
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från en God bostad till Öppen planlösning åt alla 

Ideologi möter bostaden 

 

 

 

KARIN SÖDERBERG 

 

Examensarbete SoM EX 2011-17 
 

Civilingenjörsutbildning i Samhällsbyggnad 

 

Stockholm 2011 

___________________________________________ 

KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö 

Avd. för Urbana och regionala studier  

Kungliga Tekniska högskolan 

 



2 
 

 

Innehållsförteckning 
 

Förord .................................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ..................................................................................................................................... 4 

Abstract.................................................................................................................................................. 5 

Syfte och avgränsning ........................................................................................................................ 7 

Begrepp ............................................................................................................................................. 7 

Metod ................................................................................................................................................ 8 

Disposition ....................................................................................................................................... 10 

Ideologin och bostaden – en tillbakablick .............................................................................................. 11 

Folkhemmet – att bygga välfärd........................................................................................................ 11 

Funktionalismen och den goda bostaden ....................................................................................... 12 

Bostadsforskningen och den goda bostaden .................................................................................. 13 

En God Bostad åt Alla! ................................................................................................................ 14 

Dagens bostad ...................................................................................................................................... 18 

Att bygga för marknaden .................................................................................................................. 19 

Mindre hushåll, större bostäder ..................................................................................................... 20 

Svårigheter för ungdomar, nya svenskar och stora familjer ............................................................ 21 

Bostaden som livsstil ........................................................................................................................ 22 

Kunderna och livsstilarna – några exempel ................................................................................... 25 

Hej Verkligheten .................................................................................................................................. 28 

Skanska presenterar och bygger nytt ............................................................................................. 28 

HSB presenterar och bygger nytt .................................................................................................. 33 

Svenska Bostäder presenterar & bygger nytt ................................................................................. 37 

Analys .................................................................................................................................................. 39 

Språket och mottagaren ................................................................................................................ 39 

Idealen/Det goda livet .................................................................................................................. 40 

Bostäderna ................................................................................................................................... 42 

Sammanfattande diskussion och några avslutande reflektioner .......................................................... 47 

Källförteckning .................................................................................................................................... 51 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

Förord 
 

 

Uppsatsen Från en God bostad till Öppen planlösning åt alla är det examensarbete som avslutar mina 

studier inom Civ. Ing. Samhällsbyggnad, KTH. Examensarbetet genomfördes vid Institutionen för 

stadsplanering och miljö under våren 2011, med Karin Bradley som handledare - varma tack för 

engagemang, inspiration och konkreta råd! Jag har också fått stor hjälp av Maja Willén, doktorand på 

Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet – varmt tack för att du tog dig tid! Tack 

riktas också till alla de jag samtalat med under projektets gång: Ola Broms Wessel, Erik Stenberg, Berit 

Göransson, Anna Söderlind och Linn Matic, Sarah Bragée, Allan Leveau, Gösta Gustavsson och Rickard 

Nygren. Tack till er! 

Valet av uppsatsämne har vuxit fram ur de frågor kring livsstil och normer som fick in mig på 

stadsplaneringsspåret från första början; bostaden/arkitekturen som spegling och fysiskt avtryck av livsstil 

och samhällsideal i vidare mening, där stadsplaneringenen kan fungera som diskussionsplattform, verktyg 

och test bed för en annan, mer hållbar framtid för människor och natur. Liksom Yvonne Hirdman skriver i 

förordet till Att lägga livet till rätta, har också jag alltid undrat hur vi kan veta hur saker och ting borde 

vara; grubblat över de bilder och föreställningar som finns kring lyckan och hur livet ska levas – och hur 

vi tycker att vi ska bo. Uppsatsens underliggande fundering rör sig kring just detta; varför vi bor och lever 

som vi gör, hur bostaden formas, förändras och förhåller sig till det som omger den - och hur det också 

skulle kunna vara.  

 

Karin Söderberg 

Stockholm, maj 2011 
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Sammanfattning 
 

 

I bostaden sammanflätas kulturellt arv och aktuell utveckling, ekonomiska och sociala förutsättningar, 

personliga intressen och det vanliga livets funktionella krav. Att samhällsförändringar leder till 

bostadsförändringar har varit utgångspunkten för uppsatsen, där jag har undersökt spänningen mellan 

ideologi och bostad, hur bostaden speglar det som omger den. Jag ser här bostaden som en del i en vidare 

livsstilsdiskurs, vilket tillsammans med en fallstudie av fyra aktuella bostadsprojekt ligger till grund för 

analysen av bostaden/samtiden; vad säger samtiden om bostaden och bostaden om samtiden?  

Den rationellt planerade lägenheten är starkt förknippad med framväxten av det moderna Sverige; den var 

kärnan i efterkrigstidens sociala bostadspolitik som formulerades under 1930-talet och som kommit att 

känneteckna den svenska välfärdsstaten. Kopplingen mellan ideologin och bostaden var tydlig; bostaden 

ansågs ha en central roll för individens hälsa, moral och arbetsförmåga - och därmed för samhället i stort. 

Uppfattningen om vad som var en god bostad var också den tydlig och formulerades i föreskrifter och 

regler, vilka starkt kom att styra bostädernas utformning. Familjen stod i centrum för bostadspolitiken; det 

var framför allt för dem de rymligare, moderna hyreslägenheterna planerades och byggdes i samhällelig 

regi av allmännyttiga bolag. Idag är de politiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna bostaden 

möter annorlunda och det är istället framför allt privata bolag som bygger bostadsrätter i attraktiva lägen. 

Utvecklingen har gjort bostaden till en handelsvara och investering - och den öppna planlösningen till 

såväl estetisk som ekonomisk norm; vad kan den öppna, moderna bostaden tänkas säga om idag?  

 

Sökord: bostad, bostäder, bostadspolitik,bostadsplanering, planlösning, öppen planlösning, livsstil 
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Abstract 
 

In the home cultural heritage, social structures and development, economic and social factors, personal 

interest and everyday life’s functional demands all meet. That societal change leads to changes in the 

home-sphere has been the prerequisite for this essay, where I have researched the tension between 

ideology and the home, and how the home mirrors what surrounds it. In this essay I define the home as a 

part in a wider discussion of lifestyle which together with the analysis of four current studies creates the 

basis for the analysis of the home and the current times – what do the current times say of the home and 

what does the home say of the current times? 

The rationally planned apartment is strongly connected with the development of what now is modern 

Sweden: it was at the centre of the post-war social home-politics that was formed during the 1930s and 

what has come to distinguish the Swedish welfare-state. There was an obvious connection between 

ideology and the home, as the home was considered central for the wellbeing, moral and work-ethic of the 

individual and thereby for society at large.The definition and general opinion of what constituted “a good 

home” was clearly formulated in rules and regulations which came to steer and shape the constitution of 

the habitation. The family was at the centre for habitation-politics, and it was mainly for them that the 

spacious, modern apartments where planned and built.  

Today the political, social and economic conditions surrounding the home are changed, and it is mainly 

private enterprises that are building homes in the most attractive areas. This development has made the 

home into a commodity and investment and the open plan as an esthetic as well as economic norm, thus 

this essay asks – what can the open plan tell us about our modern time?   

 

Keywords: housing, home, home-sphere, housing politics, open plan, lifestyle, identity  

English title: From “The good home” to the Open Plan for all – How Ideology and the Home affect 

eachother  
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Från en God bostad till Öppen 
planlösning åt alla 

Ideologi möter bostaden  

 

Bostaden är troligen den del av stadsplaneringen som kommer individen närmast; den är på samma gång 

scenen för det privata vardagslivet och en spegling av vad som händer där utanför - av samtiden och dess 

ideal. Samhällsförändringar och teknisk utveckling kan utläsas hemma hos oss - och kanske allra mest i 

köket. Våra föreställningar om vad som är en god bostad är djupt förankrad och har vuxit fram under en 

lång tid och de är därmed svåra att förändra. I bostaden sammanflätas kulturellt arv och aktuell 

utveckling, ekonomiska och sociala förutsättningar, personliga intressen och det vanliga livets 

funktionella krav; därtill påverkar tröga strukturer och aktuella krafter som  ligger utanför planerare och 

arkitekters område vad som byggs och hur det kommer att utformas. Folkhemmets och de efterföljande 

rekordårens bostäder är resultat av respektive tids politiska ambitioner och förutsättningar  – medan de 

öppna planlösningarna kanske säger något om idag? 

Den rationellt planerade bostaden är starkt förknippad med framväxten av det moderna Sverige och 

bostadsfrågan var central i den välfärdspolitik som bedrevs från 1930-talets början. Det handlade då 

framför allt om att bekämpa bostadsbrist, tuberkulos och trångboddhet genom att bygga goda bostäder åt 

alla medborgare. Uppfattningen om vad som var en ändamålsenlig och god bostad formulerades av 

experter och översattes till statliga normer som i sin tur styrde bostädernas utformning. De bostäder som 

byggdes under större delen av 1900-talet hade vidare kärnfamiljen som ideal och det var framför allt för 

barnfamiljerna de moderna lägenheterna byggdes och utformades. Idag ser den verklighet bostaden möter 

annorlunda ut; nya hushållsstrukturer, vanor och kulturer liksom förändrade sociala, ekonomiska och 

politiska villkor ger  andra förutsättningar för bostadsbyggandet. Expertsamhället som strävar efter att 

lägga livet tillrätta för medborgarna kritiseras samtidigt och det är istället den starka individen och det fria 

valet som har upphöjts till ideal. Bostadspolitiken har tagit en marknadsliberal riktning, vilket har gett 

upphov till begrepp och uttryck som bostadskarriär, bostadsknarka och bostaden som investeringsobjekt 

och handelsvara. Och bostadsfrågan? Den verkar till stor del handla om hur vi ska inreda och ha det 

hemma.  

Men bostaden är fortfarande ett ideologiskt rum och jag tror att den säger mycket om samtida ideal och de 

föreställningar som finns kring vad som anses vara ett gott liv, om hur saker och ting förväntas vara - och 

de bostäder vi bygger är ju i förlägningen också den stad vi planerar och bygger. Så vilka bostäder bygger 

vi idag? Och vad säger samtiden om bostaden och bostaden om samtiden?                                               
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Syfte och avgränsning 

 

 

Uppsatsen tar plats i spänningen mellan individen och de övergripande strukturer som formar bostaden. 

Jag ser här bostaden som en spegling av det som omger den och det övergripande syftet är att undersöka 

vad de bostäder som byggs idag kan tänkas säga om samtiden och dess ideal. Jag intresserar mig för 

föreställningen om vad som är en god bostad, liksom för det liv som förknippas med den och jag ser 

bostaden som en del av en vidare livsstilsdiskurs.  

Initiala frågor om vad vi ritar och bygger idag och vem de nya bostäderna riktar sig till, ledde med tiden 

fram till frågor av typen vad säger bostaden och det som sägs om den om samtidens ideal och de 

föreställningar som finns kring vad som är ett gott liv? - vilket tillslut blev min slutliga 

huvudfrågeställning. Uppsatsen är också något av min egen uppgörelse med det moderna arvet, där 

funktionalismen är svår att lämna orörd som student inom arkitektur/stadsplanering. Jag har således 

använt folkhemsperiodens bostäder som bakgrund och ingång till ämnet, där jag har försökt att så 

objektivt som möjligt beskriva sambandet mellan den förda politiken och de bostäder den konkret gav 

upphov till. Fokus har i bakgrunden alltså varit spänningen mellan ideologi och bostaden – eller 

överordnade strukturer och hur det påverkar den privata sfären/bostaden på vardagsnivå; var vi äter, lagar 

mat och umgås. Jag är medveten om att faktorerna som påverkar bostadens utformning och synen på den 

är många och svåröverskådliga, och har här valt att fokusera på bostadspolitiska mål/normer och 

resulterande planlösningar för att ha något greppbart att hänga upp undersökningen kring 

Den bostad som är fokus för uppsatsen är lägenheten i flerbostadshuset. Kontexten är avgränsad till 

storstaden/Stockholm, då jag tror att de tendenser som påverkar ideal och byggande till stor del är 

storstadsfenomen, att de kommer till starkast uttryck just här. Vidare är det den nybyggda bostaden som 

analyseras, eftersom nyproduktionen tydligt speglar de pågående tendenserna. De bostäder som byggdes 

under folkhemsperioden används som ingång till ämnet och bakgrund att jämföra dagens produktion 

emot. 

 

Begrepp 
 

 

I uppsatsen använder jag ett antal begrepp rörande bostäder/arkitektur och tidsperioder som kan behöva 

redas ut på förhand: god bostad, folkhemmet/välfärdsstat, funktionalism/modernism, 

funktionsdifferentiering, öppen planlösning, kärnfamilj och stjärnfamilj. Begreppet god bostad har 

använts sedan tidigt 1900-tal för att beskriva en bostad som uppfyller de funktioner och krav samtiden 

ställer på den (Willén, 2009). God Bostad är också titeln på de föreskrifter och normer som 

Bostadsstyrelsen gav ut (1954, 1960, 1964), varför begreppet ofta kopplas till den period av starkt statligt 
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styrd bostadsproduktion som ofta kallas folkhemmet, folkhemsperioden eller välfärdsstaten. Jag har i 

uppsatsen valt att avgränsa denna period från tiden omkring Socialdemokraternas tillträde (1932) till dess 

att avregleringar inom en rad politiska områden började ske under 1980- och 1990-talen; det vill säga 

perioden då bostadsfrågan stod i centrum och bostadsproduktionen var starkt reglerad uppifrån. (se t. ex. 

af Geijerstam, 2008) Funktionalism är det svenska begreppet för den nya och historielösa internationella 

stilen som växte fram i industrialiseringens och världskrigens bakvatten; här skulle en ny och bättre 

framtid byggas efter krigen – och den krävde en ny arkitektur! (Svedberg, 2003) I Sverige slog 

funktionalismen igenom på Stockholmsutställningen 1930 och har sedan starkt kommit att prägla de 

svenska bostadsidealen i stor utstreckning  (Nylander, 2007). I uppsatsen använder jag ibland begreppet  

modernism som synonymt med funktionalism. Funktionalisterna förespråkade funktionsdifferentiering, 

vilket innebär att varje funktion i hemmet tilldelas en särskilt avsedd plats: matplats, vardagsrum och 

sovrum (Nylander, 2007). Med öppen planlösning avser jag en plan som istället har öppna samband 

mellan det som var köket och vardagsrummet (Eriksson, 2007), det vill säga där de är ett och samma rum 

och alltså inte har uppdelade funktioner. Med kärnfamilj avser jag en familj bestående av biologiska 

föräldrar och biologiska barn, medan stjärnfamiljen betecknar alla andra familjekonstellationer.   

 

 

Metod 
 

 

I uppsatsen ser jag alltså bostaden som en del i en vidare diskurs om livsstil och jag intresserar mig för 

föreställningar kring den goda bostaden och det goda livet. Som teoretisk grund till analysen stödjer jag 

mig därför på sociologisk teori om livsstil och identitet, vilket också innehåller ekonomisk teori om 

produktion och konsumtion.  

För att för egen del kunna formulera tankar och frågeställningar har jag samtalat med Erik Stenberg, 

arkitekt och lärare på Arkitekturskolan vid KTH, Berit Göransson, ansvarig för bostadsfrågor på 

Stockholms stadsbyggnadskontor, Anna Söderlind och Linn Matic, omvärldsanalytiker respektive 

bostadspolitiskt ansvarig på HSB Stockholm, Sarah Bragée, omvärldsanalytiker på Tyréns, Allan Leveau, 

nybyggnadschef på Svenska Bostäder, Gösta Gustavsson, SABO, Rickard Nygren, arkitekt på ÅWL och 

Maja Willén, doktorand på Konstvetenskapliga Institutionen på Stockholms Universitet. Samtalen var 

samtliga av rekognicerande natur och jag har alltså inte använt mig av någon särskild metod för intervju 

eller analys av insamlat material..  

Min övergripande frågeställning - vad de bostäder som byggs idag kan tänkas säga om samtiden och dess 

ideal – kommer jag inte att kunna svara på, utan endast kunna fundera kring. För att närma mig den och 

de föreställningar som finns om dagens bostad och det goda livet har jag använt mig av en fallstudie av 

fyra aktuella bostadsprojekt i Stockholm, där jag har undersökt vad som sägs om bostaden, hur det talas 

om den och det liv som ska levas däri. För den här typen av öppna och svårfångade frågeställningar 
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lämpar sig diskursanalys och analys av narrativ, berättelser – vilket är vad jag i efterhand inser att jag har 

gjort. Diskursanalys och narrativ/berättelser är post-moderna teorier som betraktar språket som en nyckel 

till förståelsen av omvärlden. Mats Börjesson (2002) skriver att den post-moderna kritiken framhöll att 

världen, om man bara tittar tillräckligt noga, är mindre entydig och logiskt sammanhängande än vad 

vetenskapen hade försökt påskina; den är i själva fallet full av motsägelsefulla tolkningsmöjligheter och 

sanningar. Diskurser representerar eller föreställer verklighet – samtidigt som de skapar verkligheter 

genom selektiva skildringar och tyngdpunkter. Diskursanalys innebär att problematisera själva essensen 

i en företeelse, skriver Börjesson (2002). Diskursanalytiska frågor kring människans samhälle rör då detta 

verklighetsskapande och vilka konstruktioner/villkor som ligger till grund för dessa konstruktioner av 

verkligheten. Att studera diskurser, fortsätter Börjesson (2002), innebär att studera det som sägs, hur det 

sägs och hur det skulle kunna sägas annorlunda. Diskurser bestämmer i vidare mening vad som är socialt 

och kulturellt accepterat som sant, gott eller trovärdigt i ett visst sammanhang – till exempel vad som 

anses vara en god bostad eller ett lyckat/gott liv. 

För att kunna analysera dagens bostad och närma mig de samtida idealen har jag alltså studerat fyra 

aktuella bostadsprojekt i Stockholm., där jag har tittat på de bostäder som är till försäljning/uthyrning, hur 

den presenteras och hur det skulle kunna tolkas/förstås: Vilka bostäder byggs i projekten? Hur beskrivs 

projekten och bostäderna av de olika företagen? Vem verkar de rikta sig till? Hur framställs livet som är 

tänkt att levas däri?  

De projekt jag har valt att titta på ligger samtliga i Stockholms kommun och byggherrar är Skanska, HSB 

och Svenska Bostäder – en privat aktör (säljer), en medlemsägd aktör (säljer och förvaltar) och ett 

allmännyttigt bolag (hyr ut och förvaltar). Tanken är att  undersöka om företagen skiljer sig åt vad gäller 

framställningen av sig själva, sina produkter/bostäder och det liv dessa bostäder erbjuder/möjliggör – 

liksom om/hur planerna/lägenheterna speglar detta. Vad bygger respektive företag och vem verkar de 

vända sin produktion till? Skanska arbetar uttalat mot medelklassen utifrån specifika kundgrupper, varför 

jag valde dem som privat aktör. Från Skanska finns två projekt presenterade – ett renodlat 

innerstadsexempel och ett som ligger något längre ut (Bromma). HSB var aktiva i bostadsfrågan och 

drivande i utvecklingen av den moderna bostaden redan på 1920-talet; vad bygger de idag? Och 

allmännyttan; ljust & fräscht där också?  

Fallstudien är ett litet och begränsat urval av verkligheten, där jag alltså har tittat på representationer av 

ideal och föreställningar i några nyproducerade exempel. Den största delen av bostäderna återfinns dock i 

det redan byggda beståndet, varför analysen också skulle ha kunnat införliva även dessa på något vis. 

Givet tid och resurser har jag dock valt att endast titta på dessa nyproducerade exempel, då information 

fanns lättillgänglig och därtill direktkommunicerad från aktören bakom projektet. Analys av hur mäklare 

beskriver sina objekt skulle också ha kunnat tagits in, för att undersöka vad som säljer och vad som 

används som försälningsargument idag. Vidare är jag medveten om att jag presenterar företagen och deras 

projekt något olika, att språket och stilen varierar. Det beror på att jag har försökt att återge information så 

som den är presenterad av företagen själva, att jag har försökt att hålla tillbaka min egen röst och förstärka 
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det som företagen själva säger; givetvis gör jag här ett val och en prioritering som påverkar korrektheten i 

återgivningen och därmed analysunderlaget, men jag finner ändå tillvägagångssättet tillräckligt och 

passande för den essäliknande form uppsatsen håller i övrigt.  

 

 

Disposition 

 

 

Uppsatsen består av tre delar – inledning/metodkapitel/bakgrund, en del med dagens bostad i fokus och 

slutligen fallstudie/analys/avslutande reflektioner. I den första delen ger jag en grund för en tolkning av 

bostaden och samtiden (det vi kan utläsa av den just nu), där jag inledningsvis försöker att ringa in dagens 

bostadsfråga. Därefter blickar jag bakåt för att sätta dagens bostad och bostadsfråga i ett vidare 

sammanhang, liksom för att kunna sätta dem i relief till det som tidigare byggts. I den historiska 

beskrivningen har jag fokuserat på hur bostadspolitiken/ideologin från omkring 1930 kom till fysiskt 

uttryck i hemmen; kopplingen mellan bostadspolitiken och bostädernas utformning var stark och den 

politik som formulerades under folkhemmet kom att bli ledande fram till slutet av seklet. Det är framför 

allt litteraturstudier som ligger till grund för uppsatsens första del.  

I uppsatsens andra del inleder jag med en beskrivning av förutsättningarna för dagens bostadsbyggande: 

hur hushållen bor och vad vi bygger baserat på statistik och publicerat material. Därefter fokuserar jag på 

den ideologiska förändringen och hur den har påverkat synen på bostaden, där jag har valt att införliva 

bostaden i en vidare livsstilsdiskurs, med stöd av sociologisk teori om identitet och livsstil.  

Fallstudien Hej Verkligheten är tillsammans med livsstilsteorin utgångspunkten för analysen av 

bostaden/samtiden. Iakttagelserna från fallstudien har analyserats med stöd av sekundära källor, där jag 

under olika teman försöker att närma mig den vidare frågeställningen om bostaden, samtiden och idealen; 

vad säger samtiden om bostaden och bostaden om samtiden?  Uppsatsen avslutas med sammanfattande 

diskussion och avslutande reflektioner.  
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Ideologin och bostaden – en tillbakablick 
 
 

 

I följande del ligger fokus på kopplingen mellan ideologi och de bostäder respektive tids politiska, sociala 

och ekonomiska förutsättningar resulterade i; vad som byggdes och för vem, hur politik och planlösning – 

eller övergripande strukturer och den privata bostaden – samspelar och förändras över tid. Jag tar avstamp 

i 1930-talets socialpolitiska ambitioner, där bostadsfrågan och den rationellt planerade bostaden hade en 

central position i välfärdspolitiken och uppbyggandet av det moderna landet.  

 

Den rationellt planerade lägenheten är starkt förknippad med framväxten av det moderna Sverige; den var 

kärnan i efterkrigstidens sociala bostadspolitik som formulerades under 1930-talet och som kommit att 

känneteckna den svenska välfärdsstaten och demokratiseringen i landet. Socialdemokratin var den 

politiska ideologi som skulle förändra samhället och bygga det jämlika folkhemmet. Genom ambitiös 

social ingenjörskonst skulle nya bostäder byggas och inredas för den moderna människan – och välfärd, 

demokrati och väluppfostrade medborgare förverkligas genom dem!  (t. ex. Almqvist, 2004) Kopplingen 

mellan ideologi och bostaden var tydlig; bostaden ansågs ha en central roll för individens hälsa, moral och 

arbetsförmåga - och därmed för samhället i stort. Uppfattningen om vad som var en god bostad var också 

den tydlig och formulerades i föreskrifter och regler, vilka starkt kom att styra bostädernas utformning. 

Familjen stod i centrum för välfärdsstatens bostadspolitik; det var framför allt för dem de rymligare, 

moderna lägenheterna planerades och byggdes. 

 

 

Folkhemmet – att bygga välfärd 

 

 

1930 inträdde modernismen i Sverige genom Stockholmsutställningen; tidpunkten markerar också början 

på ett halvsekel av stadig tillväxt, politisk stabilitet och stark framtidstro. Den ekonomiska depression 

som drabbade västvärlden under 1930-talet blev kort och relativt lindrig i Sverige; under 1930- till 1950-

talet hade Sverige världens starkaste tillväxt, vilket lade grunden för det framväxande välfärdssamhällets 

etablering. (Mattsson, 2010) Perioden präglades av en stark tilltro till den tekniska utvecklingen; ökad 

produktion gick via stordrift med löpande band, arbetsdelning och specialisering. Det var effektivisering 

och den stora skalan som var modellen, vilket också kom att gälla för boendet där industrialiserade 

byggmetoder, standardisering och hygien drev utvecklingen framåt. Sopnedkast, toalettstoalar, badkar 

och diskbänkar kom in i hemmen, senare följt av vitvaror som elspis, tvättmaskin och kylskåp vilka fick 

sitt breda genombrott under 1950-talet. (af Geijerstam) Denna period sammanföll också med 

funktionalismens stora tid i landet (Mattson, 2010).  
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Samtidigt som välfärden växte och blev tillgänglig för allt fler, var bostadsstandarden i landet den lägsta i 

Europa; bostadsbristen och trångboddheten var skriande och tuberkulosen fortfarande en folksjukdom. 

Bostadsräkningen visade att de flesta familjerna bodde i ett rum och kök, vilket ansågs hota såväl 

folkhälsan som moralen. (Almqvist, 2004) Bostaden och dess betydelse för individen, familjen och 

samhället i stort diskuterades flitigt i intellektuella kretsar och ofta handlade det om hur barnfamiljerna 

och den ännu dominerande arbetarklassen lämpligast skulle bo. Makarna Myrdals väckelseskrift Kris i 

befolkningsfrågan (1934) fick stort genomslag; familjen som samlevnadsform ansågs vara hotad och 

samhället behövde för nationens överlevnad anpassas efter deras behov! När Socialdemokraterna 

tillträdde riksdagen 1932 skulle det gamla rivas och städas bort för att bereda väg för det moderna och 

jämlika Folkhemmet Sverige! (Bengtzon, 2000) En omfattande bostadssocial utredning tillsattes för att 

utreda hur det stod till ute i landet, vilket gjorde bostadsfrågan till välfärdspolitik och den moderna 

bostaden till sinnebilden för det nya klasslösa samhället. Stöd i form av statliga lån och subventioner till 

byggande av bostäder till barnrika och mindre bemedlade familjer inrättades och med funktionalismen 

som stadsbyggnadsdoktrin skulle det moderna landet byggas. (Almqvist, 2004)  

 

 

Det synes sålunda uppenbart, att bostadens karaktär är av den största 

betydelse för såväl den enskilde individen som för samhället. Den är 

platsen för familjens gemensamma liv och samvaro och dess 

beskaffenhet influerar både på de enskilda boendes fysiska och psykiska 

hälsa och på familjelivets sedliga gestaltning. Hela samhällets liv 

bestämmes i viss grad av den fostran som givits i hemmen och denna 

avhänger på många sätt av bostadens storlek och beskaffenhet. Genom 

denna inverkan på individers hälsa och arbetsförmåga och inte minst 

genom sin betydelse för sjukdomar, har bostaden mycket stor vikt för 

samhällets ekonomi. 

(SOU 1935: 2) 

 

 

Funktionalismen och den goda bostaden 
 

1930-talet kan beskrivas som något av en teoretisk förberedelsetid för de nya, funktionalistiska 

bostadsidéerna, vilka kom att få ett praktiskt genomslag först efter andra världskriget. Funktionalismen 

var starkt präglad av tidens tilltro till vetenskapen och den moderna bostaden skulle planeras med 

rationella metoder, som en maskin att bo i. Det friliggande tre våningar höga lamellhuset – smalhuset - 

var enligt funktionalisterna den ideala formen för flerbostadshuset (Almqvist, 2004), där sol, ljus och luft 
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i bostad och stadsrum skulle ge friska, sunda medborgare; den smala huskroppen ger ljusinsläpp från 

minst två väderstreck och god tillgång till dagsljus. Funktionsdifferentiering i planlösningarna 

förespråkades vidare, där varje rum skulle ha en specifik och definierad funktion: laga mat, umgås, sova – 

ordning på torpet. Därtill gällde det av ekonomiska skäl att få in så många rum som möjligt på en så liten 

yta som möjligt, vilket ställde höga krav på goda rumslösningar (Rudberg, 1980; Nylander 2007; 

Almqvist, 2004). Experterna klev in i människors hem och vardag, där arkitekter, hushållslärare och 

forskare mätte och räknade fram den goda, ändamålsenliga bostaden. 

 

 

 

 

Bild 1: ur Till hyresgästernas bästa, Sax & Dedering, 2007 

 

 

 

Bostadsforskningen och den goda bostaden 
 

Bostadsforskning bedrevs från slutet av 1930-talet av bland annat Svenska Arkitekters Riksförbund, 

Slöjdföreningen och Hemmens Forskningsinstitut, med syfte att ta fram vetenskapligt underlag till 

bostadspolitiken liksom att lösa praktiska utformningsproblem. Erfarenheter från forskningen 

sammanställdes i normsamlingar från 1940-talet och framåt, inledningsvis i Westholms bibel (1942), 

vidare i Bostadsstyrelsens God bostad (1954, 1960, 1964) och slutligen i SBN, Svensk Byggnorm (1967, 

1975, 1980, 1985). Bostadsnormerna behandlade varje del av bostaden och reglerade allt från krav på viss 

standard i rumsmått, utformning och lägenhetsstorlekar, till standarder för skåp och garderober. Normerna 

låg till grund för det statliga lånesystemet till byggandet och i princip var det omöjligt att bygga utan 

subventioner och lån, varför normerna kom att få en stor inverkan på bostädernas utformning från 1940-

talet och framåt. (Rudberg, 1980; Nylander, 2007) 
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Bild 2 och 3: Bilden till vänster visar hur man tänkte sig att 1960-talets familjebostad skulle se ut. Var sak på sin plats! (Mattsson, 

2010) Bostadsforskning bedrevs av bland andra Hemmens forskningsinstitut, vilka syns i arbete på bilden till höger (af Geijerstam, 

2008).  

 

 

En God Bostad åt Alla! 

 

Den bostadssociala utredningen (1933-1947) lade grunden för den sociala bostadspolitik som framför allt 

kom att genomföras efter andra världskriget, då ekonomiska resurser fanns att bygga i större skala. 

Politiken hade en central roll i etableringen av välfärdsstaten; den skulle inte bara råda bot på 

bostadsbrist, trångboddhet och urusel bostadsstandard – den skulle också fungera 

konjunkturstabiliserande, uppmuntra familjebildning och underlätta befolkningsomflyttningar 

(Strömberg, 2001). Bostadsbristen var de politiska ansträngningarna till trots ett ihållande problem; 1945 

års bostadsräkning visade att mer än hälften av bostäderna fanns på landsbygden och att närmare 40 

procent av barnfamiljerna med minst fyra barn fortfarande bodde i ett rum och kök – trots tio års stöd till 

byggande av barnrikehus. Fler och större bostäder behövde byggas! Samhället tilldelades ansvaret genom 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar och statliga program inrättades för subventioner och lån till 

allmännyttiga och privata byggherrar. Riksdagen formulerade senare målet som (Bengtzon, 2000):  
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Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade 

och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader.  

(Proposition 1967: 100) 

 

 

1940- och 1950-talens bostäder präglades av de statliga bostadsnormerna och ökade ekonomiska resurser. 

Framför allt gällde det fortfarande att skapa funktionella minimiytor för genomsnittsfamiljen och under 

1940-talet var bostadsproduktionen inriktad på lägenheter med två rum och kök, medan 1950-talets 

produktion dominerades av byggandet av bostäder med tre rum och kök. (Rudberg, 1980) 

              

                   
 

 

Bild 4 och 5: ur Till hyresgästernas bästa, Sax & Dedering, 2007 

 

 

Politiskt fokus riktades med tiden än mer mot  kvantitet, vilket innebar ökad grad av industrialisering och 

standardisering. De bostäder som byggdes under 1960- och 70-talet var starkt präglade av det 

bostadspolitiska målet att komma till rätta med den ihållande bostadsbristen. Ambitionen att bereda hela 

befolkningen goda bostäder till en skälig kostnad kom att vara ledande för bostadspolitikens utformning 

fram till 1990-talet och det storskaliga byggandet av bostäder i framför allt flerbostadshus kan förstås 

utifrån detta; utvecklingen kulminerade med miljonprogrammet då bostadsbristen slutligen byggdes bort. 

(Almqvist, 2004).  
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Bild 5: ur Till hyresgästernas bästa, Sax & Dedering, 2007 

 

 

 

Miljonprogrammets avslutande sammanföll med en rad samhällsekonomiska förändringar; vikande 

konjunktur, oljekris och stagnerande inflyttningar till tätorterna, vilka sammantaget ledde till ett stort 

antal tomma lägenheter i de allmännyttiga bestånden. Bostadsmarknaden avreglerades successivt under 

hela 1990-talet och 1994 slopades slutligen subventionerna till byggandet och i samband med indragna 

subventioner ersattes också de tidigare detaljerade utformningskraven med mer övergripande 

funktionskrav och branschöverrenskommelser (Arkus, 2007). Samtidigt får den öppna planlösningen sitt 

stora genombrott i bostadsbyggandet.  
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Bild 6: Tidstypiska planer från 1970- respektive 1990-tal. Bilden visar hur planen börjar lösas upp och gå mot den öppna 

planlösningen som idag dominerar bostadsproduktionen. Ur Eriksson, Vad vet vi och vad behöver vi veta? (2007) 
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Dagens bostad 
 

Kopplingen mellan den förda politiken och bostaden var stark under folkhemsperioden; bostaden ansågs 

vara av största vikt för individens arbetsförmåga och moral, liksom för familjen som samlevnadsform - 

och bostaden ansågs därmed vara grunden för hela samhället. Staten styrde bostadsproduktionen uppifrån 

och byggde för att komma till rätta med bostadsbristen och för att modernisera Sverige. Tanken att en god 

bostad skulle byggas åt alla medborgare genomsyrade bostadsproduktionen, vilket starkt präglade 

lägenheternas utformning och planlösningar. 

De bostäder som byggdes fram till 1980-talet hade kärnfamiljen som modell vad gäller utformning, mått 

och användning; de starkt styrande bostadsnormerna och bostadsvaneundersökningarna utgick från 

genomsnittsfamiljen (Sommar, 2000) och produktionen var framför allt inriktad på att bygga 

utrymmeseffektiva lägenheter för den gruppen (Rudberg, 1980). Men mycket har förändrats sedan 

miljonprogrammet slutligen gjorde upp med bostadsbristen och det bostadspolitiska målet därmed hade 

uppnåtts.  Idag ser samlevnadsformerna liksom yrkes- och vardagslivet annorlunda ut. Kärnfamiljen som 

hushållstyp fortsätter att minska i antal, samtidigt som ensamhushållen blir fler och kvinnor arbetar 

utanför hemmet. Samtidigt arbetar fler hemma eller på distans åtminstone någon dag i veckan, vi äter 

oftare på restaurang jämfört med tidigare, tvättar på kvällar eller helger och hemmets betydelse för 

underhållning och media har ökat. Den stora beteendeförändringen kan sammanfattas i att vistelsen i 

hemmet sker enligt mindre förutbestämda mönster, där arbete och fritid varvas oförutsägbart (Sommar, 

2000). Tillvaron i övrigt är också den mer oförutsägbar, där gränserna mellan arbete och fritid flyter 

samman; de tydliga roller som tidigare genomsyrade samhälls- och yrkeslivet är på upplösning och det är 

idag vanligt att jobba hemma eller i det offentliga rummet, träna på arbetstid och umgås med kollegor på 

fritiden (Bragée, 2011).   

Följande del behandlar förutsättningarna för bostadsbyggandet i Sverige idag; hur har de förändrade 

villkoren påverkat bostaden och boendet? Hur bor hushållen och hur står det till på bostadsmarknaden? 

Därefter är det den ideologiska förändringen som är i fokus, där den förändrade synen på bostaden och  

bostaden som del av en vidare livsstilsdiskurs diskuteras.  
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Att bygga för marknaden 

 
Bostadspolitiken var under större delen av 1900-talet inriktad på att förse hela befolkningen med 

ändamålsenliga bostäder till rimliga kostnader. Strukturomvandlingarna under 1990-talet ledde till 

förändringar inom en rad politiska områden, vilket för det bostadspolitiska området innebar ett brott mot 

efterkrigstidens socialpolitiska ambitioner. Grundtanken i den svenska välfärdsstaten utformning, var att 

den skulle innefatta alla medborgare och inte endast de socialt marginaliserade, vilket var fallet i många 

andra länder; det gällde även bostadspolitiken, där tanken var att alla skulle kunna bo i de bostäder som 

producerades i allmän regi. Thord Strömberg (2001) menar att de ekonomiska förutsättningarna för att 

föra en sådan politik har förändrats i grunden och att systemskiftet under 1990-talet i huvudsak handlar 

om samhällsekonomisk utveckling i stort - alltså inte om ideologi i första hand. Tydligt är hur som helst 

att den ideologiska tanken - att alla har rätt till en bostad till en rimlig kostnad - är mindre viktig, vilket 

har lämnat utrymme för att privata intressen styr byggandet (Orrskog, 2000) - och därmed 

stadsutvecklingen. Situationen påminner om det tidiga 1900-talets bostadsmarknad, där 

marknadsanpassning och avregleringar ledde till ökad ekonomisk tillväxt, men också till byggande för 

kortsiktiga ekonomiska intressen och attraktivitet (Thunström, 2000). Förändringen kan avläsas i det 

aktuella bostadspolitiska målet:  

 

 

...långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 

svarar mot behoven 

 

(Regeringen, 2011) 

 

 

De förändrade villkoren ledde i inledningsskedet till att bostadsbyggandet minskade kraftigt under 1990-

talet, för att sedan efterföljas av en period av spekulativt byggande av framför allt bostadsrätter 

koncentrerat till ett fåtal orter, särskilt Stockholm (Eriksson, 2000); enligt Ola Nylander (2009) byggde 

allmännyttan små och medelstora hyresrätter, medan det idag är privata bolag som bygger större 

bostadsrätter.   
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Bild 7: Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring 1990-2008. Y-axeln visar index, där genomsnittet för landet år 1990 =100. 

SCB (2011) 

 

 

Mindre hushåll, större bostäder  
 

Bostadsbeståndet och hushållen är två sammanhängande fenomen, där vi ofta tänker oss ett hushåll per 

bostad. De bostäder som finns tillgängliga avgör hur hushållen väljer eller kan välja att bo – där till 

exempel en frånvaro av mindre lägenheter försvårar för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. 

Men, som Tommy Berger (2007) påpekar: »att studera ett givet boendemönster och oreflekterat betrakta 

det som ett uttryck för ett efterfrågat boende« kan leda till felaktiga slutsatser om hur det framtida 

beståndet borde utformas.  

Under perioden 1960-1990 samlades uppgifter om bostadsbeståndet in via de Folk- och Bostadsräkningar 

som genomfördes vart femte år. Den sista Folk- och bostadsräkningen utfördes 1990, och därefter 

uppskattas beståndet utifrån årliga rapporterade förändringar beträffande nybyggnation, ombyggnation av 

flerbostadshus och rivningar. (SCB, 2011) Sedan 1990-talet har bostadsbyggandet varit historiskt lågt, 

varför beståndet inte genomgått några större förändringar och uppskattningarna kan anses tillförlitliga. 

(Nylander, 2007)  

Den största förändringen i bostadsvanorna är att vi bor större och rymligare.  Jan Eriksson (2000) skriver 

att Sverige idag anses – åtminstone av oss själva - ha världens högsta bostadsstandard, beräknat på 

bostadsyta per person och antal bostäder per invånare. Beståndet är också modernt, då mer än hälften av 

alla bostäder är byggda efter 1965; bostäderna byggda under miljonprogrammet (1964-75) utgör idag en 

fjärdedel av beståndet. Även bostädernas utformning anses vara av hög kvalitet vad gäller praktisk 

användbarhet, vilket till stor del är ett resultat av den ambitiösa bostadsforskningen under framför allt 

1940-talet. Därtill toppar vi listan på småhushåll och ensamhushåll, vilket tolkas som att de allra flesta 

kan skaffa sig en egen bostad.  
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Den stora förändringen i hushållsstruktur är det växande antalet singelhushåll, vilka idag utgör omkring 

40 procent av hushållen och därmed är den största hushållsgruppen, medan den traditionella kärnfamiljen 

– mamma, pappa, barn – utgör omkring en fjärdedel. (Berger, 2007) Tydligast är trenden i 

storstadsområden; antalet singelhushåll i Stockholm uppgår till 60 procent (Göransson, 2011). Samtidigt 

som hushållen minskar i storlek, blir bostäderna större och bostadskonsumtionen är i genomsnitt 44 kvm 

per person (Berger, 2007). Det är däremot inte uteslutet att trångboddheten ökar i storstäderna igen, där vi 

generellt bor trängre och där många par väljer att bo kvar i lägenhet även efter att de har fått barn; 

generellt i landet är det ensamstående föräldrar med barn eller familjer med invandrarbakgrund som bor i 

flerbostadshus. (Eriksson, 2000) De flesta hyres- och bostadsrätterna har två rum och kök och 

genomsnittsytan är idag 69 kvm (Berger, 2007). 

 

 

Svårigheter för ungdomar, nya svenskar och stora familjer 
 

Läget på bostadsmarknaderna skiljer sig betydande åt i olika delar av landet. I storstadsregionerna och de 

stora högskoleorterna växer befolkningen och här uppger kommunerna ofta att det råder brist på framför 

allt hyresrätter till lägre kostnader. De grupper som har svårast att få tag i en bostad är ungdomar, stora 

familjer och pensionärer eller medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. (Boverket, 2010) 

Flera studier styrker ungdomars svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden, liksom att trångboddhet 

främst förekommer bland familjer med invandrarbakrund (se t. ex. Berger, 2007). Demografisk, social 

och etnisk segregation relaterade till vissa bostadsområden uppges vara växande problem (Eriksson, 

2007). Boverket (2010) konstaterar att grupper med låga inkomster inte har råd att bo i nyproduktionen 

och hänvisar till flyttkedjor. 
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Bostaden som livsstil 
 

 

I uppsatsen betraktar jag bostaden och det som sägs om den som uttryck för och en del av en vidare 

livsstil. Livsstilsbegreppet kopplas i sig ofta till de ekonomiska, sociala och kulturella förändringar 

samhället genomgick när industrisamhällets standardiserade massproduktion ersattes av mer flexibla 

produktionsmetoder, anpassade för diversifierad och växlande efterfrågan. Skiftet innebar att 

produktionen inte längre var ämnad åt en oidentifierad massa, utan till differentierade grupper – 

livsstilsgrupper – vilket har gjort marknadsundersökningar och marknadsföring, liksom förpackningar 

och design allt viktigare i konkurrensen om och sökandet efter kunderna. Produkter är här laddade med 

symboliska värden som överstiger själva brukningsvärdet. (Bell & Hollow, 2005) 

 

 

Sell them their dreams… sell them what they long for and hoped for and 

almost despaired of having. Sell them hats by splashing sunlight across 

them. Sell them dreams – dreams of country clubs and proms and visions 

of what might happen if only... After all, people don’t buy things to have 

things. They buy hope – hope of what your merchandise will do for them. 

Sell them this hope and you won’t have to worry about selling them 

goods.1 

 

Industrialiseringen friställde människor från de lokala sammanhangen och istället kom nationen, klassen, 

politisk tillhörighet, könsroller, kärnfamiljen och andra icke platsbundna gemenskaper att bli viktiga för 

identiteten. I övergången mot det senmoderna nätverkssamhället/kunskapssamhället är även dessa 

kollektiv på upplösning och det är allt mer den enskildes sak att forma sitt liv; en tendens i 

moderniseringsprocessen som kallas individualisering (Almqvist, 2004). Moderniseringsprocessen 

innebär en större frihet för individen att själv utforma sitt liv; att välja. Samtidigt innebär det en förlust av 

nedärvda (givna) lokala sammanhang och identiteter.  

Anthony Giddens (1991) beskriver det senmoderna samhället som ett post-traditionellt sammanhang där 

individen själv måste definiera – och ständigt omdefiniera – den egna identiteten, eftersom den inte längre 

är given. I identitetsskapande får val – livsstilsval – en stor betydelse. Identitet beskrivs som ett pågående 

projekt som handlar om att upprätthålla en berättelse om det egna jaget. Existentiella frågor som Hur vill 

jag leva? och Vem vill jag vara? besvaras genom vardagliga val som vad vi väljer att äta eller att inte äta 

och vilka kläder vi bär. Ju mer upplösta de traditionella sammanhangen är, skriver Giddens, desto mer 

kommer livsstil att handla om identitetens själva kärna: 

                                                             
1 Hayes, S. (2010):  95 
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Lifestyle implies choice. The more post-traditional the settings in wich an 

individual moves, the more lifestyle concerns the very core of self-

identity, it’s making and re-making.2  

 

Det tidiga industrisamhällets standardiserade produktion gav däremot litet utrymme för att uttrycka 

livsstil genom konsumtion; man var den man var och förväntades att vara – och handlade/konsumerade 

och bodde därefter därefter. Kraven på hur man skulle vara som människa och yrkesperson var starka och 

tydliga; man skulle vara stabil och plikttrogen, lojal sin klass och könstillhörighet. Människor förväntades 

hålla fast vid den yrkesbana de hade valt eller fått sig tilldelad. I den sociala verkligheten fanns bestämda 

roller och positioner; det gällde att hålla måttet och att passa in. (af Geijerstam, 2008) I 

konsumtionssamhället beskrivs individen istället som fri – även om graden av frihet ifrågasätts och 

diskuteras - att konstruera och leka med den egna identiten genom konsumtion, val av varor och 

varumärken. Det gäller att uttrycka något genom konsumtionen, att sticka ut (Bell & Hollow, 2005): 

 

 

Lifestyle advertising is about differentiating oneself from the Joneses, no 

longer - as in previous decades – about keeping up with them.3 

 

Också bostaden kan införlivas i berättelsen och det ständigt pågående identitetsskapandet. Särskilt viktigt 

verkar det vara för de yngre generationerna att bostaden speglar personligheten, att den sticker ut från 

mängden och att den säger något (Bragée, 2011). Livsstilsbegreppet används också av företag för att 

identifiera kundgrupper (Bell & Hollow, 2005) och, i det här fallet, deras bostadsdrömmar för att anpassa 

produktion och marknadsföring till olika mottagare, konsumenter.  

                                                             
2 Giddens, A. (1991)  
3 Bell & Hollow (2005) 



24 
 

 

 
Bild 8: Bostaden tycks ha införlivats i diskursen om livsstilar. Här urdrag från en undersökning om det framtida boendet 

(Bostadsbolaget, 2011) 

 

 

 

Det fria valet och bostaden 

 

Grundläggande för den idag förda politiken är individens rätt att bestämma över sitt eget liv och det 

aktuella bostadspolitiska målet betonar just individens valfrihet på marknaden. Angående 

bostadspolitikens utveckling och dess nuvarande utformning skriver Regionplanekontoret (2008) att: 

 

 

Det nuvarande målet kan uppfattas som en mer radikal förändring jämfört med de 

tidigare målen. Formuleringarna »goda bostäder till rimliga boendekostnader« har 

ersatts av formuleringar som handlar om utbud och behov på marknaden. Samhällets 

ambitionsnivåer vad gäller kvalitet och kostnad har ersatts av vad hushållen 

efterfrågar. I regeringens motivering återkommer dock formuleringarna om att 

bostadsbeståndet ska hålla hög kvalitet, om förbättrade levnadsförhållanden och ökad 

integration i boendet och om att motverka utanförskap och att bidra till hållbar 

utveckling. Medlet för att nå detta är fungerande bostadsmarknader, valfrihet och 

mångfald och goda förutsättningar för byggande, förvaltning och ägande av bostäder. 
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Det är alltså en välfungerande marknad som ska se till att det som hushållen efterfrågar finns att tillgå. 

Tron på att samhället kan (och bör) lägga livet till rätta för medborgarna har minskat och övergått i en tro 

på marknadskrafterna och den starka individen som ska välja på den fria marknaden.  

Giddens (1991) beskriver hur den ökade frihet individen har att själv skapa sitt liv vilar på just val – hur 

vill jag leva mitt liv? Ju mer upplösta de traditionella sammanhangen är – dessto viktigare blir valen för 

själva identiteten; det jag väljer säger mig och andra något om vem jag är och hur jag har valt att leva mitt 

liv! Individualismen och de fria valen kommer enligt Bragée (2011) till uttryck i bostadsproduktionen 

genom tillval, där kunden kan vara med (åtminstone symboliskt) och utforma bostaden genom val av 

vissa inredningsdetaljer som skåpluckor, kakel och fondtapeter.  

 

 

Kunderna och livsstilarna – några exempel 
 

Skanska är ett av de bolag som arbetar med specifika kundgrupper vid utvecklingen av projekt - grupper 

som kan tänkas ha råd och intresse av att köpa en nyproducerad bostad. I kartläggningen undersöktes 

respektive grupps livsstil, resvanor, drömmar och önskemål, medievanor och fritidsintressen. Den 

uttalade strategin är att inrikta sig mot medelinkomsttagare i nyproduktionen, istället för kunder med höga 

inkomster som tidigare. Åtta olika grupper har identifierats (Bradley, 2005):  

 

 

SINGEL PINGEL – heltidsarbetande singlar i åldern 20-40 år, utan barn. Vill bo i lägenhet 

centralt. 

DINKIES – heltidsarbetande par utan barn, vill bo i bostadsrätt centralt. 

STADSFAMILJEN – Svensson, gifta/sambopar med barn, obekväma arbetstider och en bil. Vill 

bo i villa eller lägenhet. 

GODA GRANNAR – den klassiska Kärnfamiljen. Barnfamilj med relativt goda ekonomiska 

förhållanden, där familjen kommer före karriären. Har en bil och vill bo i villa, radhus eller parhus; 

viktigast är att området är barnvänligt, grönt och tryggt. 

VILLAFOLKET – akademiker, par med goda inkomster och två – tre barn. Vill bo i villa och vill 

själva kunna utforma boendet som de vill ha det. Viktigt med bra skolor i området. 

BUSINESS CLASS – familjer med hög mycket hög utbildning och inkomst, har två bilar och 

fritidshus. Söker ett representativt boende, vilket gör områdets status viktigare än själva huset. 
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GOLDEN AGE – kulturintresserade par med utflyttade barn, i åldern 50-60 år. Säljer villan för att 

flytta till en mer lättskött lägenhet, gärna mer centralt och med balkong. 

OPALER – pensionärer med god ekonomi, vill bo i lägenhet med en gärna inglasad balkong eller i 

markplan med egen trädgård. Vill bo nära service och kommunikationer. 

 

 

En intressant följdfråga är ju då såklart vilka grupper som inte räknas in bland de potentiella kunderna; 

och dessa finns kategoriserade - Studenterna, Unga Familjen, Familjedrömmarna, Eurosport & 

Tobak och Bidragssökarna – vilka tillsammans beräknas utgöra ungefär 40% av befolkningen (!). I 

artikeln påpekas från Skanskas sida att det är allmännyttans uppgift att lösa dessa gruppers bostadsbehov, 

även om det börjar komma privata initiativ för att bygga till lägre kostnader. (Bradley, 2005) 

Också mäklare använder livsstilsbegreppet, troligen för att ge en bild av områdets karaktär. Urklippen 

nedan är hämtade ur prospekt vid försäljning av bostadsrätter (Svensk fastighetsförmedling, 2011) och 

tidningsrubrikerna kommer från DN (2011): 
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I nästa del – Hej Verkligheten - tittar jag närmare på hur tendenserna ovan kommer till uttryck i 

nyproduktionen genom en fallstudie av fyra aktuella projekt; vilken bostad byggs idag och hur 

presenteras de liksom den bild av livet som är tänkt att levas däri? Fallstudien ligger till grund för den 

efterföljande analysen och diskussionen om dagens bostad och samtidens ideal.  
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Hej Verkligheten  
 

 

Skanska presenterar och bygger nytt 

 

Vi bygger välfärd varje dag, säger Skanska.  

Och allt vi gör kan du ta och se på. 

 

Skanska är en av de stora aktörerna på den svenska byggmarknaden. Kärnverksamheten består av att 

utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö vi lever i. Vidare beskriver företaget att de skapar 

hållbara lösningar, med en strävan att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik – 

samtidigt som de strävar efter att maximera Skanskas avkastningspotential; det övergripande målet är att 

skapa värden för kunder och aktieägare. Skanska har förnärvarande sju projekt färdiga för försäljning i 

Stockholm och av dessa har jag valt att titta närmare på två: Iskristallen på Kungsholmen och 

Linabergskajen i Bromma. (Skanska: 2011) 

 
Har du hittat hem? frågar Skanska.  

Oavsett var i livet du befinner dig, är chansen stor att vi har vad du 

söker! 

 

 

 

Iskristallen – ett spännande kvarter mitt i händelsernas centrum 

 

 

Det är lätt att bli förälskad i livet på Kungsholmen, skriver Skanska. Det 

är kanske här ditt nya liv börjar? 

 

Kvarteret Iskristallen ligger på Kungsholmen, precis intill Fridhemsplan. Området beskrivs som ett 

spännande storstadskvarter, som trots det centrala läget erbjuder lugn och ro – liksom en skön och 

kontinental känsla. Stadens caféer, restauranger och gym finns om hörnet, samtidigt som naturen är nära; 

här kan du grilla i parken, spela fotboll och ta dig ett eftermiddagsdopp. Skolor och barnomsorg är lika 

nära som allt annat och bilen kommer snart att visa sig vara överflödig.  

Projektet består av tre hus och totalt 168 bostadsrätter, vilka beskrivs som ljusa och toppmoderna. 

Lägenheterna har 1,5 - 5 r o k och priserna varierar mellan 2 400 000 till 8 900 000 SEK. I 
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projektbeskrivningen för Iskristallen beskriver företaget att de kontinuerligt genomför 

kundundersökningar, för att ta reda på vad som efterfrågas – för att sedan bygga det som kunderna vill ha. 

Genom dessa undersökningar vet de att köket är hemmets viktigaste rum, att balkongen ska vara 

tillräckligt stor för att det ska gå att äta middagar där om sommaren och att de flesta vill ha egen 

tvättmaskin för att slippa boka tid i den gemensamma tvättstugan. De uppmanar kunderna att utforska och 

själva fundera över hur de vill ha det.  

Projektets minsta och billigaste lägenhet, en 1,5:a på fjärde våningen (49 kvm, 2 400 000 SEK), beskrivs 

som ljus och härlig och med en planlösning som är öppen med kök och vardagsrum i ett. Balkongen nås 

från köket/vardagsrummet och fungerar varma dagar som ett extra rum – perfekt för frukost i det fria och 

lata dagar i solen. Köket är utrustat med bland annat diskmaskin och inbyggd mikrovågsugn, och 

induktionshäll kan väljas till för snabbare och smidigare matlagning. Det ljusa badrummet är utrustat 

med både tvättmaskin och torktumlare. 

 

                        

 

 

De övriga lägenheterna har i princip samma beskrivning, där några tillägg tillkommer för de större. Till 

en ljus och härlig fyra med stor terass (90 kvm, 4 800 000 sek) har familjen och de goda vännerna 

kommit till; varma dagar kan barnen leka i det fria och de goda vännerna kan grilla kvällen lång. 

Planlösningen är öppen, men här är vardagsrummet och köket därtill smakfullt integrerade. Lägenheten 

har även ett extra badrum, vilket minskar stressen på morgonen då alla ska iväg till jobb och skola. 
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Till en av de mest exklusiva lägenheterna (126 kvm, 8 900 000 sek), den underbara etagevåningen med 

tre balkonger och fönster i fyra väderstreck, beskrivs vardagsrummet/köket som de sociala ytorna i 

mitten av lägenheten. I övrigt är det samma frukost i det fria och lata dagar i solen som för de mindre 

lägenheterna. Utsikten är strålande. Vidare står att etagelägenheterna har det lilla extra och att nästan 

ingen tid alls behöver läggas på tillval – du kan koncentrera dig på att endast välja färg på väggar och 

kakel. 
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Linabergskajen - en ny, spännande stadsdel designad för livsnjutare!  

 

 

Vill du ha en aktiv fritid? frågar Skanska.  

Då är Annedal ett perfekt ställe att bo på! 

 

 

Linabergskajen, tio minuters gångväg från Sundbybergs centrum, är en del av en ny stadsdel som håller 

på att växa fram i Bromma - Annedal. Området beskrivs som naturnära, med goda möjligheter till en 

aktiv fritid med utomhusgym om knuten och cykelavstånd till City. Hemsidan pryds med sportutrustning 

och människor som gör aktiva saker utomhus. I ett av husen planeras ett Ur och Skur-dagis i samarbete 

med Friluftsfrämjandet, till vilket de boende sägs har förtur. De 47 lägenheter som idag (mars 2011) är 

klara för försäljning är den första etappen av de toppmoderna och energieffektiva bostäder som Skanska 

bygger i området. Lägenheterna har 2 – 5 r o k, 40 – 120 kvm och priserna ligger mellan 1 340 000 - 4 

590 000 SEK. Framför allt byggs tvåor; storleksfördelningen är 24 st 2:or, 10 st 3:or, 6 st 4:or och 7 st 

5:or. 

2:orna ligger på mellan 40-51 kvm. Den billigaste och minsta 2:an (40 kvm, 1 340 000 SEK) ligger på 

fjärde våningen och beskrivs som ljus och toppmodern med fönster i två väderstreck. Även här beskrivs 

balkongen som ett potentiellt extrarum – perfekt för frukostar eller lata dagar i solen. Tillval benämns 

särskilt; till köket kan induktionshäll även här väljas till för snabbare och smidigare matlagning, liksom 

andra köksluckor – eller en snygg fondtapet till varadagsrummet. Öppet samband mellan kök och 

vardagsrum.  

En mer påkostad trevlig 2:a med balkong i västerläge (52 kvm, 2 340 000 SEK) ligger på åttonde 

våningen och har en oslagbar utsikt i tre väderstreck. Här har det sociala livet fått plats; på balkongen ska 

man njuta av mysiga middagar och lata soldagar med vänner och familj. Öppen planlösning.  
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I en ljus och rymlig trea med balkong i västerläge, (85 kvm, 2 690 000 SEK) bekrivs rummens 

användning utförligt; det största sovrummet har plats för både dubbelsäng och dator, medan det mindre är 

perfekt för barnen – eller som arbetsplats/gästrum. Planlösningen är öppen, men möjlighet finns att sätta 

upp en avskiljande vägg mellan kök och vardagsrum. Liksom tidigare nämns tillvalen och den tidigare 

nämnda fondtapeten.  Inga fyror eller femmor finns beskrivna på hemsidan. Samtliga lägenheter i 

projektet har öppet samband mellan kök och vardagsrum. 
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HSB presenterar och bygger nytt 
 

HSB – Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening - är en medlemsägd, kooperativ organisation 

som bygger och förvaltar bostäder i hela landet. HSB bildades 1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm, 

med syfte att bygga och förvalta »bra och prisvärda bostäder åt medlemmarna«. HSB var aktiva i 

utvecklingen av den moderna bostaden under 1920- och 30-talet; sopnedkastet och den gemensamma 

tvättstugan är båda HSB-uppfinningar.  Sedan starten har HSB byggt nästan en halv miljon bostäder, 

vilket gör dem till den enskilt största bostadsproducenten i Sverige. Produktionen sjönk avsevärt efter 

bostadsmarknadens avregleringar på 1990-talet.  

HSB har förnärvarande 6 projekt på gång i Stockholms kommun, varav tre är aktuella för försäljning 

(Telefonplan, Värtahamnen och Hökarängen) och tre är under bearbetning (Norra Djurgårdsstaden, Blåsut 

och Sköndal). Lägenheterna i Sköndal blir kooperativa hyresrätter, övriga projekt är bostadsrätter. (HSB, 

2011) I fallstudien tittar jag på projektet Pianofabriken, vid Telefonplan.  

 

                                  
 
 Bild 9: HSB var aktiva i utvecklingen av den moderna bostaden under 1920- och 30-talen (HSB, 2011)                                                      
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Brf Pianofabriken – någonting händer här 

 

 

Maskinerna har tystnat för gott, berättar arkitekten.  

Nu är det din tur att ta över lokalerna i designstaden. 

 

 

I kvarteret Tvålflingan vid Telefonplan bygger HSB 45 lägenheter i en gammal piano- tillika tvålfabrik 

från 1917, vilket beskrivs som en spännande blandning mellan gammalt och nytt. I beskrivningen av 

området framhålls dess växande stadsmässighet och popularitet; ...en resa som fler och fler Stockholmare 

gör allt oftare. Och anledningarna är flera. Restaurang Landets uteservering är full; där trängs stammisar 

med Konstfacksstudenterna. Ett anrikt bageri (Söderbergs bageri) nämns i beskrivningen, liksom det 

obligatoriska sushistället och Designens Hus. Vidare beskrivs den service som finns i området – skolor 

och förskolor för barn i alla åldrar, gym, apotek och bibliotek – liksom närheten till naturen; enkelt att ta 

ett kliv ur stadsmiljön och plötsligt befinna sig mitt i naturen. 

Lägenheterna är fördelade på tre trapphus och kommer att ha 1 – 3 rum och kök, där några av tvåorna och 

treorna kommer att kunna byggas om till treor respektive fyror. Flera av lägenheterna ritas med loft och 

takhöjd upp till 4 meter – samt stora fönster vilket ger ett härligt ljusinsläpp. Högst upp i varje hus 

planeras vindsvåningar med terasser och takkupor. Inflyttning sker i december 2011 och alla utom två 

lägenheter – båda vindsvåningar - är sålda (mars 2011).  

              

              

 

I en bilaga som finns att hämta på hemsidan beskrivs projektet mer ingående. I bilagan beskrivs även 

arkitektens arbete med byggnaden, vilket sägs ha börjat för flera år sedan. De stora utmaningarna var att 

ta vara på ljuset och de industriella detaljerna från fabriken – något som kommer att ge varje lägenhet sin 

unika charm. De flesta planlösningarna blir öppna och ljusa. Badrummen inreds med kakel och klinker, 

liksom tvättmaskin och torktumlare. Köken utrustas med spishäll, ugn, inbyggd micro och diskmaskin. 

Samtliga lägenheter har genomgående parkettgolv, oljad ek.  Individuell mätning av elförbrukningen, 

vilket motiveras med att du betalar för det du förbrukar, oavsett hur mycket din granne väljer att slösa. 

Gården beskrivs som lugn, med balkonger, uteplatser och terasser. 
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Under fliken Inredning beskrivs grundinredning – Inredarens val - för husets samtliga lägenheter 

detaljerat. Vidare står att möjlighet att sätta personlig prägel och standard på lägenheterna kommer att 

erbjudas genom en tillvalslista, där bland annat beslag, golv- och väggmaterial kan ändras. 

  

                     

 

 

Objekt nr 29 – en unik vindslägenhet med terrass, takkupa och takfönster – har två rum och kök (94 kvm, 

4 544 100 kr, avgift 4547 kr/mån.) och öppen planlösning mellan kök och det stora vardagsrummet. 

Terassen i väster nås från vardagsrummet. Sovrummet beskrivs som stort och med takkupa, och här finns 

också en stor klädkammare med linneskåp. Genomgående parkettgolv och vitmålade vita gipsväggar. 

Utrustning i kök och badrum som beskrivet ovan – helkaklat och inbyggt. Vita kökssnickerier. 

Badrummet framhålls som stort, utrustat med praktiska överskåp, spotlights med dimmer, 

komfortgolvvärme – och en inbyggd spegel: en snygg detalj är den infällda spegeln med måtten 20 x 180 

cm. Vitt kakel.  

Objekt nr 15 – en stor vindsvåning med terrass i väster – har tre rum och kök (98 kvm, 4 686 900 kr, 

avgift 4770 kr/mån.) och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Lägenheten har två stora 

sovrum med takkupor och garderober. Här nås terassen från vardagsrummet och köket, i övrigt som tvåan 

beskriven ovan.  
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2 r o k, 94 kvm   3 r o k, 98 kvm 
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Svenska Bostäder presenterar & bygger nytt 
 

 

Jättebra läge,  säger Svenska Bostäder.  

Ljust & fräscht.4 

 

Svenska bostäder äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stockholm och är Sveriges största 

fastighetsföretag. Företaget köptes av Stockholms stad 1947 och byggde lägenheter i egen regi fram till 

slutet av 1970-talet; framför allt har lägenheter byggts i stadens förorter (1950-tal: Vällingby, Hässelby, 

Bredäng och Tallkrogen, 1960- o 70-tal: Akalla, Hjulsta, Husby och Akalla). Under 2000-talet har 

nyproduktionen av hyresrätter kommit igång på nytt, samtidigt som debatten har dominerats av 

utförsäljningen av det redan befintliga beståndet. Samtliga bostäder förmedlas via stadens 

bostadsförmedling. Svenska Bostäder har (mars 2011) 1 250 nya hyresrätter på gång. Nyproduktionen 

sker i Annedal, Blackeberg, Husby, Södra Hammarbyhamnen, Tensta och Vällingby. (SB, 2011) 

 

 

Kvarteret Kulla Gulla– nära till pulserande stadsliv och lekfull natur! 

 

Svenska Bostäder bygger 300 av de drygt 2000 lägenheter som är på väg att byggas i den framväxande 

stadsdelen Annedal i Bromma. Området beskrivs som natur- och parknära; där parkerna anläggs för 

allmän samvaro - men även för rekreation, promenader och aktiviteter som sport, lek, spel och teater. 

Kommunikationer, tillgänglig service liksom skolor och barnomsorg beskrivs sakligt i 

projektbeskrivningen. För natur och fritid finns utbudet punktat i en lista, där trygga gång- och cykelstråk, 

aktivitetspark för ungdomar och park med motionsredskap för äldre personer är några exempel. Från 

hemsidan finns länkar till Facebook-grupp, stadens information om området och en sida för boende i 

området, där de olika byggbolagen presenteras. Staden framhåller området som ett område för barn i alla 

åldrar.   

                      

                  

                                                             
4 Leveau, 2011 
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Kulla Gulla är den första av tre etapper i Annedal. Projektet består av 127 lägenheter, varav två hus om 32 

lägenheter byggs med passivhusteknik. Lägenheterna presenteras endast kort, där det står att samtliga har 

genomgående parkett, tvättmaskin, badkar och tillgång till balkong eller markterass. Framförallt byggs 

treor i projektet. Enligt de planritningar som finns presenterade är de flesta lägenheterna ritade med öppet 

samband mellan kök och vardagsrum. Fyrorna är ett undantag; här ligger kök och vardagsrum i 

anslutning till varandra, men de är skiljda åt med en innervägg.  

 

 

                 

 

3 r o k, 76,5 kvm    4 r o k +, 99,5 kvm 
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Analys 
 

I uppsatsen utgår jag från att bostaden är en del av en vidare livsstilsdiskurs. I fallstudien har jag tittat på 

hur de olika projekten beskrivs, vem dessa beskrivningar verkar vända sig till och vad de kan tänkas säga 

om ideal och förväntningar vad gäller bostaden, men också om vad som är ett gott (lyckat) liv idag. Jag 

har också tittat på själva bostaden, planlösningarna. Utifrån dessa iakttagelser diskuterar jag sedan den 

vidare frågeställningen om bostaden, samtiden och idealen under de teman som följer, liksom i den 

avslutande reflektionen. 

 

Språket och mottagaren 
 

I beskrivningarna av projekten skiljer sig företagen åt språkligt. Alla tre bygger bostäder, men sedan 

skiljer de sig åt: Skanska säljer, HSB säljer och förvaltar medan Svenska Bostäder hyr ut och förvaltar. I 

den post-industriella ekonomin laddas produkter med symboliska värden och det handlar om mycket mer 

än själva produkten, om att sälja in en hel berättelse – en livsstil (Bell & Hollow, 2005). Inledningsvis 

tittar jag därför på berättelsen om bostaden och det liv som förväntas följa med den; vem berättar och 

hur? Vad lyfts fram som kvaliteter? Vem skulle mottagaren kunna tänkas vara?  

 

Fantastiskt härligt! 
 

Skanska är det företag i studien som har de mest målande beskrivningarna; lägenheterna är härliga och 

underbara, vännerna goda och utsikten strålande! De förmedlar bilden av en lycklig semestertillvaro med 

långa frukostar och lata dagar i solen – här kan du ta dig ett eftermiddagsdopp och grilla i parken! 

Beskrivningarna är också mer ledande än de övriga; här kan du göra det eller det och det här rummet är 

perfekt för barnen.  

Vem verkar projekten vända sig till? Företaget har som strategi att rikta sig mot medelklassen (Bradley, 

2005) och målgruppen verkar bred snarare än nischad; alla som vill bo centralt – och som kan betala för 

det. Oavsett var i livet du befinner dig är chansen stor att vi har vad du söker! lovar de. Beskrivningarna 

skiljer sig därtill något åt för de olika objekten i husen liksom mellan projekten (Iskristallen och 

Linabergskajen). Iskristallen är av naturliga skäl mer innerstadsbetonat än Linabergskajen, där 

beskrivningarna är mer sakliga och ledande, vilket för tankarna till familje- och friluftsliv. I innerstan är 

läget det yttersta argumentet. 

 

Unikt & hippt 
 

HSB framhåller framför allt Pianofabrikens unika karaktär och slående i beskrivningen är att det känns 
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väldigt hippt; en före detta piano-/tvålfabrik som blir lägenheter lite utanför stan, kan det bli mer rätt? Det 

lokala surdegsbageriet och Restaurang Landet, vars uteservering är full av stammisar och 

konstfacksstudenter, används för att beskriva områdets karaktär. Den växande populariteten framhålls, 

men det är ändå fortfarande unikt; fabrikerna har tystnat, nu är det Din tur... vilket för min tanke till de 

gentrifieringsprocesser i städer där den kreativa klassen flyttar till mindre populära områden som därefter 

ökar i popularitet; bohemerna är redan på plats, kom hit medan du kan! Lägenheterna är därtill dyra, stora 

och har få rum samtidigt som det påpekas att de lätt kan byggas om och få ytterligare ett. Detaljerna från 

den forna fabriken ger varje lägenhet en unik charm. Kanske vänder de sig till unga par med två bra löner 

men ännu inga barn? Så kallade dinkies. 

 

Sakligt verklighetstroget 
 

I Svenska Bostäders beskrivning av kvarteret Kulla Gulla är språket genomgående ett annat; även namnet 

tyder på att kvarteret inte är riktat till det hippa klientelet, utan kanske snarare mot barnfamiljer och äldre. 

Beskrivningarna är sakliga och uppriktiga; det här är vad vi erbjuder här. Trygga gång- och cykelstråk, 

aktivitetspark för ungdomar och träningsredskap för äldre. Allmän samvaro och aktiviteter som sport, 

lek, spel och teater istället för grillkvällar med goda vänner och lata dagar i solen. En punktlista används 

för att redogöra för de fritidsaktiviteter som finns i närheten.  

 

Idealen/Det goda livet 

 

Urbant – men framför allt naturnära 
 

Stad och natur, Stockholms främsta kvalitet och varumärke? I projekten framhålls urbaniteten – eller 

närheten till den – men naturen får minst lika mycket utrymme. Iskristallen är det mest centralt belägna av 

projekten och här betonas det urbana storstadslivets kvaliteter särskilt; goda kommunikationer och allt 

vad staden har att erbjuda – men med naturen om hörnet.  Det samma gäller Pianofabriken vid 

Telefonplan – hyfsat nära stan och allt mer stadsmässigt, samtidigt som det är enkelt att ta klivet ut i det 

gröna. Både stadspuls och rekreation, man ska inte behöva välja bort något.  

Kvarteret Linabergskajen, som ligger något mindre centralt, beskrivs framför allt som naturnära; 

möjligheterna till en aktiv fritid utomhus betonas i bilder och text – utomhusgym, Ur & Skur-dagis och 

bilder på kajaker, ryggsäckar och sportiga människor i bakgrunden. Fantastiska friluftsområden i 

närheten - och cykelavstånd till city. Också Kulla Gulla framhålls som natur- och friluftsnära, men sakligt 

som i övrigt. Här framhålls däremot närområdet som ett alternativ för den som inte vill ta sig in till city. 
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Som  semester nästan jämt 
 

Ledigt, socialt och lyckligt är den bild av livet som särskilt Skanska beskriver. Området Iskristallen sägs 

ha en skön kontinental känsla – och det är därtill alltid sommar; här grillar man i parken, spelar fotboll 

och tar sig ett eftermiddagsdopp. Uterummen är en del av lägenheten och är tänkt att fungera som ett 

extrarum när det är varmt – det vill säga tre fyra månader om året. Den kontinentala känslan skulle också 

kunna inläsas i bilderna av det liv som ska levas inne i lägenheterna; det är långa frukostar och lata dagar 

i solen på balkonger och terasser, liksom middagar med goda vänner och familj.  

Generellt är det fritiden som beskrivs - som friluftsaktiv, urban eller avslappnat social. Vardagspusslet 

tittar in endast i form av sakliga beskrivningar om närhet till kommunikationer och service.  Också 

hemmet beskrivs som en plats för umgänge och fritid, men det aktiva livet där utanför är ändå viktigt; två 

badrum minskar stressen när alla ska iväg samtidigt, matlagningen kan göras snabbare och smidigare 

genom vissa tillval i köket. En frizon, i en aktiv urban tillvaro.  För de allra flesta är det ju i och för sig 

den lediga tiden som spenderas i eller omkring hemmet, men utöver det säger det något om vad ett 

(lyckat) liv förväntas innehålla. Om det tidigare var arbetsmoral, flit och skötsamhet som värderades högt, 

är det kanske tid och möjlighet att vara ledig som är status idag?  

 

 

När kunden själv får välja – fritt & skräddarsytt  
 

Projekten vänder sig överlag till individer: Är det här ditt nya liv ska börja? Vill du ha en aktiv fritid, 

perfekt för dig som vill bo i händelsernas centrum - även i beskrivningarna till lägenheterna med 5 rum o 

kök; tidigare var familjen i centrum för såväl politiken som de bostäder som blev resultatet av den. Därtill 

erbjuder samtliga företag tillval, en möjlighet för kunderna/de boende att själva vara med och välja delar 

av inredningen, att sätta personlig prägel på den nybyggda bostaden. Skanska uppmanar dessutom 

kunderna att fundera på vad de vill ha och påpekar att de genomför undersökningar, för att sedan bygga 

det kunderna vill ha – vilket är just vad det bostadspolitiska målet beskriver. Många företag jobbar idag 

med så kallad co-creation, där kunderna delvis är med i utformningen av produkter, vilket för bostadens 

del än så länge handlar om tillval (Bragée, 2011). 

Tendenserna tolkar jag som uttryck för individualiseringen och marknadsanpassningen, att företagen 

måste – åtminstone symboliskt – vara känsliga för människors önskan att själv kunna påverka sin bostad. 

Eller, för att referera till Giddens (1991); att den ska passa individens idé om sig själv och den egna 

livsstilen. Samtidigt verkar det ha blivit lyxigt att slippa välja? I Iskristallens mest påkostade 

etagevåningar påpekas att här är (nästan) allt redan bra; du ska inte behöva lägga tid på tillval – utan 

kunden kan lugnt fokusera på att endast välja färg på kaklet. En annan iakttagelse är att Skanska inte 

nämner tillvalen uttryckligen i Iskristallen, medan den snygga fondtapeten och andra tillval tittar fram i 

Linabergskajen; i innerstan är läget försäljningsargumentet framför alla.  
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Bostäderna  

 

Öppna 
 

Det är tydligt att den bostad som byggs idag har öppen planlösning. Förutom Svenska Bostäders 

undantagsfall där köket/vardagsrummet delvis är avskiljda, är samtliga lägenheter byggda med öppet 

samband mellan kök och vardagsrum. I undantagsfallen ligger köket och vardagsrummet ändå i 

anslutning till varandra. Lägenheterna domineras av den öppna ytan som de båda rummen tillsammans 

utgör, medan sovrummen är relativt små. Den öppna ytans dominans är mer påtaglig bland 

bostadsrätterna och det är också i beskrivningen av dem som öppenheten uttalas. Skanskas beskrivning är 

även här mest målande: här är köket och vardagsrummet smakfullt integrerade och de beskrivs som 

sociala ytor i bostadens mitt, medan HSB endast konstaterar att planlösningarna är öppna och ljusa och 

SB inte säger något om det alls. 

Och ja, den öppna planlösningen är en av de allra vanligaste plantyperna som byggs idag. Maja Willén 

(2011) menar att den öppna bostaden har blivit ett ideal bland bostadsbyggare liksom ett viktigt 

säljargument när efterfrågan styr bostadsproduktionen. Den öppna bostadens rymd och sociala kvaliteter 

framhålls ofta som argument, liksom dess ekonomiska fördelar då den öppna planlösningen sparar 

kvadratmetrar. I vissa fall innebär öppenheten i dagens bostäder att dörrar har slopats mellan hall, kök och 

vardagsrum – i andra att kök och vardagsrum smält samman till en sammanhängande yta. 

Vardagsrummet/köket fungerar också som genomgångsrum till övriga delar i lägenheten. Utvecklingen 

bryter med funktionalismens funktionsuppdelade bostadsplaner, vilka har varit dominerande i 

bostadsproduktionen under stora delar av 1900-talet. (Eriksson, 2007)  

Plantyper med mer eller mindre öppna samband har dock förekommit då och då under 

bostadsbyggnadshistorien, men det var inte förrän under 1990-talet som de slog igenom på allvar i 

samband med att bostadsnormerna slopades och bostadspolitiken tog en markandsliberal riktning. 

(Willén, 2011). I byggnormerna fanns krav på neutrala förbindelser mellan rum, vilket innebar att 

samtliga rum i lägenheten skulle kunna nås från ett rum som inte hade någon annan funktion – till 

exempel en hall/entré eller en korridor. Genom att nyttja köket/vardagsrummet som genomgångsrum kan 

kvadratmetrar och därmed kostnader sparas (Eriksson, 2007); ekonomiskt fördelaktigt när de 

bostadsbyggande bolagen drivs av höga vinstkrav.  

Eva Björklund (2000) beskriver den öppna planlösningen som det senaste skedet i utvecklingen av synen 

på bostaden och kopplar den till den kris bostadsbyggandet hamnade i efter miljonprogrammet. Krisen 

skulle lösas med föreställningar om nya, mer glamourösa (Dallas-inspirerade) livsstilar och den öppna 

planen passande för ändamålet; att kliva rätt in i bardisken var något helt annat än den livsstil som 

förknippades med de storskaliga bostadsområdenas ofta elementbyggda lägenheter. Vidare skriver 

Björklund att en tydlig tendens var en uppdelning i å ena sidan krympta, trånga lägenheter och å andra 



43 
 

sidan mycket stora lägenheter, där tjusighet var viktigare än praktisk användbarhet; något som bryter 

tydligt med bostadsnormerna och funktionalismens filosofi. Försöken att luckra upp den 

(funktionalistiska) bostadsutformning som varit norm ledde tillsammans med den ekonomiska nedgången 

till stora förändringar i byggandet i början av 1980-talet, där resultatet alltså blev att lägenheter med 

öppna planlösningar introducerades både som en mindre variant och en lyxigare sådan med den stora 

salongen i fokus; öppen planlösning åt alla! Björklund (2000) menar vidare att den öppna bostaden idag 

speglar borgerliga ideal eftersom salongen – den representativa delen - dominerar bostadens ytmässigt 

och visuellt.  

 

... & ljusa 
 

Generellt är det hög materiell standard; helkaklade badrum, parkett och egen tvättmaskin ingår i 

grundutbudet i såväl hyres- som bostadsrätt. Bostäder beskrivs vidare som ljusa; Pianofabrikens stora 

fabriksfönstren ger fantastiska ljusinsläpp, har vitmålade vita väggar, vitt kakel och vita kökssnickerier, 

Iskristallens och Linabergskajens lägenheter är alla härliga och ljusa. Svensksa Bostäder är här som i 

övrigt sakliga; det här är vad som finns i lägenheten och det här är vad du kan välja till. Deras lägenheter 

känns generellt genomtänkta med förråd i alla lägenheter, ibland även klädkammare. Garderober i 

sovrummen och fönster i alla rum – vilket inte alltid är fallet i Skanskas projekt. 1,5:an nedan beskrivs 

som övriga lägenheter som ljus och härlig, men har enligt planritningen väldigt få fönster; notera att både 

sov- och badrum är utan.  

 

                           

 

Lägenheten väcker också frågan om rumsindelning; vad räknas egentligen som ett rum idag? Passar 

tänkande i x rum och kök när vardagsrummet och köket har blivit ett och samma rum? Frågan är ju var 

gränsen ska dras mellan de båda rummen. Och egentligen har väl 1,5:an ovan ett halvt rum (det lilla 

sovrummet som saknar fönster och därför inte kan räknas som ett helt rum) och ett stort kök – alltså 0,5 

rum och kök?  
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Alltid roligast i köket 
 

Köket har en central plats i den moderna öppna bostaden; det är väl synligt och det är också här det 

sociala livet förväntas utspela sig; den stora ytan kan dukas till fest och för långa middagar med vänner 

och familj. Matlagning har gått från att vara husmoderns ensamma syssla till att vara trendigt och socialt, 

något man dessutom kan göra tillsammans med gästerna. Samtidigt äter vi mer utanför hemmet än 

tidigare. IKEA och SIFO (2011) har kommit fram till att köket är det nya offentliga rummet - rummet för 

middagar, djupa samtal och avslappnat umgänge. Köket är mer avslappnat och fritt från förväntningar än 

det som en gång var finrummet/salongen/vardagsrummet.  

Att umgås i köket är dock en folklig tradition i Sverige. Den svenska bostaden har utvecklats från en 

bostad med endast ett rum kring en eldstad, det som då var köket. Därefter lades förstugan till, som en 

klimatsluss mot väder och vind. Nästa steg var enkelstugan där en sovkammare avskildes, följt av 

parstugan som fick ett rum till för kalas - föregångaren till finrummet.  När de lantliga bostadsformerna 

flyttade in till byarna uppkom en blandning som befäste det svenska bostadskökets ställning som 

hemmets hjärta: en enkelstuga till formen, men bestående av ett rum/finrum och kök. Folk envisades med 

att bo i köket för att kunna hålla med ett finrum, vilket var ett försök att ta efter det borgerliga 

bostadsidealet där salongen – den representativa delen - var i centrum. Vanan att bo i köket har varit utsatt 

för diverse fostringsförsök under bostadshistoriens lopp. Funktionalisterna krympte köken för att få folket 

att sluta envisas med att ha ett finrum, då det ansågs irrationellt beteende bland arbetarna. (Björklund, 

2000) 

Möjligheten att göra köket mer socialt – eller snarare mindre ensamt för kvinnan – genom att få det att 

innefatta även vardagsrummets funktioner diskuterades dock redan på 1940-talet; i Westholms bibel 

(1942) stod att läsa att om köket och vardagsrummets funktioner fördes samman, skulle bostadsyta kunna 

sparas samtidigt som husmoderns köksarbete skulle bli mindre isolerat. (Rudberg, 1980) Då verkar det ha 

varit en fråga om att flytta in vardagsrummets funktioner i köket; idag har ju istället köket flyttat ut i 

vardagsrummet, i den representativa, offentliga sfären.  

 

Två rum och kök  
 

Bostäderna nedan har samtliga två rum och kök; Pianofabriken till vänster, Iskristallen i mitten och ett 

1930-talsexempel till höger. Familjelägenheten från 1930 är ett smalhus med fönster i två väderstreck och 

hall som neutral passage till övriga rum. De övriga två har öppen planlösning. Vem bor här? Och hur 

använder man den stora ytan i Pianofabriken? Troligen är de avsedda för singlar eller par utan barn; den 

mindre tvåan är möblerad med enkelsäng och den genomsnittliga bostadskonsumtionen ligger runt 40 

kvm/person idag.  



45 
 

Tittar vi på de båda tvåorna om 42 kvm kan vi se att husets tjocklek spelar stor roll för utformningen; 

smalhuset var det ideala huset enligt funktionalisterna, då lägenheten fick dagsljus i alla rum. Idag byggs 

tjockare hus med den traditionella kvartersstaden som ideal, eftersom det är mer ekonomiskt lönsamt 

(högre exploateringstal) än smalhus. De tjocka husen innebär att lägenheten får en del utan fönster och i 

exemplet nedan har kök och toalett lagts i den mörka delen – hade planlösningen varit sluten skulle inget 

ljus nå in hit. Den öppna planlösningen skulle alltså också kunna vara ett sätt att få in ljus i lägenheter i de 

tjockare flerbostadshusen. 

 

                 

                  2 r o k, 94 kvm (2011)                            2 r o k, 42 kvm (2011)                        2 r o k, 42 kvm (1930) 

 

 

Hemma hos...?  
 

Lägenheten med fyra rum och kök i Iskristallen verkar vända sig till en barnfamilj: ...stressen på 

morgonen då alla ska iväg till jobb och skola. Däremot är det ont om förvaring, ingen klädkammare och 

endast inbyggda garderober i det stora sovrummet. Av ritningen att utläsa är det svårt att få in lösa 

garderober, utan att skymma fönster. Den lyxiga etagevåningen i samma projekt har fem rum och kök i 

två plan. Lägenheten skulle kunna bli en sexa, då ett av sovrummen enligt ritningen kan bli två separata 

sovrum med egen ingång och fönster. Storleken till trots är det ingenting i beskrivningen som skvallrar 

om att lägenheten är tänkt för en barnfamilj. Möblerad med dubbelsäng i två av sovrummen; 

övervåningen tänkt för besökande utflugna barn med familj?  

Linabergskajens lägenheter verkar vända sig till barnfamiljer i stor utsträckning; förtur till dagis för de 

som köper bostad i kvarteret utlovas (är det möjligt?) och de mindre sovrummen skulle kunna vara 

perfekta för barnen. Däremot byggs framför allt tvåor i projektet.   
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HSB:s lägenheter - en unik vindslägenhet och en stor vindsvåning – har stora sovrum, det stora 

vardagsrummet och stor klädkammare. Och stora är de; en tvåa på 94 kvm och en trea på 98 kvm – något 

helt annat än de bostäder de utvecklade åt arbetarfamiljer på 1920-talet.  

 

Ljust & Fräscht - livsstil 
 

Alla lägenheter beskrivs som ljusa och inredningen är väldigt vit; det verkar råda konsensus kring att vita 

väggar och minimalism är lika med god smak. Inredningen är ju också väldigt synlig i den öppna 

bostaden och Willén (2009) har liknat den vid en konsumtionsgenerator – en plats som genererar 

konsumtionsbeteenden; påkostad köksinredning bland annat. Utgångspunkten för uppsatsen är att 

bostaden är en del i en vidare livsstilsdiskurs, att den säger något om våra föreställningar om oss själva. 

Vita väggar skulle kanske kunna handla om att vara rädd för att sticka ut/en önskan om att passa in; ingen 

kan ju kritisera en vit vägg?  

Likriktningen kan också vara en konsekvens av att bostaden är ett investeringsobjekt, där den som 

renoverar och inreder en bostad vill vara säker på att få tillbaka pengarna och därför inte tar några galna 

risker. I artikeln Alexander är alltid på jakt efter en ny bostad (DN, 2011) beskriver Alexander hur han 

ständigt letar nya objekt på marknaden, hur han bostadsknarkar. Samtidigt har egnahemmet i Bromma 

renoverats från golv till tak, påkostat och vitt – men inte för att han själv och familjen ska trivas, utan med 

nästa köpare i åtanke.  

I artikeln Petra inreder för att må bra (DN, 2011) är bostaden en trygg plats i en värld i ständig 

förändring; att inreda och ta hand om hemmet ger lugn och en känsla av kontroll. Almqvist (2004) 

beskriver på samma tema hur hemmet verkar få en större betydelse som frizon, när individualismen och 

nätverkssamhällets krav på flexibilitet skapar individer med ett ständigt behov av återhämtning; av att dra 

sig inåt, hemåt. Individualismen håller på att rasa samman, säger Fredrik Lindström som kommentar till 

inredningshetsen (DN, 2011). Behovstrappan är uppfylld för oss Stockholmare, fortsätter han – och vi är 

fortfarande inte lyckliga. Och vad gör vi då? Kanske inreder vi. 

I Understanding Ordinary Lifestyles diskuterar David Bell & Joanne Hollow (2005) begreppet livsstil och 

dess relation till media. Författarna menar att den stora förekomsten av livsstilsmedia – däribland hem- 

och inredningstidningar - säger något djupare om de komplexa sociala och kulturella processer som 

skapar våra föreställningar kring god smak, status och oss själva. Men livsstil är inte bara en del av 

populärkulturen, påpekar författarna; begreppet är centralt  i det moderna konsumtionssamhället, där 

livsstilar konstrueras genom konsumtion av varor, varumärken, tjänster och beteenden/vanor.  
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Sammanfattande diskussion och några avslutande reflektioner 

 

 

Den bostad jag har tittat på i analysen är öppen och ljus – och det är nog ingen som bygger något annat 

idag. Ursprungstanken och ingången till projektet var att undersöka vilken bostad som byggs idag och 

vem/vilka den är utformad för. Längs projektets gång upptäckte jag att det framför allt byggs till synes 

lyxigare bostadsrätter – och genom fallstudiens upptäckte jag därtill att det endast byggs öppna 

planlösningar! Varför då? undrade jag. Vad kan tänkas ligga bakom och vad skulle kunna läsas in i 

utvecklingen från funktionsuppdelade planer till öppna sådana? Och där kommer undersökningen av 

bostaden, samtiden och idealen tydligare in i bilden.    

Den öppna planlösningen är sedan avregleringarna av bostadsmarknaden estetiskt och kommersiellt ideal; 

dess sociala, rymliga och samtidigt kvadratmetereffektiva kvaliteter framhålls som försäljningsargument 

och som livsstil – här kan det dukas för fest och vännerna är alltid många! Den öppna planen har slagit 

igenom både i de mindre, enklare lägenheterna där yta kan sparas genom att alla funktioner är i ett och 

samma rum och i de större, lyxigare där den stora, öppna ytan dominerar; det byggs alltså öppna 

planlösningar för alla.  

Köket har en central plats i den öppna bostaden och har gjort påkostad köksinredning allt viktigare; det är 

också i köket det sociala livet förväntas utspela sig. Den tillvaro som målas upp är ledig och lycklig - och 

särskilt hos Skanska är det alltid sommar. Fritid och ledighet framhålls som ideal, men det aktiva urbana 

livet där utanför betonas samtidigt; de som spenderar mycket tid hemma, till exempel på grund av 

arbetslöshet, tillhör ett annat segment än den medelklass bostäderna är byggda för. Generellt är 

nyproduktionen – som politiken ser ut - riktad mot människor med högre inkomster, eftersom bolagen 

själva bär produktionskostnaderna och vinstkraven är höga. Därtill är det genomgående hög standard i 

bostäderna – egen tvättmaskin, helkaklat badrum och parkett har blivit standard i såväl hyresrätt som 

bostadsrätt. Ljust & Fräscht, jättebra läge, sa Svenska Bostäder. Också.  

Projekten vänder sig vidare till individen, som också erbjuds att vara med och utforma den nya bostaden 

genom tillval; ett uttryck för individualismen och företagens känslighet för att männsikor själva vill sätta 

personlig prägel på inredningen. Samtidigt ser ju allt väldigt likadant ut? Det ska vara ljust, fräscht och 

öppet. Den öppna planen gör den fasta och den rörliga inredningen mer synlig, och det aktuella 

inredningsfokuset kanske kan sammankopplas med den. Att visa upp det man har och den man är. Att 

synas men också att se, att kunna ha överblick över det offentliga rummet där alla aktiviteter äger rum. 

Det är intressant är att den öppna, moderna bostaden förpackas och säljs som lyxig, när det egentligen till 

stor del tycks handla om att spara pengar. Vidare är det intressant att bostadsidealen är så likriktade, 

individualismen och det fria valet till trots. Därtill andas likriktningen i utbudet massproduktion, fokus på 

kvantitet. Miljonprogrammet fast i lyxigare förpackning och för några utvalda skikt? 
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Hursomhelst är det den öppna planen som gäller, och kanske passar den vår tid av utsuddade gränser, där 

allt pågår alltid och hela tiden – samtidigt som individen står ganska ensam; allt i samma rum, ständigt 

uppkopplad och aldrig vara ensam. En mer flexibel och öppen plan ersätter den funktionuppdelade, där 

var sak hade sin definierade plats – äta här och sova där – vilket också ställer frågan om vad som idag är 

ett rum. Fungerar den x rum och kök-indelning vi har vant oss vid när vardagsrum och kök har blivit ett? 

Post-kärnfamiljen är den öppna planen ett mer anpassningsbart alternativ för alla möjliga sorters familjer 

som växlar i storlek: 

 

 

 

På ett högre samhällsplan väcker analysen också frågor om behov; vem definierar dem och vilka är de, nu 

och då? Under folkhemmet definierades individens behov uppifrån och bostäder byggdes för att åtgärda 

ett akut samhällsproblem; idag vill vi inte ha det så och de förutsättningar bostadsbyggandet möter ser 

annorlunda ut. Det är individen som är ansvarig för sig och sitt och det är hushållens efterfrågan som ska 

styra bostadsproduktionen, inte staten. Men lyssnar marknaden till behoven? Och vem definierar dem? 

Som politiken och därmed produktionen ser ut, är byggandet inriktat mot ett segment med pengar och det 

är alltså medelklassens ideal som formar den moderna bostaden – och därmed staden vi planerar och 

utvecklar. De som har kan betala kan alltid göra sin röst hörd och få sin efterfrågan tillgodosedd. Frågan 

är vem som ritar bostäder åt Eurosport & Tobak eller Bidragssökarna, när också allmännyttan har 

affärstänk? Argumentet framför alla är att nyproducerade bostäder frigör billigare bostäder som redan 

finns i successionen och kanske är det så; men ytterst handlar det ändå om vem som definierar behoven 

och vem vi lyssnar på när staden planeras och utvecklas. 

Det är lätt avfärda samtida tendenser som ytliga och förkastliga; var och en sköter sitt – och viktigast av 

allt är individen och den bild av oss själva vi håller uppe inför andra, att det ser bra ut? Den individuella 

jakten på Lyckan och livsstilen, framför den stora massans behov. Ja, men samtidigt vill jag påpeka att 

jag inte ser det så enkelt som att det var bättre förr och jag hoppas att det inte verkar som om det är vad 

jag vill förmedla. Folkhemmet och dess bostäder har en volymmässig dominans i det svenska beståndet 

och de funktionalistiska bostadstankarna ligger många, mig inräknad, varmt om hjärtat. Därtill är 

tankarna från folkhemsperiodens bostadsproduktion och paroller som En god bostad åt alla! är lätta att ta 

för något givet positivt, i jämförelse med dagens bostadsproduktion. Och mycket var såklart bra, rentav 

fantastiskt. Men bakom den välmenande demokratiseringstanken finns många andra berättelser om en 

stark stat som ville rätta in alla i ledet, likrikta och uppfostra - och om en bostadsproduktion som byggde 

in samhällsklyftorna i stadsstrukturen, även om grundtanken någonstans var den motsatta. Synen på 



49 
 

bostaden, men också på människan, var om än så välmenande teknokratisk och instrumentell och det är 

en produktion som inte passar samhället som det ser ut idag. Jag vill vidare heller inte utmåla de stora 

byggbolagen som elaka kapitalister; som politiken och de ekonomiska villkoren ser ut är det väl snarare 

logiskt att de agerar som de gör? Jag vet inte hur en rättvis och demokratisk bostadsmarknad skulle 

utformas och det har heller inte varit min uppgift att ta reda på det inom ramen för den här uppsatsen; 

dess syfte är att fundera och väcka frågor kring dagens bostad och hur de ideal och föreställningar som 

finns kring den kan tolkas och förstås. Men frågan om individen vet vad som är bäst för individen måste 

jag ändå våga ställa; vet vi det? Vill vi alltid välja? Och summan av de individuella valen, blir det bra?  

Men trots att det kanske inte är – som politiken ser ut – byggbolagens ansvar att tänka på det allmännas 

bästa, borde nyproduktionen ändå visa vägen och våga vara nytänkande! Och så är det inte. Den 

ekonomiska och politiska verklighet som idag gäller för bostadsproduktionen är inte det enda alternativet, 

idealen skulle likväl kunna vara andra. När Sverige fortfarande var fattigt var ökad välfärd och tillväxt ett 

av bostadspolitikens främsta mål; idag borde vi istället minska vår resursanvändning och konsumtion, 

vilket har fått åtminstone teoretiskt genomslag inom samhällsbyggnadsområdet. Byggsektorn står för en 

stor del av samhällets energi- och resursanvändning - men samtidigt som byggbolagen utarbetar 

miljöprogram blir lägenheterna större och mer utrustade. Vad hände med kallskafferiet? Och den 

gemensamma tvättstugan? Och var finns de riktigt enkla boendealternativen?  

Flera av de större lägenheterna i projekten skulle kunna fungera bra för kollektiva boendeformer då 

storleksfördelningen mellan rummen är jämn - generellt små sovrum och en stor gemensamma ytan 

(köket/vardagsrummet)  - ett sätt att få ned både boendekostnader och resursanvändning. Mycket talar för 

kollektiv, tycker jag. Vi spenderar mindre tid hemma, samtidigt som hemmet blir större och inredningen 

verkar öka i betydelse; de lägenheter som byggdes för barnrika familjer på 1930- och 40-talen var ungefär 

lika stora som ett ensamhushålls bostad idag – och då gjordes det mesta hemma. Samtidigt ser 

familjekonstellationerna annorlunda ut och vuxna förebilder behöver ju inte nödvändigtvis vara en 

biologisk förälder. Att dela på resurserna är generellt en bra idé och något det måste underlättas för, rent 

formellt. Som lagstiftningen ser ut idag är det svårt för flera vuxna personer att äga något gemensamt och 

kollektiv är inte alls särskilt vanligt i Sverige, där produktionen också har varit inriktad på mindre 

lägenheter.  

Sammanfattningsvis är min känsla att det produceras väldigt likartade öppna och ljusa bostäder till en, i 

alla fall i Stockholm, väldigt hög kostnad. Det ska bli intressant att se om bostadsproduktionen på den fria 

marknaden kommer att ge en större spridning med tiden och om den gröna omställningen lyckas förändra 

vår syn på bostaden och boendet. Till sist har ju kommunerna ändå planmonopolet och därmed en 

förhandlingssituation som borde innebära att det mesta är möjligt, om bara det politiska modet och viljan 

finns. 
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Bild 10: Såhär vill vi inte längre ha det – vi vill bestämma själva. Hemmens forskningsinstitut mäter och räknar fram den goda 

bostaden, 1940-tal. Källa okänd. 
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