrig!och!många!boende!har!kommenterat!att!de!saknar!den!möjligheten!till!kontakt!
mellan!ute!och!inne.!Arkitektens!reservation!inför!elementbyggandets!brist!på!finish!återspeglas!
möjligen!i!att!en!mindre!grupp!av!svarande!(25!%)!ansett!att!gott!detaljutförande!inte!uppfyllts.!
Mycket!få!av!de!svarande!i!detta!projekt!ansåg!att!bostaden!var!ett!uttryck!för!deras!personlighet.!!

!
Margaretaplatsen!

Det!begränsade!antalet!svar!gör!att!frekvenssammanställningar!och!jämförelser!får!tolkas!försiktigt.!
Också!i!detta!projekt!är!de!flesta!boende!par!utan!hemmavarande!barn.!Nästan!samtliga!svarande!
har!flyttat!från!en!större!bostad.!Se!tabell!8.!Medelarean!för!de!svarandes!lägenheter!är!101!kvm,!
men!variationen!i!yta!mellan!lägenheter!är!stor.!En!liten!majoritet!av!de!svarande!bedömer!
bostadskostnaden!som!rimlig,!men!det!finns!också!en!stor!grupp!som!anser!att!bostaden!är!dyr.!
Detta!projekt!bedöms!som!minst!prisvärt!av!de!tre!bostadsrättsprojekten,!men!av!få!svarande.!
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Tabell!8!Bakgrundsfakta!om!de!svarande,!Margaretaplatsen.!

Kön!! ! ! Antal!vuxna!i!hushållet!

Kvinna 10  En 5 
Man 4  Två 10 
Par* 1  Tre  
Total 15  Total 15 

Bott!tidigare! ! Antal!barn! !

Större 14  Inget 14!
Mindre 1  Ett 1!
Samma yta  Två !
  Tre !
Total 15  Total 15!

Lägenhetstyp! ! !

Ett rum och kök !
Två rum och kök !
Tre rum och kök 8 !
Fyra rum och kök 6 !
Fem rum och kök 1 !
 !
Totalt 15 *Anger att paret besvarat enkäten gemensamt!

 
 

 
Öppenhet,!dagsljus!och!god!planlösning!ansågs!här!vara!väl!uppfyllda,!se!planer!i!figur!6.!Trots!
projektets!anspråk!på!exklusivitet!ansåg!bara!hälften!av!de!svarande!att!gott!detaljutförande!var!
uppfyllt.!En!majoritet!ansåg!att!denna!kvalitet!var!mycket!viktig.!Insynsskydd!ansågs!inte!tillgodosett,!
varken!inne!eller!ute.!Dessa!kvaliteter!ansågs!ganska!viktiga.!Platser!för!möten!med!grannar,!
gemensam!uteplats!eller!dito!lokal!ansågs!inte!uppfyllda!i!någon!högre!utsträckning.!Dessa!kvaliteter!
ansågs!mindre!viktiga!av!en!majoritet.!

Bedömningarna!av!funktioner!är!relativt!kritiska!i!detta!projekt.!Dock!bedömdes!särskilt!
kombinationen!av!umgänge!med!gäster,!också!övernattande,!samt!möjlighet!till!avskildhet!och!att!
vara!ifred!som!bra!funktioner.!Matlagning!för!flera!samt!förvaring!av!alla!slag!bedömdes!fungera!
dåligt.!Köksinredningens!längd!varierar!mellan!3!meter!och!knappt!4!meter,!vilket!är!minimalt!för!
större!lägenheter!än!två!rum!och!kök!(Werner!2008).!Förvaring!inne!i!bostaden!har!i!detta!projekt!
överlämnats!till!de!boende!att!lösa,!vilket!orsakat!många!kritiska!kommentarer.!Även!de!känsliga!
stenmaterialen!på!golven!i!lägenheterna!kommenterades.!!
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projektet!var!bostadens!utsikt!och!dagsljus,!vilket!stämmer!väl!överens!med!arkitektens!
målsättningar!att!ta!till!vara!dessa!kvaliteter.!Margaretaplatsen!bedömdes!på!ett!mer!polariserat!sätt!
än!de!övriga!projekten.!Här!märktes!en!viss!uppdelning!mellan!svarande!som!ansåg!att!estetiska!
värden!var!viktiga!–!även!om!de!också!noterade!att!det!fanns!visa!praktiska!problem!med!materialval!
och!utformning!–!och!svarande!som!ansåg!att!dålig!funktion!och!brister!i!teknisk!utformning!inte!är!
acceptabla!och!att!de!brister!som!förekom!här!sänkte!boendekvaliteten.!!

!

Kv.!Fiskpigan!

Det!begränsade!antalet!svar,!totalt!11,!gör!att!frekvenssammanställningar!och!jämförelser!får!tolkas!
försiktigt.!Här!är!majoriteten!svarande!par.!En!majoritet!har!flyttat!från!en!större!bostad.!Se!tabell!9.!
3!!Bostadstyperna!här!är!rymliga,!då!beräknad!medelarea!per!lägenhet!är!92!kvm.!Hälften!av!de!
svarande!anser!boendet!prisvärt!och!övriga!anser!att!boendet!är!rimligt!i!pris.!!

!

Tabell!9!Bakgrundsfakta!om!de!svarande,!Kv.!Fiskpigan.!

Kön!! ! ! Antal!vuxna!i!hushållet!

Kvinna 3  En 3!
Man 3  Två 7!
Par* 4  Tre !
Total 10  Total 10 

Bott!förut! ! Antal!barn! !

Större 7  Inget 9!
Mindre 3  Ett 1!
På samma yta  Två !
  Tre !
Total 10  Total 10!

Lägenhetstyp! ! !

Ett rum och kök !
Två rum och kök 4 !
Tre rum och kök 5 !
Fyra rum och kök !
Fem rum och kök !
 !
Totalt 10 !
*Anger att paret besvarat enkäten gemensamt 

!
!
I!detta!projekt!var!de!boende!mycket!positiva,!sett!till!olika!aspekter!av!kvalitet,!men!mera!kritiska!till!
funktionerna.!De!enda!kvaliteter!som!inte!ansågs!uppfyllda!var!låst!gård!och!trapphus!samt!
gemensam!lokal!och!övernattningslägenhet!för!gäster.!Av!dessa!kvaliteter!ansågs!låst!gård!vara!
ganska!viktig,!medan!de!övriga!ansågs!mindre!viktiga!av!en!majoritet!av!svarande.!Kvarterets!
utformning!bygger!på!en!öppen!och!tillgänglig!gård!samt!avsaknad!av!trapphus.!Det!utgörs!av!låga!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Att!en!svarande!inte!besvarat!fråga!1!gör!att!endast!10!svar!redovisas!totalt!i!tabellen!



!

! 42

huslängor!grupperade!kring!en!halvöppen!innergård!och!med!loftgångar!till!entréerna!på!andra!
våningen.!Den!fysiska!formen!ger!inte!förutsättningar!för!låsta!gemensamma!ytor.!!

Beträffande!funktion!bedömdes!bostäderna!ha!bra!förvaring!av!hushållsutrustning!och!sopor,!
inklusive!returpapper!och!–!förpackningar.!Dock!finns!kritiska!kommentarer!om!att!det!saknas!
linneskåp!och!garderober.!Vad!som!bedömts!fungera!mindre!bra!är!att!vara!flera!som!lagar!mat!och!
äter!tillsammans.!Sämst!fungerar!förvaring!av!ytterkläder,!sportutrustning,!säsongskläder!och!linne!
samt!övrig!klädvård.!

Arkitektens!intentioner!att!skapa!utrymmen!för!gemenskap!och!att!lägga!mycket!omsorg!på!
sambanden!ute!–!inne!verkar!ha!gått!fram!till!de!boende.!De!viktigaste!motiven!för!att!välja!bostad!i!
detta!projekt!angavs!vara!sambanden!mellan!ute!och!inne!samt!arkitekturen.!De!boende!har!här!i!
ovanligt!hög!grad!svarat!att!grannkontakter!underlättas!samt!att!insyn!inte!är!ett!problem.!De!
boende!har!uttryckt!något!blandade!känslor!inför!den!arkitektoniska!utformningen,!men!den!tycks!ha!
skapat!identitetskänsla!eftersom!samtliga!boende!ansåg!bostadens!arkitektur!ge!ett!uttryck!för!deras!
personlighet.!!

!



!

!
Figur!7!PPlaner!Kv!Fiskkpigan,!Peter!Hulting,!Me

!

eter!Arkitektter!

!
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Östra!Balltorp!

Också!här!är!antalet!svar!ganska!begränsat,!22!hushåll,!vilket!gör!att!resultaten!får!tolkas!försiktigt.!I!
detta!projekt!skiljer!sig!upplåtelseform!och!boendesammansättning!från!de!övriga.!Bostäderna!
upplåts!med!hyresrätt!av!ett!kommunalt!bostadsbolag.!De!svarande!består!här!av!jämförelsevis!fler!
barnfamiljer.!En!större!andel!än!i!övriga!projekt!har!flyttat!från!en!mindre!bostad.!Se!tabell!10.!4!!
Bostadsytorna!är!i!genomsnitt!mindre!än!i!övriga!projekt,!72!kvm.!En!mycket!stor!majoritet!svarande!
anser!att!boendet!är!dyrt.!!

Tabell!10!Bakgrundsfakta!om!de!svarande,!Östra!Balltorp.!

Kön!! ! ! Antal!vuxna!i!hushållet 

Kvinna 5  En 6!
Man 11  Två 13!
Par* 4  Tre 1!
Total 20  Total 20!

Bott!förut!  Antal!barn!  

Större 14  Inget 15!
Mindre 7  Ett 2!
På samma yta 1  Två 3!
  Tre !

Total 22  Total 20!

Lägenhetstyp! ! !

Ett rum och kök 1 !
Två rum och kök 12 !
Tre rum och kök 2 !
Fyra rum och kök 6 !
Fem rum och kök 1 !
 !
Total 22 !
*Anger att paret besvarat enkäten gemensamt 

!
De!boendes!bedömningar!av!funktioner!och!kvaliteter!är!de!mest!negativa!jämfört!med!övriga!
projekt.!De!boende!i!detta!projekt!ansåg!ändå!att!många!arkitektoniska!kvaliteter!var!uppfyllda,!som!
mycket!dagsljus,!utblickar,!öppenhet,!möblerbarhet,!tilltalande!arkitektur!och!anpassning!till!
landskapet.!Samtliga!dessa!kvaliteter!ansågs!av!majoriteten!vara!mycket!viktiga!eller!ganska!viktiga.!!

Svaren!var!mer!negativa!beträffande!insynsskydd!både!inne!och!ute,!för!yteffektivitet!och!flexibel!
plan!samt!för!kvalitet!på!material,!utförande!och!inredning.!Av!dessa!kvaliteter!ansåg!majoriteten!att!
insynsskydd!på!uteplats/balkong,!yteffektivitet,!god!inredningsstandard!och!detaljutförande!var!
mycket!viktiga.!!!

Speciellt!för!detta!projekt!var!att!ostörd!sömn!ansågs!fungera!måttligt!bra.!Sovrummen!i!många!av!
lägenhetstyperna!ligger!i!direkt!anslutning!till!vardagsrum!–!matplats,!vilket!kan!förklara!problem!
med!störningar,!särskilt!som!flera!barnfamiljer!bor!här.!Detta!är!det!enda!projekt!där!förvaring!av!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!!Att!två!svarande!inte!besvarat!hela!fråga!1!gör!att!totalt!20!alternativt!22!svar!redovisas!i!tabellen.!
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städutrustning!angetts!fungera!mindre!bra.!De!svarande!har!bedömt!tvätt,!torkning!av!tvätt!och!övrig!
klädvård!som!mindre!väl!fungerande.!De!kombinerade!bad"!och!tvättrummen!ger!enbart!utrymme!
för!tvättpelare!och!man!tillåts!inte!använda!den!gemensamma!tvättstugan!om!man!valt!att!ha!
tvättmaskin!i!lägenheten.!I!övrigt!bedömdes!barns!lek!och!tonåringars!umgänge,!övernattning!för!
gäster,!förvaring!av!kläder!och!förvaring!av!retursopor!fungera!mindre!bra!i!detta!projekt.!!

!

!

!
!
!

!
Figur!8!Typplaner,!Östra!Balltorp.!Petter!Lodmark,!QPG!Arkitekter.!Källa!och!copyright!Sveriges!arkitekter,!
webbsida!

!
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I!projekt!Östra!Balltorp!hade!arkitekten!avsikten!att!utforma!området!med!”bygatekaraktär”!och!att!
ge!entréerna!en!gradvis!ökande!känsla!av!privathet,!av!att!komma!hem.!Arkitekten!ville!också!bygga!
bort!otrygghet!och!skapa!socialt!liv!runt!entréerna,!vilket!verkar!ha!lyckats!i!viss!mån.!De!boende!
ansåg!inte!att!gården!kändes!privat!och!någon!svarande!uttryckte!direkt!att!det!var!för!mycket!av!det!
sociala!livet!utanför!den!egna!uteplatsen.!Ett!annat!uttalat!mål!för!projektet!var!att!uppnå!ett!
långsiktigt!kvalitetstänkande,!främst!genom!att!bostadsföretaget!var!ett!allmännyttigt!företag!som!
byggde!för!egen!förvaltning.!Att!uppnå!detta!mål!har!inte!varit!oproblematiskt.!Kommentarer!från!de!
svarande!visar!på!brister!i!utförandet.!

!

Diskussion!och!slutsatser!

Det!påpekades!inledningsvis!att!frågan!om!vems!värderingar!av!kvalitet!som!skall!vara!vägledande!för!
byggnaders!utformning!långt!ifrån!är!självklar.!Spänningar!mellan!olika!värderingar!finns!inbyggda!i!
triangelförhållandet!mellan!uppdragsgivaren,!arkitekten!och!användaren!av!den!projekterade!
byggnaden.!Den!typen!av!spänningar!har!kommit!till!uttryck!också!i!den!studie!av!bostadskvaliteter!
som!har!presenterats!här.!!

Hur!bör!då!olika!kvalitetsvärderingar!avvägas!mot!varandra?!Vem!sitter!egentligen!på!
”kvalitetsformuleringsprivilegiet”?!Vilket!ansvar!har!arkitekten!och!hur!skulle!en!metod!för!
erfarenhetsåterföring!från!arkitekters!bostadsproduktion!kunna!se!ut?!För!att!kunna!svara!på!dessa!
frågor!har!vi!valt!att!analysera!det!presenterade!materialet!utifrån!två!perspektiv.!!Det!ena!handlar!
om!vilket!handlingsutrymme!arkitekter!har!i!dag!när!det!gäller!att!åstadkomma!arkitektonisk!kvalitet.!
Det!andra!handlar!om!vilken!kunskap!arkitekter!har!om!brukarnas!behov.!I!en!avslutande!reflektion!
knyter!vi!ihop!säcken.!

!

Arkitekternas!handlingsutrymme!

Samtliga!fyra!arkitekter!i!den!här!genomförda!studien!pekar!på!den!stora!roll!som!beställaren!
generellt!spelar!för!möjligheten!att!skapa!arkitektonisk!kvalitet!i!byggprojekt.!I!samtalen!med!de!
intervjuade!arkitekterna!framgår!det!dock!att!beställarens!roll!har!varit!mycket!olika!i!de!fyra!
projekten.!I!ett!fall!var!beställaren!en!liten!privat!beställare,!med!stor!erfarenhet!av!projektledning,!
men!ovan!som!bostadsbeställare.!I!ett!annat!fall!var!beställaren!ett!stort!allmännyttigt!bolag,!med!
lång!erfarenhet!av!förvaltning,!men!ovan!i!beställarrollen!efter!flera!decennier!utan!egen!produktion.!
I!ytterligare!ett!fall!var!beställaren!en!stor!privat!bostadsproducent,!med!fokus!på!egen!produktion!
och!försäljning.!Och!i!ett!sista!fall!präglades!processen!av!ett!byte!av!beställare,!från!en!allmännyttig!
stiftelse!till!en!lokalt!förankrad!bostadsrättsorganisation!med!stor!vana!av!att!beställa!bostäder.!
Dessa!skillnader!i!beställarorganisationer!har!skapat!olika!förutsättningar!för!projekten,!där!de!ovana!
beställarna!i!högre!grad!tycks!ha!försett!arkitekterna!med!ett!stort!handlingsutrymme.!

Samtliga!arkitekter!påpekar!att!de!fyra!nominerade!projekten!har!präglats!av!god!kommunikation!
med!beställaren.!Ett!par!av!arkitekterna!menar!att!de!har!getts!möjlighet!att!axla!ett!större!ansvar!än!
vanligt!i!dessa!projekt.!En!arkitekt!beskriver!det!som!att!de!fick!en!av!beställaren!uttalad!”frihet!
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under!ansvar”.!Det!innebar!bl.a.!arbete!på!löpande!räkning!och!ansvar!för!att!sätta!ihop!
projektgruppen.!En!annan!arkitekt!menar!att!det!just!var!beställarens!ovana!vid!bostadsprojektering!
som!gav!dem!ett!stort!handlingsutrymme.!I!ytterligare!ett!fall!har!byggherren!haft!uttalat!höga!
målsättningar!avseende!den!arkitektoniska!kvaliteten!och!därför!medvetet!hållit!upphandlingen!av!
arkitekten!utanför!totalentreprenaden,!något!som!också!denna!arkitekt!menar!har!lett!till!ett!större!
handlingsutrymme!än!i!många!andra!projekt.!Alla!de!beskrivna!projekten!har!dock!råkat!ut!för!
bearbetningar!i!olika!grad.!Det!är!tydligt!att!vissa!av!de!kvaliteter!arkitekterna!hade!ambitioner!om!
att!genomföra!har!försvunnit!i!dessa!skeden.!I!allmänhet!har!dessa!förändringar!handlat!om!
materialbyten!och!tekniskt!utförande.!!

På!frågan!om!vilka!kvaliteter!som!det!generellt!är!svårast!att!få!gehör!för!svarar!flera!av!arkitekterna!
gestaltnings"!och!materialfrågor.!Samtidigt!kan!man!ana!en!slags!ambivalens!hos!arkitekterna!när!det!
gäller!vad!kvalitet!får!kosta.!Flertalet!framhåller!att!kvalitet!måste!få!kosta.!Resonemangen!handlar!
ofta!om!att!kvalitet!betalar!sig!i!längden.!Samtidigt!accepteras!utan!större!invändningar!de!
marknadsmässiga!ramar!som!beställarna!ger!"!få!arkitekter!uppger!att!de!skulle!säga!nej!till!ett!
uppdrag.!En!arkitekt!framhåller!att!det!generellt!är!svårt!att!hålla!någon!högre!kvalitet!på!bostäder,!
med!argumentet!att!det!måste!bli!marknadsmässiga!priser.!Ytterligare!en!arkitekt!framhåller!att!
beställarna!generellt!sett!har!blivit!mycket!mer!strukturerade!och!ekonomiskt!medvetna.!

En!synpunkt!som!framkommer!hos!samtliga!arkitekter!är!att!beställare!i!dag!är!benägna!att!
producera!för!specifika!kundgrupper,!medan!flertalet!av!arkitekterna!framhåller!att!man!söker!en!
slags!generalitet!i!måtten.!I!flera!av!de!studerade!projekten!var!målgruppen!äldre!par!som!sålt!sin!
villa.!I!några!av!dessa!projekt!hade!arkitekterna!ambitionen!att!planera!för!kommande!barnfamiljer,!
genom!att!rita!in!möjligheten!till!alternativa!planlösningar,!som!en!slags!potentialitet.!I!något!fall!
uttalade!arkitekten!att!ambitionen!aldrig!hade!varit!att!rita!för!barnfamiljer!och!deras!behov.!

Samtliga!arkitekter!framhåller!att!marknaden!likriktar!bostadsproduktionen!i!dag.!Flera!arkitekter!
framhåller!att!det!är!olyckligt!att!beställare!ofta!förhåller!sig!konservativt!till!marknadens!efterfrågan,!
och!inte!vågar!satsa!på!nya!idéer.!Några!arkitekter!uttalar!sig!också!självkritiskt!om!vad!som!framstår!
som!en!urholkning!av!arkitekternas!egen!kunskapsgrund!till!följd!av!en!sådan!likriktning.!En!arkitekt!
framhåller!att!den!ensidiga!inriktningen!på!liknande!målgrupper!gör!att!den!kunskap!arkitekterna!
tillägnar!sig!med!nödvändighet!blir!begränsad.!En!annan!arkitekt!påtalar!att!de!senaste!decennierna,!
vid!en!tillbakablick,!förmodligen!kommer!att!framstå!som!en!tid!då!arkitekterna!tappade!insikter!i!
bostadsbyggandets!komplexitet.!En!arkitekt!framhåller!också!att!det!finns!stora!brister!i!arkitekternas!
kunskap!avseende!de!lagstyrda!kraven!för!tillgänglighet,!med!konsekvensen!att!allt!fler!beställare!ser!
sig!tvingade!att!koppla!in!särskilda!tillgänglighetskonsulter!som!granskar!arkitekternas!ritningar.!
Samma!arkitekt!understryker!att!den!kunskapen!bör!vara!arkitektens!specialkunskap.!!

Ett!par!arkitekter!framhåller!vidare!totalentreprenaden!som!en!dålig!förutsättning!för!möjligheten!att!
skapa!arkitektonisk!kvalitet.!I!dessa!lägen!tar!ekonomin!lätt!över!alla!beslut,!och!som!arkitekt!
tillfrågas!man!i!värsta!fall!kanske!inte!ens!om!förändringar.!Samtliga!arkitekter!redogör!för!situationer!
där!man!av!olika!skäl!inte!har!blivit!lyssnad!på!som!arkitekt,!även!om!man!understryker!att!det!inte!
tillhör!normalfallen.!Flera!arkitekter!lyfter!fram!att!det!är!olyckligt!att!projektledare!i!dag!tycks!vara!
hårt!pressade!av!ekonomiska!villkor!och!därför!ibland!fattar!dåliga!beslut.!En!arkitekt!beskriver!också!
det!lojalitetsproblem!som!kan!uppstå!när!man!som!arkitekt!plötsligt!får!en!ny!uppdragsgivare!i!
totalentreprenören,!nu!med!byggherren!på!andra!sidan!bordet.!!
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Sammanfattningsvis!ser!vi!att!arkitekten!–!i!speciella!projekt,!präglade!av!en!tydlig!arkitektonisk!idé!
och!med!en!kvalitetsmedveten!beställare!–!kan!få!ett!stort!handlingsutrymme.!Samtidigt!är!det!
tydligt!att!det!generellt!i!dag!förväntas!en!effektivitet!och!kostnadsmedvetenhet!hos!arkitekterna,!
som!begränsar!arkitektens!möjligheter!att!genomföra!sina!ambitioner!fullt!ut.!!

!

Arkitekternas!kunskap!om!brukarnas!behov!!

Intervjuerna!med!arkitekterna!i!de!här!studerade!projekten!ger!olika!exempel!på!hur!man!förhåller!
sig!till!brukarnas!kvalitetsvärderingar.!Tre!olika!teman!ifråga!om!förhållningssätt!kan!urskiljas;!det!
första!berör!beställarens!roll!som!ombud!för!de!boendes!intressen,!det!andra!direkt!
boendeinflytande!på!bostädernas!utformning!och!det!tredje!arkitektens!egen!inlevelse!i!den!
projekterade!bostaden.!

När!det!gäller!det!första!temat!framhåller!arkitekterna!att!byggherrens!förståelse!för!arkitektens!
kvalitetssträvanden!är!en!mycket!viktig!förutsättning!för!hög!kvalitet.!De!intervjuade!arkitekterna!ser!
beställarens!roll!som!ansvarig!för!marknadsmässiga!överväganden!och!inriktning!mot!kundgrupper,!
vilket!är!logiskt!då!beställaren!tar!den!ekonomiska!risken!i!projektet.!De!ekonomiska!ramarna!styr!i!
sin!tur!i!vilken!utsträckning!arkitektens!idéer!kan!förverkligas,!en!situation!man!accepterar!med!
förbehåll.!I!intervjuerna!förekommer!flera!uttryck!för!att!arkitekterna!önskar!att!beställaren!hade!en!
friare!syn!på!vad!boende!vill!ha!och!vågade!satsa!på!större!variation!i!bostadsutformningen.!

Ifråga!om!det!andra!temat!"!direkt!boendeinflytande!i!projekteringen!"!nämner!få!av!de!intervjuade!
arkitekterna!att!man!haft!en!aktiv!dialog!med!boende.!I!hyreshusområdet!fanns!en!referensgrupp!av!
boende!i!ett!tidigt!skede!i!projekteringen.!Arkitekten!redovisade!att!flera!förändringar!gjordes!efter!
boendesynpunkter.!Bland!annat!hade!man!mycket!skilda!uppfattningar!om!värdet!av!en!skogsdunge,!
som!arkitekten!uppfattade!som!ett!landmärke!medan!de!boende!såg!den!som!en!mörk!och!otrygg!
plats.!Arkitekten!ansåg!att!de!boende!tillförde!mycket!användbar!kunskap!till!
projekteringsprocessen.!Samme!arkitekt!nämner!också!vidare!behov!av!kunskap!inom!arkitektkåren,!
med!hänvisning!till!sina!egna!erfarenheter!av!bedömningar!av!många!projekt!där!grundläggande!
lagkrav!inte!uppfyllts.!

Det!tredje!temat!–!arkitektens!egen!inlevelse!i!den!projekterade!bostadens!alla!kvaliteter!under!
bruksskedet!–!visade!sig!i!flera!intervjuer.!Bland!annat!uttryckte!en!arkitekt!att!det!var!viktigt!att!själv!
kunna!tänka!sig!att!bo!i!den!projekterade!bostaden,!åtminstone!i!någon!tänkbar!situation!i!livet.!
Detta!förhållningssätt!underlättades!av!att!kontoret!ofta!vände!sig!till!en!kundgrupp!där!byggherre!
och!brukare!var!en!och!samma!aktör.!Diskussionen!om!kvalitet!kunde!då!föras!direkt!mellan!arkitekt!
och!brukare.!Att!kunderna!i!många!fall!hade!goda!ekonomiska!resurser!gav!möjlighet!att!uppnå!höga!
kvalitetsmål.!

Hur!förhåller!sig!då!de!boendes!synpunkter!i!de!undersökta!projekten!till!de!kvaliteter!som!
arkitekterna!formulerat!och!velat!uppnå?!En!iakttagelse!är!att!brukarnas!bedömningar!är!beroende!
av!omvärldsvillkor,!som!upplåtelseform.!Bostadskvalitet!är!inte!en!absolut!storhet.!Den!bedöms!
utifrån!förväntningar!och!pris,!men!tycks!också!påverkas!av!den!boendes!livssituation!i!stort.!I!den!
här!undersökningen!tar!sig!detta!uttryck!ifråga!om!bedömningarna!av!hyreshusområdet,!där!de!
boende!var!relativt!sett!mindre!nöjda!med!sina!bostäder.!Resultaten!måste!ses!mot!bakgrund!av!
både!upplåtelseform!och!bostadsyta!per!person.!De!boende!har!här!inte!behov!av!att!försvara!en!
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kapitalinvestering,!som!i!fallet!med!bostadsrättsköp.!Vid!högre!boendetäthet!ställs!högre!krav!på!
bostädernas!planering.!Alla!bostadens!funktioner!påverkas!starkt!av!tillgängligt!utrymme.!

Ett!annat!exempel!på!kontextens!inflytande!på!bedömningar!av!kvalitet!ges!av!ett!av!
bostadsrättsprojekten.!De!boende!förefaller!ha!svetsats!samman!i!sitt!kvarter,!som!både!avviker!från!
och!anpassar!sig!till!småstadens!form.!Arkitekturen!har!uppfattats!som!identitetsskapande!och!man!
kan!spekulera!kring!att!den!inåtvända!kvartersformen,!med!alla!entréer!från!gården!samt!en!tydlig!
avgränsning!mot!omgivningen,!bidragit!till!känslan!av!tillhörighet.!Detta!ökar!troligen!den!positiva!
känslan!för!bostaden.!

Arkitekternas!intentioner,!som!de!uttrycks!i!intervjuerna!om!respektive!projekt,!bekräftas!i!viss!
utsträckning!av!enkätsvaren.!Att!dra!slutsatser!om!att!arkitektens!intentioner,!som!de!förmedlats!
enbart!genom!den!färdiga!byggda!miljöns!form,!uppfattats!av!de!boende!måste!göras!med!viss!
reservation.!Det!marknadsföringsmaterial!som!finns!för!vart!och!ett!av!projekten!understryker!just!
de!bärande!idéer!och!intentioner!som!också!uttrycks!i!intervjuerna!med!arkitekterna.!Det!är!
sannolikt!att!marknadsföringsmaterial!kan!påverka!hur!de!boende!uttrycker!sin!uppfattning!om!
bostadens!kvaliteter.!!!

Beträffande!faktiska!skillnader!mellan!arkitektens!och!de!boendes!uppfattning!av!bostadskvaliteter!
ger!enkätsvaren!en!bild!av!att!funktionsaspekten!i!boendet!enligt!de!svarandes!mening!inte!uppfylls!i!
nyproduktionen.!Ett!citat!ur!enkäterna!visar!på!problemet,!som!det!uppfattas!av!en!boende:!”Tycker!
att!funktion!i!många!fall!fått!stå!tillbaks!för!design.!Det!är!inte!så!bra!för!den!boende.!Detta!gäller!bl.!
a.!kökets!utformning,!materialval!mm.!Gäller!både!inne!och!ute.!Varför!finns!inget!arkitekturpris!för!
god!funktion!"!där!boende!i!större!utsträckning!kan!göra!sig!hörda?”!!

En!annan!aspekt!där!uppfattningarna!mellan!arkitekterna!och!de!boende!skilde!sig!avsevärt!var!
kvalitet!på!material,!byggnadsteknik!och!detaljutförande.!Några!av!de!boende!kunde!berätta!om!
långa!perioder!av!byggnadstekniska!problem.!Det!kan!tyckas!orättvist!att!framhålla!att!arkitekternas!
visioner!av!den!tekniska!kvaliteten!hos!slutprodukten!inte!alltid!besannas.!Kvalitetsproblem!i!
produktionsskedet!är!vanliga!och!slarv!från!byggproducenternas!sida!förekommer.!Men!sådana!
synpunkter!är!ett!viktigt!korrektiv!till!arkitekters!föreställningar!om!vilken!slags!kvalitet!man!styr.!
Erfarenhetsåterföring!från!brukarna,!de!slutliga!användarna!av!den!projekterade!byggnaden,!kan!ge!
viktiga!kunskaper!som!gör!arkitekterna!uppmärksamma!på!kvalitetsbrister!de!bör!motverka.!

!

Metoder!för!erfarenhetsåterföring!

Resultaten!av!denna!undersökning!får!ses!som!en!bakgrund!till!en!lärprocess!för!praktiserande!
arkitekter.!Erfarenheter!från!genomförda!projekt!kan!samlas!in!på!flera!sätt.!Enkätundersökningar!är!
ett!av!dem.!Det!enkätformulär!som!användes!i!undersökningen!här!är!naturligtvis!tillgängligt!för!alla!
intresserade!att!använda!i!egna!studier.!Det!är!dock!viktigt!att!inse!att!enkäter!är!en!krävande!metod!
som!ger!upphov!till!en!mängd!data!att!samla!in,!analysera!och!uppdatera.!För!att!använda!metoden!
systematiskt!och!faktiskt!dra!nytta!av!den!behöver!särskilda!resurser!inom!företaget!avsättas!enbart!
för!detta!arbete.!!

Frågorna!i!den!enkät!som!använts!har!grundats!på!tidigare!bostadsutvärderingsenkäter!samt!på!vilka!
kvaliteter!de!intervjuade!arkitekterna!framhållit!som!de!bärande!i!respektive!projekt.!De!kan!
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utvecklas!och!riktas!in!mot!speciella!områden!av!intresse!för!respektive!arkitekt/företag.!För!att!få!
långsiktigt!användbara!resultat!bör!dock!frågorna!inte!bytas!ut!totalt!vid!varje!ny!insamling!av!
erfarenheter.!Sammanställningar!i!den!enkla!form!som!visas!i!diagram!3!samt!tabellerna!5!och!6!i!
rapporten!kan!vara!hjälpmedel!för!utvärderingar!av!olika!projekt,!med!indikationer!om!vilka!
kvalitetsaspekter!som!särskilt!behöver!förbättras!eller!kompletteras.!Enkäter!har!fördelen!att!kunna!
ge!en!mer!allmängiltig!bild!av!hur!bostadens!kvaliteter!uppfattas,!då!flera!boende!kan!nås!med!
frågorna.!Med!nödvändighet!blir!bilden!i!viss!mån!förenklad!eftersom!enkätens!strukturerade!frågor!
inte!kan!fånga!alla!nyanser.!!

Erfarenhetsåterföring!kan!också!genomföras!genom!observationer!och!korta!intervjuer!med!boende!
på!platsen.!Sådana!korta!studier!kan!bli!mycket!givande!och!kräver!inte!så!mycket!av!systematiska!
förberedelser.!Det!är!dock!viktigt!att!ändå!planera!sådana!undersökningar!och!inte!enbart!göra!
spontana!besök.!Man!bör!ha!en!förberedd!intervjuguide!med!några!frågor!kring!de!kvaliteter!som!
avsetts!i!det!specifika!projektet!samt!några!generella!frågor!kring!kvaliteter!som!är!viktiga!för!de!
boende.!Dessutom!bör!man!ha!en!plan!för!hur!resultatet!ska!analyseras!och!användas!vidare!i!
projekteringen,!så!att!inte!materialet!blir!liggande!utan!att!komma!till!nytta.!

Ett!ambitiöst!angreppssätt!skulle!kunna!vara!att!en!intresseförening!eller!branschorganisationen!
Sveriges!Arkitekter!arbetade!med!att!utveckla!mer!generella!metoder!för!erfarenhetsåterföring.!Det!
kunde!vara!i!form!av!standardiserade!enkäter,!men!också!som!förslag!till!intervjufrågor!för!mindre!
omfattande!undersökningar.!Fördelarna!skulle!vara!att!ansvar!och!kostnader!kunde!delas!liksom!
resultaten.!Kvaliteten!på!datamaterialet!kunde!hållas!högre!än!enskilda!företag!förmår,!kontinuiteten!
skulle!bli!bättre!och!kunskapen!mer!generellt!användbar.!Ett!sådant!angreppssätt!har!klara!
kopplingar!till!formell!kvalitetssäkring,!men!kan!också!ges!friare!former!för!att!vara!till!omedelbar!
praktisk!nytta!för!projekterande!arkitekter.!

!

Avslutande!reflektion!

Vi!har!gett!denna!skrift!titeln!”Svårfångade!kvaliteter”.!Det!är!ett!mångbottnat!uttryck!som!vi!menar!
väl!beskriver!flera!av!de!perspektiv!på!bostadskvaliteter!som!har!berörts!här.!Svårfångade!är!dessa!
kvaliteter!i!det!avseendet!att!det!inte!är!vilket!projekt!som!helst!som!kommer!ifråga!för!en!
nominering!för!Sveriges!Arkitekters!bostadspris!–!det!skall!vara!projekt!av!hög!arkitektonisk!klass.!
Svårfångade!är!dessa!kvaliteter!också!i!det!avseendet!att!de!trots!en!många!gånger!subtil!karaktär!
ändå!måste!kunna!fångas!och!kommuniceras!till!andra!aktörer!i!en!byggprocess,!för!att!
överhuvudtaget!bli!verklighet.!Slutligen!ser!vi!dem!som!svårfångade!av!det!enkla!skälet!att!de!tänkta!
kvaliteterna!inte!alltid!visar!sig!överensstämma!med,!eller!leva!upp!till,!de!boendes!uppfattningar!om!
god!kvalitet.!

Vår!genomgång!har!visat!att!det!finns!en!viss!diskrepans!mellan!vad!arkitektkåren!identifierar!som!
god!kvalitet!och!vad!brukarna!identifierar!som!god!kvalitet.!Genomgången!har!också!bekräftat!att!
den!erfarenhetsåterföring!som!arkitekter!genomför!är!begränsad!och!i!princip!inte!sträcker!sig!längre!
än!till!enstaka!återbesök!i!villor!man!har!ritat!och!som!man!har!möjlighet!att!komma!in!i.!Mot!
bakgrund!av!de!resultat!som!har!presenterats!här!vill!vi!därför!som!avslutning!understryka!
betydelsen!av!att!arkitektkåren!gör!kvalitetsbedömningar!som!inte!i!första!hand!har!en!bekräftande!
karaktär,!utan!som!blottlägger!skillnader!i!värdeomdömen!och!diskuterar!dem.!Det!gäller!såväl!



!

! 51

professionella!organisationer!som!enskilda!professionella.!En!givande!kvalitetsdiskussion!förutsätter,!
menar!vi,!skilda!uppfattningar!och!utgångspunkter,!en!diskussion!där!olika!perspektiv!kan!mötas!
(Grange!2005;!Elam!2007).!Vi!menar!vidare!att!initiativet!till!en!sådan!diskussion!bör!komma!från!
arkitektkåren.!

Det!projekt!i!denna!studie!som!på!allvar!har!försökt!öppna!för!en!sådan!diskussion!om!de!boendes!
värderingar!av!kvalitet!och!om!hur!deras!medverkan!i!projekteringen!skulle!kunna!systematiseras!är!
–!kanske!symptomatiskt!–!det!projekt!som!har!mötts!av!mest!uttalad!kritik.!Vi!väljer!ändå!att!lyfta!
fram!detta!projekt!som!lovvärt!i!dess!ambition!att!utveckla!kunskap!baserat!på!boendes!värderingar.!
Om!arkitektkåren!väljer!att!inte!underhålla!och!utveckla!en!sådan!kunskap!om!bruksvärden!och!
funktionskrav!i!bostäder!finns,!menar!vi,!en!risk!för!marginalisering!av!dessa!frågor.!God!kvalitet!är,!
som!nämnts,!inte!enbart!någonting!som!finns!inneboende!i!tinget!i!sig,!utan!något!som!upprättas!i!en!
relation!mellan!olika!aktörer.!

! !
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Bilaga!1!!Enkätformulär!
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!

!

!!!!!

!

Enkät!om!bostadskvaliteter!

Fyll!bara!i!en!enkät!per!hushåll.!

Om!du!råkar!fylla!i!fel!ruta,!stryk!den!genom!att!fylla!den!helt.!!

!!!NUVARANDE!OCH!FÖREGÅENDE!BOSTAD!!

1.a!Vilken!upplåtelseform!har!du:! 1.b!Hur!stor!är!din!nuvarande!bostad?!

Har!bostadsrätt! !! !!!!!!!!!Antal!rum!……………………...! ! !

Hyr!med!förstahandskontrakt! !!
!!!!!!!!!Antal!kvadratmeter!……………! ! !

Hyr!tidsbegränsat!(andra!hand)! !!
!

! ! !

1.c!Har!lägenheten:!! 1.d!När!flyttade!du!in!i!din!nuvarande!!
!!!!!!!bostad?!

Balkong! !!

Terrass! !!
!!!!!!!!År!…………………………!

Uteplats! !!
!

!

!

!

1.e!Upplever!du!ditt!nuvarande!
!!!!!!!!!!!boende!som:! !

1.f!Vilken!typ!av!bostad!hade!du!!
!!!!!!!innan!du!flyttade!hit?!

Prisvärt! !!
!!!!!!!!Villa,!radhus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Rimligt! !!
!!!!!!!!Lägenhet,!bostadsrätt! !!

Dyrt! !!
!!!!!!!!Lägenhet,!hyresrätt! !!

! ! !

!1.g!Var!ditt!förra!boende:!
!

1.h!Var!ditt!förra!boende:!!
!

Dyrare! ! !!!!!!!!Större! !!
! !

!!!!!!!!!!!Billigare! ! !!!!!!!!Mindre! !!
! !

!!!!!!!!!!!Till!samma!kostnad! ! !!!!!!!!På!samma!yta! !!
! !

! ! !!!!!! ! ! !



      

!

BOSTADSVALET!

2. Nedan visas några egenskaper och kvaliteter i bostäder 

    Kryssa för de tre kvaliteter som var mest avgörande för valet av din nuvarande 
bostad – Observera att läget i staden och månadskostnad inte ska tas upp här. 

!

Avgörande!
vid!valet!

!(endast!!!
tre!val)!

! !

Bostadens!utsikt! !!
! ! !

Bostadens!tillgång!till!dagsljus! !!
! ! !

Bostadens!planlösning! !!
! ! !

Förbindelser!mellan!ute!och!inne! !!
! ! !

Gårdens!utformning! !!
! ! !

Insynsskydd! !!
! ! !

Tillgång!till!gemensamhetslokaler! !!
! ! !

Bostadens!arkitektoniska!uttryck! !!
! ! !

Material!och!byggtekniskt!detaljutförande! !!
! ! !

Bostadens!tekniska!system,!tex.!uppvärmningssystem! !!
! ! !

Bostadens!fasta!inredning! !!
! ! !

Förvaringsmöjligheter! !!
! ! !

Balkong/terrass! !!
! ! !

Trygghetsaspekter! !!
! ! !

Annat,!nämligen:!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!! !!
! ! !

.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!! !!
! ! !

!

BOSTADENS!KVALITET!

3. a Hur tycker du att olika utrymmen och utrustning fungerar i din bostad? 

! Bra ! Mindre!bra! Inte!
aktuellt

När!en!person!lagar!mat! !! ! !! !!
När!flera!lagar!mat!tillsammans! !! ! !! !!
För!att!äta!vardagsmåltider! !! ! !! !!
För!att!äta!med!många!gäster! !! ! !! !!
För!barnens!lek!med!kamrater! !! ! !! !!



      

!

! Bra ! Mindre!bra! Inte!
aktuellt

För!tonåringars!umgänge! !! ! !! !!
För!att!umgås!med!gäster! !! ! !! !!
När!någon!vill!vara!ifred! !! ! !! !!
För!sömn!och!ostörd!vila! !! ! !! !!
För!gäster!som!sover!över! !! ! !! !!
För!barn!som!delar!sin!tid!mellan!två!bostäder! !! ! !! !!
För!träning,!rörelselek! !! ! !! !!
För!arbete!eller!studier! !! ! !! !!
För!att!läsa! !! ! !! !!
För!att!se!på!storbilds"TV! !! ! !! !!
För!förvaring!av! ! !

sådant!man!behöver!ibland,!som!extramöbler! !! ! !! !!
ytterkläder/skor!i!användning! !! ! !! !!
ytterkläder/skor!för!annan!säsong! !! ! !! !!
andra!kläder! !! ! !! !!
lakan,!handdukar! !! ! !! !!
porslin,!köksredskap! !! ! !! !!
mat! !! ! !! !!
städutrustning! !! ! !! !!
sportutrustning! !! ! !! !!
hushållssopor,!innan!de!slängs! !! ! !! !!
papper,!innan!det!återvinns! !! ! !! !!
förpackningar,!innan!de!återvinns! !! ! !! !!

För!personlig!hygien! !! ! !! !!
För!tvätt!i!bostaden! !! ! !! !!
För!torkning!av!tvätt!i!bostaden! !! ! !! !!
För!övrig!klädvård! !! ! !! !!
För!husdjur! !! ! !! !!
För!utevistelse!på!balkong/terrass! !! ! !! !!
För!hobbyaktiviteter!inne!i!bostaden! !! ! !! !!
Om!du,!eller!närstående,!har!ett!rörelsehinder! !! ! !! !!
För!annat,!vad?!…………………………………………...! !! ! !! !!



      

!

Kommentera!gärna!dina!val!av!”Mindre!bra”: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3.!b!!Hur!viktiga!är!de!här!kvaliteterna!för!att!du!ska!vara!nöjd!med!din!bostad?!Hur!väl!uppfylls!

de!i!din!nuvarande!bostad?!!

!!!!!!!!!!!Markera!med kryss!hur!viktig!varje!kvalitet!är!för!dig samt!om!den!uppfylls!i!bostaden!eller!ej.
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Att!bostaden!har!mycket!dagsljus! ! ! !! !!
! ! !

Att!bostaden!har!stora!fönsterytor! ! ! !! !!
! ! !

Att!fönstren!är!placerade!så!att!de!inte!ger!direkt!!

insyn!
!! !! !! !!

! !! !!

Att!fönstren!är!placerade!så!att!de!tar!tillvara!utblickar!
över!det!omgivande!(stads)landskapet!

!! !! !! !!
! !! !!

Material,!inredning!och!utförande! ! ! ! !
Att!material!och!fast!inredning!är!av!god!standard! ! ! !! !!

! ! !
Att!material,!detaljer!och!fast!inredning!är!exklusiva! ! ! !! !!

! ! !
Att!materialen!är!ekologiskt!hållbara! ! ! !! !!

! ! !
Att!detaljutförandet!är!av!hög!kvalitet! ! ! !! !!

! ! !
Att!de!tekniska!systemen!är!energieffektiva! !! !! !! !!

! !! !!

Bostadens!planlösning!

Att!bostadens!planlösning!ger!god!möblerbarhet! ! ! !! !!
! ! !

Att!bostaden!har!en!öppen!planlösning! ! ! !! !!
! ! !

Att!bostaden!har!tydligt!avskiljda!rum! ! ! !! !!
! ! !

Att!bostaden!har!en!yteffektiv!planlösning!som!medger!
många!funktioner!på!relativt!liten!yta!

!! !! !! !!
! !! !!
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Att!bostaden!har!en!flexibel!planlösning!som!med"ger!
att!rum!kan!förändras!eller!användas!för!olika!ändamål!

!! !! !! !! ! !! !!

Att!privata!delar!av!bostaden!ligger!avskiljt!från!mer!
offentliga!delar!för!samvaro!med!gäster!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!det!finns!rundgångsmöjligheter!–!att!man!kan!röra!
sig!runt!från!rum!till!rum!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!det!finns!tydliga!siktlinjer!genom!bostaden!och!
mellan!ute!och!inne!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!det!finns!ett!rum!från!vilket!man!har!överblick!över!
bostaden!

!! !! !! !! !! !!

Kontakten!mellan!ute!och!inne! ! ! !
Att!det!finns!gemensamma!uteplatser!på!gården!! ! ! !! !! ! ! !
Att!bostad!och!egen!uteplats!är!utformade!så!att!

!!!!!de!ger!insynsskydd! !! !! !! !!
! !! !!

Att!bostad!och!egen!uteplats!är!utformade!så!att!man!
lätt!kan!få!kontakt!med!sina!grannar!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!det!finns!platser!direkt!utanför!bostaden!som!kan!
användas!både!för!möten!med!grannar!och!för!privat!
bruk!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!flera!rum!i!bostaden!har!entréer!ut!till!terrass!eller!
balkong!

!! !! !! !!
! !! !!

Gemensamma!ytor! ! ! !
Att!det!känns!tryggt!att!röra!sig!i!området/huset! ! ! !! !!

! ! !
Att!gården!känns!privat! ! ! !! !!

! ! !
Att!gården!är!öppen!för!förbipasserande! ! ! !! !!

! ! !
Att!gården!är!låst! ! ! !! !!

! ! !
Att!trapphuset!är!låst! ! ! !! !!

! ! !
Att!det!finns!gemensamhetslokaler!i!huset! ! ! !! !!

! ! !
Att!det!finns!övernattningslägenhet!i!huset! !! !! !! !!

! !! !!

Arkitektonisk!form! ! ! !
Att!huset!har!en!tilltalande!arkitektonisk!utformning! ! ! !! !!

! ! !
Att!husets!utformning!tar!tillvara!landskapets!och!
väderstreckens!förutsättningar!

!! !! !! !!
! !! !!

Att!bostaden!är!ett!uttryck!för!min!personlighet! ! ! !! !!
! ! !

Annat:!……………………………………………...! !! !! !! !!
! !! !!

! !



      

!

!!!EGNA!KOMMENTARER!

   4. a  Skulle du vilja ändra på något i din nuvarande bostads planlösning? I så fall   

            vad? Finns det några kvaliteter i bostaden som du tycker är speciellt viktiga?  

            Finns det några kvaliteter du saknar? Berätta gärna nedan med egna ord. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………….!

…………………………………………………………………………………………………. 



      

!

   4. b  Hur uppfattar du arkitektens idéer bakom detta projekt? Ge gärna synpunkter  
            både på bostaden och på bostadsområdet: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

!!!UPPGIFTER!OM!HUSHÅLLET!

5.!a!Hur!stort!är!hushållet?! 5.!b!Är!du!

Antal!vuxna! ………..! Kvinna! !!
!

Antal!barn!under!18!år! ………..! Man! !!
!

5.c!Vilken!typ!av!utbildning!har!du?!Fyll!i!för!de!vuxna!(1!och!2)!som!har!försörjningsansvar!i!
hushållet.!Ange!enbart!högsta!utbildningsnivå!

! 1! 2! !

Forskarutbildning! !! !!
!

Högskoleutbildning,!längre!än!3!år! !! !!
!

Högskoleutbildning,!kortare!än!3!år! !! !!
!

Annan!eftergymnasial!utbildning! !! !!
!

Gymnasieutbildning! !! !!
!

Grundskoleutbildning! !! !!
!

                                                             Stort tack för hjälpen med undersökningen!   
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