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Förord
Denna rapport har arbetats fram av Urban Utveckling på uppdrag av Boverkets analysavdelning som en del av Boverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att utreda behovet av och förutsättningar för ökat byggande av småhus”, dnr 301-2498/2014 (S2014/4994/PBB).
Projektledare och ansvariga för uppdraget har varit Lillemor Hult och
Johan Wahlgren.
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Sammanfattning
Detta är en delstudie i slutredovisningen av regeringsuppdraget ”Uppdrag
att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus”.
Studien redovisar dels möjligheter för ett ökat småhusbyggande i områden
med ett brett utanförskap, dels möjligheterna för småhusbebyggelse på
alternativa platser som ett uttryck för innovativ användning av stadens
knappa markresurser.
Vi ger en historisk överblick av planeringsideal beträffande byggande av
blandade bostadsområden. Då med fokus på homogena flerbostadshusområden som byggdes under miljonprogramsåren, - områden som i
majoriteten av fallen präglas av ett brett utanförskap. Vi berör också hur
forskningen menar att boendesegregation påverkar invånare i socioekonomiskt svaga områden, exempelvis genom analyser av flyttmönster och
olika grannskapseffekter.
Utifrån kvalitativa intervjuer med kommunala tjänstemän (majoritet
planerare) och byggherrar/byggbolag/arkitekter stiliserar vi en bild av
möjligheterna för ett ökat småhusbyggande i storstäderna.
Genom fallstudier presenterar vi sedan 13 st. projekt i de två olika
kategorierna av småhusbebyggelse som nämns ovan; A) Småhusprojekt i
områden med utbrett utanförskap och B) Alternativa småhus i alternativa
lägen.
Vi diskuterar sedan den sammantagna bilden av hinder och möjligheter för
ett ökat småhusbyggande i storstadsregionerna och lägger fram ett antal
antaganden om dessa som sedermera blir våra slutsatser.
Avslutningsvis konstaterar vi att småhus i en mer urbant anpassad form
kan tillföra bostäder i storstädernas centrala delar, på platser som till synes
saknar värdefullt användningsområde. Det handlar inte om stora
kvantiteter av bostäder, och småhus i den urbana kontexten kommer alltid
att utgöra ett komplement till flerbostadshus. Ett viktigt komplement dock,
som tillför variation i skala och estetik. För att stimulera denna typ av
kreativt markanvändande rekommenderar vi viss översyn av regelverket.
Ökad småhusbebyggelse i stadsdelar med brett utanförskap kan skapa
bättre förutsättningar för de som växer sig socioekonomiskt starkare att
kunna bo kvar också när de efterfrågar en annan typ av boende. Det kan
också fungera som ett led i arbetet med att minska städernas segregation.
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1. Inledning
I den delrapport som redovisades till regeringen och Socialdepartementet
den 5 september 2014 diskuterades framför allt möjligheter och hinder för
småhusbyggande i storstadsregionerna med utgångspunkt i de traditionella
småhusen, det vill säga fristående villor (Boverket b, 2014). Boverket framförde att de villor som ur finansiell synvinkel var möjliga att köpa för en
majoritet av bostadskonsumenterna i storstäderna redan finns (i städernas
utkanter). Det är de som söker en mer exklusiv variant av villa som låter
bygga nytt både närmare stadens centrum och nära goda kommunikationer,
men också nära natur eller vatten. Vidare beskrevs att det finns en efterfrågan på småhus i närheten av städernas centrum också från de som inte
kan bekosta den exklusiva arkitektritade villan. Boverket kunde också efter
en genomgång av fastighetsregistret och befintlig ledig mark med typkod
210 dra slutsatsen att stora delar av den mark där småhusbebyggelse skulle
kunna vara möjlig ligger i storstädernas förorter och områden kring dessa.
Bakgrunden till uppdraget i sin helhet är den rådande bostadsbristen som
utvecklats till följd av den kraftiga befolkningsökningen i storstadsregionerna. Samtidigt som det råder bostadsbrist visar flera undersökningar att
drömmen om ett eget småhus lever kvar hos många bostadskonsumenter.
I den här delen av slutredovisningen tar vi på Urban Utveckling oss an
uppgiften att utreda behovet av, och förutsättningarna för ökat småhusbyggande i storstädernas områden med utbrett utanförskap. Detta gör vi dels
för att vidga perspektiven i debatten om småhusproduktion, och dels för att
uppmärksamma den urbanforskning som påvisat behovet av bostadsområden med mer blandade upplåtelseformer. Ytterligare en viktig faktor
till varför vi valde att fokusera på just detta är att de tre största städerna i
sina aktuella översiktsplaner beskriver att deras prioriteringar för en hållbar stadsutveckling är förtätning. I Malmös översiktsplan står att ”markbostäder” med fördel kan byggas i områden som Rosengård, i Stockholms
står det att nyproduktion av småhusområden är ett bra verktyg för att i ytterstaden binda samman befintliga områden, och i Göteborgs dito beskrivs
visionen om en blandstad där både en blandning av service och upplåtelseformer finns.
För att se till möjligheter för ett ökat småhusbyggande i storstäderna trots
rådande markbrist undersöker vi även ett antal fall av såväl alternativa
placeringar som alternativa byggnader - exempelvis radhus på tak, stadsradhus på svårbebyggda platser, samt bostäder på vatten.

1.1 Läsanvisning
Den här rapporten är indelad i sex kapitel. Kapitel 1, inledningen med en
beskrivning av uppdraget har du precis läst. Kapitel 2 beskriver studiens
upplägg, genomförande och val av material liksom studiens avgränsning.
Kapitel 3 innehåller en litteraturstudie som behandlar svensk och
internationell forskning inom områdena bostadspolitik och planeringsideal,
med särskild fokus på för- respektive nackdelar med blandade bostadsområden. I Kapitel 4 presenteras resultatet av intervjuer med kommunala
tjänstemän och branschaktörer runt om i landet om deras inställningar och
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uppfattningar kring hinder och förutsättningar för en ökad småhusbebyggelse dels i stadsdelar med ett brett utanförskap och dels på
alternativa lägen i städernas centrala delar, där mark är en bristvara.
Kapitel 5 är uppdelat i två olika delar. I den första delen presenteras fem
exempel på småhusbebyggelse i stadsdelar med brett utanförskap. I den
andra delen presenteras åtta exempel på projekt med småhusbebyggelse i
alternativa lägen i staden såsom på taken till befintlig bebyggelse och på
vattenytan. I kapitel 6 diskuterar vi den data som presenteras i de
föregående kapitlen för att lyfta fram utmärkande tendenser för vilka
förutsättningarna och hindren är för en ökad småhusbebyggelse i storstadsregionerna. I kapitel 7 presenteras studiens slutsatser dragna ur den
föregående diskussionen.
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2. Material och Metod
För att undersöka behovet av och förutsättningarna för ett ökat byggande
av småhus, och mer blandade upplåtelseformer i stadsdelar med ett brett
utanförskap samt vilka mervärden detta skulle kunna innebära för staden,
har vi genomfört en litteraturstudie av både nationell och internationell
forskning. Denna har därtill kompletterats med 13 stycken fallstudier och
ett trettiotal kvalitativa intervjuer.
Litteraturstudien syftar till att ge en sammanfattande bild av vad svensk
och internationell forskning säger om fördelarna respektive nackdelarna
med blandade upplåtelseformer. Särskilt fokus riktas mot de bostadsområden som idag präglas av miljonprogramårens flerbostadshus. Litteratur-studien syftar inte till att ge en heltäckande bild av den totala
forskningsscenen beträffande blandade upplåtelseformer utan är avsedd att
omnämna och kort beskriva viktiga begrepp och planeringskoncept för
denna rapport.
De fallstudier som presenteras i rapporten är uppdelade i två kategorier, A
respektive B. Dels har vi undersökt projekt med småhusproduktion i storstädernas områden som präglas av utbrett utanförskap (A). Dels har vi
tittat på alternativa placeringar och former för småhus i storstadsmiljöer
generellt (B).
Den första kategorin av fallstudier har valts utifrån tre kriterier. Det första
var att projektet skulle innefatta småhusbyggande i utanförskapsområde
som präglas av homogen bebyggelse och begränsat utbud av upplåtelseformer. Det andra och tredje var att urvalet skulle göras med omsorg om en
geografisk representation av de tre största städerna samt att projekten
skulle vara drivna av olika typer av aktörer på bygg- och bostadsmarknaden. Utifrån dessa kriterier har sedan sökningar på internet
genererat ett antal förslag på projekt som i vissa fall blivit föremål för fallstudie och i andra lett oss vidare (likt ett snöbollsurval, Dahmström, 2000)
till andra projekt som bättre stämt in på kriterierna. Resultaten som
presenteras är en sammanställning av intervjuer med aktiva inom
projekten, studier av dokument kring byggprocessen och likväl studier av
uppföljningar av projekten i den mån vi kunnat finna sådana.
Den andra kategorin fallstudier handlar om alternativa småhusprojekt som
kan inspirera till kreativt och innovativt tänkande vad gäller småhusproduktion i storstadsmiljöer. Kriterierna för dessa urval har inte varit fullt
lika strama. För det första har vi sökt projekt som på olika sätt hamnar
utanför kategorin traditionellt småhus, det vill säga villa eller radhus. Som
ett andra kriterium har de projekt vi valt ut varit i mer eller mindre urbana
miljöer. Även i arbetet med denna kategori har den geografiska
representationen varit viktig, och stått som kriterium så långt det varit
möjligt. I övrigt har urvalsförfarandet gått till på liknande vis som kategori
A med ett snöbollsurval och datainsamling av relevanta dokument som funnits att tillgå.
Genom kvalitativa intervjuer har vi försökt skapa en bild av vilka
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möjligheter och utmaningar småhusbyggande i dessa stadsdelar innebär.
Vi har dels använt oss av data som samlades in genom intervjuer under Boverkets arbete med delrapport 1, dels har vi genomfört nya intervjuer. De
som intervjuades till delrapport 1 har dessutom ombetts besvara några för
denna utredning mer specifika frågor.
I de flesta fall har intervjuerna genomförts över telefon utifrån ett semistrukturerat intervjuschema. De intervjuer som genomförts med anledning
av specifika projekt har i möjligaste mån kompletterats med dokumentation
kring det specifika projektet. De kommuner vi intervjuat är Stockholm,
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Botkyrka, Linköping, Norrköping, Svedala,
Luleå, Huddinge, Sundbyberg och Östersund. Avböjt att medverka har
Södertälje och Uppsala.
De byggherrar, fastighetsutvecklare och arkitekter som intervjuats är
aktiebolagen Omniplan, Erik Wallin, Skanska Bostad Hus syd, Bergkrantz
Arkitekter, Nai Svefa, Malmö cityfastigheter, NCC Boende, Myresjöhus,
Okidoki Arkitekter, Peab Bostad- region bostadsutveckling i Stockholm,
AquaVilla, Byggnadsfirman Viktor Hanson, Egnahemsbolaget, Wästbygg,
Borätt, Andersson Arfwedson Arkitekter, Utopia arkitekter samt Tengbom
arkitekter i Karlstad.
Vi redovisar i referenslistan vilka vi talat med, i fallet med kommunerna
uppger vi dock endast vilka kommuner det gäller då flertalet av de
intervjuade tjänstemännen önskade anonymitet.

2.1 Källkritik
Urvalsförfarandet när det gäller fallstudier och intervjuer har från början
av arbetet inte haft en fast struktur. Sökningar på internet har gett träffar
på intressanta projekt, och de informanter som använts har i vissa fall i sin
tur tipsat om andra intressanta fall som vi undersökt vidare. Reliabiliteten
kan därför antas vara låg i detta arbete, å andra sidan har målet varit att
inspirera och bredda debatten om ett småhus form, placering och värdeskapande snarare än att ge en allomfattande bild av småhusbebyggelse i
storstäderna.
För att än dock försöka skapa en så rättvis bild av situationen som möjligt
har alla uppgifter från framför allt intervjuer i möjligaste mån också
bekräftats av flera informanter alternativt genom skriftlig dokumentation.

2.2 Avgränsningar
Liksom i delrapport 1 är det viktigt att också i denna del av uppdraget
ställa frågan om möjligheten att bo i, och eventuellt äga ett småhus är eller
bör vara en rättighet för de som vill. Det är också viktigt att fundera kring
huruvida ett ökat småhusbyggande bidrar till att lösa bostadsbristen
jämfört med en ökad nyproduktion av flerbostadshus. Uppdraget har dock
inte formulerats på så vis att dessa frågor skall besvaras. Därför är inte
avsikten med denna del av uppdraget att undersöka lösningar på bostadsbristen utan snarare att söka andra värden av ökat småhusbyggande i
storstadsregionerna.
9

Med blandade bostadsområden avser vi i denna rapport områden med en
blandning av bostäder (hustyper och upplåtelseformer) som möjliggör socioekonomisk blandning av invånare. Studien fokuserar på förutsättningarna
för att genom ökad småhusbebyggelse i stadsdelar som präglas av brett
utanförskap, möjliggöra individuell bostadskarriär inom området. Förutom
brett utanförskap präglas områdena vi undersöker av en homogen
bebyggelse, främst flerfamiljshus, ofta upplåtna med hyresrätt.
Vi har för de fallstudier vi presenterar inte låtit nuvarande detaljregler
utgöra en restriktion för vad som diskuteras, vilket betyder att vissa
diskuterade förslag i vissa delar kan avvika från vad som med nuvarande
regler skulle vara tillåtet.
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3. Forskningen; om att skapa blandade bostadsområden
Följande kapitel presenterar en del av forskningens argument för och emot
bostadsområden med blandade bostadstyper och upplåtelseformer.
Att skapa blandade bostadsområden i den redan befintliga urbana
strukturen görs genom att tillföra den kategori av bostäder eller arbetsplatser/service som saknas i området (Malmö stad a, 2010). Detta innebär i
praktiken en förtätning och förespråkare av sådan hävdar att den täta
strukturen främjar möten mellan människor, och att den innebär en
effektivare användning av befintlig infrastruktur, och större möjligheter för
exempelvis handel och utbildning (SKL, 2015; Malmö stad a, 2010). Bland
kritiker framförs ofta argument om att förtätning kan skapa stress och
trängsel och/eller att det ofta sker på bekostnad av grönområden som fyller
viktiga ekologiska och sociala funktioner (Boverket, 2004; SKL, 2015).
En blandning av bostäder förbättrar möjligheterna att göra bostadskarriär
inom området (Musterd & Andersson, 2005). Detta kan i sin tur leda till att
stabiliteten ökar då flyttmönstret in och ut ur området minskar, vilket
också kan leda till att området lockar till sig en mer resursstark befolkning
(Bergsten & Holmqvist, 2007).
I Sverige har man sedan början av 1900-talet fört en bostadspolitik som mer
eller mindre förespråkar blandade bostadsområden. Sveriges bostadspolitiska mål innebär kortfattat att människor ska ha möjlighet att skaffa sig
ett bra boende och att bostadspolitiken ska vara ansluten till miljömålen
(Hägred, 2005). Enligt Boverket kan ”en socialt hållbar utveckling särskilt
främjas genom att blanda olika hustyper och därmed främja en allsidig
hushållssammansättning…”.
Mellan 1995 och 2008 har bostadsområden med blandade upplåtelseformer
ökat i Sverige, främst i de större städerna (Bergsten & Holmqvist, 2013).
Man har dock ännu inte kunnat se att detta lett till några av de förmodade
effekterna vad gäller stabilitet eller inflyttning av resursstarka hushåll.
Det är stora variationer i hur det bostadspolitiska målet implementeras i
olika delar av landet, både mellan och inom städer (Bergsten & Holmqvist,
2013). Enligt Holmqvist (2009) är det exempelvis i Stockholm svårt att få
aktörer att bygga blandat såväl gällande upplåtelseform som hustyp, i och
med att staden är i skriande behov av fler bostäder på kort tid. Hon menar
att målet om heterogena bostadsområden inte kan betraktas som något annat än ett retoriskt sådant, under rådande bostadssituation i storstäderna.
Huruvida det handlar om ”ett mål utan medel” som Holmqvist uttrycker
det, beror på hur man prioriterar bland stadsplanerarna framgent.
Begreppet ”skenbar integration” beskrivs av Popoola (2008) som när
människor från olika befolkningsgrupper bor nära varandra geografiskt
utan att känna social närhet. Detta kan exempelvis uppstå när olika segment byggs in i ett område för att öka heterogeniteten utan att jämlikheten
11

mellan hushållen ökar. Att inte de sociala dimensionerna förändras kan
bero på att hushållen har olika sociala, ekonomiska och/eller kulturella
villkor (ibid).
Musterd och Andersson (2005) ser inte mycket som tyder på att blandade
bostadsområden skulle leda till social blandning av människor och därmed
ökade möjligheter i dessa områden. Exempelvis är välbärgade mindre
områden på landsbygden ofta mycket homogena vilket motbevisar
antagandet om att det är de homogena områdena som är mest
problematiska. Bergsten och Holmqvist (2007) tar upp exempel på
konflikter vid förtätning i homogena villaområden där invånarna ställt sig
skeptiska till att en blandad bebyggelse skulle leda till ökad stabilitet i
området.

3.1 Blandade bostadsområden i Sverige
Enligt Bergsten (2010) har Sverige genom tiderna haft stor tilltro till att
man genom planering av samhället ska lösa de samhälleliga problem som
finns. Redan i början av 1900-talet fanns det idéer om blandade bostadsområden i Sverige. Arbetarklassens boendemiljöer var dåliga och man ville
förbättra dem genom att bygga förorter inspirerade av trädgårdsstadens
ideal med en blandning av egnahem och radhus (ibid).
Begreppet Garden City myntades av engelsmannen Ebenezer Howard, runt
1900 (Holmqvist, 2009; Bergsten, 2010). Howard ville få bukt med städernas
folkhälsorelaterade problem och förena städernas fördelar med
landsbygdens såsom närheten till grönområden och frisk luft samt en
överlag hållbar livsmiljö. Howard inspirerade och idén om en trädgårdsstad
utvecklades vidare i både Storbritannien och USA (ibid). Den svenska
trädgårdsstaden innehåller såväl en- och tvåfamiljshus som mindre
flerfamiljshus (Rådberg, 1994).
På 1940-talet uppkom diskussioner om hur man skulle skapa sociala relationer och gemenskap i bostadsområden (Holmqvist, 2009; Bergsten, 2010).
Man eftersträvade då den så kallade grannskapsplaneringens ideal,
utvecklad av Clarence Perry. Detta ideal var tänkt att främja bland annat
sociala relationer och gemenskap mellan invånarna. Bostadsområdena
skulle vara överblickbara med blandade hustyper och gärna så självförsörjande som möjligt med bland annat skola, lokal service och helst innehållande arbetsplatser i närområdet.
Ett sätt att skapa förutsättningar för invånare med mindre ekonomiska
resurser att bo i ett eget småhus är möjligheten för kommuner att upplåta
tomträtter på kommunens mark (Stockholms stad, 2010). Detta betyder i
praktiken att invånarna hyr en tomt av kommunen. Tomträtten som upplåtelseform utformades i Sverige 1907 som ett komplement till äganderätten
med syfte att ge fler möjligheten att bygga ett så kallat egnahem. I Stockholms stad finns idag ca 13 000 tomträtter, Malmö stad 3350 och Göteborg
stad 10 565. Majoriteten av dessa används än idag till småhus. Tomträtter
har ingen bestämd avtalstid utan löper tills vidare eller tills tomträttshavaren erbjuds att köpa loss tomten. Tomträttsavgälden är oförändrad
under viss tid, en så kallad avgäldsperiod. En avgäldsperiod är normalt tio
år (i vissa gamla upplåtelser 20 år) (ibid).
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3.2 Blandade bostadsområden internationellt
På 1900-talet började idéer om heterogena områden dominera den
nederländska bostadspolitiken (van Kempen & Bolt, 2009). I ”the Big Cities
Policy” från 1994 framfördes det att många bostadsområden i landet skulle
satsa på att förbättra sin socioekonomiska och fysiska utformning. 1997
presenterades även ”Urban Restructuring Policy” i vilken man ville rusta
upp respektive riva hyreslägenheter och ersätta dessa med dyrare bostäder
i ett försök att skapa en större socioekonomisk blandning av boende (ibid).
Även i England fokuseras det bostadspolitiska arbetet sedan några år
tillbaka på att blanda upplåtelseformer för att attrahera olika sorters hushåll och inkomstgrupper (Livingstone et. al, 2013).
I Frankrike råder sedan början av 2000-talet lagen ”Solidarité et
Renouvellement Urbain” (solidaritet och stadsförnyelse) som säger att
kommuners bostadsbestånd, med några få undantag, ska innehålla minst
20 % ”social housing” innan 2020 (Blanc, 2010; Musterd & Andersson,
2005). De kommuner som inte gör tillräckliga insatser för att nå målet kan
få varningar eller böter utfärdade (Blanc, 2010). Politikerna vill genom
lagen motverka boendesegregation och stärka solidariteten mellan
medborgarna, både på lokal och nationell nivå.
I USA förespråkas också en bostadsplanering med blandade upplåtelseformer och hustyper. Projektet ”HOPE IV” påbörjades 1992 och är ett
förnyelseprojekt som syftar till att utveckla resurssvaga ”public housing”områden till bostadsområden bestående av hushåll med blandad inkomst
(da Fonseca Feitosa & Wissmann, 2006). De flesta av dessa ombyggnationer
har dock inneburit en mindre tät struktur än innan, vilket medfört färre
bostäder. De boende erbjuds olika valmöjligheter när deras bostadsområde
ska byggas om. De kan exempelvis få en värdecheck för att hyra en bostad
på den privata marknaden, flytta till ett annat område bestående av
offentligt ägda hyresrätter eller bo kvar (ibid).
USA har alltså precis som Europa satsat på ombyggnationer av bostadsområden för att stävja segregationen, men de har också provat andra mer
radikala tillvägagångssätt som att erbjuda omlokalisering för intresserade
boende för att uppnå mer blandade bostadsområden (Musterd & Andersson,
2005). 1994 påbörjades experimentet ”Moving to Opportunity” där intresserade familjer med barn som uppfyllde utvalda kriterier fick möjlighet att
flytta till resursstarkare områden (da Fonseca Feitosa & Wissmann, 2006).
Hushållen delades in i tre grupper och erhöll utifrån dessa olika värdecheckar. Den första gruppen fick värdecheckar till specifika områden där
fattigdomen var mindre än 10 %, den andra fick värdecheckar utan några
geografiska restriktioner och den sista gruppen var en kontrollgrupp för
experimentet som inte flyttade. Utvärderingar av experimentet har
generellt sett visat på positiva effekter. En utvärdering indikerade
exempelvis förbättrade skolresultat medan en annan visade att hälsa,
säkerhet och beteendeproblem bland barn förbättrades. I det stora hela såg
man tydliga positiva förbättringar gällande säkerhet och grannskapskvaliteter. Kritiker av projektet menade dock att de familjer som deltog var
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”goda medborgare” som redan hade bättre förutsättningar att tillskansa sig
utbildning och jobb än genomsnittet (ibid).

3.3 Miljonprogrammet
Miljonprogrammet är ett begrepp som syftar på tidsperioden 1965-1974 då
en stor del av de bostäder vi har byggdes (Boverket c, 2014). Begreppet kan
verka missvisande då det egentligen inte var ett program i sig utan mer ett
sätt att visa att bostadsbyggandets takt ökats och blivit mer industriellt och
effektivt. Det byggdes ungefär 1 miljon bostäder i Sverige under dessa år,
med trevåningshus som den vanligaste hustypen och en tredjedel villor och
andra typer av småhus (ibid). Symbolen för miljonprogrammet har dock
blivit de storskaliga flerbostadshus belägna i de större städernas förorter,
exempelvis Tensta, Hammarkullen och Rosengård (Boverket a, 2014).
I samband med miljonprogrammet uppkom en debatt om boendesegregation
i Sverige (Andersson et. al, 2010). För trots att det byggdes olika typer av
bostadshus med olika upplåtelseformer, separerades dessa geografiskt,
vilket skapade homogena områden bestående av antingen storskalig
bebyggelse med hyresrätter eller av mindre bebyggelse med äganderätt eller
tomträtt. De storskaliga flerbostadshusområdena är de som de flesta
förknippar miljonprogrammet med, och det är främst dessa delar av miljonprogramsbebyggelsen som får utstå kritik för brister i estetik, attraktivitet
och segregation (ibid).
År 1970, mitt under miljonprogrammets tillblivelse, tillsattes en boendeutredning och två år senare även en bostadsfinansieringsutredning (SOU
1975:51). I direktiven till boendeutredningen 1970 belyser man
problematiken med ”de tendenser till skiktning av bostadsområdena efter
de boendes ålder, familjestruktur, inkomst m.m., särskilt i de större
städerna”. För att undvika att olika befolkningsgrupper isoleras och får
mindre förståelse för varandra förespråkar direktiven en bostadspolitik som
ska ”främja en allsidig hushållsammansättning i bostadsområdena” (ibid,
s.36).
I en proposition som Ingvar Carlsson, dåvarande bostadsminister, lade
fram 1974 belyses återigen problematiken kring boendesegregationen
och ambitionerna om blandad bebyggelse i bostadsområden förtydligas
ytterligare (Proposition 1974:150). I propositionen anslås en ”allsidig
hushållssammansättning” som ett nationellt bostadspolitiskt mål
(Holmqvist, 2009). I propositionen framför också utredarna att
”Tendenserna till en skiktning av de boende måste motverkas. Detta
förutsätter att nyproduktionen görs mer varierad så att lägenheter av olika
storlek kan erbjudas inom ett och samma bostadsområde. För att ge alla
människor verkliga valmöjligheter bör enligt utredningarna lägenheter av
olika storlek dessutom kunna erbjudas i olika besittningsformer och hustyper” (Proposition 1974:150, s.355). Det poängteras även att Sverige måste
fortsätta ha en hög bostadsproduktion men att man bör tänka mer
kvalitativt än kvantitativt (Proposition 1974:150). Bergsten (2010) skriver i
sin analys av propositionen att den belyser att en blandad bostadsstruktur i
bostadsområden är ett viktigt medel för att motverka segregation. Och att
en allt för homogen boendemiljö kan göra att de sociala problemen i
samhället dras till ett och samma område.
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3.4 Flyttmönster och boendesegregation
För att kunna motverka boendesegregation är det viktigt att förstå olika
gruppers flyttmönster.
Sundlöf (2008) visar i en klusteranalys1 att människor generellt sett flyttar
till den socioekonomiskt resursstarkare områdestyp som ligger närmast det
område man tidigare varit bosatt i. Det vanligaste flyttmönstret är att flytta
från resursstarka villaområden till resursstarka flerbostadsområden (detta
handlar främst om ungdomar som flyttar hemifrån). Det är ovanligt att
flytta mellan två områdestyper som ligger långt ifrån varandra socioekonomiskt, som till exempel mellan resursstarka villaområden och
utsatta områden. Även om man inte lämnar områdestypen behöver det
inte innebära att man bor kvar i samma bostad. Det kan innebära att
man flyttar fast inom samma bostadsområde eller till ett annat område
av samma typ (ibid).
Som utbudet ser ut idag har mer resurssvaga hushåll färre valmöjligheter
på bostadsmarknaden än de med starkare resurser (Andersson, 2010). Storstadskommittén har genom att, vid två tillfällen, klassa områden som
”mycket resursstarka”, ”mycket resurssvaga” eller ”resursfattiga” definierat
ett antal områden i storstadsregionerna som ”utsatta”. Det är områden som
beskrivs som resursmässigt fattiga och bestående av en hög andel invånare
med utländsk bakgrund. Andersson drar en hårdragen slutsats och menar
att dessa utsatta områden för många svenskfödda ses som ett område att bo
i på väg till andra områdestyper medan dessa områden för utlandsfödda är
ett område att bo i på väg till ett annat område av samma typ. Andersson
et. al (2009) menar utifrån ett antal studier av migrationsströmmar att
”utsatta områden genom flyttningar förlorar de som lyckas hyggligt” (s.55).
De som lämnar områdena har högre sysselsättning och inkomst än de som
flyttar in. Det finns även tydliga skillnader beroende på hur lång vistelsetid
man har haft i Sverige. Inflyttare består ofta av hushåll som bott i landet
under en kort tid medan de som flyttar ut huvudsakligen har bott i Sverige
under en längre tid.

3.5 Grannskapseffekter
Grannskapseffekter är ett begrepp som beskriver hur individers

Bostadsområdens sociala kontext kartlades för att hitta förekomster av grannskapseffekter. Grupper, områdestyper, som var internt lika och externt olika, togs fram med hjälp av olika variabler. De
områdestyper som togs fram var ”resursstarka villaområden” i vilka villor och småhusbebyggelse med
äganderätt huvudsakligen återfinns, ”resursstarka flerbostadsområden” där man finner flerfamiljshusområden med hyres-och bostadsrätter och ”medelresursstarka villa-(och flerbostadshus)områden”
med främst villor- och småhus med äganderätt och några flerfamiljshusområden, oftast äldre sådan,
med hyres- eller äganderätt. Till sist definierades också grupperna ”något resursstarka flerbostadsområden” bestående av främst flerbostadshusområden med hyresrätter, med vissa inslag av bostadsrätter, byggda under 1940-50- talet eller miljonprogrammet och ”utsatta områden” med bebyggelse
huvudsakligen byggd under miljonprogrammet i form av flerfamiljshus med så gott som bara hyresrätter, dessa områden har, av Storstadskommittén, bedömts som ”utsatta”.

1
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förutsättningar i livet påverkas av den miljö de bor i (Holmqvist, 2009).
Övervägande del av forskningen pekar på att ett heterogent område skapar
positiva grannskapseffekter medan ett homogent i sin tur skapar negativa.
Viktigt att poängtera är att forskning på området ofta fokuserar på
homogena resursfattiga områden och inte de homogena resursstarka som
finns, vilket kan ge en snedvriden bild (ibid).
Att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer kan ge positiva
grannskapseffekter och minskad segregation (Urban, 2014). Det är de rikare
människornas nätverk, kultur och så vidare som kan påverka de hushåll i
området som inte är lika resursstarka. Blanc (2010) skriver exempelvis att
de etniskt segregerade områdena i USA blir fattigare när medelklassen
flyttar därifrån. De som blir kvar har ofta begränsade nätverk vilket i sin
tur leder till att det blir svårt att undfly negativt grupptryck och den
kriminella kultur som kan finnas i områdena.
Sundlöf (2008) undersöker om vissa sociala miljöer är mer gynnsamma än
andra när det kommer till karriärmöjligheter. Slutsatserna visar att det i
bostadsområden med ett brett utanförskap krävs att samhället riktar mer
resurser och engagemang via bland annat skolan, arbetsförmedling och
stadsbyggnad för att bryta negativa mönster ner på individnivå.
Andersson et. al (2009) sammanfattar ett par slutsatser baserade på studier
som behandlat svensk data. Bland annat visar det sig att grannskapseffekterna inte har lika stor betydelse för individer som är under 30 år
jämfört med de som är äldre. En negativ grannskapseffekt är att arbetslösa
har svårare att få arbete om många i området är arbetslösa. Grannskapseffekter märks tydligare i mindre grannskap, alltså spelar det nära bostadsområdet större roll än den större gemenskapen i stadsdelen eller staden
(ibid).
Baserat på forskning från England, Sverige, Nederländerna och Tyskland
beskrivs i rapporten Mixed Communities sambandet mellan negativa
grannskapseffekter och koncentration av fattigdom, arbetslöshet, ”social
housing” och etniska minoritetsgrupper som svagt (Tunstall & Lupton,
2010).
Det finns forskning som dock riktar kritik mot grannskapseffekternas
varande i den moderna tidsåldern. Bland andra har Manuel Castells
ifrågasatt om vi är i samma behov av, och identifierar oss med, exempelvis
våra grannar då den tekniska utvecklingen givit oss möjligheter att söka
likasinnade lika enkelt på andra sidan jorden (Castells, 1997).
Mot bakgrund av den forskning och de kommunala policys som förespråkar
förtätning och en blandning av bostäder undersöker vi detta vidare i den
empiriska delen av studien. Hur kan en blandning av bostäder som skapar
bättre förutsättningar för bostadskarriär och ökar stabiliteten i mindre
stabila områden (Musterd & Andersson, 2005) te sig i praktiken? Vi undersöker möjligheter för att anpassa utbudet på bostadsmarknaden för de mer
resurssvaga (Andersson, 2010), och även hur extra resurser och engage16

mang kan riktas till bostadsområden med denna målgrupp (Sundlöf (2008).
För att förstå huruvida positiva grannskapseffekter och minskad
segregation kan uppnås genom blandade bostadsområden (Urban, 2014)
undersöker vi även detta i våra fallstudier.
Vi undersöker också om de som växer sig ekonomiskt mer resursstarka
söker sig bort från områden med utbrett utanförskap (Andersson et. al
2009) och om detta kan stävjas genom ökat småhusbyggande i dessa
områden.
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4. Ståndpunkter i kommuner och i branschen
För att skapa oss en bild av efterfrågan, förutsättningar och hinder för ett
ökat småhusbyggande i storstäderna har vi intervjuat tjänstemän i
storstäderna och deras kranskommuner. Svaren pekar alla mycket entydigt
i samma riktning.
Nedan redogör vi för den bild av efterfrågan, förutsättningar och hinder för
ett ökat småhusbyggande i framförallt storstädernas mer utsatta områden
som tjänstemännen lyfte fram. Vi har under dessa intervjuer erbjudit
anonymitet till de som svarat och visar därför inte i texten nedan vem som
sagt vad eller i vilken stad denne arbetar.
För att förstå byggherrarnas perspektiv på vad som efterfrågas och vilka
förutsättningar respektive hinder de ser för ett ökat småhusbyggande i
storstäderna har vi även genomfört intervjuer med byggherrar, fastighetsutvecklare och arkitekter verksamma i bland annat Stockholm, Göteborg
och Malmö. Hos denna kategori varierar svaren betydligt mer än hos de
kommunala planerarna.

4.1 Ser kommunerna en efterfrågan på fler småhus?

– Särskilt i

stadsdelar med ett brett utanförskap
Det förefaller finnas en efterfrågan på småhus också hos de bostadskonsumenter som har sämre betalningsförmåga. Precis som i delrapport 1
framkommer det att det är framför allt småbarnsfamiljerna som har en
önskan om att bo i ett småhus i ett centralt läge och efterfrågan är enligt
planerarnas upplevelser större än utbudet i storstäderna, särskilt i
kollektivtrafiknära lägen.
Flera planerare menar att det finns en efterfrågan som inte tillgodoses dels
bland personer med utländsk bakgrund och dels bland personer med
inkomst under medel.
På frågan om vilka grupper småhusbyggandet borde vända sig till svarar en
av informanterna: ”… alla, vilket är tvärtemot hur branschen fungerar idag.
Det byggs för medelklassen idag, med det borde byggas för alla”. Resultatet
från intervjuerna visar dock att det inte endast är branschen som styr detta.
Faktorer som att det vid nya bostadsprojekt ska finnas underlag för
kollektivtrafik och att städerna målbilder innefattar höga kvantiteter av
nyproducerade bostäder är i högsta grad styrande. En av storstädernas
tjänstemän uttrycker apropå den samhällsekonomiska nyttan med småhusbebyggelse att: ”Problemet i xx är att det blir för dyrt att bygga småhus. Där
det finns god service och god kollektivtrafik, där kan vi inte ha småhus. För
det blir för glest med folk om vi skulle ha småhus där. Blir för dyrt och man
”slösar” bort platsen”.
Sett till vad som för en barnfamilj lockar med ett småhus menar planerarna
vi intervjuat att det oftast är två parametrar som återkommer –
markkontakt och minskad trångboddhet (också trångboddhet i subjektiv
bemärkelse). Detta torde kunna öppna för också andra former av egnahem
och småhus.
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4.1.1 Fler småhus i förorterna, varför då enligt planerarna?
Samtliga av de vi talat med förmedlar en bild av att många av de som idag
bor i så kallade utsatta områden trivs, men att de när tillfälle ges vill kunna
göra bostadskarriär. Ett ökat småhusbyggande i dessa områden tror man
dels skulle kunna få personer att stanna kvar också när deras ekonomi
blivit bättre, dels skulle områdenas attraktivitet höjas med tiden och nya
invånare skulle söka sig dit. En tjänsteman sa att vi måste finna sätt att
bryta tankemönstret för de som flyttar till dessa områden: ”Idag flyttar man
dit för att flytta därifrån”.
En grupp bostadskonsumenter som sällan nämns i dessa sammanhang är
de studenter som under studietiden bor i storstädernas miljonprogramsområden för att vid examen flytta därifrån. Att ge dem en attraktiv möjlighet att stanna kvar genom mer tilltalande boendeformer tros kunna vara
mycket givande för dessa områden och således för staden generellt. Det förefaller finnas en önskan från städernas tjänstemän om att bostadsområden
överlag kunde erbjuda mer blandade former av bostäder för att de som trivs
ska kunna bo kvar oavsett fas i livet. En planerare i en av de tre storstäderna sade ”… tänk att kunna möjliggöra bostadskarriär från studenttid
till pensionsavgång inom samma område”.
Tjänstemännen lyfter generellt sett fram möjligheten att med fler bostäder
åstadkomma flyttkedjor, framför allt borde en större småhusmarknad
kunna skapa en högre rörelse på bostadsrättsmarknaden och därmed
underlätta för unga att komma in på den bostadsmarknaden. Särskilt lyfter
de fram möjligheterna att motverka socioekonomisk segregation genom fler
områden med blandade upplåtelseformer. Möjligheten för fler att bo kvar i
ett utsatt område också när möjligheten att byta bostad uppdagas tror
planerarna skapar en högre social kontroll i området ”Inslag av fler
egnahemsboenden i utsatta stadsdelar skulle kunna innebära en
stabilisering av områden, det vill säga ett minskat utanförskap”. Den ökade
sociala kontrollen skapas bland annat av att människor som bott länge i ett
område lär känna både området och sina grannar väl vilket leder till att det
är lätt att hjälpas åt och märka när någonting inte stämmer.
Blandade upplåtelseformer menar flera av de tillfrågade dock inte bara
handlar om en blandning av småhus och flerbostadshus utan också en
blandning av olika slags småhus respektive olika slags flerbostadshus. ”Det
är sällan bra med homogena områden. Målet är att få alla områden
blandade. De flesta vill ha en blandad bebyggelse med olika prisbilder”
uppger en tjänsteman i en av de tre största städerna. I en mindre kommun
menar planerarna dock att det även kan finnas fördelar med homogent
planerade områden som kompletterar varandra. Planeraren argumenterar
för att invånarna möts också på andra sätt i sin vardag genom kollektivtrafik, offentliga mötesplatser och annat och att homogena bostadsområden
som angränsar till varandra också kan ses som ett sätt att bygga blandat.
En annan faktor som talar för en ökad småhusproduktion i de kommuner vi
talat med är att flera av informanterna uppger att de mister invånare som
flyttar ut från kommunen i jakten på ett småhus. Kommunen förlorar därmed skatteinkomster, och inte sällan även andra saker som invånarna
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bidrar med för en levande stad. Å andra sidan är målen för de flesta städer
och kommuner att få fram många bostäder på kort tid och då är inte småhusbebyggelse det första alternativet, särskilt inte om de nya områdena
skall ge underlag för en utveckling av kollektivtrafiken: ”Jo, i storstäderna
är det lite av en motsatssituation där bättre kollektivtrafik betyder att man
vill ha en tätare bebyggelse. Utbudet för småhus minskar då, även om efterfrågan finns…”.
En viss kritik mot den traditionella bilden av det klassiska småhuset yttras
under samtalen och bland annat menar ett flertal tjänstemän att både de i
sina roller, och övriga aktörer på bostadsmarknaden måste börja vidga
vyerna kring vad ett småhus är. Ett småhus behöver till exempel inte
nödvändigtvis höra samman med en stor trädgård.
Något vi också kunnat konstatera under intervjuernas gång är att en ökad
småhusbebyggelse till viss del ställs bredvid behovet av att renovera flerbostadshusen från miljonprogramsåren. Generellt sett är alla positiva till
fler småhus i utsatta stadsdelar, men i de kommuner där man ännu inte
kommit igång med renoveringen resonerar man i flera fall kring huruvida
renovering är den självklara lösningen, och om det är det självklara
agerandet utifrån vad dessa områden behöver? En man sade exempelvis att
”Vi vet att denna bebyggelse inte ger några särskilt positiva sociala
konsekvenser, är det då försvarbart att renovera alltihop istället för att se om
vi kan hitta andra lösningar när vi ändå måste storsatsa?”. Tjänstemannen
resonerade vidare kring att det kanske vore mer lämpligt att se över hela
kvartersstrukturer och att renovera en del, låta riva en del och tillåta en
annan typ av bebyggelse, bland annat småhus, för att verkligen söka
åstadkomma en förändring. ”Visst har vi våra begränsningar, men se mark
finns ju egentligen. Vi kanske borde riva en stor del och låta bygga 500 villor
i olika former om det verkligen är vårt mål att höja nivån”.
4.1.2 Vilka är hindren för en ökad småhusbebyggelse enligt planerarna?
Samtidigt som alla de tjänstemän vi talat med uppger att de ser positiva
effekter med ett ökat småhusbyggande i storstädernas utsatta stadsdelar
tar svårigheterna med en sådan utveckling fort över under intervjuerna.
Det största hindret för ett ökat småhusbyggande för andra grupper än de
som redan idag kan köpa sig ett småhus, är enligt tjänstemännens upplevelser bostadskonsumentens finansiella möjligheter: ”Intresserade kunder
ur andra segment orkar inte ens efterfråga sådant boende på grund av prisbilden”.
Att det råder brist på mark, brist på små tomter och att det är för dyrt att
planlägga för småhus i dessa områden nämns som ett hinder. Den dyra
planläggningen förklaras genom att det inte går att ta ut det pris som krävs
för att finansiera exploateringskostnaderna. Att det för kommunerna också
är svårt att hinna planlägga tomterna är dock ingen nyhet.
I intervjuer med storstädernas kranskommuner nämns kostnaderna för utbyggnad av nya infarter till nya områden och likväl utbyggnaden av annan
infrastruktur som kommunala vägar och VA. Att ny bebyggelse därför
måste kunna använda redan befintlig infrastruktur är återkommande
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åsikter under de flesta intervjuer. På frågan om vad som hindrar en ökad
småhusbebyggelse i storstadsregionernas mer utsatta områden upprepas
svaret att det är en större risk för både bostadskonsument, bank och byggbolag att bygga där än i andra områden. Men samtidigt yttras att vinsterna
för samhället torde vara stora i det fall att flyttkedjor kommer igång,
bostadskarriärer möjliggörs och områdenas attraktivitet höjs.
Något som också framkom under intervjuerna var att kommunerna inte
hunnit med i den snabba urbaniseringen. Flera tjänstemän uppgav att de
på flera områden inte riktigt hinner med att planera så långsiktigt som man
kanske skulle önska från stadens sida varken när det gäller bostadsbyggande eller andra delar av den offentliga verksamheten som det lokala
ansvarar för.

4.2 Ser branschens aktörer en efterfrågan på fler småhus?
– Särskilt i stadsdelar med ett brett utanförskap
4.2.1 Efterfrågan och dess förutsättningar enligt branschen
De som efterfrågar småhus är enligt byggherrarna nästan enbart barnfamiljer. Äldre resursstarka personer som bor i villa med utflyttade barn
skulle kunna spela en större roll som spekulanter på småhus, men anses till
viss del vara låsta till sin nuvarande bostad av skattetekniska skäl. Detta
gör i sin tur att utbudet av andrahandsvillor är minimalt på marknaden.
Ironiskt nog skulle till viss del just andrahandsvillor passa barnfamiljer
med mindre ekonomiska resurser menar en av informanterna.
Möjligheten att göra bostadskarriär inom områden med uttalat utanförskap
anses av de flesta informanter vara avgörande för områdets utveckling.
Kristin Dahnell (2015), teknik och produktansvarig på småhus Sverige,
Peab Bostad AB, är osäker på om utanförskapet i dessa områden går att
bygga bort. De småhus Peab bygger är traditionellt utformade och säljs i
traditionella områden, det vill säga en bit utanför städerna. Dahnell tror att
småhusspekulanter oftast är ute efter ett avskilt boende med närhet till
friluftsliv, och menar att detta kan nog oftast inte områden präglade av
utanförskap erbjuda (ibid).
Efterfrågan på småhus är emellertid inte annorlunda i dessa områden, utan
det förmodas vara främst barnfamiljer som är spekulanter på småhus.
Christofer Söderström (2015), projektutvecklare på Wästbygg berättar att
det är lätt att låta sig vilseledas och tro att människor i ett område med
mycket invandrare efterfrågar något särskilt, att det ska finnas några
speciella krav. Men det är en blandad grupp som inte är så annorlunda och
som troligen efterfrågar det vanliga standardradhuset med fem rum.
Rickard Stark (2015), arkitekt och partner på Okidoki Arkitekter AB talar
om kommunernas efterfrågan riktad till dem som arkitekter. Han menar att
det är mer eller mindre standard numera att kommunerna efterfrågar
flexibla marknadslösningar där delar av bostaden är tänkta att lätt kunna
hyras ut, antingen som lokaler eller mindre bostäder. Fördelen med att
bygga större bostäder som sedan i praktiken används som mindre är att
produktionskostnaden hålls nere i och med att man slipper bygga wc i
uthyrningsdelen. Då ritas helt enkelt bostaden på så vis att den stora
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bostadens gäst wc utrustas med dusch och kan tjänstgöra som badrum i
uthyrningsdelen. Denna wc behöver då inte heller vara tillgänglig enligt
BBR (ibid).
Att vissa efterfrågar men inte når utbudet anses av informanterna nästan
enbart ha ekonomiska förklaringar. Å andra sidan är det svårt för bostadsbyggare att ha en uppfattning om detta, då de sällan får kontakt med de
som efterfrågar utan att nå utbudet, annat än när det finansiella utgör
hinder.
I en diskussion med Bengt Andrén (2015) berörs segregationen i sig som en
anledning till ett glapp mellan efterfrågan och utbud. Det skulle alltså
kunna vara så att traditionella eller exklusiva småhus efterfrågas, men då
de inte finns i närområdet, väljer man en annan boendeform i den
geografiska närheten. I det område där det objekt man efterfrågar finns
kanske man inte känner sig hemma, fast man skulle ha råd att flytta dit.
4.2.2 Vilka är hindren för en ökad småhusbebyggelse enligt branschen?
Ett återkommande problem vad gäller bostadsproduktionen överlag är att
handläggare på exploateringskontor eller liknande byts ut, och därmed
också idéer och tankar för vad man vill uppnå. Bengt Andrén (2015)
berättar att byggherrar ofta har bra koll på hur det ser ut i tjänstemannaleden på olika orter, alltså om processerna brukar ta lång tid för att
personalen byts ut hela tiden, eller om tjänstemännen är kunniga och kan
producera handlingar som håller vid juridisk prövning. Ett hinder för
bostadsproduktion generellt är nimbyismen och de konsekvenser den får.
Det finns mycket mark att bygga på om politikerna är villiga att upplåta
den, och om de inte är så rädda att bli straffade av väljarna (ibid).
Många av de byggherrar vi intervjuat anser att kommunerna ställer för
mycket krav och lägger sig i för mycket på detaljnivå i bostadsprojekt. När
vi talar om småhusbyggande i utanförskapsområden anser Camilla
Gramner (2015), Regionchef Småhus NCC, att bygglovshandläggare på
kommuner borde fokusera mer på helheten:
”Det är viktigare att i samarbete mellan kommunen och byggherren fokusera
på att skapa bra områden med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer än att fastna i detaljer. Det gäller att se området och hur det samverkar med omgivningen och inte bara de enskilda byggnaderna. Ju närmre
storstaden man kommer desto mer detaljstyrt tenderar det att vara, vilket
gör att man riskerar att missa helheten i att skapa trevliga områden för
många människor att bo i”.
Gramner nämner också problemet med personalomsättningen bland handläggare på exploateringskontoret och att denna kan påverka mycket i
planerandet av ett projekt:
”Tyvärr kan det också vara ganska godtyckligt, det beror ofta på vilken
handläggare som har projektet. Om denna byts ut kan allt förändras.
Osäkerhet fördyrar processen och gör det svårare att säga om man ska gå in
i ett projekt. Det finns tyvärr inte utrymme att ändra förutsättningarna utan
det behöver vara tydligt från början”.
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Några av respondenterna lyfter fram bristen på samverkan mellan alla inblandade samhällsbyggnadsaktörer som ett hinder för en positiv utveckling
av områden med utbrett utanförskap.
Magnus Persson (2015) som är regionchef för Skanska Hus syd förespråkar
samverkan och menar att alla så klart vill komma tillrätta med bostadsbrist
och segregation. Alla vinner på att skapa dynamik och tillväxt. Han skulle
vilja se mer av gemensamma målbilder för alla inblandade aktörer och
mindre av krav som ibland kan leda till orimliga kostnader för byggherren.
Skanska har tillsammans med IKEA utvecklat ett boendekoncept som
kallas för BoKlok (Boklok, 2015). Konceptet går under parollen: ”Vi bygger
prisvärda hem för alla” och innefattar bland annat prefabricerade radhus.
Magnus Persson (2015) på Skanska berättar att de tittat på möjligheter att
förtäta staden med småhus till en rimlig kostnad som skulle kunna möta
efterfrågan på denna typ av bostäder även utanför stadens A-läge. De upplever dock att konceptet ofta blivit bemött med att det estetiska uttrycket
inte passar in på platsen.
Ett påtagligt hinder för ökat småhusbyggande i områden med utbrett utanförskap är den lokala kundgruppens betalningsförmåga. Detta påverkar
naturligtvis byggherrars investeringsvilja i denna typ av områden.
Arkitekten Anders Bergkrantz (2015) som ritade 20 stadsradhus i Rinkeby
för 13 år sedan berättar dock att när dessa skulle säljas, särbehandlades de
spekulanter som bodde i området av banken, genom att de fick låna till en
högre ränta än spekulanter som kom utifrån. Men det är naturligtvis svårt
att skapa sig en heltäckande och rättvis bild av hur banken resonerade och
hur det gick till så här långt efteråt. Nästan ingen av företrädarna från
branschen anser dock att markpriserna utgör ett hinder – vissa bedömer det
till och med som att det inte kan bli så mycket billigare med mark i de utsatta områdena. Erik Wallin (2015) menar dessutom att de inte skulle vara
intresserade av att sälja till lägre pris än marknadspriset. De är generellt
skeptiska till att bekämpa segregationen med billiga bostäder i resurssvaga
områden och berättar om ett projekt de har på gång som handlar om att
bryta den socioekonomiska barriären mellan ett välbärgat område och ett
utanförskapsområde. Där vill man att det välbärgade ska spilla över i det
andra och inte tvärtom.
Stark (2015) tror inte att det räcker med något bostadsprojekt här och där
för att stärka områden med brett utanförskap. Han menar att branschen
och kommunerna bör ta ett samlat grepp och satsa på att förändra helheten.
Andersson och Arfwedson arkitekter har tagit fram ett förslag med ambition
att knyta ihop stadsdelarna Rinkeby och Spånga genom en blandad
bebyggelse i Rinkebydalen (Andersson Arfwedson b, 2015). Bengt Andrén
(2015) på Nai Svefa som samordnar projektet är med sin långa erfarenhet
som planchef för ytterstaden övertygad om att detta kommer mötas av
många protester från villaägare i Bromsten, Spånga. De kommer att hävda
att värdena på deras fastigheter kommer sjunka på grund av projektet
menar Andrén. Men han berättar också att han aldrig hört talas om ett
bostadsprojekt någonstans som sänkt värdet på intilliggande fastigheter.
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Ett alternativ till äganderätt är som tidigare nämnts tomträtt, då
konsumenten köper huset men hyr marken. I en intervju med Erik- och
Jesper Wallin (2015) på Erik Wallin AB diskuteras tomträttens roll i Stockholms bostadspolitiska historia:
”Det var vanligt förr med tomträtter, för folk hade inte råd att köpa marken.
Så då gick staden in och ställde upp. Och vi är nog där igen” (Jesper
Wallin).
Ytterligare ett alternativ till äganderätten kan så klart vara hyresrätt i
småhus-utförande. Här skulle SABOs koncept Kombohus kunna fungera
som prispressad variant. Kombohusen är nyckelfärdiga och standardiserade
tvåplanshus som har låg energiprestanda och minimalt underhållsbehov
(Skandinaviska byggelement, 2015). De produceras i dagsläget endast som
flerbostadshus, men enligt Jonas Högset (2015) på SABO är det efterfrågan
hos medlemmarna som styr.
4.2.3 Vad säger byggherrarna om alternativa småhus i centrala lägen?
De flesta av informanterna ser på ett eller annat sätt småhusproduktion
som ineffektivt markutnyttjande, vilket således kan betraktas som ett
hinder för att öka den typen av byggande. Arkitekten Ola Andersson (2015)
talar om det grundlagsstadgade att det allmänna ska trygga rätten till en
bostad:
”Det står i grundlagen att det allmänna ska trygga rätten till en bostad. Och
idag är det ju inte så. Och då måste vi fokusera på att se till att vi lever upp
till grundlagens krav om att alla har rätt till en bostad. Det finns ingenting
som säger att alla har rätt att bo i villa, men om inte det allmänna förmår
trygga rätten till en bostad måste enskilda ges möjlighet att själva tillgodose
sina behov”.
Ola Andersson är övertygad om att marknaden kommer reglera utbudefterfrågan vad gäller småhus:
”Det är ett egenintresse om man vill bo i sitt eget hus, det är inte ett allmänintresse. Det finns alltid mark att bygga småhus på om vi pratar
Stockholmsregionen, eftersom målgruppen har bil och inte är beroende av
närhet till kollektivtrafik. Så länge vi har en marknad så kommer denna
efterfrågan att tillgodoses, även om det riskerar att bli en utspridd, bilberoende och på alla sätt resurskrävande bebyggelse”.
Det kan naturligtvis skapas andra värden av att bygga småhus i centrala
lägen. Stadsradhus i tre våningar ger alltid trevliga stadsrum anser Erik
Wallin (2015). Men det kräver sin plats, det vill säga att det inte ryms ett
flerbostadshus där eller att platsen har andra uppenbara värden. Småhus i
den urbana strukturen ger ju naturligtvis också variation och mångfald i
bebyggelsen:
”För att hålla kvaliteten uppe krävs även de små projekteten som kanske görs
med lite mer omsorg” (Jesper Wallin, 2015).
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Jesper Wallin menar också att produktion av småhus inte nödvändigtvis
behöver vara kontraproduktivt med tanke på bostadsbristen. Han hänvisar
till bostadsgeneralen Torleif Falk som anser att om stora bostadsprojekt kör
fast så tappar man många bostäder, det är därför viktigt att ”jobba på hela
bredden”.
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5. Fallstudier
För att på ett djupare plan undersöka förutsättningar respektive hinder för
såväl småhusprojekt med alternativa placeringar som småhusprojekt i
områden med utbrett utanförskap har vi valt ut ett antal fallstudieobjekt
som presenteras i detta kapitel. I den första delen presenteras exempel på
projekt i stadsdelar med ett utbrett utanförskap, och i den andra delen
presenteras exempel på projekt med småhusbebyggelse i alternativa lägen.

5.1 Småhusprojekt i områden med utbrett utanförskap
I den här delen presenterar vi alltså ett urval av exempel på projekt med
småhusbebyggelse i områden som lider av ett utbrett utanförskap i de tre
största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet av projekt har dels
grundats på önskan om en representation av de tre största städerna, flera
olika typer av upplåtelseformer och en bred representation av byggherrar/byggbolag för att skapa en så allomfattande bild av förutsättningar
och hinder som möjligt.
5.1.1 Radhus Mellbyhöjd, Bergsjön, Göteborg
2012 uppförde det kommunägda Egnahemsbolaget tio radhus och tolv
bostadsrätter i förorten Bergsjön nordöst om Göteborg (Sahlberg, 2000). I
Bergsjön finns områden som hör till de mest socioekonomiskt utsatta i
staden. Egnahemsbolagets uppdrag är att förverkliga egnahemsdrömmar
för göteborgare i alla stadsdelar (Egnahemsbolaget, 2015). I uppdraget ingår att komplettera bostadsområden med bostadsformer som inte redan
finns i respektive område. I områden som Bergsjön, som domineras av
hyresrätter handlar det främst om att tillföra bostadsrätter respektive
äganderätter.
Pertti Heina (2015), VD på Egnahemsbolaget, berättar att de fattade
beslutet att starta produktionen på ganska få bokade bostäder av den
anledningen att det är viktigt att komma igång och visa på något fysiskt, för
folk som bor i området kanske är ovana att köpa på ritning. Bostadsrätterna
såldes snabbast, förmodligen på grund av den lägre insatsen som krävdes.
Det fanns dock viss okunskap kring vad det innebär att bo i bostadsrätt.
Radhusen uppläts med äganderätt och kostade 2,6 miljoner, varav 15 %
skulle betalas som insats på gängse vis. Intresset var stort, men få
spekulanter kunde uppfylla bankens krav för att få låna pengar. Efter tre
sålda radhus gick det trögt, så för att inte radhusen skulle stå öde valde
Egnahemsbolaget att hyra ut dem istället.
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Figur 1. Egnahemsbolagets radhus i Mellbyhöjd i Bergsjön, Göteborg.

Med facit i hand hade det varit bättre om även radhusen upplåtits med
bostadsrätt. En variant hade varit att upplåta radhusen som äganderätter i
någon form av hyrköpsmodell, men för att göra det är det en del frågetecken
som måste redas ut. Under hur lång tid ska köparen få hyra/betala av
bostaden? Och vad händer i ett andrahandsförfarande? Hur mycket ska då
återbetalas?
Vad gäller äganderätter och hyrköpsmodeller har de mindre erfarenhet,
men det är något de tittar på. Heina poängterar att det kan försvåras av att
de som kommunalt bolag inte kan agera bank.
Under byggtiden drabbades entreprenören av stölder som uppgick till
nästan hundra tusen kronor i månaden. Det stals verktyg, vitvaror, koppar
och annat material. De fick anlita vakter för att komma tillrätta med
problemet.
Exploateringsprocessen som helhet gick väldigt smidigt. Detaljplanen blev
antagen november 2009, vann laga krav en månad senare, produktionen
startades 2012, första inflyttning 2013 och sista i juni 2013.
Ekonomiskt gick projektet runt. Det har stärkt området och skapat intresse
för andra aktörer att vara med och utveckla Bergsjön. Stadsdelsnämnden är
mycket nöjda med projektet och använder det som ett gott exempel.
Egnahemsbolaget ska driva liknande projekt i Gårdsten och Angered framöver.
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5.1.2 Villor i Gårdsten, Göteborg
I stadsdelen Gårdsten i Göteborg har ett projekt för att producera fler småhus i området pågått sedan 2008. Syftet har enligt Göteborgs stad varit att
möjliggöra för ca 100 nya småhus i området och uppgiften har tilldelats Egnahemsbolaget, HSB och Riksbyggen.

Figur 2. Flygfoton över området Kryddhyllan i Gårdsten, Göteborg.

Bland annat lät HSB Myresjöhus bygga åtta villor i etapp I (Pettersson,
2015). Dessa visade sig dock vara svårsålda dels på grund av att de köpare
som visade intresse inte hade möjlighet att få fram de 15 % som krävs i insats, dels på grund av att den kundgrupp med majoriteten spekulanter med
utländsk bakgrund inte fann det intressant att köpa utifrån ritningar utan
de ville se de färdiga husen i ett första steg av köpprocessen enligt Myresjöhus distriktschef Olle Pettersson (2015):
”… där får man väl säga att vi är lite godtrogna och så, vi svenskar alltså.
Att man inte vill köpa ett hus efter att bara sett ritningar är ju inte så konstigt. Särskilt inte om man har erfarenhet från hemlandet av exempelvis korruption. Och ja, varken du eller jag skulle väl köpa en bil utan att ha sett och
provkört den, det är inte konstigare än så…”.
Huspriserna sänktes till slut med 300 000 kronor styck och är idag sålda.
Myresjöhus planerar att bebygga etapp II med fristående villor och
Pettersson berättar att det är ett spännande projekt där området kräver att
både köpare och säljare är villiga att lära sig om och av varandra. Från
etapp I har Myresjöhus exempelvis lärt sig att boende i Gårdsten inte är så
intresserade av att äga sin bostad kollektivt som i en bostadsrättsförening.
Under ett antal möten mellan Myresjöhus, Gårdstensbostäder och
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kommunen med flera bestämde Myresjöhus därför att de kommande småhusen skulle upplåtas som äganderätter. Även Riksbyggen som bygger
småhus i samma område har valt att göra detsamma (ibid).
För att på ett bättre sätt kommunicera hur husen i etapp II kommer se ut
har Myresjöhus låtit ÅF ta fram 3D-modeller. Med hjälp av dessa kan spekulanter besöka husen och gå från rum till rum virtuellt. Men även andra
mer innovativa sätt för att visa upp ritningar diskuteras (ibid).
Väl medvetna om att dessa tomter inte ligger i så kallade A-lägen beskrev
Pettersson vidare att det finns en grupp i området, och säkerligen i de flesta
liknande området, som är köpstarka och vill kunna bo kvar men samtidigt
göra bostadskarriär. Ett antal intresseanmälningar har redan inkommit,
alltså före byggstart. Vidare har Myresjöhus efter problemen med att sälja
villorna som byggdes i etapp I fört samtal med intresserade spekulanter.
Under dessa frågade representanter från Myresjöhus om det fanns
särskilda önskemål om villornas utformning utifrån att det fanns många
olika bakgrunder representerade bland de som visat intresse för att köpa en
villa men de svar de fick visade att så inte var fallet, “Detta är familjer som
är mycket väl integrerade i det svenska samhället men som gärna bor kvar
för att vara nära släkt och vänner liksom barnen skolor och förskolor”
(Pettersson, 2015).
Petterssons uppfattning är att projektet blivit väl mottaget av boende i
området. Bland annat eftersom det tidigare inte funnits någon möjlighet att
göra bostadskarriär. Han är säker på att det på sikt kommer höja både
områdets attraktivitet och även bidra till ett bättre Göteborg. Men, självfallet hjälper det inte med få enstaka projekt. Petterssons erfarenhet är att
städerna sällan tänker småhus när det talas om förtätning, men på
Myresjöhus ser de en efterfrågan på sådana.
Vid samrådet (Göteborgs stad, 2005) riktades kritik mot projektet från 700
boende och verksamma i området, däribland det allmännyttiga bostadsbolaget Gårdstensbostäder. Kritiken bestod i att projektet hotar
rekreationella värden i naturområdet där bostäderna ska byggas. Staden
gör dock bedömningen att en småskalig bebyggelse i området inte behöver
påverka dessa värden i så stor utsträckning om det sker med omsorg. I
samrådsredogörelsen framkommer även flera synpunkter från bland andra
Fastighetsnämnden om vikten av att den nya bebyggelsen blir en naturlig
del av det befintliga bostadsområdet och inte en avskild enklav. Fastighetsnämnden menar emellertid också att ”Kryddhyllan kan bli ett viktigt steg i
den fortsatta utvecklingen av Gårdsten” (ibid, s.2). Husen på Kryddhyllan i
Gårdsten kommer att vara mellan 107-124 kvm stora och säljas för mellan 2
900 000 – 3 200 000 kronor (Pettersson, 2015).
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5.1.3 Radhus i Vårby, Huddinge

Figur 3. Radhus i Vårby, Huddinge.

2008 påbörjade Peab ett radhusprojekt i Vårby i Huddinge kommun (Larsson Tegelby, 2015). Radhusen var mellan 112 och 127 kvm stora med fyra
respektive sex rum och kök.
Till en början var radhusen upplåtna med äganderätt men ombildades så
småningom till bostadsrätt då de visade sig vara svårsålda. Enligt Anders
Larsson Tegelby, projektutvecklare, var bankerna mer villiga att låna ut till
spekulanterna när radhusen samägdes av en förening. Detta var dock under
den ekonomiska krisen sprungen ur Lehman Brothers konkurs i september
2008. Larsson Tegelby arbetade med projektet från starten 2008 tills han
slutade på Peab 2011. Vid denna tidpunkt var husen ännu inte slutsålda.
Detta trots att Peabs policy för att starta upp ett projekt är att 60 % av
bostäderna ska vara förbokade. Visserligen behövs dock inte ett lånelöfte
från banken för att ett förhandsavtal ska kunna undertecknas.
För att pressa priserna var bostädernas utformning relativt kompakta likt
de trender som kan ses på bostadsmarknaden i stort. Bland de intresserade
köparna var ungefär hälften från området och hälften utifrån (ibid).
Flertalet spekulanter efterfrågade större umgängesytor, exempelvis
vardagsrum (Larsson-Tegelby, 2015). Enligt Larsson-Tegelby hade Peab
kunnat vara mer lyhörda för olika kulturella boendepreferenser. Något som
också efterfrågades särskilt av familjer med utländsk bakgrund var radhus
med flera sovrum. Det efterfrågade radhuset med en annan utformning
skulle dock ha kostat mer att bygga och således mer att köpa.
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Figur 4. Planritning entréplan respektive plan två för radhusen i Vårby, Huddinge.

Trots de hinder som uppstod vid produktion och försäljning i det här
projektet har Peab en fortsatt vilja att bidra till ökad småhusbebyggelse i
storstädernas förorter, också i de områden där miljonprogrammens flerbostadshus är i majoritet. Viljan att bidra till ökad attraktivitet och
minskad segregation i utsatta bostadsområden tror Larsson Tegelby gäller
för hela branschen. Det är bara det att kostnadskalkylerna måste gå ihop.
Vidare menar Larsson Tegelby att det finns behov av nya innovativa
finansieringsmodeller både för byggbolag och bostadsspekulanter. Men det
finns också anledning för branschen att vara självkritisk. Bland annat anser
Larsson Tegelby att kommunikation med de som bor där nyproduktion sker
kan förbättras.
Då vi inte funnit några aktuella slutpriser för dessa objekt, har vi fått nöja
oss med annonspriser för att få en bild av prisutvecklingen. I mars 2015
annonserades ett av dessa radhus ut på Hemnet för 2 950 000 kronor, vilket
innebär en ungefärlig prisökning på 28 % från 2010/2011 (Hemnet, 2015).
Avgiften till bostadsrättsföreningen ligger kvar på 6123 kronor för fyra rum
och kök på 112 kvm.
Förutom att många radhus stod tomma innebar den svåra försäljningen
även att de som flyttade in tvingades bo i en byggarbetsplats under en
längre period än beräknat (Larsson Tegelby, 2015). Detta sedan Peab inte
påbörjade nästa radhuslänga förrän 60 % av bostäderna var uppbokade.
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Figur 5. Prislista avseende bostadsrätter i Norra Duvberget, Vårby, Huddinge.

5.1.4 Stadsradhus i Rinkeby, Stockholm
I slutet på 1990-talet inledde AB Borätt ett projekt som gick ut på att uppföra 35 stadsradhus utefter Rinkebystråket norr om Stockholm. Då hade
inga radhus med bostadsrätt byggts i Rinkeby (Byggindustrin, 2008).
Branschen ansåg att det var mer eller mindre omöjligt att göra något i
Rinkeby, på grund av de socioekonomiska förutsättningarna och det
utbredda utanförskapet (Seeman, 2015).
För att få igång byggandet i Rinkeby vädjade Stockholm stad till större
byggherrar om hjälp (Andrén, 2015). Ett tiotal byggherrar ställde upp, men
i slutändan var det bara Borätt som byggde (Seeman, 2015). Och antalet bostäder halverades då det var så svårt att få dem sålda.
Birgitta Seeman (2015), VD på AB Borätt, såg projektet som en spännande
utmaning, och är mycket stolt över stadsradhusen som sådana, fast det
ekonomiskt knappt gick runt. De hade svårt att få objekten sålda och fick
sänka priserna till 1-1,2 miljoner kronor beroende på tillval (Esen, 2015).
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Figur 6. Fasader på stadsradhusen i Rinkeby, Stockholm.

Bengt Andrén (2015) som arbetade som planchef för ytterstaden i Stockholm
mellan åren 2000-2010 menar dock att projektet skapade goodwill för koncernen vilket gett dem bra förutsättningar i andra bostadsprojekt i Stockholms stad. En mindre aktör som hade varit mer beroende av hur det gick i
just det här projektet skulle inte ha fått det att gå runt säger han vidare.
Arkitekt Anders Bergkrantz (2015) som ritade husen poängterar att man
inte heller ska glömma bort att detta var under en tid då marknaden var
ostadig och det var svårt att sälja bostäder överhuvudtaget.
Husen var omsorgsfullt planerade efter den specifika kundgruppen som
bodde i området (ibid). Man kunde bland annat konstatera att familjerna i
Rinkeby hade betydligt fler barn än genomsnittet. Därför blev ambitionen
att bygga ett hus för den stora familjen. Husen består av två våningar plus
en inredningsbar vind. Bostäderna lockade dock flera personer från andra
områden, och enligt Bergkrantz blev det ett mycket lyckat projekt ur social
synvinkel. Det blev en social sammanlänkning mellan olika grupper i
området, och Bergkrantz som känner folk i huset än idag, menar att det är
en speciell sammanhållning i det där kvarteret.
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Figur 7. Stadsradhusen på Rinkebystråket ritades med två plan plus en inredningsbar vind,
Stockholm.

5.1.5 Radhus i Rosengård, Malmö?
2010 utsåg kommunstyrelsen i Malmö fem områden i staden som skulle
ägnas särskild fokus under fem år (Malmö områdesprogram, 2015). Det var
Seved, Segevåg, Herrgården, Lindängen, Holma, Kroksbäck. Områdesprogrammen som satsningen kallades innebar särskilda investeringar år
2010-2015 för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler
jobb i de områden som hade lägst välfärd.
I samband med detta skulle Peab bygga i Rosengård. Det fanns en markreservation, men valde till slut att hoppa av projektet då de inte lyckats få
ekonomi i det berättar Christina Andreasson (2015), exploateringsingenjör
på exploateringsavdelningen, fastighetskontoret. Nu är en ny markreservation på gång för Skanska och IKEAs gemensamma koncept BoKlok
som ska ut i nämnden nu berättar Andreasson vidare.
Vi har inte lyckats få tag i rätt person på Peab för att ta del av deras
erfarenheter av projektet och varför de valde att avsluta det.

5.2 Alternativa småhus i alternativa lägen
I detta avsnitt presenteras ett urval av alternativa lösningar för nybyggnation av småhus. Utmärkande för valda projekt är bland annat att
bristen på mark i mer eller mindre centrala lägen inte tillåtits utgöra något
hinder. Urvalet är inte tänkt att vara representativt för utvecklingen. Om
dessa exempel är starten på nya trender eller endast exklusiva undantag
kan vi inte avgöra. Tanken med de exempel som lyfts är främst att vidga
synen på vad ett småhus kan vara.
De valda exemplen kan utgöra möjligheter att bemöta den nya efterfrågan
som beskrivs i delrapport 1. Många av dagens småhuskonsumenter vill bo
centralt. De prioriterar kvalitativa lägen framför den stora villaträdgården i
utkanten av staden. Ett bra läge definieras av närhet till service, stadsliv,
goda kommunikationer, friluftsliv och närhet till vattnet. Dagens
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konsumenter av nybyggda småhus är äldre, välutbildade och har råd med
småhus byggda i centrala lägen. De har ofta redan barn men detta är idag
inte i lika stor utsträckning anledning att välja bort det urbana livet. En
annan kategori av konsumenter är unga friska pensionärer tillika villaägare som vill ha ett mindre, mer lätthanterligt boende med närhet till
service och stadsliv. Exemplen vi lyfter kan även ses som nya möjligheter
att förtäta samtidigt som det skapas tomter som svarar bättre mot dagens
efterfrågan. Det centrala läget blir allt mer prioriterat.
Utmärkande för valda exempel är bland annat att de tar nya typer av ytor i
anspråk, exempelvis taken på befintliga byggnader samt mindre ytor i
centrala lägen med oklara användningsområden. På dessa ytor uppförs
bland annat stadsradshus i olika former. En av fördelarna med stadsradhus
är att de kan placeras på mindre markytor där det inte är möjligt att bygga
till exempel flerbostadshus. De erbjuder därmed en möjlighet att förtäta genom att använda mark som annars skulle stå outnyttjad. Vattenytan är
ytterligare en typ av plats som börjat användas för etablering av småhus.
På vattnet placeras moderna husbåtar byggda för permanent placering och
året-runt boende. För att möjliggöra boende på vatten av den här typen
krävs att området är planlagt och att tomter ritas upp, precis som vid planläggning av bostadshus på land.
5.2.1 Taket Townhouse – Solna
I Solnas nya stadsdel, Arenastaden, byggs stadsradhus på taket till vad som ska
bli en av Sveriges största gallerior (Solna stad, 2013). Projektet kallas för Taket
Townhouse och utgörs av 52 radhus.
Taket Townhouse utgörs uteslutande av bostadsrätter och kommer efter
färdigställandet finnas i fyra olika utföranden med mellan fyra och sex rum
och kök fördelat på mellan 122 kvm och 156 kvm (Peab Bostad, 2015). Husen finns nu ute till försäljning och priset ligger mellan 4 690 000 - 5 990
000 kronor med en månadsavgift på 7 798 - 9 971 kronor.
Husen marknadsförs genom att lyfta fram det unika med den här typen av
boende samt närheten till evenemang, aktiviteter och nöjen (ibid).
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Figur 8. Taket Townhouse. Radhus ovanpå den stora gallerian Mall of Scandinavia, Solna.

Annika Eriksson (2015) som var med och utvecklade Taket Townhouse
berättar att det spektakulära projektet kantats av en hel del utmaningar
och problem. För det första handlar det om en byggnad som innefattar flera
fastigheter – en så kallad 3D-fastighet. Detta medför att arbetet med
lantmäteriförrättningen blir extra komplicerat och tidskrävande. När flera
fastigheter är integrerade i samma byggnad ställs också höga krav på samarbete mellan de olika fastighetsägarna/byggherrarna. Det är svårt att göra
ekonomiska kalkyler för sådana här projekt eftersom de är så ovanliga,
säger Eriksson. Brandskyddet är en av de poster där kostnaderna eskalerat
långt över vad som var beräknat. Bygglovsprocessen har naturligtvis för ett
så här komplicerat bygge krävt mer resurser än i andra mer konventionella
projekt. Kommunen har också haft mycket åsikter om utformning och
gestaltning av fasaden.
Takradhusen har varit mer svårsålda än de lägenheter som byggts i fasaden
(Eriksson, 2015). Målgruppen för så stora bostäder är alltid mindre,
berättar Eriksson. Men i det här fallet har det dessutom varit svårt att föreställa sig hur det skulle bli att leva där i ett radhus ovanpå köpcentrumet.
Det visade sig bli en ganska tyst och avskild miljö, och försäljningen tog fart
när husen började bli färdiga och det fanns någonting att visa upp. I dagsläget är nästan alla sålda. Den uppenbara vinsten ur det allmännas synvinkel torde vara att radhusen inte upptar någon värdefull yta i stadsdelen
och tillhandahåller radhuskänsla men utan den gleshet som traditionella
småhusområden brukar innebära.
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5.2.2 Radhus på taket – Malmö
Under 2013 färdigställde Malmö Cityfastigheter sex hyresrättsradhus på
taket till en äldre fastighet i Malmö (Malmö Cityfastigheter, 2015). Radhusen är placerade på gårdsbjälklaget på tredje våningens tak och på
innergården finns en gemensam trädgård och lekplats.
I samrådsredogörelsen för den detaljplan som utarbetats framgår att
originalbyggnaden är arkitektoniskt intressant och bör skyddas (Malmö
stad b, 2010). Huset ritades av arkitekt Lennart Bergström och byggdes
1958 för Amerikanska Motorimporten, Motorami. Tillbyggnaden anses dock
inte påverka de arkitektoniska värdena då de har placerats i bakkant av
byggnaden och inte påverkar upplevelsen av fasaderna mot gatan.

Figur 9. Stadsradhusen på taket, Malmö.

Jan Johansson (2015), nuvarande VD på Malmö Cityfastigheter ser goda
förutsättningar för den här typen av projekt. Det finns stor efterfrågan på
hyresrätter överhuvudtaget, men också på sådana här speciella objekt,
berättar han. De hade inga stora problem med projektet, men de potentiella
problem eller hinder han ser med den här typen av projekt har med planprocessen att göra, då detaljplanen oftast måste arbetas om för att medge
bostäder på det befintliga taket i fråga.
Det finns ett stort behov av hyresrätter i Malmö och Malmö Cityfastigheter
försöker ta sitt samhällsansvar genom att använda alla byggbara ytor,
berättar Johansson. Därför övervägs nybyggnation på befintliga tak alltid
som ett alternativ. En positiv bieffekt av den här typen av projekt kan vara
en värdeökning för den befintliga fastigheten.
5.2.3 Kvarteret Mursmäckan – Stadsradhus i Kärrtorp, Stockholm
2011-2012 byggde Småa AB 15 stadsradhus i Kärrtorp söder om Stockholm.
Projektet blev en succé och vann arkitekturtävlingen årets Stockholmsbyggnad 2012 (Stockholms stad, 2013). Konceptet med de smala radhusen
(de är endast 6,55 meter breda) togs fram av Ola Andersson på A1

37

Arkitekter (Andersson, 2015). Tanken med konceptet var från början att
visa att det går att bygga småhus med en hög exploateringsgrad så att
markanvändningen blir tillräckligt effektiv för att skapa underlag för
kollektivtrafik (ibid). Trots att tomten var knappt 3000 kvm fick man rum
med 15 enbostadshus med en sammanlagd bostadsyta om 2805 kvm
(Andersson Arfwedson a, 2015).

Figur 10. Kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp, Stockholm.

Projektet var A1:s svar på Stockholms stads ambition att ”bygga staden
inåt.” Detta tänkte man alltså göra genom att bryta punkthustrenden och
istället förtäta genom att använda små överblivna tomter till att uppföra
enbostadshus. Inspirationen kommer från London, New York och
Amsterdam där stadsradhus är ett vanligt förekommande inslag även i mer
centrala stadsdelar (ibid).

Figur 11. Småhus i urban miljö i kvarteret Mursmäckan, Stockholm.

När vi intervjuar Ola Andersson (2015) om upprinnelsen till projektet
berättar han att det förutom att visa att det är möjligt att bygga småhus
med hög exploateringsgrad, var lite av ett debattinlägg i Stockholms
bostadspolitik:
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Figur 12. Planritning radhusen i kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp, Stockholm

”Det handlade mer om rätten att bygga sitt eget hus, som naturligtvis inte är
grundlagsskyddad och inte ska vara det heller. Men i en situation där det
byggs för lite bostäder är det ju djupt osmakligt att man hindrar de som vill
bygga sina egna bostäder och kan göra det, från att göra det. Och det gör vi
ju idag, i Stockholm. Man säljer ju inte mark i Stockholm till privatpersoner
och har inte gjort det på fyrtio år… … Om det skulle vara så att vi byggde
tillräckligt mycket bostäder för att bygga bort bostadsbristen skulle det ju
inte vara något problem. Men i den här situationen när det allmänna inte
kan trygga den enskildes rätt till bostad, då är det djupt osmakligt att man
hindrar de som vill bygga bostäder i Stockholm från att göra det”.
Vidare berättar Andersson att det handlar om att exploateringskontoret
som verkställer markpolitiken inte vill ha en andrahandsmarknad för
tomter i Stockholm. Han menar att det i Stockholms stad finns en outtalad
policy att inte sälja mark till privatpersoner, något som Staffan Schartner
(2015), arkitekt och ordförande i föreningen för byggemenskaper håller med
om:
”Det är en uttalad policy att inte sälja mark till privatpersoner, åtminstone
inte till sådana som inte kan visa på flera genomförda kommersiella
bostadsprojekt och ett välfyllt bankkonto”.
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Men enligt Bengt Andrén (2015) som vid den här tiden var planchef för
Stockholms ytterstad har det mer att göra med att byggrätterna medger
större volymer och att man just på grund av rådande bostadsbrist inte vill
sälja marken till amatörer. Man vill inte riskera att bostadsprojekt drivs av
folk som inte vet hur man gör. Schartner (2015) tycker att staden bör skriva
om markanvisningspolicyn och underlätta för resurssvaga byggherrar:
”Staden måste skriva om markanvisningspolicyn, dela in marken i mycket
mindre fastigheter/marktilldelningar, göra planer först och anvisa sedan
(för att hålla ner tiden för resurssvaga byggherrar och öka markvärdet för
staden), anvisa på kvalitets- och hållbarhetskriterier men med marknadspris
på marken samt lägga alla betalningar till staden så sent som möjligt i
processen”.
I ett debattinlägg på archileaks.se presenterar Schartner tillsammans med
Staffan Carenholm från nätverket för byggande arkitekter, fyra åtgärdsförslag på hur man kan skapa förutsättningar för att få fler mindre aktörer
att delta i bostadsproduktionen (Archileaks, 2015). Det handlar om att
skapa mindre tomter med mindre byggrätter för att möjliggöra för fler att
bygga, att planlägga innan markanvisning för att minska byggherrens
problem med en långdragen planprocess, markanvisning på kvalitets- och
hållbarhetskriterier för att gynna de ambitiösa på massproduktionens bekostnad, samt att förlägga betalning så sent som möjligt i processen för att
hjälpa fram mindre byggherrar.
Ola Andersson (2015) berättar om hur det gick till då det gjordes en plan för
marken där radhusen skulle byggas och förklarar att i princip skulle ju staden ha kunnat ta fram den planen och låtit privatpersoner köpa de uppstyckade fastigheterna. Och det är det som är anledningen till färgsättningen:
”När det inte var möjligt att göra det här för enskilda hushåll, tänkte vi att
respektive hushåll åtminstone kunde få välja färg på sin fasad. Men det
fungerade inte i bygglovshanteringen, eftersom bygglovet måste vara klart
innan husen kan säljas”.
Förutsättningen för att bygga den här typen av stadsradhus är att det inte
finns utrymme att bygga ett flerbostadshus på platsen. Det är också en
intressant hustyp där det inte finns efterfrågan på lägenheter, berättar
Andersson. Attraktiviteten för enbostadshus är mindre beroende av läget än
flerbostadshus. I de centrala delarna är stadsradhus ett sätt att
komplettera annan bebyggelse där man av någon anledning vill ha ner
skalan eller inte får plats med något annat.
Ulf Perbo (stadssekreterare till Stefan Attefall) sa att det finns två
efterfrågeprofiler vad gäller bostadskarriär: Drömmen om det egna huset
eller drömmen om en lägenhet i staden (Andersson, 2015). Andersson
Arfwedsons koncept syftar till att skapa en tredje dröm. Som en tredje slutdestination i bostadskarriären. Det var en av utmaningarna. Småa var
osäkra på vilken prislapp de kunde sätta på husen, och landade på 5-6
miljoner. De såldes slut på några timmar när de släpptes på marknaden. Nu
är de ute på marknaden för 7,5 miljoner.
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5.2.4 Förslag till stadsradhus på Södermalm i Stockholm
Utopia arkitekter har tillsammans med Bygg- och projektutvecklingsföretaget Erik Wallin AB fått markanvisning i januari 2015 för att bygga 17
stadsradhus på en bergssluttning längs Lundagatan på nordvästra Södermalm (Utopia arkitekter a, 2015).

Figur 13. Stadsradhus på Lundagatan på Södermalm, Stockholm.

Erik Wallin, VD för byggnadsfirman, förklarar i en artikel i DN att stadsradhus, enligt deras bedömning, är det enda som går att bygga på platsen
(Sundström A. i DN, 2015). I samma artikel förklarar Emma Jonsteg, VD på
Utopia arkitekter, att det finns många som drömmer om hus men inte är
villiga att flytta ut från stadens mer centrala delar. Hon menar att stadsradhus så långt som det är möjligt kan tillgodose drömmen om en villa med
trädgård för de som vill bo centralt. Det finns många tomrum i likhet med
de på Lundagatan där det är för trångt för att bygga något annat än radhus
Stadsradhus utgör enligt Jonsteg (2015) ett effektivt markutnyttjande och
är en efterfrågad boendeform som i dagsläget saknas i städerna. En av fördelarna med stadradhus, förklarar hon, är att de utgör en möjlighet att
skapa mer liv i gatumiljön. Man kan skapa fler lokaler och entrétäthet
(ibid).
Ett annat intressant förslag för stadsradhus på Södermalm som Utopia
tagit fram på uppdrag av Veidekke Bostad gäller Hornsbruksgatan (Utopia
arkitekter b, 2015). På platsen som idag utgörs av otillgängligt berg, ska en
ny tunnelbanebyggnad och tre bostadshus byggas. I Utopias förslag utgörs
bostadshusen av radhus vilkas tak kommer utgöra en förlängning av
Högalidsparken och erbjuda utkikspunkter för allmänheten. Den nya
bebyggelsen kommer således bidra till att vidga den befintliga parken och
skapa ett större grönområde.
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Figur 14. Gestaltning av Utopia Arkitekters förslag för stadsradhus på Hornsbruksgatan,
Stockholm.

5.2.5 Urbana villor i Malmö
Urbana villor är namnet på ett bostadsprojekt i Västra hamnen, Malmö
(Tarschys R. i DN, 2009). Fyra familjer med ambitionen att kombinera tät
urban struktur med grön villaträdgård drev tillsammans igenom byggprojektet som stod klart 2008. Deras lösning på markbristen var att stapla
villorna på varandra. På en yta om 500 kvm har sju villor byggts på 140
kvm vardera. Såväl fysisk utformning som genomförandeform är unikt i
detta projekt som ritats och genomförts av Pontus Åqvist och Cord Siegel
tillsammans med flera av de andra initiativtagarna till projektet. Siegel
kommer från Tyskland och hade därifrån med sig idén om att gå ihop och
under egen regi bygga flerfamiljshus, i så kallad ”Baugemeinschaft” (bygggemenskap) (ibid).
Med det nya centrala boendet har behovet av bil minskat, samtidigt som en
eventuell längtan efter ett sommarställe minskat, till viss del tack vare
möjligheterna att odla på den egna uteplatsen (Hållbar stad, 2015). I och
med att social och ekologisk hållbarhet varit en stor del av projektet går det
också att odla gemensamt, antingen på taket eller i den gemensamma trädgården med tillhörande växthus på bottenplan. Husen och dess loftgångar
binds samman med en utvändig spiraltrappa som ökar den sociala
kontakten likt en villagata. Husen är mycket energisnåla och har belönats
med Naturvårdsverkets klimatinvesteringsbidrag, guldklimp. Siegel har av
Eon fått i uppdrag att rita åtta nya villor som ska placeras i samma område
(ibid).
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Figur 15. Urbana villor i Malmö

5.2.6 Pampas Marina i Solna
På Pampas Marina i Solna, på gränsen till Stockholms stad, finns idag ett
område med ett 20-tal mer traditionella husbåtar samt 20 stycken moderna
husbåtar, eller vattenvillor, avsedda för permanent boende (Pampas
Marina, 2015). I hamnen har de boende tillgång till tvättstuga, parkering
och lekplats. Sedan tillkomsten har bostäderna bidragit till att det blir liv
och rörelse på platsen under hela året samt större delen av dygnet. I dag
har de full beläggning i hamnen så inga nya bostäder kan bli aktuella.
De moderna husbåtarna som finns i Pampas Marina är utvecklade av
Richard Bergström på företaget AquaVilla som varit aktivt sedan år 2000
(AquaVilla, 2015). Idén bakom företaget är att producera och sälja flytande
högkvalitativa hus. Utöver detta finns en ambition att medverka till
skapandet av byggrätter. En stor del av företagets arbete utgörs av att hitta
nya platser för exploatering.
Bergström (2015) berättar under en intervju att deras företag arbetat länge
med att få igång byggandet av flytande villor. Han ser att det finns en efterfrågan från privatpersoner men att det tar lång tid för kommunerna att ta
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fram detaljplaner och att byggbranschen är traditionell och inte så nyskapande. Ett av de största problemen med att bygga på vattnet är strandskyddet, vilket egentligen inte behöver vara ett problem, menar Bergström,
då pirarna som angör bostäderna kan nyttjas av alla. Stommen de
utvecklat för deras flytande hus är betydligt lättare än normala trästommar
vilket gör att konstruktionen skulle kunna vara intressant också för
bostadsbyggande på tak, men även i den nischen upplever Bergström att
branschen är trög. Juridiskt skiljer det sig inte så mycket idag mellan ett
boende på vatten och ett boende på land. De som bor i en vattenvilla äger
eller arrenderar sin tomt och skattereglerna och möjligheterna till bolån och
hemförsäkring är desamma.
5.2.7 Förslag på flytande hus i Botkyrka Kommun
För närvarande arbetar Botkyrka kommun med en detaljplan för delar av
Fittja och undersöker möjligheten att bygga vattenvillor vid Fittja udde
(Uddén, 2015). Kristoffer Uddén (2015) som arbetar med planen menar att
det är något svårare att ta fram den här typen av planer, främst för att det
är nytt och oprövat. Det finns juridiska aspekter som har gjort att det tagit
lång tid att komma igång med projektet. Strandskyddet, och att marken i
den omedelbara närheten definieras som parkmark försvårar arbetet.
I Botkyrkas kommuns (2012) detaljplaneprogram ”Framtid Fittja” framgår
en förhoppning om att husen med dess bryggor ska utgöra ett tillskott till
strandpromenaden och utgöra ett intressant komplement till befintlig
bebyggelse. Botkyrka kommun ser en möjlighet att öka den sociala hållbarheten genom att erbjuda den här typen av boenden och minska
utflyttningen av de som fått råd att köpa mer exklusiva bostäder (Bergström, 2015).
I dokumentet Framtid Fittja framgår att det finns en tanke om att
bebyggelsen på vattnet kan öka tryggheten i parken invid stranden
(Botkyrka kommun, 2012). För att undvika privatisering vill man att
bryggorna ska vara tillgängliga för allmänheten. Vattenståndet är en
speciell utmaning för projektet. Hur stor är översvämningsrisken och
hur stora vattennivåhöjningar klarar vattenvillorna.
5.2.8 Sjögången i Karlstad
I Karlstad finns ett annat exempel på flytande bostäder (Jönsson K.G. i
Sydsvenskan, 2013). Här har det kommunala bostadsbolaget KBAB sedan
2013 kunnat erbjuda sina hyresgäster boende på vattnet. I samverkan med
arkitektbyrån Tengbom och byggföretaget Skanska har de byggt sex stycken
parhus placerade på två stora betongbryggor. Kvarteret har fått namnet
Sjögången och utgörs av 12 hyresrätter på 79 kvm vardera med en månadshyra på ca 13 000 kronor.
Ingela Marberg (2015), arkitekt på Tengbom AB i Karlstad, berättar att
man på senare år haft problem med översvämningar i Värmland, och att
dessa hus delvis kommit som ett svar på de problemen. Med flytande
konstruktioner får man en mer flexibel lösning och det innebär inte någon
privatisering eller blockering av den nuvarande strandpromenaden. Det
finns stor potential för flytande hus i Karlstad, menar Marberg. Istället för
att arbeta med att mota bort vattnet skapas strukturer som flyter på
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vattnet när det höjs och sänks. Det blir ett sätt att möjliggöra boende nära
vattnet vilket kan vara svårt annars, på grund av dålig mark och översvämningsrisk.

Figur 16. Sjögången, Karlstad.
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6. Diskussion
Att bo i ett småhus är inte den enskildes rättighet. Vad som däremot är
lagstadgat är rätten till bostad (SoL 2001:453, 3 kap § 2). För att det
allmänna ska ha en chans att trygga denna rätt är det naturligtvis inte
effektivt att satsa stora resurser på småhusbebyggelse vid förtätning. Småhusbebyggelse ger ofta direkta kopplingar till låga exploateringstal men
höga exploateringskostnader och till ett svagt befolkningsunderlag för
servicefunktioner. I den urbana kontexten förblir småhus endera ett
komplement till annan bebyggelse, eller ett möjligt bostadsalternativ för
medborgare med resurser att skapa sitt eget exklusiva boende. Mark i
centrala lägen är en bristvara, och från tjänstemannahåll hörs till och med
röster om att småhusbebyggelse slösar bort mark. Skulle dock det allmänna
enbart satsa på flerbostadshus, skulle vi riskera en alltför homogen stadsbebyggelse som inte främjar den variation och mångfald som är
förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och även för att nå miljömålet ’en god bebyggd miljö’. Och hur tät stad vill vi egentligen ha? Hur
trångt är vi villiga att leva? Och vilken typ av mark är vi villiga att offra i
förtätningens namn? Grönområden behöver vi ju för att må bra.
6.1 En tomt är en tomt
Det bör dock poängteras att ett småhus inte nödvändigtvis behöver vara
som den klassiska villan placerad på en 1000 kvm stor tomt i ett område där
enbart villor placerade på 1000 kvm stor tomt finns. De 15 stadsradhus som
A1 Arkitekter tillsammans med Småa uppförde i Kärrtorp utanför Stockholm rymdes exempelvis på blygsamma 3000 kvm totalt och de sju urbana
villorna om 140 kvm i Malmö på 500 kvm. Och handlar det om ett mindre
antal yteffektiva småhus bör de i kombination med annan tät bebyggelse
inte påverka förutsättningar för hållbarhet med kollektivtrafikunderlag och
tät bebyggelsestruktur.
Det finns platser i den urbana strukturen där utrymmet eller
förutsättningarna inte medger vare sig flerbostadshus eller något annat
värdefullt för omgivningen. Då kan stadsradhus som exempelvis i kvarteret
Mursmäckan i Kärrtorp eller Erik Wallins stadsradhusprojekt på Lundagatan i centrala Stockholm bli ett rimligt alternativ utifrån såväl bostadsförsörjning som estetik och mångfald. I vissa specifika miljöer kan bostäder
skapa värdefull yta, som i Utopia Arkitekters förslag på stadsradhus längs
den otillgängliga bergväggen längs Hornsbruksgatan. Där kommer
radhusens tak utgöra en förlängning av Högalidsparken och alltså
generera mer grönyta.
6.2 Ökade förutsättningar för lokala bostadskarriärer
I stadsdelar eller områden som präglas av ett brett utanförskap är
problemen med utanförskapet så stora att de positiva värden småhusexploatering kan tillföra väger upp de negativa med exempelvis en gles
bostadsstruktur. Att stärka förutsättningarna för att göra bostadskarriär,
och att skapa ett större och mer varierat utbud i dessa typer av områden
kan antas bidra till att stabilisera området i och med att de personer som
har möjlighet att flytta ut, istället kan välja att flytta inom området. Detta
styrks i såväl forskning som i vår empiriska data. Sedan finns det natur46

ligtvis invånare som drömmer om att flytta ifrån området, och som skulle
göra det så fort de fick möjlighet, alldeles oavsett hur utbudet av bostäder
utvecklas. Å andra sidan visar den klusteranalys som togs upp i kapitel fyra
att det är ovanligt att man flyttar mellan två områdestyper som ligger långt
ifrån varandra socioekonomiskt. Detta berörs också i intervjun med Bengt
Andrén där alternativa skäl till att vissa efterfrågar men inte når utbudet
diskuteras. Kan det vara så att en invånare i ett socioekonomiskt utsatt
område som fått bättre ekonomiska resurser efterfrågar utan att nå utbudet
i och med att utbudet finns i ett område med en högre socioekonomisk
status, där personen inte känner sig hemma?
Att blanda olika bostadstyper kan alltså skapa ett socioekonomiskt starkare
område, om det sedan medför en inflyttning av nya boenden är dock inte
säkert. De banbrytande stadsradhusen på Rinkebystråket i Stockholm hade
svårt att finna sina nya ägare delvis på grund av att spekulanter från
området hade svårt att möta bankernas krav för bostadslån. Men många av
de som till slut köpte var integrerade/etablerade personer från andra stadsdelar. Enligt arkitekt Bergkrantz bidrog dessa nya rinkebybor till att
minska segregationen på riktigt, om än i ett mycket litet perspektiv. Det var
alltså inte tal om en skenbar integration som Popoola (2008) kallar det när
människor flyttar till ett område utan att känna social närhet till de som
redan bor där.
Kanske är det inte enbart bostadsspekulanter i det aktuella området som
nya småhusprojekt bör riktas mot. Kanske kan man som i projektet vid
Rinkebystråket få resursstarka personer från andra områden att flytta in,
även om klusteranalysen visar att det är ovanligt med den typen av flyttmönster. När Erik Wallin ska bygga radhus för att bryta den socioekonomiska barriären mellan ett välbärgat område och ett utsatt, vill de att det
välbärgade ska spilla över i det utsatta och inte tvärtom. Ola Andersson
hävdar också att attraktiviteten för enbostadshus är mindre beroende av
läget än vad ett flerbostadshus är, och att stadsradhus alltså kan fungera i
områden där efterfrågan på lägenheter inte är så stor. Denna tes är möjlig
att testa om Andersson och Arfwedsons planer på att knyta samman stadsdelarna Rinkeby och Bromsten går i lås.
6.3 Finansiering
När det gäller finansieringen av småhus i utsatta stadsdelar är det naturligtvis ett hinder för såväl bostadsbyggare som spekulant. Byggherrar har
svårt att få ekonomi i sina projekt medan upplevelsen är att spekulanterna
inte sällan har svårt att få lån då de saknar stadig eller tillräcklig inkomst.
Det verkar dock inte vara markpriset som är problemet från byggarnas sida,
varför en statlig subventionering inte bedöms som rätt väg att gå. Då är det
snarare själva upplåtelseformen som kan utgöra ämne för diskussion.
Bostadsrätter har med framgång tillförts i flera områden, och dessa säljs
ofta utan problem. Det är när man upplåtit äganderätter som bekymmer vid
försäljningsprocessen uppstått. Spekulanterna har inte förmågan att klara
en stor insats helt enkelt. Eller är det så enkelt? Huruvida bankerna som
krävde en högre ränta från spekulanterna på radhusen i Rinkeby särbehandlade dem, på ett diskriminerande sätt, eller om det var en korrekt
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bedömning att risken var så stor som man bedömde, lär vara svårt att få
svar på.
Det finns efterfrågan på nya innovativa finansieringsmodeller för att
möjliggöra småhus som bostadsform för låginkomsttagare och andra som
inte har möjlighet att betala en kontantinsats om 15 %. En välbeprövad och
således inte så ny eller innovativ upplåtelseform är tomträtten som enligt
bröderna Wallin (Erik Wallin byggnadsfirma) gör comeback med samma
syfte som när det begav sig på 40-talet. Människor i storstäderna idag har
inte råd att köpa egen mark och får då hyra av kommunen. Att bygga
bostäder på tomträtt – oavsett om det är småhus eller bostadsrätter sänker
den insats som krävs av köparen.
Andra finansiella tillvägagångssätt som hyrköpsmodeller omnämns i
insamlad data, men med en medvetenhet om att ett sådant förfarande i
dagens läge inte stöds av aktuell juridik. Med dagens regelverk är varken
köpare eller säljare tillräckligt skyddade vid ett hyrköp av en bostad.
Att bygga billiga men kvalitativa och attraktiva småhus är för byggherrarna och byggbolagen en utmaning. Att fortsätta utveckla alternativa
småhus med flexibla marknadslösningar är ett sätt att anta utmaningen.
Richard Stark på Okidoki Arkitekter berättar att det blir billigare att bygga
en stor lägenhet (eller ett stadsradhus) än två små eftersom huvudbostadens gästtoalett kan användas som duschrum i uthyrningsdelen.
Ett annat sätt skulle kunna vara att utveckla konceptet för SABOs Kombohus till att också fungera i småhusform vilket Jonas Högset på SABOs avdelning för Fastighetsutveckling inte är främmande för. I dagsläget är dock
Kombohusen främst ett erbjudande om färdigupphandlade flerbostadshus
som erbjuds SABOs medlemmar vilka till övervägande del består av
allmännyttiga bostadsbolag. Småhus i Kombohusform skulle troligen upplåtas med hyresrätt. En hyrköpsmodell skulle också kunna bli aktuell.
Gällande upplåtelseformer för småhus i stadsdelar med ett brett utanförskap visar vår data å andra sidan att det inte verkar finnas någon form som
passar bättre eller sämre utifrån bostadskonsumenternas preferenser. På
vissa håll, som i Gårdsten, underlättade det för både köpare och säljare då
radhusen bildade en bostadsrättsförening medan förslaget om att bilda en
bostadsrättsförening för villorna i Gårdsten inte alls vann samma intresse.
Ett sätt att pressa byggkostnader är att bygga likartat. Insamlad data
pekar på att det finns anledning för branschen att vara mer självkritisk och
lyhörd vid exploatering i såväl utsatta, som mindre utsatta områden.
Exempelvis riktade spekulanter kritik mot Peabs radhus i Vårby för att det
saknades större sällskapsytor. I Gårdsten däremot handlade kritiken
istället om att Myresjöhus genom att ställa frågan om särskilda önskemål
utifrån kulturella preferenser varit okänsliga i sin kommunikation.
Bostadskonsumentens önskemål, behov och preferenser blir allt mer
individuella och med våra skilda bakgrunder kommer detta säkerligen inte
att minska vilket Boverket kom fram till redan 2010 och styrks i vår insamlade data.
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En återkommande problematik vid småhusbebyggelse i både utsatta stadsdelar (Gårdsten) och på mer exklusiva platser (på taket till Arenastaden i
Solna) är bostadsbyggarnas förmåga att förmedla bilden av hur bostäderna
kommer att se ut och fungera när de står klara. Småhusspekulanter förefaller möjligen allt oftare vilja se det färdiga huset innan köp och nöjer sig
inte med bara ritningarna. Glappet i denna kommunikation mellan
byggare/säljare och konsument är en viktig del för att åstadkomma en ökad
småhusbebyggelse särskilt sedan byggherrar och byggbolag inte gärna
bygger enbart på spekulation.
6.4 Småhus utan mark
Förutsättningen för ökat småhusbyggande i storstadsregionernas centrala
delar är att det finns alternativa former för, och/eller alternativa
placeringar för småhus. Innovativa projekt som blivit konkreta bostäder på
tak, på vatten och på mycket mindre tomter än den yta man vanligtvis
tänker att ett småhus tar i anspråk är exempel på sådana alternativ. Dessa
småhus är dock ofta av ett mer exklusivt slag och lockar därmed en mer
välbeställd grupp som drömmer om ett småhusboende men inte är redo att
lämna staden. Gällande regelverk är det dock inte alltid anpassat till att ta
dessa alternativa lägen i anspråk för bostadsbyggande. Projekten vi
studerat vittnar om långa bygglovsprocesser till följd av okunskap och en
ovana att hantera exempelvis tredimensionell fastighetsbildning (hus på
tak). Å andra sidan borde ny bebyggelse ovanpå befintlig kunna utgöra ett
bra komplement för att bevara äldre värdefull bebyggelse, som en
kompromiss mellan stadens bevarande och behovet av fler bostäder och
servicepunkter. I fallet med villor på vattnet vittnar även våra exempel om
att områden som tidigare kunnat upplevas som otrygga, inte minst under
vinterhalvåret, nu blivit mer uppskattade delar av staden eftersom bostadsbebyggelsen innebär liv och rörelse året om.
6.5 Ingen universallösning
I Sverige har vi historiskt haft en stark tilltro till att en god samhällsplanering kan lösa våra samhällsproblem. Frågan är i vilken utsträckning
den fysiska planeringen kan lösa de strukturella problem som finns i de
socioekonomiskt svaga bostadsområdena. Kristin Dahnell på Peab hör till
dem som är skeptiska till att dessa strukturella problem går att bygga bort.
Hon är inte övertygad om att de socioekonomisk svaga områdena kan tillgodose den efterfrågan på småhus som finns, då denna efterfrågan innefattar värden som friluftsliv och avskildhet, vilka oftast inte går att finna i
dessa områden.
Det går naturligtvis att ifrågasätta hypotesen att blandning av bostadsformer och upplåtelseformer skapar stabilare bostadsområden avseende
omsättning av invånare. Ett gammalt villaområde i en välbärgad stadsdel
skulle knappast bli stabilare ur denna aspekt om bebyggelsen kompletterades med exempelvis flerbostadshus i hyresrättsform. Frågan är väl om den
typen av homogena områden kan bli så värst mycket stabilare överhuvudtaget på den punkten. Där skulle en blandning snarare tillföra andra värden, som att bryta segregation och främja möten mellan människor med
olika bakgrund och förutsättningar. Att blanda upp denna typ av homogena
bostadsområden är svårmotiverat och sällan uppe för diskussion. Varför
skulle samhällsplaneringen arbeta med områden som är så stabila och väl49

fungerande? När det väl händer är processen ofta föremål för stark
nimbyism, och privatpersoners rättigheter till opponering och överklagan i
planprocessen manifesteras av de retoriskt och ekonomiskt resursstarka.
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7. Avslutande kommentarer och rekommendationer
Eftersom urbanisering är vår verklighet och allt fler vill leva urbant bör
småhus i storstäderna generellt sett anpassas till en mer urban bebyggelsestruktur i jämförelse med exempelvis den traditionella formen av fristående
villor på stora tomter utanför städerna. Delvis för att i de fall småhus är en
motiverad typ av bebyggelse, ändå sträva efter att upprätthålla eller skapa
urbana kvaliteter. Men också för att mark utgör en bristvara i våra storstäder, och för att den traditionella formen av småhusbebyggelse tar stora
markresurser i anspråk.
Förutsättningen för ökat småhusbyggande i storstadsregionernas centrala
delar är alltså att det finns alternativa former för, och/eller alternativa
placeringar för småhus. Innovativa projekt som blivit konkreta bostäder på
tak, på vatten och på mycket mindre tomter än den yta man vanligtvis
tänker att ett småhus tar i anspråk är exempel på sådana alternativ. Det
krävs kreativitet för att upptäcka och utforma dessa alternativa hus och
lägen. Men i dagsläget krävs det också i vissa fall en stor nypa tålamod, då
regelverket för respektive alternativ inte är lätt att förstå och hantera,
varken för bostadsköpare, finansiärer, exploatörer eller planerare. När det
exempelvis gäller hus på tak innebär regelverket en mer komplicerad
lantmäteriprocess, och när det handlar om projekt med hus på vatten kan
dessa stöta på patrull gällande strandskyddet. Vad gäller mindre projekt på
alternativa platser som kanske enbart lämpar sig för någon form av småhus
är markanvisningspolicyn inte så progressiv. För att fortsätta stimulera
kreativ användning av de knappa markresurserna i storstäderna är vår
rekommendation att utreda vidare hur reglerna på dessa områden kan
förbättras.
Att tillföra småhusbebyggelse i stadsdelar med brett utanförskap bör naturligtvis inte ses som en universallösning på dessa stadsdelars alla problem.
Däremot visar studien på möjligheter för ett ökat småhusbyggande i storstadsregionerna genom att låta förtäta framförallt de områden som idag
karaktäriseras av miljonprogrammens flerbostadshus. Forskning och empiriska data visar på positiva fördelar med att skapa förutsättningar för de
som växer sig socioekonomiskt starkare att kunna bo kvar också när de
efterfrågar en annan typ av boende. För att underlätta denna utveckling för
såväl bostadsproducent som bostadskonsument bör alternativa finansieringssystem såsom hyrköpsmodeller utredas vidare. Vad finns det för möjligheter att upprätta en sådan modell med ett regelverk som skyddar såväl
bostadskonsument som bostadsproducent och bank?
Småhus i denna typ av stadsdelar skulle också kunna bidra till att minska
segregationen då människor från andra mindre utsatta stadsdelar skulle
kunna lockas att flytta dit. För att möjliggöra detta krävs vidare
diskussioner om huruvida det är billiga småhus som krävs eller dyrare,
eller en bra mix däremellan.
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