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Abstract 
This maser thesis is about the present and future construction of apartment building 
complexes. The aim with the thesis is to examine market trends in Sweden in order to see 
which role the construction companies should choose to best be able to attract the markets 
customers.  
 
The thesis starts with a thorough review of how trends have come to Sweden through time. 
This is followed by an evaluation of future trends that are present in foreign countries but not 
yet had any great impact in Sweden. The trends that are being investigated are secluded gated 
communities, tall rise buildings e.g. skyscrapers, wooden houses and passive houses.  
 
Highlight is put on the passive houses and also environmental trends and the thesis 
investigates this trend even deeper and the various actors' activity in the area in the current 
situation is examined. Different options for the development of today’s environmental 
concept are also proposed and real examples mentioned. 
After this analyze is made a parallel is drawn with the automotive industry and their 
environmental car concept and how that market has evolved. The parallel analysis compares, 
among other things Toyota and Volvo's different ways they have attacked the green car niche, 
from the 1980s until today. This comparison is a concrete example of how far behind you as a 
construction company will end up if you choose not to listen to upcoming trends.  
 
The thesis ends by summarizing the various trends and to evaluate what construction 
companies should do and get on with. The role of the expert and leader in environmental 
building market is not taken by any player yet and with the right resources this can be a 
lucrative market.
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om dagens och framtidens byggande av 
flerbostadshuskomplex. Syftet är att undersöka marknadens trender i Sverige, för att se vilken 
nisch byggföretagen bör välja vid byggande av nyproduktion för att bäst kunna locka till sig 
de åtråvärda kunderna på marknaden. 
 
Arbetet inleds med en grundlig genomgång av hur trender kommit till Sverige genom tiden 
från utlandet. Därefter följer en utvärdering av olika kommande trender som är aktuella i 
utlandet men ännu inte fått någon stor genomslagskraft i Sverige. De trender som utreds är 
Avskärmade stadsdelar, Höga hus, Trähus och Passivhus. 
 
Vidare gås passivhusen och därmed också miljötrenden igenom ännu grundligare och de olika 
aktörernas aktivitet inom området i dagsläget undersöks. Olika alternativ för att utveckla 
dagens miljökoncept föreslås också och även konkreta exempel nämns.  
Efter detta görs det en parallell med bilindustrin och deras miljöbilskoncept och hur den 
marknaden har utvecklat sig. Där jämförs bland annat Toyotas och Volvos olika vägar fram 
till idag på miljöbilsfronten från 1980-tal och fram till idag. Denna jämförelse är ett konkret 
exempel på vad som kan ske med ett byggföretag om man väljer att inte lyssna på kommande 
trender. 
 
Examensarbetet avslutas med att sammanfatta de olika trenderna och att utvärdera vad 
byggföretagen bör göra och gå vidare med. Rollen som expert och ledande inom 
miljöhusmarknaden är inte tagen av någon aktör ännu och med rätt medel kan det bli en 
lukrativ marknad.  
 



Förord 
Jag hoppas att detta examensarbete leder till spännande och intressant läsning och att du som 

läser detta funderar ut vilken trend som du vill haka på. 

 

Detta examensarbete skulle inte ha kommit till utan hjälp av Kurt Psilander som hjälpt mig 

med all uppstart i början och som såg till att jag kom i gång. 

 

Jag vill även tacka min man och min familj som genom hela detta stöttat och sett till att 

arbetet verkligen blev klart till slut.  

 

Tack! 

 

Stockholm mars 2011 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bostadsmarknadens tillväxt i Sverige har de senaste åren exploderat och nyproducerade 

bostadsrätter och villor som de olika byggföretagen har producerat har mer eller mindre sålt 

sig själva utan att i någon större ansträngning behöva möta kundernas krav eller preferenser. 

Högkonjunktur, låga räntor och på vissa håll bostadsbrist har spelat en stor roll. Lättsåldheten 

har framförallt gällt attraktiva tomter med strandläge som efter år av efterfrågan från kunderna 

till slut fick sitt fäste hos kommuner och byggföretag. Strandattraktiviteten har spridit sig 

vidare ut i landet och varje kommun med sjö eller hav i närheten av tätorten bygger idag 

bostäder med vattenkontakt. Hur många attraktiva strandtomter runt om i Sverige som det 

finns kvar är svårt att svara på. I storstäderna börjar det dock att bli ytters begränsat även om 

strandskyddet leder till att det fortfarande finns orörda platser. 

Bostadsbyggarna i Sverige har oftast hämtat influenser från utlandet och i dagens samhälle 

mer än i någon annan tid när all information finns att hämta på internet borde idag de svenska 

byggprojekten sjuda av projekt med olika influenser och idéer. Ändå kan vi idag nästan sätta 

fingret på ett bostadsprojekt och utan att veta vem som är står bakom projektet ändå veta. 

Utseende och formspråk ser lika ut var än i Sverige vi vänder oss. Det är dessutom inte så stor 

skillnad mellan de olika byggföretagen. Men hur skall byggföretagen få kunderna att se och 

hitta de skillnader som finns och hur får de dem att välja just det projektet som de äger, jobbar 

med och vurmar för. Dessa aspekter är som mest aktuella i den ekonomiska situation som 

råder i dagsläget. I den högkonjunktur som vi befunnit oss i fram till och med hösten 2008 har 

byggföretagen producerat bostadsrätter och villor som på löpande band. Inte sedan 1993 har 

det producerats så mycket bostäder. Som nämns i början har bostadsrätter och villor, 

framförallt i storstäderna, inte varit svårsålda. Fastighetsmäklare har till och med erkänt att de 

flesta objekt faktiskt inte krävt allt för mycket försäljningsarbete utan mer administrativt 

arbete. Dessa dagar ses nu vara förbi. Men experter inom fastighetsbranschen talar också om 

dessa tider som intressanta för bostadsmarknaden. Även om marknaden inom de närmsta åren 

kommer att vara betydligt svalare så finns den ju kvar. Bostadsrätter och villor kommer att 

säljas om än dock inte lika flitigt som under de senaste åren. Det är därför det blir intressant. 

Hur skall byggföretagen nu göra för att locka kunder att köpa just deras produkter? Fokus 

måste ligga vid profilering och att veta vad som efterfrågas och vad kunderna är beredda att 

betala extra för. Detta examensarbete startade sommaren 2008 utifrån en fråga på vad som 
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skulle attrahera bostadsköparna i det fall då bostadsbyggaren inte kommit över en attraktiv 

tomt såsom en strandtomt att bygga på. Vad kunde locka kunder till ett projekt om inte detta 

fanns. Idag är frågan samma men en stor fokus får även tänkas ligga på hur företagen kan ta 

kunder ifrån varandra på denna marknad som i lågkonjunkturen kommer att bli mer och mer 

konkurrensutsatt. För att få svar på denna fråga krävs först en djupdykning i det svenska 

bostads- och planeringstrenderna genom tiderna. Den tidpunkt som är intressant är framförallt 

de senaste 150 åren även om stadsplanering funnits i snart 2500 år med start i Grekland.  

1.2 Avgränsningar 
I enlighet med bakgrunden kommer den rådande ekonomiska situationen i Sverige och 

världen leda till en ökad konkurrens. Trender från utlandet har undersökt. I denna rapport söks 

svaret på vad som kan komma att bli attraktivt i framtiden på den svenska 

flerbostadshusmarknaden. Det mest troliga alternativet kommer sedan att få en grundligare 

genomgång för att sedan avslutningsvis diskutera kring vilket sätt som är det lämpligaste 

sättet att realisera detta. 

1.3 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att studera och undersöka Sveriges byggföretags möjligheter 

till att i ett redan grundläggande skede hitta en konkurrenskraftig produkt på den svenska 

flerbostadshusmarknaden. Att få kunder att välja deras produkt framför konkurrenternas och 

att välja nytillverkat framför befintligt bestånd.  

Med detta som bakgrund kommer tänkbara projektlösningar, att diskuteras och analyseras. 

För att senare utkristallisera ett konkret förslag.  

1.4 Metodik 
För att inhämta nödvändig information har sökningar gjorts i såväl litterära som digitala 

källarkiv. Denna faktainsamling ligger som grund för den litteraturstudie samt till den 

trendanalys som görs. Detta för att få klarhet i vad som finns på marknaden och vad kunderna 

efterfrågar. Förutom litteraturstudien har även aktuella tidsskrifter magasin och dagstidningar 

analyserats. Detta har gjorts för att få klarhet i vad kunderna ser samt att försöka skildra hur 

den svenska bostadsmarknaden ser ut. Men också för att försöka få en bred bild av trenderna i 

samhället som en helhet då de ofta speglar varandra.  
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd efter tre huvudavsnitt ett baserat på en litteraturgenomgång av 

trender, den andra delen bygger på analys av aktuella trender i omvärlden och den tredje är en 

analys av den utvalda trenden och hur denna kan utföras. 

Nedan följer en kronologisk genomgång av vad rapportens olika avsnitt behandlar. 

Kapitel 2 

I detta kapitel utreds hur trender och byggbestämmelser med fokus på de senaste 150 åren har 

avgjort städernas utseende i Sverige fram till idag. 

Kapitel 3 

I kapitel tre gås olika trender på bostadsmarknaden i Europa och USA igenom samt även 

uppfångade tendenser på marknaden i allmänhet.  

Kapitel 4 

Kapitlet går ingående igenom miljötrenden på den svenska bostadsmarknaden som spås vara 

vad kunderna vill ha. I kapitlet återges även tänkbara utförandelösningar för att få kunderna 

att uppfatta hur miljöbyggandet går till på ett enklare sätt. Här diskuteras även nya attribut så 

att miljösatsningen på ett projekt kan bli mer sammansatt och få en klarare helhet.  

Kapitel 5 

Här görs en parallellstudie till bilindustrin som länge varit skeptisk till miljöbilar men som 

idag är ett måste på marknaden.  

Kapitel 6 

I detta det avslutande kapitlet redovisas de viktigaste slutsatserna denna rapport lett till. Här 

diskuteras också vidare åtgärder att utföra. 
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2 Influenser i Sverige genom tiderna - Litteraturstudie 

2.1 Trender förr – en introduktion 
Då denna rapport kommer att bygga på en trendanalys av de rådande bostadstrenderna är det 

viktigt att förstå hur trender uppkommit genom tiderna. Varför ser den svenska staden ut som 

den gör idag. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis ge oss ledtrådar på vad som kan 

komma att bli aktuellt i framtiden. Hela kapitel 2 baseras på böckerna Så byggdes husen, Så 

byggdes staden, Stockholm: en utopisk historia, Den svenska staden samt Den svenska 

byggnadskonsten. Bildmaterial är hämtat från Sveriges Radios arkiv.  

2.2 Starten 
Sveriges befolkning är en av de mest glesbefolkade i världen och har så varit i en lång tid. 

Närheten till naturen är det som har påverkat det svenska traditionella och folkliga byggandet. 

Naturen har styrt vårt val av material och i det svenska landskapet var detta till en början mest 

trä, näver och jord. Med tiden lärde sig dock svenskarna att bearbeta den hårda graniten och 

vid förekomst av enklare bearbetbara sedimentära bergarter har detta byggnadsmaterial varit 

den mest framträdande. Med kristendomens ankomst till Sverige uppstod även ett nytt 

byggmaterial. Munkarna lärde svenskarna att bränna och tillverka tegel samt konsten i att 

utforma valv. Detta material användes dock främst till de viktiga byggnaderna och vanligast 

var fortfarande den folkliga timmerstugan. Timmerstugan var ofta mycket enkel men den stod 

emot regn, vind och kyla och efterhand utvecklades även de till sofistikerade byggnader i takt 

med att kunskapen ökade. Timrets egenskaper var dock sådana att förutsättningarna för att 

bygga stora hus inte fanns. Istället tillfredsställdes behovet av större utrymme genom att 

bygga flera olika boningar. Var och ett av husen hade sitt eget specifika ändamål på ett 

funktionalistiskt sätt, detta långt innan funktionalismen ens existerade.  

Med kristendomen kom dock den klassiska svenska och nordiska kulturen och således också 

byggnadskonsten att blandas upp med tyska, engelska, franska och italienska influenser. I 

Sverige gjordes det då försök att återskapa de europeiska stilepokerna men eftersom Sverige, 

med ett få undantag, fram till industrialismen var ett fattigt land kunde kvalitén hos originalen 

aldrig kunnat uppnås. Istället fick det material som svenskarna hade mest av, träet, ersätta 

stenen. De rika utsmyckningarna med ornament, palissader och figurer på byggnaderna 

minskades ner och istället för de dyrbara tapeterna så målades väggarna till att efterlikna 

tapeter. Denna rationalisering skapade den svenska nordiska klassicismen som känns igen i 

korsningen mellan den klassiska svenska timmerstugan och idealen i antikens och 

medeltidens Europa. I Städerna var husen låga och gatorna smala. Husen var låga för av 
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konstruktionsskäl och gatorna smala så att så många hus som möjligt skulle få plats. 

Invånarna i staden promenerade mest och några pampiga gator behövdes ej i den medeltida 

staden med sitt myllrande gatunät. På medeltiden bodde dock inte mer än 4 procent av 

befolkningen i en stad, det var inte mer än 30 000. Kyrkorna var de första byggnaderna som 

påverkades av Europeiska influenser med det Gotiska från Frankrike via Tyskland som ännu 

syns på våra äldsta domkyrkor från Medeltiden. 

 

På 1600-talet nådde renässansen Stockholm i samband med att Riddarhuset uppfördes 1640 

av den franske arkitekten Simon de la Vallée. Under stormaktstiden som nådde sin kulmen på 

1600-talet byggdes ett antal påkostade byggnader i Stockholm bland annat det Kungliga 

Slottet ritat av Nicodemus Tessin d.y. Bygget av slottet, eftersom det pågick under nästan 100 

år och var så pass påkostat, påverkade flera av samtidens arkitekter under 1700-talet. 

Kyrkornas rika utsmyckningar minskade också drastiskt i detta skede i och med 

protestantismens fäste varför byggandet av slottet kom att spela en så dominerande förebild. 

Barocken, som i Sverige kom att utvecklas till den karolinska, kom på modet under 1700-talet 

och Adelspalatsen smyckades rikt fram till och med stormaktsidens fall. Från mitten av 1700-

talet tog istället byggandet av bruksorter fart och i samband med jordbruksreformen och 

odlandet av potatis ökade den svenska befolkningen till det dubbla. Det är också nu i slutet av 

1700-talet som befolkningen på allvar att söka sig till städerna.  I slutet av 1700-talet 

upptäckte de svenska arkitekterna i och med sina resor till Italien ny klassicismen vilket man 

tydligt kan se spår av i många av bruksorterna. Tillväxten och med det också byggandet 

väntade med att ta fart till 1850 då industrialiseringen kom till Sverige från England. 

2.3 Industrialiseringen 
Vid 1850 bodde cirka 10 procent av den svenska befolkningen i städerna. Befolkningen hade 

ökat i rask takt och detta ledde till brist på mat till följd av för lite åkerjord. Engelska 

investerare tillförde pengar till Norrland och skogsindustrin med sågverk utmed hela 

norrlandskusten som följd. Men det var den nya uppfinningen ångmaskinen som ledde till 

störst förändringar i Sverige. Genom ångmaskinen kunde järnvägsnätet expandera över 

Sverige och transporterna kunde nu ske inte bara med båt. Nya städer anlades vid 

knutpunkterna. Mer än 1 miljon människor flyttade från landsbygden och in till städerna och 

lika många emigrerade till USA. Matbristen och trängseln i städerna var en stor orsak till 

detta. De snabbt växande industristäderna var oplanerade och ohälsosamma. Kolera och flera 

bränder utbröt i de flesta av dessa städer vilket gjorde att politikerna insåg att stadens 



 
 

Sida 11 av 38 
 

planering och utveckling måste kontrolleras. 1874 kom den första 

stadsbyggnadslagstiftningen innehållande byggnadsstadga, brandstadga och hälsovårdsstadga. 

Men bränderna fram tills lagstiftningen hade inte bara ont med sig ur byggnadsperspektiv. Det 

var bränderna som gjorde att de lokala byggnadsstilarna uppkom. Studier har dock visat att de 

ofta inte varierade så mycket över tiden detta till trots att städernas borgare ofta reste ner till 

Europa och hade mycket väl kolla på vad som var det senaste modet. Allt pekar på att 

utsmyckningen av de färdiga byggnaderna till trots byggherrens nya ideal sköttes av snickarna 

som enligt lärlingsprincipen utbildade sig själva. Hantverkarna nyskapade alltså inte sina 

utsmyckningar utan ärvde dem från sin äldre kollega. De lokala skiftningarna mellan städerna 

kom på så vis att skilja sig åt beroende på varifrån de lokala hantverkarna hittat bilder och 

böcker med beskrivningar. I enlighet med den nya stadsplanen skulle staden ny byggas så att 

trafik lätt kunde ta sig fram detta med tanke på att hästdroskor nu flitigt trafikerade stadens 

gator men även ett fåtal bilar och framförallt spårvagnar. Staden skulle också eftersträva att 

upprätthålla en god sanitär samt brandsäker miljö. I de städer som fram till sekelskiftet 

drabbades av bräder fick den nya stadsplanen stor betydelse. Den nya stadsplanen tillät också, 

nu när gatorna gjordes bredare, våningshöjder på upp till 5 våningar vilket tidigare inte varit 

tillåtet.  

Till följd av städernas snabba befolkningsökning och industrialismens framfart i Sverige 

byggdes det massivt i flera städer i nord- och mellan Sverige under 1880-talet. Dessa hus var 

ofta symmetriskt byggda. Eftersom tidspressen inte medgav till några utsvävningar följde den 

empirestilen dock med rikt utsmyckade fönster och pilastrar men oftast i oäkta material. 

Arkitekter anlitades endast till att utforma gatufasaden. Till fasaden mot innergården gjordes 

det ofta ingen ritning alls. Husen uppfördes ofta på spekulation av byggherren. Under 1890-

talet avstannade byggnationerna i staden något efter den enorma tillväxt som skett under 

1880-talet. Det var många som reagerade mot 1880-talets snabba byggande och val material. 

Stuckaturerna hade som nämns ofta varit utgjorda i konstgjorda material och Under 1890-talet 

framhölls kravet på äkthet av arkitekten Isak Gustaf Clason. Clason var den som stod bakom 

det Bünsowska palatset i Stockholm. Palatset var ett av genombrotten för en ny syn på 

arkitekturen och tillsammans med Ferdinand Boberg som hämtade sin inspiration från USA 

gick de båda i bräschen för det som blev inspirationen till Nationalromantiken i det nya seklet. 

Under 1890-talet introducerades även balkongerna och i de finare husen gjordes installationer 

för badrum, elektriskt ljus och hiss. Flera av husen byggda under 1890-talet hade ofta 

oregelbundna taksiluetter och gärna avslutade man ett hörn med tornuppbyggnader avslutade 

med en spira. Natursten och tegel är vanligt då man ser detta som äkta och klassiska material 
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och de rikt utsmyckade fasaderna har helt försvunnit till förmån för kreativa detaljer. 

Sommaren 1897 höll Världsutställningen till i Stockholm. Stockholmsutställningen för konst 

och industri blev Sveriges chans att stolt visa upp landets industriella avancemang för 

världens ögon. Utställningen höll till på Djurgården och på arkitektfronten dominerade 

Ferdinand Boberg. Det var också på utställningen som l’Art nouveau, jugend fick sitt 

genombrott i Sverige. På mässan främst inom konsthantverket. Men det dröjde inte många år 

innan byggandet också hade inspirerats av denna konstform.  

2.4 Ett nytt sekel 
Sverige var vid det förra sekelskiftet ett av Europas fattigaste länder och trångboddheten i 

städerna var stor. En fjärdedel av befolkningen på fem miljoner bodde i städerna och av 

lägenheterna var 90 procent som störst ett rum och kök. Elektriciteten innebar att man nu 

kunde bygga elektrifierade spår och järnvägar och nya förorter och villasamhällen dök på så 

vis upp utanför stadskärnorna. Staden började nu också bli mer planerad och rutnätsmönstret 

strukturerar upp dock lämnas fortfarande de mer svårexploaterade och kuperade delarna och 

får istället stå obebyggda eller bli parker.  

2.4.1 1900-1930 

Med det nya seklets antågande kom från Europa l’Art Noveau, i Sverige kallat jugend. Denna 

trend kommer ifrån en strävan att gå tillbaka till naturen. Inspirationen hittade man i växtriket 

och formerna blev därför böljande, färgerna ljusa pastellfärger och mönstren innehöll 

blommor och blad. De flesta husen fick mjukt välvda burspråk och varierande utseende på 

fasaderna. Man skulle påminnas om variationen i naturen. Under 1910-talet kom sedan en 

annan trend till Sverige, Nationalromantiken. Inspirationen kom ifrån det gamla Sverige, 

Tyskland, England och Danmark och stilen gick tillbaka till den äldre byggnadsstilen i landet. 

Förebilderna blev de gamla slotten och borgarna och husen som byggdes fick solida tunga 

fasader som var murade i mörkt tegel. Fasaderna pryddes med kantiga burspråk och ofta 

lämnade man ankarslutarna synliga för att få en autentisk känsla. Fönstren var vitmålade och 

småspröjsade och man ville att det skulle se gammalt ut.  Under mitten av 1910-talet börjar 

också bilar bli allt mer vanligt och i de nedersta våningarna på husen byggs nu garage. Under 

1910-talet började man även att gå ifrån den planerade rutnätsstaden som en reaktion mot de 

typiska kvarteren och de trånga och små innergårdarna och när 1920-talet kom med 

Klassicismen byggdes storgårdskvarter med gröna stora planterade innergårdar istället för att 

vara bebyggda vilket gav möjligheten till att ge bostäderna ljus. Dock gjordes de flesta 

bostäder på 1920-talet ofta djupa och fönstren bara åt ett håll vilket i gengäld, trots goda 
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förutsättningar gav mycket mörka lägenheter. Fönstren var även relativt små och hade djupa 

nischer vilket inte heller det gav upphov till mycket ljus. Det var nationalromantikens 

återgående till det gamla som gjorde att man återupptog de gamla idealen med det klassiskt 

svenska, hus som ej hade rikligt med dekorer. Stilen var unik för Sverige och kom utomlands 

att kallas för ”Swedish Grace”. Tekniken har nu kommit långt och badrum finns i varje 

lägenhet. I utkanten av städerna byggdes nu de såkallade trädgårdsstäderna och 

monteringsfärdiga hus kom till vilket gjorde att många kunde bygga sin egen villa.  

2.4.2 1930-1965 

Att husen under 1920-talet inne i staden blivit så mörka gav i sin tur en motreaktion och när 

Stockholm 1930 stod värd för Stockolmsutställningen. Här lanserades funktionalismen för 

världen och den nya stilen innebar många nya idéer. Inspiration hade hämtats från Frankrike 

och Tyskland. Den nya bebyggelsen hade en öppen stadsplanering med friliggande parallella 

lamellhus i fördelaktiga vädersträck för att få in så mycket ljus och luft i lägenheterna som 

möjligt. Husens former skulle bli ett resultat av dess funktion och husen utsmyckades därför 

inte alls utan uppfördes med enkla och ljusa fasader i puts eller tegel. Eftersom man nu kunde 

tillverka fönsterglas maskinellt gav detta nya möjlighet vad gäller fönster. Hörnfönster och 

stora ytor med fönster blev därför ett kännetecken för funkishusen. Funktionalismen 

inspirerade även inredningskonsten och helt nya material kom fram såsom stålrör istället för 

mörka träslag. Kortfattat kan konstateras att inredningen denna period ljus och enkel. 

Funktionalismen håller i sig men under krigsåren hamnar hela byggbranschen i stiltje och 

hämtar sig inte förrän i början av 50-talet. Det funktionalistiska hängde med in på 50-talet, 

dock hade kriget påverkat form- och färgval. De mer traditionella uppiggande färgerna och de 

dekorativa detaljerna återkom. Under 50-talet var byggandet fortfarande relativ småskaligt 

och husen byggdes på plats vilket gjorde att detaljer lättare tillkom. I mitten av 1950-talet 

introducerades prefabricerade element för byggbranschen och byggbolagen kunde helt 

plötsligt producera i en helt annan skala. Under senare delen av 50-talet i början på 60-talet 

började man även tänka mer på funktion och samband vid byggnation av nya stadsdelar. 

Områden byggdes upp kring små centrum och torg där människorna skulle bo kring i 

såkallade ABC-samhällen, Arbete, Bostad och Centrum. Det sociala spelade stor roll och alla 

skulle leva på samma villkor. Det mest kända ABC-samhället är Vällingby centrum som även 

fick en stor uppmärksamhet utomlands. Detta nya tänkande var banbrytande och annorlunda. 

Perioden kännetecknas även av den förnimmelse till massproduktion som skulle komma i 

form av miljonprojektet. Under sitt första decennium lockade Vällingby många utländska 
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arkitekter och stadsplanerare som hjälpte till att göra Vällingby berömd långt utanför Sveriges 

gränser. ABC-staden Vällingby invigdes 1954. Den bärande tanken i förorten Vällingby var 

att ha en lokal handelsplats som kunde nås med tunnelbana. Närmast centrum finns 

tätbebyggda områden i flerbostadshus och lite längre ut, men ändå inom bekvämt gångavstånd 

från centrum, är områden med småhus och radhus. 

 

 

2.4.3 1965-1975  

Bostäder i Vällingby kännetecknas av sin noggranna anpassning till landskapet och genom sin 

arkitektur som är fylld med många fina detaljer. Den typiska silhuett av Vällingby är den höga 

punkthus som indikerar början av distriktet. Vällingby och Råcksta anses vara av nationellt 

intresse i fråga om kulturhistoria. 

I början av 1960-talet ökade bostadsbristen i Sverige till följd av att produktionen i landet och 

även befolkningen ökade drastiskt. På tio år mellan 1951-1961 ökade befolkningen med 

nästan 500 000 människor, vilket var en ökning med 6,2 procent, och riksdagen beslutade då 

att bygga en miljon nya bostäder på tio år mellan 1965-1975. Byggandet av så många 

bostäder krävde nya lösningar. Staten gick in och delfinansierade byggandet med statliga 

bidrag. På grund av den tidspress som rådde blev de hus som byggdes väldigt standardiserade. 

Att samla byggandet på ett och samma ställe, samt att bygga stora enheter blev ett 

kännetecken för miljonprogrammet i de större städerna. Nya tekniker såsom kranbanor i 

samband med byggandet användes vilket krävde att marken var plan och att störande 

växtlighet i närheten togs bort. Att dessa områden idag inte ses som attraktiva kan vara av just 

denna anledning. Detta sätt att bygga, storskaligt och utan hänsyn till omkringliggande 

Bild från när Vällingby centrum invigs 1954 
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vegetation och kupering skiljer sig väldigt till skillnad mot första hälften av 1900-talet. 

Miljonprojektet uppfyllde dock de mål och riktlinjer som politikerna hade satt upp samt att 

bostadsbristen som fanns i Sverige byggdes bort. Storskaligheten på dessa bostadsområden 

gör dock att de i nutid både i folkmun och i media oftast nämns i negativ bemärkelse. 

2.4.4 1975-2000 

Reaktionen mot miljonprojektets massproduktion kom på en gång, bostadsproduktionen 

minskade och det byggdes inte längre i samma utsträckning. Istället blev bostadsområdena 

väldigt skiftande detta mycket på grund av att elementfabrikerna nu kunde tillverka med mer 

variation vad gäller former och färg. I slutet av 80-talet exploderade sen byggandet igen nu 

också med influenser från övriga länder. Postmodernismen slog inte igenom i Sverige så som 

den gjort i Europa däremot ändrades stadsplaneringen markant och stenstaden blev återigen 

modellen för hur husen skulle placeras. Sockeln togs bort och istället är första 

bostadsvåningen i marknivå, vilket var både yteffektivt och dessutom gjorde så att man fick in 

fler våningar inom den bestämda höjden. Nya bostadsnormer i Sverige förändrade byggandet i 

många aspekter. Högre krav på energieffektivitet gjorde fönsterrutorna mindre och genom att 

ge statligt stöd för tilläggsisolering ändrades många husfasader drastiskt. Det blev dessutom 

otillåtet att bygga flervåningshus med mer än två våningar utan hiss vilket ledde till att 

trevåningshusen nästan försvann i områden där markkostnaden inte var så hög. I början av 90-

talet befann sig Sverige i ekonomisk kris, inflationen var skyhög och fastighetsbranschen 

drabbades väldigt hårt. Byggandet avtog och bostadssubventionerna för byggande togs bort 

vilket ännu mer bidrog till en nedåtgående spiral. Byggbolagen lade sin nyproduktion av 

bostäder på is och var sedan oförberedda på den stora efterfrågan som kom tillbaka i mitten 

och slutet av 90-talet. Inflyttningen till storstäderna ledde till en bostadsbrist på många håll 

runt om i Sverige. När byggandet väl kom igång hade den nya Plan- och bygglagen tagit bort 

de gamla rådande bestämmelserna gällande detaljstyrning av byggnader. Detta ledde till att 

bostadshusen blev väldigt experimentella och nyskapande. Den rådande bostadsbristen gav 

också byggbolagen en press på sig att bygga så snabbt som möjligt vilket inte gav utrymme 

för detaljerade hus utan snarare gjorde att det experimentella gjorde sig utryck i färgaccenter, 

stora terrasser och balkonger med annorlunda former och trädetaljer på fasaderna. 

2.4.5 2000 - 2010 

En del av de trender som bubblar på marknaden under 2000-talet och som förespås bli något 

av under 2010-talet kommer att behandlas i kapitel 3. Vad som däremot inte kommer att 

behandlas där är trenden som startade i början på 2000-talet och sedan snabbt exploderade 
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över hela Sverige är trenden att bygga strandnära. De strand- och vattennära tomterna och 

projekten kom att bli det som alla byggherrar slogs om att få exploatera. Hammarby Sjöstad 

var först ut i Stockholm och efter regeringens förändring i Strandskyddslagen 2008 kom det 

att bli ännu enklare att bygga strandnära. Då det strandnära boendet idag är ett faktum 

kommer detta inte behandlas närmre. Exempel på strandnära boende finns för läsaren idag i 

varje stad i Sverige.  

 

3 Trendanalys 

3.1 Inledning 
För att försöka få ett grepp om de trender som råder inom byggindustrin i Sverige har jag läst 

aktuella samhällsmagasin, dagstidningar samt sökt på internet efter rådande trender i utlandet. 

Nutidens stora utbud av informationsflöde gör det dock svårt att fånga upp de trender som är 

aktuella när utbudet är särskilt stort på internet. De fyra tendenser med avskärmade stadsdelar, 

höga hus, trähus, och miljöhus/passiva hus som går att utröna både utomlands och i Sverige 

gås igenom i detta kapitel. Del 3.2 baseras på artiklarna ”Drömboende i avskildhet befaras 

öka segregation”, ”Sol och spa ger livet guldkant”, ”How the Other Half Lives”, ”Two Sides 

of a Coin” samt på Årsredovisningen från Victoria Park 2009. Del 3.3 om höga hus baseras på 

artiklarna ”Scenarios of future urban land use in Europe”, ”Simulating agricultural 

conversion”, ”Klartecken för omtvistade skyskrapor”, ”Glittrande skyskrapa byggs i Kista”, 

”Skisser på gasklockan” och ”Tvillingtorn skapar ny entré till Kungsholmen” samt från 

webbsidan om Taipei 101. Vidare har kapitel 3.4 som handlar om trähus baserats på de två 

artiklarna ”Tre bygger i trä” och ”Trä gör Växjö till grönaste stan”. Sista kapitlet i denna 

trendanalys handlar om passivhus och baseras på artiklarna ”JM inför lågenergihus som 

standard”, ”Sanning och myt om passivhus”, ”Nybyggda hus räddar inte klimatet”,  

”Första påpälsade miljonhuset klart” och ”Kroppsvärme räcker”. Denna sista del baseras 

också på pressmeddelandet "NCC först i Sverige med certifikat för passivhus", 

examensarbetet "Passivhus det långsiktiga valet", webbsidorna passivhuscentrum.se och 

energieffektivabyggnader.se samt Boverkets Byggregler. Dessa artiklar och källor täcker både 

kapitel 3.5 och nästkommande kapitel 4 som helt har miljöfokus.  

3.2 Avskärmade Stadsdelar 
Trender med avskärmade stadsdelar kommer till Sverige från olika delar av världen men 

främst ifrån USA där ”gated communitys” har funnits sedan mitten av 1980-talet. I USA har 

avskärmade stadsdelar blivit ett sätt att komma undan från de negativa problemen, såsom 
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inbrott, våld, hemlösa och tiggare som naturligt uppkommer i samband med växande 

storstäder. De avskärmade stadsdelarna i USA har staket runt om vilket leder till att annars 

publika ytor såsom gator och parker här blir helt privata. Ofta finns det staket runt hela 

stadsdelen och ett flertal entréer in till området som bevakas av en kur med vaktpersonal. 

Vaktpersonal som också cirkulerar inne i stadsdelen och ingriper om något verkar avvikande. 

I USA börjar bakgrunden hos dem som bor i området och hur de klättrat på den sociala 

samhällsstegen bli någorlunda diversifierat men det är fortfarande inkomst, hudfärg och 

pengarna på banken som skiljer de som bor innanför jämfört med dem utanför.  

 

De finns tre olika kategorier av avskärmade stadsdelar som har utkristalliserat sig i USA.  För 

det första finns ”Livsstilsstadsdelen”. Denna stadsdel syftar till att underlätta de boendes fritid 

genom att tillhandahålla en rad fritidsaktiviteter inom området så som pooler, tennisbanor, 

golfbanor caféer och restauranger. Den andra kategorin kallar man för ”Prestige stadsdelen”. 

Inom denna stadsdel är området och tomterna om något ännu mer avskärmat och 

säkerhetsaspekten är hög. Här saknas attributen som finns inne på ”Livsstilsstadsdelen” men 

möjligheten att ha dessa på den egna tomten är desto större. Dessa stadsdelar återfinns ofta i 

utkanten av staden och invånarna är ofta kändisar eller tillhör den väldigt rika arbetarklassen. 

Den sista kategorin har man valt att kalla för ”Säkerhetsstadsdelen”. Där dessa stadsdelar 

uppkommer är problemen på utsidan med brottslighet och hemlöshet ofta stora. 

Säkerhetsstadsdelen har i många fall till en början varit en stadsdel utan grindar och staket. Då 

dessa hot från gatan har känts för påträngande för de boende har avskärmning varit en lösning 

för att kunna få bort farlig trafik, minska brottsligheten och göra området beboligt igen.  

 

Trots att ett mål med att skärma av stadsdelen är att få bort brottsligheten från området finns 

det inte tillräckliga bevis framtagna på att detta verkligen blir fallet. Vid förfrågningar på 

polisstationer områden där avskärmningar har skett visar det sig att de inte tydligt har märkt 

av någon skillnad före och efter avskärmningar av Säkerhetsstadsdelar. Det finns likaså inte 

några säkra undersökningar som tyder på en minskning. De flesta källor är istället rykten och 

anekdoter om sagda minskningar av brott i området. Tillagt till invånarnas uppfattningar har 

det också publicerats fakta som visar på före och efter siffror inom det avskärmade området. 

Dessa siffror tar varken hänsyn till jämförelser med hela kommunen eller till trender över en 

längre period och kan därför inte anses tillitsfulla. Problemet med brottsligheten flyttas 

således endast runt i kommunen och det är svårt att se om det alls blev någon skillnad. 

Avskärmningarna leder även till en reducering av de naturliga mötesplatser i staden där 
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sociala möten och samspel sker mellan olika samhällsgrupper. Detta leder också till att 

klyftorna ökar mellan de olika grupperna och de negativa men även de positiva influenserna 

som dessa grupper kan ge varandra försvinner. Andra motiv till att flytta till eller bilda en 

avskärmad stadsdel kan även vara att man hoppas på ett högre marknadsvärde på sin fastighet. 

Att bo i en avskärmad stadsdel i USA innebär även en viss prestige samtidigt som man gärna 

vill stänga ute fattigare medborgare från sin vardag. 

Till Sverige kom den första avskärmade stadsdelen att invigas i september 2009. Området 

Victoria Park i Malmö ligger vid det gamla kalkbrottet i Limhamn söder om Malmö och hade 

byggstart under 2008. De första boende flyttade in i augusti 2009. 

Victoria Park faller in under benämningen ”Livsstilsstadsdelen”. Inom Victoria Park finns det 

möjlighet för det boende att utöva både boule, tennis och golf. De boende har också tillgång 

till en spa och badanläggning med gym. För rent nöje finns också en biograf, möjlighet till att 

spela biljard, vinkällare och restauranger. På Victoria parks hemsida kan man läsa att de har 

byggt in ”livskvalitet i väggarna” och att detta resort liknande boende är för oss svenskar ett 

helt nytt sätt att leva, ”som att bo hemma, fast på hotell”. De som bor i Viktoria Park betalar  

1 250 kronor/person i månaden för tillgång till spa, bio och andra gemensamma anläggningar. 

Utöver de gemensamma anläggningarna kan de boende också boka ett flertal tillvalstjänster i 

områdets reception. Exempel på dessa tillvalstjänster är: handyman, spabehandlingar, 

övernattningslägenhet, fönsterputsning, tvätt, lägenhetsstädning, lägenhetstillsyn och hjälp vid 

festarrangemang. 

 Översiktsbild över Victoria Park hämtad från områdets hemsida med information om dess aktiviteter. 
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I första etappen BRF Paviljongen som hade inflytt 2009 fanns det 133 lägenhet till salu, ett år 

senare finns fortfarande cirka 9 av dem fortfarande ute till försäljning. Helt enligt plan har 

alltså inte försäljningen gått och i Sydsvenska Dagbladet kunde man i slutet av januari läsa att 

Aktiebolaget Victoria Park förberedde en nyemission för att kunna bygga etapp 2 som består 

av ytterligare 71 bostäder. I nyemissionen som blev klar i mars 2009 fick man in cirka 56 

miljoner kr. Försäljningen av de nya lägenheterna kom igång under våren och i juli 2010 är 

cirka hälften av dem sålda. Inflytt av etapp 2 är planerad till vintern 2011/2012. I 

årsredovisningen kan man även läsa att etapp 3 och etapp 4 är planerade med byggstart 2011 

respektive 2012. Bolagets finansiella mål är en avkastning på eget kapital uppgående till 

minst 20 procent och en soliditet om lägst 20 procent. I deras årsredovisning för 2009 går det 

att utröna att resultatet för hela koncernen för 2009 uppgick till 16 180 tkr vilket gav en 

avkastning på eget kapital om 3%. Soliditeten låg på 73% men justerades ner efter att första 

etappens BRF blivit enskild från koncernen till 48%. 

 

På Victoria Parks hemsida kan man läsa att ambitionen är att växa, först i Sverige och sedan 

internationellt. Göteborg och Stockholm är de två främsta tillväxtmarknader som företaget 

tänker sig. Än så länge är Victoria Park ensam aktör på marknaden och flertalet övriga 

entreprenörer har med största sannolikhet ett öga på hur det går för Victoria Park. Då Victoria 

Park börjar bli lönsamt kommer vi att få se flera andra liknande boenden runt om i Sverige. 

3.3 Höga hus 

”Den täta staden är en förutsättning för den gröna staden”, sade miljöminister Andreas 

Carlgren på ett seminarium om stadsutveckling i Stadshuset i maj 2010.  Han tryckte på 

vikten av att de gröna kilarna bevaras, att Stockholmarna får ha kvar närheten till 

grönområdena och att ”dagisbarnen inte ska ha långt till träden, daggmaskarna och 

myrstackarna”. ”I den nya plan- och bygglagen ska stöd ges för att storstadens naturvärden 

upprätthålls”. I sin artikel från 2006 skriver författarna Isabelle Reginster, Mark Rounsevell 

om det bästa sättet att utnyttja Europas mark i framtiden. De hävdar att det är nödvändigt att 

bygga tätt och högt för att möta Europas ökade befolkning de kommande åren. I Stockholm 

ökar stadens befolkning 2030 med 200 000 människor. För att tillgodose befolkningens behov 

av att kunna pendla till jobb, skola och dags så kommer de inte i längden att fungera att bygga 

ut storstädernas perifera delar. För att inte heller skolgårdar och grönområden ska tas i 

anspråk krävs det att husen börjar byggas mer på höjden. Att bygga högt ligger också i linje 

med att markpriserna stiger då detta leder till att marken utnyttjas på ett effektivare sätt. Det är 
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även intressant att i ett längre perspektiv, som John M. Polimeni gör i sin artikel om 

omvandling av jordbruksmark till bostadsområden, diskutera om det är rätt att i takt med att 

befolkningen växer bygga ut de matresurser som finns. Här konstaterar han det värdet som 

finns för städer att ha närhet till lokalproducerat mat vad gäller grödor och kött. Han 

konstaterar att vi för att i framtiden kunna skydda jordbruksmark, måste se det absolut 

nödvändigt att få beslutsfattarna överväga de konsekvenser som minskad närproduktion ger. 

Samtidigt bör de fundera på värdet av närheten till ett öppet och rikt djur och växtliv är kontra 

höga hus och en tätare befolkningsdensitet i stadskärnan. 

Även om inte Stockholm kommer att kunna stoltsera med ett höghus likt ”Burj Khalifa” eller 

”Taipei 101” finns det ändå anledning att kika på dessa höghus. Såkallad ”City Branding” 

görs idag och har bakåt i tiden ofta gjorts med höga hus. Malmö har sin ”Turning Torso” likt 

Paris sitt ”Eiffeltorn”. 

 

 
Ofta vill städerna visa sig med ett rekordsättande, där man säljer en stad genom det varumärke 

och den publicitet som en skyskrapa ger. Extrema byggnader signalerar enligt Gail Fenske i 

en artikel i Forskning och Framtid framåtanda och modernism. Att bli förknippad med detta 

vill städerna gärna associeras med för att locka investerare, företag och turister. Men i ett 

samhälle där boendet alltmer präglar vår livsstil och där dagens moderna stadsbo vill spegla 

sin personlighet i sitt boende så är detta något för byggföretagen att anamma. Att bland 

kompiskretsen bli förknippad med ”framåtanda och modernism” och att vara den i vänkretsen 

som har en fantastisk utsikt är icke att förringa. I Stockholm ser vi dock exempel på att denna 

trend börjar närma sig allt mer. Exempel på kommande höga hus i Stockholm är enligt 

Taipei 101 stoltserar med sina 509m. 
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bildserien nedan, Victoria Tower 120m, Tors torn 140m, Kungsholmsporten cirka 80m och 

Gasklockan 170m.  

 

3.4 Trähus 

1994 är ett viktigt årtal i de moderna trähusens historia. Mellan 1874 – 1994 dess har det varit 

förbjudet enligt byggnadsstadgan med trästomme i hus högre än två våningar. Efter Sveriges 

inträde i EU upphävdes dock detta förbud och det blev fritt fram att bygga storskaligt i trä 

igen. Detta har i sin tur lett till en enorm utveckling vad gäller byggtekniken för träbyggandet. 

Få andra byggtekniker uppvisar de miljöfördelar och de tekniska fördelar som detta lätta och 

torra material gör. Byggandet sker också till en låg kostnad, snabbt, säkert och utan att öka 

byggsektorns negativa miljöbelastning. På de 15 år som branschen har haft på sig för sin 

återkomst har byggandet skett med flervåningshus, offentliga byggnader och inom 

vägbroteknik. 

3.4.1 Trähuset i Sverige under 2000-talet 
I januari 2004 lades rapporten ”Mer trä i byggandet – nationell strategi” fram på uppdrag av 

Regeringen. Denna fick sedan ett tillkännagivande i riksdagen som ledde till att den 

”Nationella träbyggnadsstrategin” togs fram. Strategins vision är att den skall bidra till att ” 

om 10–15 år ska trä vara ett självklart alternativ i allt byggande i Sverige – och på sikt i 

Europa.” För att främja detta har de i rapporten satt upp specifika mål som man hoppas på att 

uppnå på kort tid. Till exempel vill man framhäva trähusets miljöfördelar i ett 

livscykelperspektiv då trä är det enda förnybara byggmaterial som används i branschen och 

som dessutom naturen producerar. Detta vill regeringen nå ut med genom att med experter 

och myndigheter förmedla kunskap till alla byggherrar på den svenska marknaden. Helst vill 

de se att de statliga byggherrarna börjar arbeta med trähus för att visa på ett gott exempel. 
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Regeringen vill även främja att det på den svenska marknaden byggs en mångfald av, 

arkitektoniskt och tekniskt, intressanta byggnadsverk konstruerade i trä. Dessa hoppas man 

ska kunna väcka uppmärksamhet och på så vis spridas i byggsektorn och även bli kända 

utanför landets gränser. För att nå ut på den utländska marknaden vill regeringen är föra ut ett 

svenskt trähus på exportmarknaden. För att väcka intresse och få det svenska trähuset ut på 

export vill man locka utländska investerare in i trähusbranschen.  

Trähusbyggandet har på senare tid genomgått en del moderniseringar när det gäller 

produktionsmetoder och tillvägagångssätt. Vanligast har förr varit att bygga ett platsbyggt 

lösvirkeshus men problem som t.ex. fukt och dyra produktionskostnader har bidragit till att 

man börjat industritillverka hus i prefabricerade element och moduler. 

 
Det vanligaste idag är att bygga tvåvåningsträhus, men de senaste årens ökande användning 

av trä i offentliga byggnader och flerbostadshus har bidragit till att man börjat bygga högre. 

Idag är vi bygger man för det mesta höga trähus i moduler som är fyra, ibland fem våningar. 

Ökning från fyra till fem våningar och struktur förändras av brandkraven, och byggnaden 

måste i stället föra att kunna hålla emot elden i 60 minuter kunna klara 90 minuter. 

I Växjö byggde man 2008 Sveriges högsta trähus på åtta våningar i kvarteret Limnologen det 

var då också ett av de högsta i Europa. Kvarteret har sedan utökats med ytterligare tre stycken 

åttavåningshus och består av både trästomme, träfasad och har balkonger i trä. I Växjö har 

man länge eftersträvat att vara en miljövänlig stad och att marknadsföra sig som det. I början 

av 80-talet startade kommunen detta arbete som idag bygger på att minska invånarnas 

koldioxidutsläpp. Från att ha eldat med träflis och försörjt hela kommunen med flis från 

skogsavfall sedan 1983 har man under den senare halvan av 2000-talet satsat på att bygga 

LIMNOLOGEN. Så kallas de fyra stycken åtta våningar höga hus i trä i Växjö 
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ovan nämnda trähus. Trähusen är både stabila, har god brandsäkerhet och påverkar miljön 

med koldioxidutsläpp betydligt mindre än vad motsvarande hus i betong skulle ha gjort. 

Trähusen har även gett upphov till positiva artiklar i hela världen och studiebesök från bland 

annat USA. Likt de ”höga husen” är Växjös trähus ett ytterligare exempel på ”City branding”.  

3.4.2 Produktionsmetoder  

Lösvirkeshus: 

Att bygga lösvirkeshus är den mest traditionella metoden. Byggnadssättet går ut på att man 

genom några snickare bygger ett hus med löst virke. Fördelen med lösvirkeshus är att man 

kan utforma dem på vilket sätt man vill och om man tar hjälp av en arkitekt kan man få huset 

unikt och helt efter sina egna önskemål och behov. Det är också lättare att göra annorlunda 

och flexibla lösningar och att gå in och ändra utformningen på huset även sent i processen.  

Nackdelen med lösvirkeshus är att de ofta kostar lite mer än industribyggda hus. En annan 

nackdel är också att byggandet at ett lösvirkeshus tar ganska lång tid, beroende på hur många 

snickare man har till sitt förfogande.  Den sista stora nackdelen är dock den fukt som man 

utsätter huset för i byggnadsskedet. Särskilt i vårt nordiska klimat är inträngning av fukt i 

byggmaterial ett stort problem. En chans till att undkomma problemet är att skydda och 

förvalta materialet väl. 

Industribyggda hus: 

De industribyggda bostäderna byggs i en fabrik på ett löpande band precis som vilken industri 

som helst där varje husdel är en egen pusselbit. Projekteringen av huset sker först på ett 

kontor. Merparten av tiden har företaget lagt på att att välja ut ett antal standardhus som 

kunderna väljer mellan. Smärre justeringar görs sedan baserat på deras behov och önskemål. 

Sedan upprättas en CAD-ritning av huset, som sedan skickas i produktion. Allt tillverkas 

sedan i fabriken från gipsväggar till ytterpanel. Det är bara inredningen av huset såsom golv 

och väggbeklädnad som kommer att produceras på plats. Allt arbetet på plats görs då inomhus 

huset. Detta är en stor fördel, jämfört med lösvirkeshuset då man här slipper klimatpåverkan 

på konstruktionen i form av fukt. Ofta går byggförloppet snabbare på plats då man bygger 

industribyggda hus eftersom arbetarna på byggarbetsplatsen slipper leta efter material då allt 

nu istället kommer i en bestämd ordning. Huset kan i detta fall lastas ut ur fabriken och upp på 

lastbilar och köras till byggplatsen för att bli till ett färdigt hem på bara några dagar. 
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Modulhus

3.5 Passiva hus 

: 

Modulhuset har tagit det industribyggda elementhuset ett steg längre och monterat ihop 

elementen till färdiga husmoduler inne i fabriken. Detta leder till att monteringen ute på 

byggarbetsplatsen går ännu snabbare än i fallet med de industribyggda husen. Dock blir 

möjligheten till kundens påverkan i slutskedet väldigt liten. Modulhusen görs kompletta inne 

på fabriken med färdiga badrum och kan göras helt klara med fullständigt färdig inredning så 

som tapeter, golv och vitvaror. Modulhusen finns endast på marknaden för småhus. Detta 

tillämpas inte för tillfället i någon större skala. 

Det första Passivhuset ritades redan 1978 av arkitekten Hans Eek som idag har 

varumärkesskyddat konceptet i Sverige. Boverkets byggregler (BBR) har satt upp som mål att 

vi i framtiden behöver bygga hus som endast gör av med 20kWh/m2 i uppvärmning för att 

klara våra klimatmål. Idag ligger BBR som max på 110 kWh/m2  i klimatzon 3 men i det fall 

då arkitekten ritar ett ett modernt ”glashus” ökar istället energiförbrukningen med 200 

KWh/m2 i uppvärmning och till 200kWh/m2 i kylning. Det är arkitekten som har inflytandet 

över byggnadernas utformning och också dess klimatskal. Fram till 2020 finns det inga fasta 

gränser för hur mycket energi som en byggnad tillåts göra av med från start men 

  

EU-

kommissionen beslutade i november 2009 att alla nybyggda hus uppförda efter 2020 ska vara 

lågenergihus. De har beslutade samtidigt att de endast får använda förnybar energi. Från och 

med 2020 ställs det dessutom krav på att befintliga byggnaders energiprestanda ska förbättras 

kraftigt i samband med renoveringar och ombyggnader. Sveriges riksdag har satt upp egna 

mål och vill att energianvändningen i byggnadsbeståndet ska minska med 20 procent till 2020 

och 50 procent till 2050.  
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 Klimatzon 1: 
Norrbottens, 
Västerbottens och 
Jämtlands län  

Klimatzon 2: 
Västernorrlands, 
Gävleborgs, Dalarnas 
och Värmlands län.  

Klimatzon 3: 

 

Västra Götalands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 
Blekinge och Gotlands län.  

Byggnadens 
specifika 
energianvändning  

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

150 kWh/m2 130 kWh/m2 110 kWh/m

Genomsnittlig 
värmegenomgångs
koefficient  

2 

0,50 W/m2 0,50 W/m K 2 0,50 W/m K 2

 

 K 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 

Bostäder med elvärme 

95 kWh/m2 75 kWh/m2 55 kWh/m

Installerad eleffekt 
för uppvärmning 
[kW]  
 

2 

+ tillägg då area är 
större än 130 m2 

 

 

5,5 

0,035(area - 130)  

 

5,0 

0,030(area - 130) 
 

4,5 

0,025(area - 130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs
koefficient  

0,40 W/m2 0,40 W/m K 2 0,40 W/m K 2
 K 

Förtydligande av BBRs krav på byggnaders specifika energianvändning med klimatzonsindelning 

Passivhus anses av vissa att närmast kunna jämföras med en uppfinning. Till skillnad från ett 

hus som använder sig av ”aktiv solvärme” bygger passivhuset sin grund på ”passiv solvärme” 

och innebär att huset är både en solfångare, värmelager och uppvärmningssystem. ”Aktiv 

solvärme” betyder istället att huset ges tillägg av solfångare, värmelager och smarta 

uppvärmningssystem. I passivhuset räcker den lilla solvärme som strålar in på vintern 

tillsammans med de boendes kroppsvärme och värme från hushållsapparater för att ge en god 

komfortvärme. Ett helt tätt hus som passivhuset är ställer dock höga krav på hantverkare och 

tillverkare. Att bygga med fuktiga byggnadsmaterial eller att inte få huset tillräckligt tätt 

tillåts inte eftersom byggnaden sedan inte producerar tillräckligt mycket värme för att ”torka” 

konstruktionen i efterhand. I passivhusen är också en kvalitetskontroll innan avslutad 

byggnation i form av tryckmätning obligatoriskt för att se till att huset är tillräckligt tätt. Ett 

passivhus byggs idag med dubbelt så mycket isolering, det är dubbelt så tätt och har dubbelt 

så bra fönster än vad som föreskriva av BBR. Ett passivhus som byggnad har så låga 

värmeförluster under den kallaste perioden, vid dimensionerande utetemperatur, (DUT), att 

värmen kan bäras av den tilluft som byggnaden ändå behöver. Pengar för inbesparat 

radiatorsystem kan istället användas till mer isolering och till värmeåtervinning ur frånluft 

med värmeväxlare (FTX). 
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I Sverige har Statliga Energimyndigheten låtit intresseorganisationen Forum för 

energieffektiva byggnader, FEBY, ta fram riktlinjer för passivhus, enligt BBRs indelade 

klimatzoner har de satt olika gränsvärden för maximal tillförd värmeeffekt 

inomhustemperatur på 20 grader detta går att läsa i tabellen nedan. FEBY har även satt upp att 

luftläckaget i husen får vara max 0,3 l/s m2 och att fönstren har ett U-värde på högst 0,9 

W/m2

 

k samt att ljud från husets ventilationssystem i sovrummet skall klara ljudklass B. 

Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Effektkrav bostäder  
och lokaler 12 W/m 11 W/m2 10 W/m2 

Effektkrav för 
mindre en- och 
tvåfamiljshus  
< 200 m2/bostad: 

2 

14 W/m 13 W/m2 12 W/m2 

Forum för energieffektiva byggnaders krav effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur passivhus. 

2 

I Sverige är det mest kända exemplet på passivhus de så kallade Lindåshusen söder om 

Göteborg. Detta var de första som byggdes i Sverige och hade inflyttning under 2001. I dessa 

radhus finns bara en liten extra värmekälla för uppvärmning. Den installerade effekten är 

mindre än 10W/m2 vilket enligt ovan också är den nuvarande definitionen på 

Passivhuskonstruktion i Sverige. För att kunna klara uppvärmning med hjälp av passiva 

värmekällor måste man minimera allt värmeläckage från bostaden. I Lindåshusen minimeras 

Illustration av ett passivhus hämtat från www.passivhuscentrum.se 
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värmeläckaget genom en speciellt välisolerad byggkonstruktion se specifikationer i tabellen 

samt illustrationen nedan. I Lindåshusen har man räknat med att personvärmen motsvarar ett 

energitillskott på ca 1200 kWh/år och att "gratisenergi" från belysning, kyl, frys, spis och 

övriga apparater beräknas bli ca 2900 kWh/år Detta förutsätter dessutom att man använder de 

mest elsnåla apparater som finns på marknaden. 

Byggnadsdel U-värde Konstruktion 

Yttervägg 0,10 W/m2 Regelvägg med 43 cm isolering K 

Yttertak 0,08 W/m2 Masonitbalkar med 48 cm isolering K 

Golv 0,09 W/m2 Betongplatta med 25 cm isolering under K 

Ytterdörr 0,80 W/m2  K. 

Fönster 0,85 W/m2 Treglasfönster med två metallskikt och kryptonfyllning.  
Energigenomsläpplighet 43%. Ljusgenomsläpplighet 63%. 

K 

Tabell med specificerad information om passivradhusen i Lindås. 

Utöver att vara passivhus har FEBY även tagit fram en modell för Nollenergihus. Detta är hus 

som utöver kraven för Passivhus även uppfyller det facto att summan av husets använda 

energi skall vara mindre än eller lika med summan producerad energi under ett år. 

Men för att nå riksdagens mål med att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 

50 procent till 2050 räcker det inte med att bara bygga nya passivhus. Nybyggnationen 

motsvarar bara cirka en procent per år av de befintliga husen. Det betyder i sin tur att 70 

procent av det totala byggnadsbeståndet 2050 kommer att utgöras av hus som finns redan i 

dag. I Alingsås byggdes 2008 300 lägenheter om i ett miljonprograms område enligt 

passivhusmetoden. Projektet heter ”Brogårdenprojektet” och byggdes 1970. Av de 18 

lägenheterna i det första ombyggda huset har det minskades antalet till 16 st. Badrummen 

gjorde större och balkongernas yta som tidigare var infällda i fasaden har införlivats i 

vardagsrummet och på så sätt tog man bort en stor värmeslukare.  Nya balkonger har istället 

hängts utanpå huset.  

Kostnaden för det kommunala bostadsföretaget är totalt cirka 1 miljon kronor per lägenhet. – 

Energisatsningen står för cirka 230 000 kronor och underhållsåtgärderna för 140 000 kronor. 

Resten, ungefär 630 000 kronor, är standardhöjningar som genererar en hyreshöjning. 

Bostadsföretaget räknar med att ombyggnationen har betalt sig på 8–10 år detta till stor del på 

grund av en sänkning i energianvändningen från 216 till 92 kilowattimmar per kvadratmeter 

och år. I samband med ombyggnationen betalar hyresgästerna har bostadsföretaget också 
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ändrat så att hyresgästerna, till skillnad från tidigare, betalar hushållsel och varmvatten separat 

detta för att ytterligare öka energimedvetenheten hos de boende. 

4 Miljöfokus på bostäder 

4.1 Introduktion 
Då jag anser att miljötrenden är den trend som är mest entydig i samhället i stort väljer jag att 

fördjupa resterande delen av examensarbetet på ett miljöfokus i kapitel 4 och 5.  

Enligt beräkningar gjorda år 2005 av Energimyndigheten stod byggnader för 36 procent av 

den totala energiförbrukningen i Sverige. Svenska befolkningen har under 2000-talet börjat 

anstränga sig för att minska sina koldioxidutsläpp i samhället och EU höjer hela tiden kraven 

för vad varje land får släppa ut. EUs gällande miljömålsättning som beslutades 2007 är att 

fram till 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 procent. För Sveriges del innebär det att 

koldioxidutsläppen måste minska med 17 procent samt att andelen förnybar energi skall öka 

från 40 till 49 procent fram till 2020. Det är naturligtvis klimatförändringarna som ligger 

bakom att samhället i stort har en ökad miljömedvetenhet. Tågresandet i Sverige har under 

2000-talet har ökat jämfört med flygandet. Från att ungefär lika många tog flyg eller mellan 

Göteborg och Stockholm hade skillnaden slagit över till tågets fördel 2008 detta går att utröna 

i grafiken nedan.  

 

Under senare halvan av 2000 talet när miljöbilarna mer och mer fick genomslag i Europa 

exploderade andelen miljöbilar bland försäljningssiffrorna för nyregistrerade bilar i Sverige. 

Explosionen landade i att miljöbilarna 2010 har cirka 40% av nybilsmarknaden.  
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 2005 jan-dec 2006 jan-dec 2007 jan-dec 2008 jan-dec 2009 jan-dec 2010 jan-okt 

Miljöbilar 

i % av  

tot nyreg 

5,1 % 12,9% 17,8 % 34,1% 38,0% 39,0% 

Totalt 

miljöbilar 
14 093 36 597 54 598 86 576 81 130 90866 

Tabell över nyregistrerade miljöbilar 2005 - 2010 

Detta visar på att vi svenskar visar ett större intresse för att aktivt välja miljövänliga alternativ 

i vår vardag samt att vi är villiga att göra det. För byggindustrin gäller det att även vid ett nytt 

villa eller lägenhetsköp ge kunderna den möjligheten. Som nämns i nästa kapitel har de 

bilföretag som sent följt upp trenden med miljöbilar snabbt halkat efter och missat 

möjligheten till viktigt profilering samt att ta viktiga marknadsandelar. 

4.2 Attityder kring miljöfokusering 
Intresset för miljöfrågor har ökat markant i åldersgruppen 16-24 år visar en mätning gjord 

under hösten 2007 av Miljöförvaltningen. Sedan mitten av 1970 talet har Stockholms stad vart 

tredje år genomfört en enkätundersökning där man följt Stockholmarnas miljöintresse. I denna 

senaste undersökning visar enkäten en ökning från föregående mätning på 10 procent i frågan 

om invånarna är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor. 71 procent anser idag att 

detta är en viktig fråga medan ännu fler 76 procent tycker att det har en stor betydelse för 

miljön i stort om de själva lever miljövänligt eller ej. Så många som 80 procent av de som 

deltog i enkätundersökningen är också oroliga för huruvida våra utsläpp kommer att påverka 

den framtida miljöutvecklingen. Vad gäller invånarnas förändringar man är beredd att göra i 

sin hemmiljö säger sig hela 90 procent av Stockholmarna att det är viktigt att som enskild 

person spara energi och väljer alltmer lågenergilampor, miljömärkt energi samt stänger av alla 

sina apparater istället för att använda det såkallade standby läget. Undersökningen tar också 

upp hushållens möjligheter att källsortera och medans så många som 90 procent tycker att det 

är viktigt att källsortera är det bara 70 procent som uppger att de gör det i verkligheten. Det är 

även så att hela 40 procent i undersökningen är missnöjda med sin nuvarande möjlighet att 

sop- och källsortera. Men trots att miljöfrågorna har blivit mer och mer aktuella den sista 

tiden och fått mer och mer utrymme i media saknas de politiska besluten. Det är inte ännu helt 

socialt och kulturellt accepterat att var miljöengagerad och en attitydförändring kring detta 

kommer att vara nödvändig för att nå de uppsatta målen. Enligt en artikel i tidningen 

arkitektur från 2008 hävdar författaren att byggföretagen och arkitekterna skulle behöva visa 

på att förändringarna som krävs för att nå ett mer hållbart samhälle inte nödvändigtvis skall 
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leda till att man behöver ge avkall på hur man lever idag. För att förändra attityderna krävs 

också att politikerna är tydliga i sina mål och visioner samt att arkitekter och får en möjlighet 

att gestalta nya områden och visioner med större miljöfokus. I EU har man satt upp det 

såkallade ”Tvågradersmålet” som innebär att jordens medeltemperatur inte skall tillåtas stiga 

med mer än 2 grader. För att detta skall kunna förverkligas kräv det att koldioxidutsläppen 

fram till och med 2050 minskar med 85%. Detta ger att vi som i Sverige släpper ut 

motsvarande 8,5 ton koldioxid per person skall sänkas detta till lite drygt 1 ton per person och 

till och med år 2050. För att nå detta mål krävs det att även byggindustrin tar sitt ansvar och 

bygger miljösnåla bostäder och byggnader.  

4.3 Vad gör några av de stora byggföretagen? 

4.3.1 JM 
 
JM beslutade i februari 2008 att införa lågenergihus som standard i samtliga sina 

nyproducerade bostäder. För JMs del rör detta sig om cirka 3 500 bostäder som genom 

förändringen till lågenergihus beräknas minska koldioxidutsläppen med 1300 ton/år. De första 

lågenergihusen stod klara under 2009 och hade jämfört med JMs tidigare projekt bland annat 

bättre isolerade väggar, energieffektiva fönster, värmeåtervinning och individuell 

varmvattenmätning som standard. För en 100m2 stor lägenhet blev då energianvändningen i 

uppvärmning 75kWh/m2 och år vilket skall jämföras med Boverkets krav på högst 

110kWh/m2 men det når inte passivhusen som hamnar någonstans mellan intervallet 5-25 

kWh/m², beroende på i vilken klimatzon byggnaden ligger i. övriga energiåtgärder som Jm 

har lagt in som standard är energisnåla vitvaror, samtliga av klass A, energisnåla armaturer i 

fastighetens allmänna belysning och som bänkbelysning i kök samt att elektrisk golvvärme 

bara installeras som komfortvärmare med termostat och tidsstyrning. Besparingen för 

hushållen i JMs fall bli cirka 2500 kr per år. En utvärdering av ett redan byggt område med 

radhus utförda som lågenergihus som byggdes 2006 hade tre år senare en energianvändning i 

genomsnitt på 65 kWh/m2 och år och i ungefär hälften av husen har användningen gått så 

långt ner som till 45 kWh/m2. Redan 1994 låg JM långt fram i sitt miljötänkande då de var det 

första byggföretaget i Europa som miljöcertifierade sig. – Det finns ett intresse för energi- och 

miljöfrågor idag som vi inte såg för bara några år sedan. Och det är knappast ett intresse som 

kommer att minska under den närmaste tiden, utryckte sig JMs Miljö- och kvalitetsdirektör 

Lennart Henriz 2008 i en artikel. En undersökning gjord av företaget vid samma tidpunkt 
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visade att 78% av deras förturskunder såg ett energisnålt boende som en avgörande 

miljöaspekt när de står inför ett bostadsköp.  

4.3.1 NCC 

NCC har byggt har byggt passivhus sedan 2004 och har kommit en lång väg i sitt miljöarbete. 

Satsningen på passiva hus har varit ett av marknadens starkaste då de är ett av byggföretagen 

som satsat hårdast och varit med och byggt flest hus . Sedan starten har de hunnit bygga 

passivhus i Värnamo, Storfors och Göteborg. Passivhuset har inneburit en något högre 

investering i byggskedet, men är billigare i det långa loppet både för privatpersoner och för 

bostadsrättsföreningar, genom minskade energikostnader, enligt NCC. I NCCs projekt från 

2008 i Beckomberga i Bromma har de beräknat att bostadsrättsföreningen Stierncrona 

kommer att spara cirka 300 000 kWh/år, vilket är sänker föreningens kostnader med ungefär 

250 000kr. Besparingen på cirka 30 ton koldioxid per år är antingen 19 000 mil med den nya 

bilen, eller cirka 220 flygresor tur och retur mellan Stockholm och Malmö. 2009 fick sedan 

bostadsprojektet i Beckomberga en certifiering på att det verkligen var bra för miljön. Sedan 

2005 har de passivhus som NCC byggt följt FEBYs kravspecifikation. 2009 lanserade FEBY 

ett intyg som garanterar att kunden verkligen får ett passivhus enligt gällande krav från 2009. 

Nytt från 2009 är också att FEBY kan göra kontroller av de passivhus som har fått ett 

certifikat. Ingen uppgift från NCC visar dock på att de som JM bestämt sig för att bygga 

samtliga bostäder efter en lågenergi- passivhusstandard. Inte heller finns det något mål om hur 

stor andel av nybyggnationen som skall byggas i passivhusstandard. Enligt uppgift från NCC 

själva 2008 fanns målet om att minst ett projekt per region skulle vara passivhus. 2010 har 

NCC som uppgift på sin hemsida att 29 olika bostadsprojekt just nu uppförs i 

Stockholmsregionen.  

4.4 Nya idéer och lösningar 
På NCCs hemsida finns exempel på egna lösningar som köparna till bostäderna själva enkelt 

kan utföra för att spara energi och pengar. Att uppmana sina köpare och boende är det första 

steget som är lätt att ta. Nästa steg är att redan i projekteringen ha i åtanke att underlätta för de 

boende att leva miljömässigt och energismart. Nedan kommer en tabell med konkreta 

exempel. 
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Miljöåtgärder att tänka på för bostadsprojekt i tidigt skede 

1 Kollektivtrafikutbyggnad i samband med projektets uppstartsskede ett nära samarbete 
med lokaltrafiken är därför av vikt.  

2 Möjlighet eller förutsättningar för bostadsområden eller Bostadsrättsföreningar att 
starta/gå med i en bilpool från inflyttningsdagen.  

3 Flerbostadshus skall innehålla alla möjligheter till samtlig återvinning i både lägenhet 
som i huset. Detta gäller fraktioner för glas såsom papper, tidningar, kompost, 
glödlampor, batterier med flera.  

4 Installation av snålspolande toaletter, kranar, och duschmunstycken samt information 
om dessa till lägenhetsägaren och hur mycket energi de sparar så att de inte byts ut 
eller förverkas. 

5 Möjliggöra för mataffär i bostadsområdet så att så få inköp som möjligt behöver utföras 
med bil. Eller skapa förutsättningar för samlat matköp via internet så att alla transport 
av dess bli mer miljövänliga.  

 

5 Bilindustrin och miljöbilar 
Redan 1997 bjöd Toyota cheferna in media till ett av Tokyos lyxigaste hotell för lanseringen 

av den första Toyota Prius. Bilen hade sett dagens ljus redan 1993. Året innan 1992 hade 

Volvo på bilutställningen i Paris visat upp sin ECC. ECC var en hybridbil med en 

förbränningsmotor som kunde ladda sina batterier som sedan drev en elmotor. Batterierna 

kunde förutom att laddas upp av förbränningsmotorn laddas i det vanliga eluttaget över 

natten. I detta kapitel jämförs Prius saga med Volvo ECCs för att kunna dra direkta paralleller 

till byggindustrin som idag står inför samma öde som biltillverkarna gjorde för nästan 20 år 

sedan. Detta kapitel 5 baseras på de två artiklarna "Därför tappade Volvo det gröna spåret" 

och "Drömmen för kortdistans: 20 km utan laddning" men också på webbsidorna från Toyota 

och från greencarcongress.com, edmunds.com och bilsweden.se. 
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Marknadsandelar av den totala hybridbilsförsäljningen i USA.  

5.1 Toyota Prius 
Det går att läsa sig till på Toyotas hemsida att de idag är otroligt stolta över att ha skapat 

Prius. Namnet kommer från latinet och betyder "att gå före,". Prius saga startade som sagt 

1993 då Toyotas ordförande Eiji Toyoda framfört sin oro för bilens framtida utveckling 

framför sin utvecklingschef Yoshiro Kimbara. Kimbara tog sin chefs oro på allvar och 

startade ett projekt som han kallade för ”Global 21th Century”. Kimbaras mål med projektet 

var att skapa en bil som hade en lägre bränsleförbrukning är Toyota Corolla, helst med 50%: 

Resultatet två år senare, när den första idén visades, var 100% lägre. Denna sänkning av 

bränsleförbrukningen var möjlig endast tack vare hybridtekniken. Kimbara studerade 80 olika 

hybridtekniker och en ledde till slut fram världens bäst säljande hybridbil Toyota Prius. För 

Toyota är det även den modell som säljer tredje bäst och bilen hade på hösten 2010 sålts i 

över två miljoner exemplar i världen. Marknaden är som störst i Nordamerika där nästan 

hälften av de två miljoner bilar som sålts rullar. När de nådde en försäljning om två miljoner 

exemplar, beräknar Toyota med att deras Prius, sedan 1997, har lett till cirka 11 miljoner ton 

färre koldioxidutsläpp jämfört med vad som skulle ha släpps ut om Priusen istället hade varit 

en bensindriven bil av liknande storlek och med samma köregenskaper. Det är inte förrän 

2010 som Toyota lanserar en plug-in hybridbil likt Volvos ECC. Plug-in hybriden har i stället 

för den vanliga Priusens körsträcka på 2 kilometer med elbatteriet, en räckvidd på enbart el i 

upp till 20 km. Plug-in hybriden finns dock först om två år att köpa. Innan försäljningen 



 
 

Sida 34 av 38 
 

startar skall runt 600 stycken provhybridbilar rulla världen över för att Toyota ska kunna 

utvärdera tekniken. Toyotas val att satsa på miljöbilar och ny teknik i ett tidigt läge på en ny 

marknad har gett dem ett enormt försprång gentemot deras konkurrenter. 2009 hade Toyota 

(inklusive Lexus) kontroll över 67% av hybridbilmarknaden i USA. Tack vare sina 

hybridbilar anses Toyota idag vara ett miljövänligt företag något som få trodde att man skulle 

kunna kalla ett bilföretag för bara 10 år sedan.  

 
Den nya Toyota Prius plug-in hybriden som lanseras under 2010. 

5.2 Volvo ECC 
Volvos bil ECC – Environmental Concept Car var en seriehybrid som Volvo lanserade på 

bilsalongen i Paris 1992. Bilen drevs av en elmotor placerad mellan de två drivande 

framhjulen. På ren batteridrift kunde ECC köra 85 km/h i stadstrafik. När batteriet var 

urladdat och endast hade 20% kraft kvar slog förbränningsmotorn på och laddade upp 

batterierna igen. Den totala körsträckan i landsvägskörning blev genom denna smarta lösning 

hela 67 mil. Batteriet kunde dessutom laddas i det vanliga eluttaget hemma. En möjlighet som 

först 2010 är görlig med dagens hybridbilar på marknaden och som Toyota och GM kämpar 

om att få vara först med. Grunden i ECC var en kaross byggd i aluminium som sparade viktigt 

vikt med tanke på den extra vikt som batterierna vägde. Bilen kunde också, likt dagens 

hybrider, regenerera sin egen bromsenergi. Genom val inne i bilen kunde föraren även själv 

bestämma om han önskade ta sig fram på batteridrift eller genom förbränningsmotorn. Hade 

Volvo valt att slå sig in på hybridvägen för 18 år sedan när de stod och hade tekniken och 
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kunskapen hade säkert dagens hybridbilsmarknad sett annorlunda ut. Istället för att ge sig in 

på hybridbilmarknaden som man satsat på lade man istället allt sitt krut på den i USA 

snabbväxande SUV-marknanden. Frestelsen att tjäna snabba pengar på denna marknad blev 

helt enkelt för stor och ECC förpassades bland de dåliga idéerna. Fram tills hösten 2007 då 

Volvo visade upp en ny konceptbil, Re-charge, som nästan var en teknisk kopia av den 18 år 

gamla ECC, dock inte riktigt lika vass. Volvo räknar själva med att inte komma igång med en 

produktion av Re-charge på ännu några år. 

 
6 Slutsatser 
Genom historien har många av förändringarna i de trender som varit aktuella i byggindustrin 

skett på grund av förändringar eller begränsningar av staten. I Sverige idag är vi förutom att 

vara styrda av staten även till viss del styrda av EU-direktiv. Detta faktum konkretiseras 

främst i kapitel 2.3 som berör industrialiseringen men hela kapitel 2 är exempel på nya trender 

som ständigt förändrade byggindustrin. Vi har idag ett samhälle där information sprids 

snabbare än vad den någonsin har gjort tidigare och behovet av att ta till vara på och filtrera 

den information som finns på marknaden och som är relevant för byggindustrin är av ännu 

mer vikt idag än för 100 år sedan. Kapitel 5 i detta examensarbete berör ett konkret exempel 

på vad som kan hända för ett industribolag som Volvo om man inte läser av marknaden och 

tror på sina idéer. Att miljöhustrenden kommer att fortsätta på det sätt som miljövänliga 

transportmedel ha etablerat sig är ett säkert kvalificerat antagande. När dessutom staten och 

EU går in och vi i en framtid inte alltför lång bort har begränsad energiförbrukning i våra hus 

har byggbolagen en möjlighet att hitta sin nisch på marknaden och inför framtiden ha en 

tydlig profil och ett utbud som kunderna på marknaden känner igen sig i. Att redan nu 

dessutom testa sig fram till lönsamma produktionsalternativ kommer att ge resultat i 

framtiden. De trender som framkommit i denna rapport kan tyckas självklara och med lite 

eftersökning och analys är trender oftast det. Rådet till byggbolagen är att ha mer uppsikt över 

sin omvärld, att ha en omvärldsanalytiker anställd för att upptäcka trender och vara 

uppmärksam på konkurrenternas olika strategier och nya idéer. Examensarbetets råd till 

byggbolagen är att anamma det miljövänliga byggandet och att hitta ett koncept som är stark 

och skiljer ut företaget från mängden för kunden. Precis som Toyota förknippas med miljö 

och miljöbilar på bilmarknaden kan ligger byggmarknaden i dagsläget öppet för något av 

byggföretagen i Sverige att ta denna roll.  
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