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Abstract 

If you ask any person for his opinion about “miljonprogrammet”, most would answer that it is 

the largest architectural failure in modern times. The housing shortage meant that numerous 

buildings had to be built quickly and the architecture was neglected. Today there is again a 

significant housing shortage, and the need to build many homes have quickly become a 

political priority issue. These homes should preferably be as cheap as possible. The risk is 

great that we in 50 years will view these buildings in a similar way that we look at the 

“miljonprogrammet” today. If we instead turn to the houses that were built in the 1920s these 

are still considered to be very beautiful and classic tastefulness. This type of house should be 

easy to replicate by simply building classic houses with pitched roof, simple details above 

windows and doors with a one-colored plaster facade. 

 

This work has been carried out in order to avoid falling into the same situation again. The aim 

was to prove that there is an increased willingness to pay for houses built around the 1920s. 

By proving that this is the case, we hope that the houses being built in the future will return to 

this classic tastefulness architecture which we believe will provide a more sustainable 

cityscape. 

 

The result has been obtained by several independent t-tests of sales in Södermalm and 

Östermalm, in central Stockholm, during the past five years. Interviews with architects, 

brokers and construction companies have also carried out to obtain a broader base and to see 

how professionals in the industry look at the issue. Literature has been used for further 

theoretical background. 

 

The conclusion has been obtained by compiling samples and interviews. The result was that 

there is a strong significant difference in the willingness to pay of properties built during the 

“miljonprogrammet” versus 1920. Where the 1920s houses sold for a much higher price. 
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Sammanfattning 

Frågar man valfri person efter dennes åsikt angående miljonprogrammet skulle de flesta svara 

att det är det största arkitektoniska misslyckandet i modern tid. Bostadsbristen medförde att 

mycket skulle byggas fort och arkitekturen kom i skymundan. Idag råder det återigen stor 

bostadsbrist och behovet av att bygga många bostäder snabbt har blivit en politisk 

huvudfråga. Dessa bostäder ska helst också bli så billiga som möjligt. Risken är stor att vi om 

50 år kommer se på dessa byggnader som man ser på miljonprogrammet idag. Ser man istället 

till husen som byggdes under 1920-talet anses dessa fortfarande vara väldigt vackra och 

klassiskt stilrena. Tjugotalshusen borde vara enkla att återskapa genom att bara bygga 

klassiska hus med sadeltak, få enkla detaljer över fönster och dörrar samt med en enfärgad 

putsfasad. 

Det här arbetet har genomförts för att undvika att hamna i samma situation en gång till. Syftet 

var att bevisa att det finns en ökad betalningsvilja för hus byggda kring 1920-talet. Genom att 

bevisa att så är fallet hoppas vi att de hus som byggs i framtiden kommer återgå mot denna 

klassiskt stilrena arkitektur. Detta tror vi kommer ge en mer långsiktigt hållbar stadsbild. 

Resultatet har fåtts genom en sticksprovsstudie av överlåtelser på Södermalm och Östermalm, 

i Stockholms innerstad, under de senaste fem åren. Intervjuer med arkitekter, mäklare och 

byggbolag har även genomförts för att få en bredare bas och för att se hur yrkesverksamma i 

branschen ser på frågan. Litteratur har använts för vidare teoretisk bakgrund.   

Slutsatsen har fåtts genom en sammanställning av stickproven och intervjuerna. Resultatet 

blev att det finns en stark signifikant skillnad i betalningsvilja mellan fastigheter byggda 

under miljonprogrammet kontra 1920-talet. Där 1920-talshusen såldes för ett betydligt högre 

pris. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall arkitekturstilen, i detta fall hus byggda 1920 

och 1970, har signifikant påverkan på betalningsviljan för fastigheter. 

1.2 Mål 

Målet är att bevisa att köparna är beredda att betala mer för en 1920-talslägenhet än för en 

1970-talslägenhet. Visar det sig att detta är fallet är vår förhoppning att det som byggs i 

framtiden kommer att i allt större utsträckning börja likna arkitekturstilen från 1920-talet. 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att bara undersöka hus byggda omkring 1920 och 1970. Vi har även 

valt att avgränsa oss till två specifika lägen i Stockholms innerstad, Östermalm och 

Södermalm, samt valt att inte undersöka andra parametrar än arkitekturstilen.  

1.4 Bakgrund 

I Stockholm finns det byggnader från flera olika tidsepoker vilket leder till stor variation i 

arkitekturen. Husen är ofta starkt influerade av den konst som uppkom under epoken och den 

tidens rådande arkitekturideal (Björk m.fl., 2000). Under antiken blev arkitekter hyllade som 

hjältar. Vissa av renässansens arkitekter på 1500-talet, bland annat Palladios blev så hyllade 

att de fanns med i kurslitteraturen för alla arkitektstudenter ända fram tills funktionalismen 

blev populär under början av 1930-talet. Även om arkitekturen redan tidigare varierade med 

tidsepokens ideal så hade många sin grund i den stil som uppkom under antiken. Denna stil 

var arkitekturens grundpelare under många hundra år. 

Med jämna mellanrum har de för tiden rådande stilidealen tvärt brutits av arkitekter med nya 

radikala idéer (Björk m.fl.,2000). Till exempel Barock, Jugend och funkisstil som snabbt 

spred sig i världen. Ända fram till funktionalismen har arkitekturen alltid återgått till den 

klassiska stil som rått under tidigare århundraden.  

Sedan 1920-talet har trenden varit att byggnader blivit mer detaljlösa. Detaljerna försvann 

nästan helt under funktionalismen som växte sig stor under 1930-talet (Björk m.fl.,2000). 

Sedan dess har de detaljrika byggnaderna lyst med sin frånvaro. Under 1900-talet och fram till 

idag har arkitekturen börjat bli mycket mer internationell och präglas till stor del av material 

som inte funnits under tidigare århundraden. Tidigare har arkitekturen ofta varit bunden till 

den plats där huset ligger. Det har byggts i den typ av sten eller trä som funnits till hands i 

husets närhet. Idag byggs istället många hus i material som förr inte fanns att tillgå på samma 

sätt. Många hus byggs till exempel i stål och glas och kan se likadana ut oavsett om de 

återfinns i Tokyo eller Budapest. Det råder inte samma typ av avgränsning i hur man bygger 

som det gjorde tidigare, stilen kan ha fått inspiration från allt möjligt såsom rymdskepp, 

tyngdlöshet eller gråstenar. Ofta står idag högteknologin i fokus för det som byggs. Till 

exempel högteknologiska övervakningssystem, ljudanläggningar och att allt ska kunna styras 

via din iPhone. 
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1.5 Definitioner 

Vanligt förekommande ord som bör definieras är: 

 Swedish grace: Arkitekturstil för fastigheter byggda under 1920-talet. De fastigheter 

som benämns som 1920 kan representeras av fastigheter byggda 1900-1930 som 

påminner mycket om Swedish grace.  

 Miljonprogrammet: Hus byggda under åren 1965-1975. Under denna tid rådde stor 

bostadsbrist som skulle lösas genom att en miljon nya bostäder skulle byggas med 

hjälp av statliga subventioner på byggande. Arkitekturstil kallad 1970-tal eller 1960-

1980 syftar på denna typ av arkitektur. 

 Funktionalister: En grupp arkitekter som uppkom kring 1930-talet. Dessa hade nya 

idéer som starkt kom att påverka vad som skulle komma att byggas framöver.  

 Stickprov: Betyder att man tar ett urval ur en större grupp för att sedan kunna dra 

slutsatser för hela gruppen.  

 DINK: Double Income No Kid, köpkraftig målgrupp som syftar till unga högutbildade 

par i karriären utan barn. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av arkitektur i stort och vad den har influerats 

av genom tiderna. Sedan ligger teorikapitlet som börjar med en beskrivning av olika 

stadskvaliteter följt av en beskrivning av stadsutformning före respektive efter 1930. Detta 

följs av hypotes och felkällor. När teorikapitlet är avslutat beskrivs de valda metoderna, 

områdena, arkitekturstilarna och de olika testerna. Efter dessa kommer resultatet av testerna 

samt intervjuerna. Avslutningsvis finns en diskussion och slutsats av tidigare delar.   
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2 Litteraturomfång 
Litteratur som har använts är bland annat rapporten Värdering av stadskvaliteter av Bernow 

med flera från 2011. Rapporten undersöker hur olika faktorer påverkar en stads attraktivitet 

och fastighetens marknadsvärde.  

Vidare användes boken Farväl till funktionalismen från 1980 av Hans Asplund. Boken 

beskriver hur hus och städer utformades och såg ut, både innan funktionalismens inträdande 

ca 1920-tal samt efter, 1930 och framåt. Farväl till funktionalismen användes även för att 

beskriva hur städerna och husen byggdes under miljonprogrammet. Vidare användes böckerna 

Så byggdes staden av Björk med flera från år 2000 för att beskriva både arkitektur och 

stadsbyggnad samt Tjugotalshusen idag från 2005 av Blomberg med flera. Även flertalet 

akademiska artiklar har används för ytterligare fakta. 
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3 Teori 
Vad bidrar till ökad betalningsvilja och hur värderar man olika stadskvaliteter? Som bakgrund 

till denna rapport finns rapporten Värdering av stadskvaliteter som utgavs av konsult och 

arkitekt företagen Evidens, Spacescape och White i samarbete med Stockholm läns landsting. 

Rapporten undersöker vad som påverkar värdet på en fastighet givet dess omgivning. 

Parametrar som undersöktes i rapporten var bland annat närhet till city, tillgång till 

spårstation, tillgång till gång- och gatunät, tillgång till urbana verksamheter, tillgång till park, 

närhet till vatten, kvartersform och socioekonomiskt index. Dessa åtta parametrar visade sig 

gemensamt stå för upp emot 90 % av värdet på fastigheten. Flera andra parametrar 

undersöktes också där flertalet förkastades på grund av sin icke signifikanta påverkan.  

Arkitekturstilen på huset och dess omgivning påverkar i stor grad valet av bostad och har stor 

påverkan på områdets karaktär samt vilka som vill bo där. Det går dock inte att sticka under 

stol med att det som har störst påverkan på marknadsvärdet är fastighetens läge. Det går heller 

inte att utesluta arkitekturstilen ur ekvationen då många av de mest populära lägena även är 

kända för sin fina arkitektur. 

Fastigheter byggda kring 1920-talet består av den typ av slutna kvartersformer vilka sågs som 

mest attraktiva enligt rapporten Värdering av stadskvaliteter av Bernow med flera från 2011. 

Emelie Westman från arkitektbyrån White anmärkte även hon att kvartersformen var en 

mycket viktig faktor för värdet i fastigheten. Hus byggda kring 1970-talet har inte alls denna 

typ av innergårdar utan består oftast av enskilda hus som står var för sig på rad. Nedan visas 

en karta tagen från rapporten vilken visar vilka områden som sågs som attraktiva respektive 

oattraktiva baserat på kvartersformen. Där ser man tydligt att 1920-talshusen på båda sidor 

om 1970-talsbebyggelsen vid Fältöversten ligger på en attraktivitet kring 90-100%. Själva 

Fältöversten i mitten ligger på en attraktivitet på knappt 40 %. Samma sak gäller vid kvarteren 

kring Rosenlundsparken. Alltså ses 1920-talsbebyggelsen som mer attraktiv i båda fallen. 

 

 
Figur 1: Bilden visar Fältöversten (övre ringen) och Rosenlundsparken (undre ringen) med 

omnejd (Spacescape, 2011) 
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Tidningen Södermalmsnytt har gjort en artikel som heter Här är Söder fortfarande billigt. I 

artikeln listas de områden som har ett avsevärt lägre snittpris än stadsdelen i övrigt 

(Södermalms nytt, 2012). Billigast är fastigheter byggda mellan 1970-1990. Orsaken tros vara 

att husen saknar den charm som äldre fastigheter besitter. Till exempel listas här området 

kring Södra station med sin 1980-och 1990-tals bebyggelse som extra prisvärd. Detta läge är 

egentligen ett riktigt guldläge i kommunikationsväg med fem tunnelbanelinjer, samtliga 

pendeltåg och flertalet bussar. Det är även gångavstånd till hela Södermalms nöjesutbud. 

Detta visar på att arkitekturen trots allt har en väldigt stor påverkan på priset. 

En annan artikel värd att ha i åtanke är en intervju med professor Hans Lind publicerad i 

tidningen Fastighetsnytt. I artikeln Bostadspriser, attraktivitet och bostadsbyggande 

diskuterar Lind hur man ofta drar slutsatser angående områdens popularitet och husens värde 

utifrån att lita blint på försäljningspriser (Fastightesnytt, 2014). Därefter blir många 

byggbolag upprörda när de går med förlust för att ingen vill köpa deras lägenheter, trots att de 

är byggda efter vad som verkar vara marknadens efterfrågan. Det Lind menar är att man ofta 

glömmer bort att priser inte enbart speglar efterfrågan utan är en kombination av utbud och 

efterfrågan. Att priserna är höga för en viss fastighet inne i centrum behöver inte 

nödvändigtvis innebära att denna typ av arkitekturstil är den som är mest efterfrågad. Det kan 

lika gärna betyda att utbudet är litet vilket medför att priserna blir högre. 

Vidare påpekar Lind att det som driver byggbolagen när det gäller nybyggen inte är att de ska 

få högsta möjliga försäljningspris utan att de ska göra största möjliga vinst (Fastightesnytt, 

2014). Detta görs enklast genom att antingen köpa billig mark och bygga billigt eller genom 

att köpa dyr mark och sälja väldigt dyrt.  

3.1 Hur staden var utformad 

Nedan följer en beskrivning på hur staden var utformad före funktionalismen på 1930-talet 

kontra efter. Detta är av vikt då det visar mycket vad denna uppsats vill belysa, att den 

kvartersform och arkitektur som rådde innan 1930 är bättre lämpad för att få ett attraktivt 

samhälle med mindre segregation och högre trivsel. 

3.1.1 Stadsbyggnad före 1930 

Stadsplaner som uppstod innan funktionalismens genombrott skiljer sig ofta avsevärt mot 

planer som uppstod senare (Asplund, 1980). De äldre stadsplanerna tog sällan någon större 

hänsyn till speciella funktioner. Hus med samma höjd byggdes i samma område och följde 

gatorna, mellan husen bildades på så vis slutna innergårdar som skyddades mot ljudet på 

gatan och mot vind. Kvarteren delade in staden i tydliga områden och var ofta gemensamma 

avgränsare mot allmänna platser såsom torg och parker. Husen fick vackra fasader på utsidan 

för att pryda städernas gemensamma utrymmen. Stora gemensamma platser såsom kyrkor, 

rådhus och skolor lades i friliggande öppna kvarter. Denna typ av stadsbyggnad bestående av 

slutna kvarter har funnits i tusentals år.  

Staden byggdes succesivt ut och när nya behov uppstod fick byggnaderna anpassa sig till 

stadens utformning (Asplund, 1980). Stadsplanen blev på så sätt mysig men ibland aningens 

slarvig. Bostäder förlades till ovanvåningen och butiker och andra verksamheter lades i 

markplan. Detta ledde till att resor till och från arbetet blev korta och staden blev livfull då 
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folk vistades i området dygnet runt. Ibland byggdes gårdarna över när viktiga 

samhällsfunktioner såsom större varuhus och dylikt inte fick plats längst gatan. Även olika 

samhällsklasser blandades i dessa statsformer där de mer välbärgade bodde i gatuhusen 

medan de som hade det sämre ställt fick bo i de mörkare gårdshusen. Dessa människor möttes 

i porten vilket gav mindre segregering och ledde till en väldigt gemytlig stadsmiljö där det 

mesta fanns att finna inom närområdet. Allt från hotell, verkstäder, bryggerier, butiker, 

varuhus, biografer, kyrkor, brandstationer etc. fanns att finna.  

När funktionalisterna dök upp på 1930-talet påstod de att funktionen av städerna blev lidande 

av denna stadsform (Asplund, 1980). Deras motto var att ”form följer funktion” snarare än 

”funktion följer form” som tidigare varit fallet. Funktionalisterna hade lite bevismaterial för 

att stödja sin tes. Trots detta blev de väldigt framgångsrika med att sprida sitt budskap. 

Funktionalisterna beslöt att den blandade stadens utformning skulle bytas ut mot att staden 

skulle delas in i olika sektioner för boende, arbete, kultur-rekreation och kommunikationer. 

Service glömdes helt bort och de olika funktionerna delades in i sektioner så separata att de 

kunde ringas in på en karta. Detta ledde i det långa loppet till att städerna blev mer 

dysfunktionella på grund av att det inte längre blev liv och rörelse på gatorna dygnet runt. 

3.1.2 Stadsbyggnad efter 1930 

Efter funktionalismen slog igenom på 1930-talet började områden i allt större grad ordnas så 

att de hade en viss funktion (Asplund, 1980). Hus skulle inrymma antingen lägenheter, kontor 

eller butiker. Den tidigare normen där allt skulle finnas nära fanns inte längre kvar. Detta 

ledde till många ödsliga områden med långa resvägar för människorna som bodde och 

arbetade där. Då man inte längre arbetade nära sin bostad eller hade butiker i bottenplan blev 

det så att bostadsområdena låg öde under dagen när folk var på jobbet och butiks- och 

kontorsområdena låg öde på kvällen. Även planlösningen för hus och lägenheter utformades 

med en avdelning för sovrum och en annan för gemensamma rum. I längden var det inte 

optimalt, speciellt inte då barnen blev större och de vuxna inte kunde få en eget lugnare 

avdelning. Det var inte heller optimalt om man ville ha gäster över och så vidare. Dessa hus 

som var utformade för sin funktion var inte funktionalistiska i det långa loppet. De var alltför 

bundna till hur samhället såg ut när husen byggdes för att fungera under en längre tid, till 

skillnad från de äldre husen som inte var lika specialiserade.  

Husen sorterades inte bara utifrån vad de skulle användas till utan även efter vilken typ av hus 

det var (Asplund, 1980). Detta syns tydligt på hus från miljonprogrammet. Höga lamellhus 

ligger för sig på en plats, den lägre bebyggelsen på en annan. Den differentiering av olika 

människor som uppstod i samband med denna bebyggelse har starkt bidragit till segregation. 

När husen i olika områden dessutom är alltför anpassade till en viss användning ökar 

markkonsumtionen per invånare. Restauranger som ligger i direkt anknytning till en industri 

kan till exempel bara användas några få timmar om dagen över lunchen för de som arbetar på 

industrin istället för när allt låg på samma ställe då restaurangen kunde användas av alla under 

fler timmar per dag. 

Det var även vanligt förekommande att börja bygga ganska glest mellan husen med 

förväntning att framtida expandering skulle ske som gjorde att området fylldes upp (Asplund, 

1980). Ofta gjordes dock inte detta vilket ledde till ödsliga områden. Vanligtvis byggdes 
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husen utan några fönster på kortsidan och tog istället extra stora fönster på långsidan. Detta 

sätt att bygga skapar begränsat ljus och utsikt inifrån samt tråkiga fasader utifrån enligt 

Asplund. 

3.1.3 Vad är dagens behov och hur borde vi bygga idag? 

Idag präglas Sverige och framförallt Stockholm av stor befolkningsökning, dels från andra 

städer i Sverige men även en stor del från andra länder då flyktingströmmarna blir allt större 

(Stockholms stad, 2014). Detta skapar problem då vi återigen står inför en stor bostadsbrist. 

Frågan är nu hur vi ska lösa den rådande bostadsbristen. Ett självklart svar är att bygga fler 

bostäder men hur dessa bostäder ska byggas finns det delade meningar om.  

Stockholmstad planerar att inom 15 år ska det byggas 140 000 nya bostäder (Stockholms stad, 

2014).  I rapporten Bostadspotential i Stockholm från Stockholms stad diskuteras hur man ska 

bygga ut och förtäta staden för att alla ska få plats. Även denna rapport bygger delvis på 

Bernow med fleras rapport om stadskvaliteter. Stockholms stad anser att det som är av största 

vikt vid vidare utbyggande av staden är direkt närhet till förbindelser och stadskvaliteter 

såsom affärer, bio, restauranger med mera. De anser att det viktigaste för att bygga nya bra 

stadsdelar är att man kan promenera, cykla eller möjligen lätt ta sig kollektivt till alla dessa 

saker. För att minska segregationen är det viktigt att vi förtätar stadens ytterområden. Detta 

diskuteras vidare i diskussionen. 

3.2 Hypotes 

Arkitekturstilen som uppkom kring 1970-talet lever i mångt och mycket kvar i dagens 

samhälle. Med detta menar vi att majoriteten av de hus som byggs idag också framställs 

genom stora förtillverkade block. Husen har sällan några speciella detaljer på utsidan bara för 

syns skull. Detta är något som Hans Asplund diskuterar i sin bok ”Farväl till 

funktionalismen” från 1980. Han nämner hur det funktionalistiska tänket har bitit sig fast 

sedan det infördes på 1930-talet (Asplund, 1980). Bristen på utsmyckningar anses enligt 

Asplund bidra med att husen saknar trevnad för både de som lever där samt omgivningen. 

Dess hårda kanter bidrar till att husen känns ogästvänliga och de platta taken är inte enbart 

tråkiga att se på utan även otekniska och dyra då de oftast medför högre underhållskostnader i 

och med större problem med fukt.  

Något som förtydligas av Björk m.fl. i boken Så byggdes staden är att det är viktigt att värna 

om den lokala traditionen när man bygger, både idag och i framtiden. Att bevara den klassiska 

svenska arkitekturstilen är ett sätt att utveckla och berika vårt kulturarv. Den klassiska 

svenska arkitekturen har enligt oss gått förlorad sedan funktionalismens inträdande på 1930-

talet och har sedan suddats ut mer och mer ju längre tiden går.  

Vår hypotes är således att majoriteten av befolkningen skulle vara villiga att betala ett högre 

pris för ett hus byggt på 1920-talet än för ett hus byggt på 1970-talet. Detta då vi tror att 

befolkningen finner att de fina detaljerna bidrar med en högre trevnadsgrad och medför ett 

mervärde till fastigheten. I och med denna hypotes ska vi undersöka om så är fallet och varför 

man då inte bygger hus med mer detaljer idag. 
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3.3 Felkällor 

Det finns flera omständigheter som kan bidra till att resultatet blir felaktigt. Att köpa en 

bostad är dyrt och därför är det många faktorer som påverkar priset utöver husets arkitektur. 

Läget är enligt rapporten Värdering av stadskvalitéer den viktigaste faktorn vid köp av bostad 

(Bernow m.fl., 2011). Även om de valda fastigheterna ligger i direkt närhet till varandra kan 

ibland väldigt små avstånd ha stor avspegling på priset. Kanske finns det något som skymmer 

utsikten för ett hus men inte för huset bredvid, olika sidor av en väg, etc.   

Andra faktorer som påverkar priset är standarden på lägenheten, vilken våning den ligger på, 

om den har balkong, dess planlösning, föreningens ekonomi och så vidare. För att ändå få ett 

bra resultat är det därför viktigt att grunda undersökningen på många överlåtelser. Detta kan 

också vara en felkälla då det är svårt att hitta bebyggelse i olika stilar i direkt närhet till 

varandra som dessutom har haft flertalet överlåtelser under de senaste åren.  

Kvadratmeterpriserna på lägenheterna skiljer såklart även mycket beroende på lägenhetens 

storlek. En liten lägenhet får oftast ett betydligt högre pris per kvadratmeter än en stor 

lägenhet. Det medför i sin tur att det utöver tidigare nämnda parametrar även är viktigt att 

hitta hus med liknande sammansättning på lägenheter för att få fram en bra jämförelse. 
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4 Val av metoder 
De metoder som använts för att genomföra denna rapport är en stickprovsstudie som gjordes 

med hjälp av t-test samt flertalet intervjuer. Utöver detta har vi även tittat på 

betalningshistorik från Svensk Mäklarstatistik, detta nämns vidare i resultatet. Dessa metoder 

valdes för att både få en stabil teoretisk och statistisk grund för arbetet men även för att få 

professionella åsikter angående ämnet.  

4.1 Stickprovsstudie  

För att undersöka om det förekommer en skillnad i pris mellan fastigheter bygga kring 1920 

och 1970 utförs en analys av slutpriser med hjälp av t-test för att se på normalfördelningen. 

För att utföra testerna används ett 95 % konfidensintervall. Studien görs på ett slumpmässigt 

urval som motsvarar 20 % av samtliga försäljningars slutpriser på Södermalm och Östermalm 

under de senaste fem åren. Detta urval har låtit spegla samhällets preferenser i stort. 

Materialet till studien erhölls av Upplysningscentralen (UC). Testet, independent sample t-

test, kommer göras i programmet SPSS som först tar fram ett medelvärde av alla slutpriser för 

lägenheter som är bygga 1920 respektive 1970. För detta tas sedan fram ett t-värde, se nedan. 

Värdet jämförs sedan med det kritiska t-värdet för att se om det finns en signifikant skillnad i 

slutpris mellan de olika medelvärdena.  

4.1.1 T-test 

Ett t-test används för att analysera två approximativt normaltfördelade medelvärden som är 

oberoende av varandra med hjälp av stickprovsdata (Lantz, 2006). Det finns tre olika 

nollhypoteser som kan testas; 𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = 𝐷, 𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 𝐷 𝑜𝑐ℎ 𝐻0 𝜇1 − 𝜇2  ≥ 𝐷, där 

D är skillnaden i de medelvärden man vill testa. H0: det finns ingen signifikant skillnad 

mellan medelvärdena, H1: det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena. Testet görs 

då D=0 för att se ifall det finns någon skillnad i medelvärdena.  

Testet kan göras både då medelvärdena har samma standardavvikelser eller inte (Lantz, 

2006).  Detta måste bestämmas innan nollhypotesen kan testas. Vid lika standardavvikelser 

börjar man med att ta fram den sammanvägda stickprovsstandardavvikelsen (𝑠𝑝). I formlerna 

nedan står n för antalet överlåtelser. 

 

𝑠𝑝 = √
(𝑛1 − 1) 𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Därefter beräknas t-värde enligt:  

 

𝑡 =
(�̅�1 − �̅�2) − 𝐷

𝑠𝑝√(1/𝑛1 + 1/𝑛2)
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Det framräknade t-värdet jämförs sedan med det kritiska t-värdet som hämtas från tabell, i det 

här fallet är det kritiska t-värdet 1.96 (Lantz, 2006). Då det som söks är ett 95 % 

konfidensintervall väljs 𝛼 till 0.05. Den faktiska skillnaden mellan 𝜇1 − 𝜇2 beräknas sedan 

som: 

(𝑥̅̅̅
1 − �̅�2) ± 𝑡𝛼/2𝑠𝑝√(1/𝑛1 + 1/𝑛2) 

Med 𝑛1 + 𝑛2 − 2 𝑑𝑓. 

 
Figur 2: Bilden visar ett 95 % Konfidensintervall (Karolinska Institutet, 2016). 

4.2 Intervju 

För att få en så bred bas som möjligt för denna studie genomfördes flertalet intervjuer med 

personer som är verksamma i branschen. Frågorna var i grunden samma för alla intervjuer 

men anpassades efter personens yrkesroll. Detta för att få olika synvinklar på samma typ av 

frågeställning. Intervjuerna genomfördes i första hand via personliga möten men då två av 

intervjupersonerna inte hade tid eller möjlighet att träffas genomfördes dessa via mail. De 

valda intervjupersonerna arbetar bland annat som mäklare i Stockholms innerstad för 

HusmanHagberg, bygg och regionchef på JM region Öst samt arkitekter från arkitektbolaget 

White. 

Intervju hade även bokats med en ansvarig stadsplanerare för Stockholms stad men på grund 

av yttre omständigheter blev denna tyvärr inställd. 
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5 Områdesbeskrivning 
Valet av områden har gjorts för att få ett så bra resultat som möjligt. De valda områdena är 

Östermalm och Södermalm i Stockholms innerstad. Östermalm är ett högstatusområde och 

Södermalm var ursprungligen ett arbetarklass område men bebos numera till stor del av 

konstnärer och bohemer (Boström, 2008. treportaler, 2012). Även Södermalm är ett väldigt 

dyrt område men trots det borde skillnaden i invånare på Södermalm och Östermalm ge ett 

bra resultat som kan tala för samhällets preferenser i stort. Södermalm och Östermalm är de 

mest karaktäristiska områdena i Stockholm som väldigt många har starka åsikter om och 

associerar med något speciellt. Detta gör att de blir extra intressanta ur en jämförelsesynpunkt. 

5.1 Östermalm 

Östermalm är en stadsdel beläggen i den nordöstra delen av Stockholms innerstad (Boström, 

2008). Till en början var stadsdelen främst bebyggd av sommarhus men i och med den nya 

stadsplanen över Norrmalm i slutet av 1600-talet var den fattiga befolkningen från Norrmalm 

tvungna att omlokalisera sig till Östermalm. Från 1800-talet bestod befolkningen till största 

del av varvsarbetare, gardister och kogubbar. Den fattiga stadsdelen byggdes om vid mitten av 

1800-talet och består idag främst av sekelskifteshus med ett antal funkishus i nordost. I 

samband med den stora ombyggnationen byte stadsdelen namn från Ladugårdslandet till 

Östermalm, då man ansåg att namnet var finare och mer passande för befolkningen som nu 

bestod av det övre samhällsskiktet. 

Än idag är Östermalm ett av de finare områdena i Stockholm (Boström, 2008).  Det finns bra 

kommunikationer till resten av staden med bland annat tunnelbana och bussar. Service finns 

det gott om med ett flertal gallerior.  

5.2 Södermalm 

Södermalm är en ö i Stockholms innerstad som sträcker sig från Slussen i norr till Skanstull i 

söder och från Reimersholme i väst till Danvikstull i öst (treportaler, 2012). Förr bestod ön 

främst av fattiga arbetare men är idag mer känd för att ha en avslappnad stämning och vara 

platsen där alla som tillhör ”kultureliten” vill bo. Stadsdelen har ett rikt kulturliv men har 

även många fina parker och grönområden.  

Södermalm blev arbetarnas stadsdel redan kring 1300-talet då man ville få bort stadens mer 

smutsiga och högljudda fabriker från gamla stan (treportaler, 2012). Dessa fabriker placerades 

istället på Södermalm och arbetarna flyttade med. Befolkningen växte snabbt under 1800-

talets industrialisering och det rådde stor nöd och torftighet i området. Dagens Söder växte 

fram i samband med att nya Slussen invigdes på 1930-talet. Hela ön fräschades då upp med 

många nya parker och grönområden. Idag bor det cirka 100 000 personer på ön vilket gör det 

till Stockholms största stadsdel. Området präglas av en folklig grannsämja som sägs ha sina 

rötter från den tid då arbetarna bodde här och tvingades trängas på mycket trånga ytor.  
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6 Valda arkitekturstilar 
De valda arkitekturstilarna är Swedish grace från 1920-talet och miljonprogrammet från 1970-

talet. Swedish grace valdes för sin klassiskt enkla arkitektur med fina detaljer. 

Miljonprogrammet valdes då det påminner om dagens sätt att bygga och har kritiserats av 

många för sin otrivsamma karaktär.  

6.1 Swedish grace, 1920-talet 

Under 1920-talet började man förenkla de tidigare väldigt dekorativa fasaderna till mer enkla 

och stilrena fasader (Björk m.fl., 2000). Man behöll en del dekorationer framför allt vid 

fönster och portar. En vanlig dekoration var runda blomrosetter som användes för att avskilja 

vinds- och bottenvåningarna. Symmetri och ordning stod i fokus, husen hade lika stora fönster 

på jämna avstånd och mittpartierna markerandes med reglar. Även skorstenarna skulle 

förhålla sig till fasadsymmetrin (Williams m.fl.,2005). Entréporterna var i ek och markerades 

genom en infattning av sten. Portnumret var ibland också en form av dekoration. Fasaden 

putsades eller slammades i mustiga färger, bland annat rostrött, ockragult, grönt eller grått. 

Fönstren fick en mörkare kulör bland annat grönt, brunt eller rödbrunt. Balkonger var inte 

speciellt vanligt men i de fall det förekom var de små och användes främst som utsmyckning 

av fasaden eller för vädring. Taken var sadeltak med tegel mot gatan och plåt mot gården. 

Utomlands fick den svenska 1920-tals arkitekturen namnet ”Swedish grace” och var väldigt 

populär. Exempel på 1920-talshus i Stockholm är kvarteret vid Tysta gatan på Östermalm, 

bild nedan. 

 
Figur 3: Bilden illustrerar ett 1920-talshus på Tysta gatan på Östermalm. (Wikimedia, 2015) 

6.2 Miljonprogrammet, 1970-talet 

Under miljonprogrammet var det av största vikt att få fram så många bostäder som möjligt så 

snabbt som möjligt (Björk m.fl. 2000). För att åstadkomma detta byggdes ofta höga lamellhus 

i 7-12 våningar, så kallade skivhus. Loftgångshuset kom även till under denna tid och ansågs 

vara gemensamhetsskapande. Loftgångshuset bestod av en huvudfasad som dominerades av 

långa loftgångar gjorda av plåt. Taken bestod av låglutande pulpettak eller inåtlutande 

papptak med invändiga stuprör för avrinning. Fasaderna bestod vanligtvis av betongelement, 

plåt, puts eller något skivmaterial. Betongfärgen ansågs vacker vilket ledde till att husen oftast 
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var vita eller i någon grå nyans. Ett exempel på miljonprogrammets sätt att bygga är 

Fältöversten på Östermalm som syns på bilden nedan. Detta kvarter har också använts i 

testerna. 

 
Figur 4: Bilden illustrerar ett 1970-talshus i tegel i kvarteret Fältöversten på Östermalm 

(Wikimedia, 2014) 
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7 Genomförda tester 
För att undvika att diverse felkällor påverkar resultatet har ett antal tester gjorts med olika 

urval för att se hur priset skiljer sig. De olika testerna presenteras nedan med en förklaring till 

varför just de valts.  

7.1 Alla  

Data har fåtts från UC motsvarande ett urval på 20 % av försäljningarna på Östermalm och 

Södermalm under de senaste 5 åren, dessa har använts för att utföra olika t-test. Av de 

slumpmässiga urvalet har ca 1300 överlåtelser valts ut från fastigheter som är uppförda och 

tidstypiska för hus byggda från ca 1900-1930 respektive 1960-1980. Av dessa låg cirka 800st 

på Södermalm och cirka 500st på Östermalm. Då det var svårare att hitta representativa 

fastigheter på Östermalm blev dessa inte fullt lika många till antalet som på Södermalm. En 

stor del av de fastigheter som ligger på Östermalm är uppförda under sent 1800-tal och även 

de som byggts senare är oftast väldigt utsmyckade och inte karaktäristiska för Swedish grace 

och miljonprogrammet. Samtliga fastigheter har granskats för att försäkra att arkitekturstilen 

verkligen är representativt för byggnadsåret. 

7.2 Läge 

Flera andra rapporter bland annat Bernow med fleras rapport om Värdering av stadskvaliteter 

har kommit fram till att läget är den största faktorn vid valet om köp av bostad. Ett test har 

därför gjorts med fastigheter av de valda arkitekturstilarna som ligger i direkt närhet till 

varandra. Detta för att enbart kunna jämföra stilarna och eliminera lägets påverkan på priset. 

7.2.1 Södermalm  

Det valda området på Södermalm är Rosenlundsparken med omkringliggande gator. Området 

består av bostäder uppförda i jugend och Swedish grace stil till söder om parken och övriga 

lägen består till stor del av fastigheter uppförda kring 1970. Detta område är valt just av den 

anledningen att det har fastigheter från 1920-talet i direkt närhet till fastigheter uppförda 

under 1970-talet. Området ses på kartan nedan. Tester gjordes också på området kring 

Ringvägen 131 för att förankra resultatet med ytterligare ett område. 

 
Figur 5: Bilden illustrerar Rosenlundsparken med omkringliggande gator  

(Google maps, 2016) 
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7.2.2 Östermalm  

Det valda området på Östermalm är Fältöversten med omkringliggande gator. Området valdes 

eftersom det till stor del består av 1920-talshus men här ligger även gallerian Fältöversten 

som uppepå är bebyggd med hus från 1970-talet.  

 
Figur 6: Bilden illustrerar Fältöversten (grå triangel) med omkringliggande gator  

(Google maps, 2016). 

7.3 Ikon 

För att närmre granska skillnaden i slutpriser mellan Swedish grace mot miljonprogrammet 

har en ytterligare reducering gjorts för att ta ut de mest ikoniska fastigheterna som 

representerar epokerna.   

7.4 Två rum 

Som tidigare nämnts är Östermalm ett väldigt fint område med väldigt tjusiga fastigheter. 

Dessa fastigheter är av ett äldre slag och består ofta av större lägenheter som bland annat fem- 

till sjurummare, medan de nyare fastigheterna har ett större antal små lägenheter med fler två- 

till trerummare. Det bör även poängteras att ju större lägenhet desto lägre kvadratmeterpris 

vilket kan påverka resultatet. På grund av detta har ytterligare ett test gjorts på försäljningar 

av endast tvårummare för att undvika en överrepresentation av antingen väldigt stora eller 

väldigt små lägenheter. Även på Södermalm gjordes detta test för att utesluta en 

överrepresentation av väldigt små eller stora lägenheter. 

7.5 Överlåtna 2015 

Då bostadspriserna har ökat så pass mycket under de senaste åren har ett t-test på försäljningar 

från endast 2015 gjorts för att undvika att äldre försäljningar påverkar resultatet. Testet skulle 

även se om husen från miljonprogrammet har stigit avsevärt i värde och kommit upp i samma 

nivå som 1920-talshusen då bostadsbristen är så pass stor att folk kanske inte längre kan ha 

lika höga krav som tidigare.  

7.6 Kommentar 

Det hade varit önskvärt att göra ett stort test där alla de speciella urvalen kunde kombineras 

och göras samtidigt (till exempel i samma läge, bara tvårummare och sålda under 2015). Detta 

var dock inte möjligt då det inte fanns tillräckligt många överlåtelser för att göra alla tester 

samtidigt. Därför gjordes istället flera olika tester för att verkligen se att det fanns signifikanta 

skillnader mellan stilarna oavsett hur man gjorde urvalet. 
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8 Betalningshistorik 
Bostadspriserna i Sverige och speciellt Stockholm har under det senaste årtiondet stigit 

kraftigt (Mäklarstatistik, 2016). Detta beror dels på den stora inflyttningen till huvudstaden 

men även att bostadsbyggandet inte hängt med. Nedanstående graf visar hur priserna i en av 

Stockholms stadsdelar, Södermalm, har sett ut under de senaste tio åren. Grafen visar på en 

stor ökning från 2012 och framåt. Priserna har gått från 52 000 kr/kvm år 2010 till 79 000 

kr/kvm under 2015.  

Figur 7: Bilden illustrerar Prisutvecklingen på Södermalm 2010-2015  

(Svensk Mäklarstatistik Ab, 2016). 

Grafen nedan visar prisutvecklingen på Södermalm under det senaste året. Även här ser man 

att priset har ökat kraftigt och sedan hållit sig stadigt på en relativt hög nivå. För stunden 

ligger priserna på Södermalm runt 85 000 kr/kvm. 

Figur 8: Bilden illustrerar Prisutvecklingen på Södermalm under de 12 senaste månaderna 

(Svensk Mäklarstatistik Ab, 2016). 
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Även på Östermalm har priserna stigit kraftigt de senaste fem åren. Kvadratmeterpriset var 

60 000 kr/kvm år 2010 och har ökat till 82 000 kr/kvm under 2015.  

 

Figur 9: Bilden illustrerar Prisutvecklingen på Östermalm 2010-2015  

(Svensk Mäklarstatistik Ab, 2016). 

I april 2015 låg priserna på Östermalm på cirka 87 000kr/kvm. I mars 2016 hade priserna 

stigit till dryga 90 000kr/kvm. 

 

Figur 10: Bilden illustrerar Prisutvecklingen på Östermalm under de 12 senaste månaderna 

(Svensk Mäklarstatistik Ab, 2016). 
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9 Resultatredovisning 
Nedan följer resultat från t-test och intervjuer 

9.1 Stickprovsstudie via t-test 

Som nämnts under avsnittet metoder har resultaten av denna rapport till stor del baserats på de 

överlåtelser av lägenheter som skett på Östermalm och Södermalm under de senaste fem åren. 

På dessa överlåtelser har sedan flertalet tester gjorts för att se om det verkligen finns en 

signifikant skillnad i pris mellan fastigheter uppförda under 1920-talet respektive 1970-talet. 

När alla överlåtelser mellan 1920- och 1970-talshus jämfördes framkom det att det fanns en 

mycket stark signifikant skillnad på både Östermalm och Södermalm. För att en signifikant 

skillnad ska kunna läsas av i genomförandet av ett t-test måste värdet bli högre än 1,96. På 

Östermalms blev detta värde 8,325 och på Södermalm blev det hela 9,026, vilket visar på en 

väldigt stor skillnad i slutpris mellan de olika arkitekturstilarna.  

Nästa test som genomfördes var av fastigheter som låg i direkt närhet till varandra. På 

Södermalm valdes först läget vid Rosenlundsparken som visade på en stark signifikant 

skillnad med värdet av t-testet på 3,65. För att försöka förankra detta resultat gjordes 

ytterligare ett test kring Ringvägen 131. Testet visade dock inte på någon signifikant skillnad 

då dess värde endast hamnade på 1,801. Troliga orsaker till resultatet diskuteras vidare i 

diskussionen. 

På Östermalm valdes fastigheter kring Fältöversten vid Karlaplan för jämförelsen av läge. Här 

såg man en tydlig signifikant skillnad med ett t-värde på 3,327. Tanken var att även här skulle 

ytterligare ett test göras. Tyvärr gick det inte att få ihop tillräckligt med överlåtelser för de att 

utföra ytterligare ett test.  

Efter läget jämfördes tvårummarna och på både Södermalm och Östermalm såg man en tydlig 

signifikant skillnad i slutpris. På Östermalm blev t-värdet 5,376 och på Södermalm blev t-

värdet ännu större och landade på hela 6,506. Slutligen jämfördes även överlåtelser 

genomförda under 2015 och även här sågs en tydlig signifikant skillnad mellan 1920- och 

1970-talshusen. På Östermalm låg t-värdet i detta fall på 3,888 och på Södermalm var 

motsvarande värde 3,316. 

På nästa sida följer en sammanställning av samtliga av resultaten som nämns i texten ovan 

samt övriga parametrar av vikt. 
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Tabell 1: Visar samtliga t-test med resultat.  

Samtliga 

genomförda 

tester 

Medelvärde av 

pris/kvm 

Antal 

överlåtelser 

(n) 

Värdet av t-test. 

Ska vara större än 

1.96 för sign. 

skillnad för ett 95 

% -

konfidensintervall 

Resultat 

av t-testet 

 

1920 1970 

 

1920 

 

1970 

Värde t-test Signifikant 

skillnad 

Alla Öster 78 010 64 768 207 277 8,325 JA 

Alla Söder 67 693 58 643 418 396 9,026 JA 

År 2015 Öster 97 497 85 019 42 58 3,888 JA 

År 2015 Söder 84 307 77 643 82 74 3,316 JA 

Läge Öster 76 024 65 479 34 40 3,327 JA 

Läge Ringv. 66 740 59 714 38 49 1,801 NEJ 

Läge Söder 67 550 57 445 36 42 3,653 JA 

Två Rum Öster 76 646 62 012 77 101 5,376 JA 

Två Rum Söder 66 114 56 042 137 143 6,506 JA 

Ikon Öster 79 163 60 719 52 41 6,156 JA 

Ikon Söder 70 461 50 876 57 55 8,154 JA 

 

9.2 Intervjuer  

Flertalet intervjuer har genomförts för framställandet av denna rapport. De som har intervjuats 

är personer som är aktiva inom branschen såsom mäklare, arkitekter och ansvariga inom 

byggindustrin. Nedan följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna. 

9.2.1 Mäklare 

Vid en intervju med mäklaren Eva Dalhov via mail frågades vilken arkitekturstil som är av 

störst intresse för konsumenten. Dalhov svarade att äldre fastigheter runt sekelskiftet och upp 

till 1930-tal har störst intresse på dagens marknad. Minst intresse visar konsumenten för 1980 

och 1990-talhusen medan 1970-talet börjar komma igen. Vid frågan om hur intresset skiljer 

sig mellan 1920- och 1970-talhusen sa Dalhov att hon ser en stor skillnad då 1920-talshusen 

har fler intressenter. Denna skillnad kan man även se på slutpriset där Dalhov har märkt av en 

mycket stor differens, 30 000 kr/kvm. I husen uppförda under 1970-talet går lägenheterna för 

cirka 65 000 kr/kvm och lägenheterna från 1920 går för 95 000 kr/kvm. På frågan om vilka 

faktorer det är som främst påverkar dessa stora skillnader i intresse och pris svarade Dalhov 

att det är arkitekturen och omgivningen närmast fastigheten som är påverkar slutpriset. Eva 

Dalhov är framför allt aktiv mäklare på Södermalm. 

9.2.2 Byggbolag 

Vid denna intervju intervjuades JMs regionchef för region Öst, Johan Larsson. Larsson är 

ansvarig för JMs produktion i Uppsala, norra Stockholmsregionen, Västerås, Norrköping med 

omnejd. 
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9.2.2.1 Vad byggs idag 

Larsson inleder med att förklara att i dagens samhälle är det som byggs hårt reglerat i 

detaljplanerna. Han anser till exempel att konsumenterna sällan efterfrågar platta sedumtak 

utan att detta är något som kommunerna vill ha för att främja sitt miljötänk. Därför är det ofta 

reglerat i detaljplanen att taken måste ha en lutning på till exempel 14°. Byggbolagen är inte 

heller de så intresserade av att bygga hus med sadeltak liknande de som fanns på 1920-talet då 

det minskar boarean (mindre boarea ger mindre pengar). Sadeltak är främst något som byggs 

på premiumbostäder där konsumenterna efterfrågar lyxiga vindsvåningar.  

När det kommer till att bygga detaljrika hus leder det till högre byggkostnader. Även om man 

skulle dubbla kostnaderna för fasaden är det inte säkert att man skulle få så mycket mer 

detaljer. Det är även väldigt svårt att veta vilka detaljer som faktiskt efterfrågas av 

konsumenterna och som skapar ett mervärde. Larsson upplever inte heller att kunderna i 

första hand efterfrågar fin arkitektur utan att de fokuserar mest på läget och 

kommunikationerna. Många kanske vill ha fler detaljer på husen men vill inte/har inte 

förmåga att betala extra för det enligt Larsson. Då kunder inte specifikt efterfrågar dessa 

detaljer kostar de mer än de smakar, vilket gör att de sällan utförs. Låga kostnader väger 

tyngre än fin design. Då det råder sådan bostadsbrist behöver man inte bygga det snyggaste 

huset för att få det sålt. Något som dock börjar komma tillbaka allt mer på kundernas 

efterfrågan är slutna kvartersformer. 

9.2.2.2 Framtiden 

Byggbolagens största fokus när det kommer till vad som ska byggas nu och i framtiden är hur 

den framtida familjen kommer att se ut. Detta har betydligt högre fokus än hur utsidan på 

huset ska utformas. Trenden just nu är att folk hellre bor litet och nära staden med bra 

kommunikationer än längre bort och större. Väldigt få byggbolag bygger därför villor idag då 

den moderna familjen inte har tid eller lust att sköta ett hus. De har inte lust att pendla långt 

och sitta i bilköer, de bor hellre trångt och nära för att få ihop sin vardag. 

Vi frågar Larsson om han tror att de hus som byggs idag kommer vara populära i framtiden, 

givet dagens arkitektur och stil. Larsson svarar då att man idag har en tio årig garanti på 

nybyggen och därför väljer JM bland annat att använda sig av bättre material för att undvika 

framtida problem. Då man idag inte heller har möjlighet att bygga mer än cirka en tredjedel av 

vad som efterfrågas tror inte Larsson att det kommer vara några problem att fortsätta sälja 

dessa hus i framtiden, då det fortsatt kommer råda bostadsbrist. Därför anser han att man inte 

behöver fokusera så mycket på arkitekturen. 

9.2.3 Arkitekt  

I samband med denna uppsats har intervjuer utförts med flera arkitekter som är aktiva inom 

arkitektfirman White i Stockholm.  

9.2.3.1 Emelie Westergren 

Emelie Westergren som intervjuades via mail har åsikten att i dagens samhälle går 

byggnadsekonomi före arkitektur. Detta tror hon till stor del beror på hur bostadsmarknaden 

ser ut idag. Då bostadsbristen är stor kan man sälja nästan vad som helst oavsett utseende för 

dyra pengar så länge det är i rätt läge. Hon poängterar även att byggindustrin har haft ett 

övertag på arkitekturen sedan 1960-talet, vilket påverkat den stora kvantitet som har byggts 
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under den tiden samt att så mycket av det som byggts saknar känsla för boendekvaliteter. 

Westergren anser också att en av de avgörande faktorer som minskat känslan för hus byggda 

efter ca 1960 är den minskade takhöjden och mindre fönstren då dagsljus skulle ersättas av 

elektriskt ljus. I dag är det svårt att få till de kvalitéer som höga fönster och en rejäl 

våningshöjd kräver i och med att det finns hårda krav både vad gäller byggekonomi, 

planbestämmelser och energikrav som är svåra att uppnå med högre fönster och takhöjd. 

9.2.3.2 Anna Edblom med kollegor 

Under intervjun med Anna Edblom och hennes kollegor Anders Huss och Krister Lindstedt 

togs det bland annat upp varför det byggs som det byggs idag samt varför de anser att 

prisskillnad uppstår mellan de olika arkitekturstilarna från 1920 och 1970.  

9.2.3.2.1 Vad byggdes igår 

Redan då vi mailade Edblom första gången påpekade hon att byggnadsdetaljer och 

rumsutformning inte är obetydligt men att läget oftast överskuggar detta. Hon nämner att det 

finns många faktorer som gör att 1920-talshusen är mer populära än 1970-talshusen men att 

byggnadsåret inte hade något starkt samband till detta. Hon menar på att 1920-talshusen säljs 

dyrare på grund av att de har bättre läge. Här refererade Edblom till Bernow med fleras studie 

Värdering om stadskvalitéer.  

Edblom påpekar även att det finns ett starkt samband mellan betalningsvilja och kvartersform, 

där slutna kvarter med utåtriktade entréer har flest intressenter. Förr var det lättare att få till 

mysiga och homogena kvartersformer med innergårdar, då man inte hade samma krav på 

parkeringar och gatuutformning som man har idag. Det fanns även mer mark tillgänglig på 

1920-talet för denna typ av innergårdar. Idag märker man tydligt att folk är villiga att betala 

extra för dessa typer av slutna och privata innergårdar.  

Arkitekterna tror att lägenheterna från 1970-talet anses av många vara fula (både på ut- och 

insida) men att dessa ofta har bättre planlösning än husen från 1920-talet. De tror även att 

1970-talshus som är byggda i integrerade kvarter med andra hus från andra tider har mindre 

tidstypisk design. Detta tror de kan ge ett högre pris på dessa byggnader inne i stan (t.ex. vårt 

valda område vid Ringvägen) då man ändå har utsikten och känslan från 1920-talshusen.  

När man förr byggde hela kvarter med en viss arkitekturstil till exempel Röda bergen från 

1920-talet fick man en mer ikonisk stil än när olika arkitekturstilar blandas. Dessa områden 

var menade att vara lugna och saknade därför butiker i bottenplan till skillnad från de 1920-

talshus som byggdes längst större gator. Innan sekelskiftet låg byggnadens ekonomi i 

butikslokalerna, något som ändrades kring 1920-talet men som man idag försöker komma 

tillbaka till.  

9.2.3.2.2 Vad byggs idag 

Liksom Johan Larsson från JM anser även arkitekterna att kvadratmeterpriserna styr vad som 

byggs idag. Det som byggs idag är ofta anpassat för en viss livsstil och svårt att ändra efter 

egna behov. Ofta vill man även lägga så lite pengar som möjligt på arkitekter vilket leder till 

ett inte alltför genomtänkt byggande. Istället för att arkitekten ritar allt ordentligt så får de rita 

helheten och sen går till exempel en köksplanerare in och designar köket. Detta leder till att 

det blir svårt att få till en bra helhet. Öppna planlösningar som under de senaste åren har varit 
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populära är väldigt anpassade efter hur man lever idag. Öppen planlösning gör det lätt för 

byggbolagen att underdimensionera både kök och vardagsrum utan att kunderna märker det, 

då dessa under visning stylas för att se bra ut. När kunderna sedan flyttar in är det svårt att 

variera soffor och köksbord men ändå behålla en bra planlösning. Detta gör att det i första 

steget är lätt för byggbolagen att sälja men det kan bli desto svårare att sälja lägenheten om tio 

år. Edblom har märkt att folk allt mer börjar efterfråga enskilda kök och vardagsrum. Allt fler 

vill även ha en riktig tvättstuga i huset och inte bara en egen tvättmaskin i lägenheten. 

Edblom pratar också om att mycket idag byggs med en begränsad takhöjd, vilket minskar 

känslan av rymd i lägenheten. Detta gör det även svårare att få in den typ av höga fönster som 

var vanligt förr. I till exempel 1920-talsfastigheter har man ofta ganska smala men höga 

fönster som går ända upp till taket. Det skapar en bra rymd i rummet, stora ljusinsläpp och 

begränsad insyn. I de hus som byggs idag går fönsterna sällan ända upp i taket utan slutar 

några decimeter nedanför, vilket inte ger samma ljusinsläpp och rymd. För känslan av 

förlorad rymd inte ska bli alltför påtaglig sätter man istället in väldigt breda fönster som ger 

ökad insyn i hela rummet. Många vill nog kunna ha lite insyn alá 1920-tal så man ser att 

någon bor där, men man vill inte ha så mycket insyn att man ser när någon går från 

vardagsrummet till kylskåpet. Detta tankesätt med breda fönster tror Edblom uppkom på 

1980-talet då energikraven ökade och fönsterna minskades avsevärt.  

Idag är det väldigt höga krav på marken i Stockholm för att denna ska utnyttjas på bästa sätt. 

Detta leder till väldigt skräddarsydda detaljplaner med lite utrymme för egna utstickningar. 

Samtliga av arkitekterna anser att med den byggteknik vi har idag, där man oftast bara skarvar 

ihop betongblock, gör det svårt att få till fina detaljer. I gamla hus la man till detaljer för att 

dölja skarvar och så vidare. Dessa fasader var dock handgjorda med handgjorda detaljer vilket 

gav mycket känsla. Skarvarna idag är så pass fula att om man försöker dölja dem med detaljer 

blir det oftast bara fult på fult, varav man försöker dölja dem helt med puts istället. 

Byggbolagen har varken tid eller motivation till att göra handgjorda detaljer. Många tror inte 

heller att detaljerna ger så mycket mervärde. När budgeten för arkitekterna minskar har de 

inte heller tid eller lust att handrita detaljer även om de egentligen vill göra det.  

Arkitekterna ska försöka uppfylla kundernas behov och efterfrågningar. Vilka behov det 

faktiskt är får de i sin tur från sina beställare, vilket oftast inte är den som ska bo i lägenheten. 

Byggbolagen strävar efter liten kostnad och stor vinst vilket kan missvisa vad kunderna och 

samhället i det långa loppet verkligen efterfrågar. Det tar även lång tid för byggbolagen att 

snappa upp nya behov som kunderna har. Problemet ligger också i att kunderna idag köper 

lägenheter på papper innan fastigheten är byggd. Det kan skapa problem då det är svårt att 

förmedla detaljer och utseende på ritningar. Detta gör att man bygger sådant som kunderna i 

förväg tror att de vill ha men när de har bott där ett tag inser de att mycket saker saknas. Till 

exempel tänker man kanske inte på hur utsidan ser ut när de köper nyproducerat utan detta 

blir ett problem först senare. 

Det som i första hand ger detaljer i det som byggs idag är balkongerna som man försöker 

utsmycka på olika sätt. Man försöker även få in många olika hus i kvarteren idag. Husen ska 

ha olika höjd, takform och stil. Man vill undvika alltför monotona kvarter. Ett problem som 

Edblom ofta ser är att man idag försöker bygga olika form på husen men att utformningen på 
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lägenheterna blir detsamma. Detta kan leda till segregation då dessa lägenheter är alltför 

utformade för en viss typ av familj. Hon anser att man borde försöka fokusera mer på att ha 

olika utformning i lägenheterna för att ge största mångfald och att fokus inte ska läggas på 

husets färg och material.  

Ett exempel på ett nybyggt område som Edblom anser är misslyckat är området kring 

Porslinsfabriken i Gustavsberg. Där anser hon att de nybyggda husen inte har integrerats med 

den gamla fina arkitekturen vid vattnet och att det saknas gaturum. Det hade även varit bättre 

om kvartersformerna varit helt slutna. 

 
Figur 11: Bilden illustrerar Porslinhusen i Gustavsberg (Järntorget, 2016). 

9.2.3.2.3 Vad kommer byggas imorgon 

Ett stort problem är att idag stirrar sig folk blinda på kvadratmeterpris istället för på antalet 

rum, utformningen och hur utrymmet kan utnyttjas. Detta blir något av en ond cirkel och 

arkitekterna hoppas på en ändring av detta i framtiden, då de försöker fokusera mycket på 

varierad planlösning som ska vara hållbar i längden. 

Edblom anser för att nybyggda områden ska bli mer attraktiva och efterfrågade på lång sikt 

måste dessa integreras med resten av staden. Utformningen av gator, torg och parker har stor 

betydelse för områdets hållbarhet över tid. Det råder dock en stor byggstress idag som troligen 

kommer hålla i sig i många år framöver. Istället för att bygga nära befintlig bebyggelse 

bygger man i tidigare oexploaterade områden. Det blir för många komplikationer i form av 

överklagningar när man bygger nära tidigare bebyggelse. Detta leder till att det lättare bildas 

enskilda stadsdelar som inte blir integrerade med tidigare områden.  
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10 Diskussion 
I artikeln Bostadspriser, attraktivitet och bostadsbyggande beskriver professor Hans Lind att 

höga kvadratmeterpriser inte nödvändigtvis behöver spegla att ett visst område eller 

fastighetstyp är ovanligt populär, kanske tyder det bara på att utbudet är litet. Detta verkar inte 

vara fallet då det i innerstaden finns betydligt fler hus från 1920-talet än miljonprogramshus, 

ändå går 1920-talshusen för signifikant högre kvadratmeterpris.  

Artikeln Här är Söder fortfarande billigt visar i sin tur på att arkitekturen är en väldigt starkt 

påverkande faktor vid val av bostad. Även fast lägenheterna vid Södra station har ett 

fantastiskt läge så går de ändå till lägre pris än de flesta andra lägenheter på Söder, även de 

med avsevärt sämre läge. Detta stödjer våra resultat ytterligare och visar att arkitekturstilen 

har stor påverkan på försäljningspriset. 

I rapporten Bostadspotential i Stockholm beskrivs det framför allt hur staden behöver förtätas. 

Inget tydligt fokus verkar ligga på arkitekturen och kvartersutformningen. Att förtäta staden är 

svårt, många människor blir berörda och många starka åsikter kommer fram. Anna Edblom 

pratade om detta i sin intervju. Alla vill i teorin förtäta staden men ingen vill att man bygger 

precis vid dem då det riskerar att sänka värdet på deras bostad. I och med de många 

överklaganden som kommer in i samband med en ny detaljplan blir det oftast lättare att bygga 

en ny stadsdel på ett tidigare obebyggt område. 

Idag byggs det återigen hus med loftgångar precis som på 1970-talet. Loftgångarna kanske 

sågs som gemensamhetsskapande på 1970-talet men få skulle nog hålla med idag. Få eller 

inga skulle nog anse det som gemensamhetsskapande att någon går förbi och tittar in i ditt kök 

när du äter middag. Anna Edblom påpekade också på dessas oattraktivitet men att hon förstår 

varför man bygger dessa på ”billigare hyreshus” då detta sparar mycket pengar. Då behovet 

av trapphus och hiss minskar. 

Hammarby sjöstad är ett relativt nybyggt område som enligt vår åsikt är väldigt anpassad efter 

de arkitekturnormer som rådde när området byggdes. Området representerar i stor 

utsträckning dagens byggande. Risken för att området kommer tappa sin status när husen 

börjar bli äldre och de moderna balkongerna etc. inte längre är så moderna är därför stor. 

Arkitekterna strävar också efter att nybyggda områden inte ska bli alltför monotona utan att 

husen ska ha olika stil och höjd. Detta är precis raka motsatsen till vad vi har förespråkat i 

denna uppsats och vad vi i enlighet med våra tester tror att kunderna efterfrågar. Vi tror att 

stadsbilden blir bättre med hus i samma höjd och som bildar slutna kvarter. 

När hus som byggs blir alltför anpassade för de behov som finns i byggskedet blir det lätt så 

att husen snabbt blir föråldrade och omoderna. Detta är vad Hans Asplund diskuterar i sin bok 

Farväl till funktionalismen. Där tar han upp att hus som byggts sedan funktionalismen inte 

alls är funktionalistiska i det långa loppet eftersom behoven hela tiden förändras. Bara för att 

man år 2010 tyckte att det var smidigt med öppen planlösning betyder det inte att det anses 

vara det 2050. Detta är även något som tydligt återspeglas när man bygger alltför specifikt för 

en viss målgrupp. Bara för att det idag är mest lukrativt att bygga för DINK:ar betyder det inte 

att det är dessa människor som kommer vilja bo i huset om 30år.  
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Det verkar inte heller som att byggbolagen bryr sig alltför mycket om hur dagens byggnader 

kommer stå sig i framtiden. De pratar snarare om sin tio-årsgaranti på material än husets 

attraktivitet ur ett långsiktigt perspektiv när vi diskuterar framtidens syn på dagens byggnader. 

10.1 Diskussion kring resultatet 

Det har under de senaste åren varit en konstant stadig ökning i försäljningspris för alla typer 

av fastigheter. Trots detta ser vi tydligt att 1920-tals husen är mer populära än 1970-talshusen 

och går för ca 10 000 kr mer per kvadratmeter på samtliga tester.  

Enda undantaget där vi inte fick en signifikant skillnad var i fallet kring Ringvägen 131. 

Orsakerna kan vara många. En viktig parameter är troligen att i det utdrag vi fick från UC var 

relativt få överlåtelser av 1920-tals lägenheter som låg i direkt närhet till denna adress. För att 

kompensera var det därför nödvändigt att antingen välja fastigheter som inte var riktigt så 

karaktäristiska som vi hade velat eller som låg lite längre bort än vad som var önskvärt. Det 

blev en kombination av dessa två som kan vara orsaken till att det inte blev någon signifikant 

skillnad. En annan faktor som kan ha påverkat var att dessa kvarter i större grad består av 

fastigheter byggda kring 1920, med endast enstaka hus från 1970-talet. Bor du i ett 1970-

talshus med utsikt över 1920-talshus höjs troligen värdet på 1970-talshuset jämfört med om 

det är ett helt kvarter med endast hus från miljonprogrammet. Detsamma gäller åt andra 

hållet. 

Störst signifikant skillnad fick vi på testet för alla överlåtelser både på Östermalm samt 

Södermalm. Orsaken till att det testet gav störst skillnad tror vi beror på det stora utbudet av 

överlåtelser. Fler överlåtelser ger ett säkrare resultat då felkällorna blir färre och extremfallen 

eliminerar varandra. De ikoniska fastigheterna hade ett snarlikt resultat. På tredje plats vad 

gäller störst signifikant skillnad var tvårummarna. Då alla dessa tester hade många 

överlåtelser för båda stilarna anser vi att de visar på att det verkligen finns en stark signifikant 

skillnad i betalningsvilja mellan stilarna. 
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11 Slutsats 
Slutsatsen av denna rapport är att det finns en tydligt signifikant skillnad i betalningsvilja 

mellan hus uppförda kring 1920 och 1970. Vår hypotes om att Swedish grace hus har ett 

högre värde för konsumenten stämmer således. Då skillnaden var så pass signifikant anser vi 

att stadsplanerarna borde ha detta i åtanke då de planerar framtida städers arkitektur. Detta för 

att få hållbara och populära stadsdelar där folk vill bo långsiktigt, inte bara medan det är helt 

nytt och fräscht. 
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