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Citat av en bostadsritande arkitekt från en av intervjuerna i studien
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6DPPDQIDWWQLQJ
I rapporten Arkitektens roll: Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet presenteras
resultatet av intervjuer med arkitekter som ritat flerbostadshus med beviljade bygglov i
Stockholms kommun år 2014. Studien utgår ifrån bostadsfrågan och ligger inom ArkDes
uppdrag att stärka och vidga arkitektens roll. Syftet med studien är vidare att kartlägga
och analysera på vilket sätt praktiken löser sina behov av kunskap och på vilka sätt detta
breddar arkitektens traditionella roll. Studien har utförts av Erik Stenberg på KTH under
våren 2019 och presenteras på ett seminarium på ArkDes 27 augusti 2019 tillsammans
med den parallellt framtagna rapporten (QVWXGLHDYDrkitektens roll'HO Forsknings
nära arkitekter i Stockholmsområdet av Anna Sundman, Theory Into Practice.
De sexton intervjuerna skiljde sig mycket åt YDGJlOOHUGHLQGLYLGXHOODSURMHNWHQmen
tillsammans JDY de en samlad bild av arkitektens spridda roller från detaljarbetet i
balkongräcken till att vara en del av ett genomförande av bostadspolitiken. På så sätt
visade också intervjuerna den bredd av kunskap och kompetens som arkitekter i
Stockholmsområdet nu både besitter och står i behov av. Här har bostadsforskningen en
fortsatt RFKIUDPWLGDmeta-uppgift att kartlägga, beskriva och analysera kunskapen och
kompetensen hos de bostadsritande praktikerna.
8QGHUen mer generell reflektion över bostäder och byggande så blev samtalen mer
spretiga och YLVDGH också tydligW skillnaderna i arkitekternas nuvarande rollHU. Många var
VDPWLGLJW förvånade över den snabba förändring DYDUNLWHNWHQVUROOsom skett på bara fem
år, sedan 2014. Arkitekter som ritar bostäder i Stockholms kommun verkar i en
exceptionell kontext, där dubbelt så många bostäder måste tillkomma utan att kapaciteten
HJHQWOLJHQfinns. Den bostadsritande arkitektenVUROOVSHJODU på så sätt EHKRYHWDY
I|UlQGULQJRFKGen snabba förändring som SUlJODUGDJHQVsamhälleexempelYLV SJD
IRUWVDWWXUEDQLVHULQJVHJUHJDWLRQklimatförändringar och en åldrande befolkning.
Generellt anser sig GRFNbostadsritande arkitekter ha tillräckligt med kunskap mende
uppskattar och efterfrågar RFNVn en fördjupning och HWWifrågasättande av deras
existerande kunskap och, kanske ännu viktigare, en annan kunskap VQDUHän mer
kunskap. 'HODY$UN'HVVWXGLHDYDUNLWHNWHQVUROOKDQGODURPDQQDQNXQVNDSRFK'HO
KDQGODURPPHUNXQVNDS ,VOXWHWDYGHO listaV ett antal frågeställningar grupperade L
IHP områden process- och systemnivå, typologier, normer och standarder, byggnader,
material och praktiken. (WWexempel SnPHUNXQVNDSI|UDUNLWHNWHUlU behovet av
jämförande forskning på systemnivån, särskilt om de olika byggsystemen (KL-trä,
betong, prefab och platsgjuten med kvarsittande form, mm) och typhusen (Kombo,
BoKlok, Stockholmshusen, mm) som utvecklas av enskilda byggherrar.
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%DNJUXQG
Under de senaste två decennierna har det blivit allt mer uppenbart att den forskning som
sker i praktiken, snarare än inom akademin, både har fått en större påverkan och upplevs
mer relevant än den senare. Denna forskning genomförs ofta som en del av ett projekt,
men den kunskap som tas fram stannar oftast inom organisationerna, eller sprids mer
informellt genom enstaka föreläsningar eller publikationer. Vad är då det här för typ av
kunskap? Det kan handla om att designa en fasad som är både effektiv och vacker,
kunskap som hade kunnat ta åratal att ta fram i ett utvecklingsprojekt, men i det
praktiknära kan göras direkt tillsammans med ingenjörer och byggare. Det kan handla om
att ta fram nya metoder för medskapande i områden som genomgått åratal av lokala
projekt och dialoger. Det kan handla om att ta fram tekniker för projektledning som
kommer direkt ur erfarenheten av att driva en verksamhet där många stora projekt pågår
samtidigt.
Arkitekter tar sig an denna typ av arbete då det ligger i professionens natur att ta fram ny
kunskap, både genom teknikutveckling som genom själva designprocessen. Arkitektur
består av kunskap som är framtagen ur en kombination av inlevelse och förståelse, ögats
seende, att visuellt förmedla, förståelse för kulturen, historien och det större
sammanhanget, en ständig utveckling av teknisk expertis och så vidare.
Att värdera denna typ av arbete, vid sidan av mer traditionellt, vetenskapligt arbete, är
avgörande för själva arkitekturen som konstart. Det är en del av ArkDes
myndighetsuppdrag att främja och bedriva forskning som befinner sig inom fältet
arkitektur och stadsbyggnad. För att kunna göra detta på ett mer effektivt sätt kan vi inte
återskapa det som redan görs inom akademin, utan vill i stället skapa möjligheter för den
forskning som görs praktiknära att tas mer på allvar, göra den tillgänglig och relevant till
den större diskussionen om stadens framtid och det samhälle vi vill ha.
Denna rapport, och det arbete som beskrivs häri, har tagits fram för att bidra till att lägga
grunden för det och vi är väldigt stolta att publicera den. Vi vill tacka Erik Stenberg som
initierade detta.
Kieran Long, $UN'HVöverintendent
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1.Upplägg och genomförande
Under mars och april 2019 genomfördes femton entimmes intervjuer med bostadsritande
arkitekter i Stockholmsområdet. Tillsammans med den intervju som gjordes i oktober
2018 bildar dessa sexton intervjuer med knappt trettio arkitekter det huvudsakliga
underlaget för föreliggande rapport. Valet av arkitekter utgick från det dryga femtiotal
bygglov som finns redovisade i Bygglovsboken: Flerbostadshus 2014 4. De
arkitekter/kontor som ritat dessa bygglov utgör ett tvärsnitt av små och stora etablerade
arkitekturpraktiker i Stockholm. Att kunna genomföra och få beviljat ett bygglov för ett
flerbostadshus i Stockholm är kvalificerat arbete som inte minst kräver kunskap,
kompetens, kapacitet och kontakter. Eftersom byggloven beviljades för flerbostadshus i
Stockholms kommun år 2014 var de flesta husen uppförda vid intervjutillfället och
därmed kunde arkitektens roll i hela processen beaktas.
Intervjuerna var strukturerade som öppna samtal som utgick från det eller de projekt som
respektive kontor ritat. Samtalet spelades in och pågick i en timme. Ritningarna från
Bygglovsbokens liggande A5-format förstorades till A3 format och fanns tillgängliga
under samtalet för anteckningar, diagram och förklarande skisser. En del arkitekter hade
förberett sig med egna handlingar från projektet. Fyra frågeområden fungerade som ett
ramverk för intervjuerna 5. De flesta intervjuerna började med frågeområden Projektet och
planen samt Lösningen och detaljen förankrade i det specifika projektet för att sedan
övergå till mer generella reflektioner kring dagens utmaningar inom Bostäder och
byggande och avslutas med resonemang kring Forskning och kunskap. Intervjusvaren har
anonymiserats. Gemensamma tendenser har getts företräde i rapporten i ambitionen att
teckna en bild av den etablerade bostadsritande praktikers roll. Undantag, delade
meningar, skiljelinjer och olika erfarenheter framkom också i intervjuerna men dessa har
inte getts någon större roll i denna rapport.
Denna rapport är en delstudie som tillsamman med Arkitektens roll: Forskningsnära
arkitekter i Stockholmsområdet av Anna Sundman, Theory Into Practice, genomförts på
uppdrag av ArkDes genom Monica Sand och Ann Maudsley. Rapporterna utgår i från
bostadsfrågan och ligger inom ArkDes uppdrag att stärka och vidga arkitektens roll.
Syftet med rapporterna är vidare att kartlägga och analysera på vilket sätt praktiken löser
sina behov av kunskap och hur arkitektens traditionella roll påverkas och förändras.
Erik Stenberg, KTH Arkitekturskolan, 22 augusti 2019

4
Bygglovsboken: Flerbostadshus 2014 producerades och publicerades av Svenska Standard
genom Markus Wagner, Rutger Sjögrim, Helen Runting, Karin Matz, Sara Lidberg, Ola Keijer
och Joël Joannet i Stockholm 2015.
5
Se bilaga 2: ”Fyra frågor till bostadsritande praktiker”
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2.Bostadsritande arkitekter
Arkitektur i Sverige har under 1900-talet och början på 2000-talet varit starkt förankrad i
bostaden. Efterkrigstidens välfärdsbygge är lika intimt förknippat med det kollektiva
bostadsbyggandet som dagens individualiserade ägandesamhälle bärs upp av bostaden
som konsumtionsvara och investeringsobjekt. Vilka utmaningar står bostadsritande
arkitekter inför i dag? Hur genomförs ett flerbostadshusprojekt i Stockholm och vari
ligger arkitektens bidrag? Vem gör egentligen jobbet? Ligger kunskapen som krävs för att
rita bostäder längs en historiskt rät linje eller kan vi se förskjutningar och avbrott? Finns
smarta och innovativa svar på dagens samhällsutmaningar i bostadsbyggandet?
I Bygglovboken finns 53 st bygglov redovisade och till dessa har det behövts 31
arkitekter och 30 olika byggherrar. De fem byggherrar som har flest projekt i
Bygglovsboken har tillsammans 23 st bygglov och de fem arkitekter med flest bygglov
(varav tre intervjuades) har tillsammans 21 bygglov. 23 st av byggloven var till
hyresrätter (HR) och 30 st till bostadsrätter (BRF). Lägenhetsfördelningen har en övervikt
av små lägenheter; 26% ettor, 30% tvåor, 26% treor, 15% fyror och 3% större.
Arkitekter som ritar bostäder i Stockholms kommun verkar i en exceptionell kontext. De
drygt 4,5 tusen bostäder i flerbostadshus som beviljades bygglov 2014 kan jämföras med
att det samma år färdigställdes totalt 29 tusen bostäder i Sverige, varav 20 tusen i
flerbostadshus. 6 Stockholms kommun har under flera decennier haft en hög politisk
ambition att bygga många bostäder, nästan uteslutande i flerbostadshus. För närvarande
finns målet att bygga 80 tusen bostäder fram till 2025, dvs. över 10 tusen per år. För att
nå detta mål kommer det att krävas exceptionella insatser.
Det utbildas inte dubbelt så många arkitekter, civilingenjörer eller andra till byggsektorn
men dubbelt så många bostäder om året ska byggas under många år framöver. Hur ska
detta gå till? 7 De arkitekter som finns berättar om en till synes hysterisk marknad där alla
redan har varit mycket upptagna med att leverera projekt under många år. Samtidigt står
byggandet generellt för stora utmaningar; inte minst förstärkta hållbarhetskrav kopplade
till de globala klimatförändringarna. Hur ska framtidens bostäder se ut och var ska de
ligga om fler och fler flyttar till Stockholm, vattennivåerna stiger, befolkningen blir äldre
och vi måste förbruka mindre resurser? Vilken kunskap behåller vi och vilken ny behövs
då? Kommer arkitektens roll behöva förändras … eller inte.
6

SCB, Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus 2014:
8 410 småhus + 20 754 i flerbostadshus = totalt 29 164 lägenheter.
7
Rapport ”Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet
inom byggsektorn” (2016). Se
https://www.regeringen.se/4af67e/contentassets/8b5e4c4fd80e414a9576a41e6e1b573e/rapport2016-12-16-ngb-tryck-3.pdf
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Situationsplan med anteckningar från intervjutillfället.8

2.1 Projektet och planen
Det är uppenbart att bostadsbyggande tar lång tid. Intervjuade arkitekterna berättade om
att det tagit upp till 15 år från tidiga utredningar till färdigt projekt. Den uthållighet som
krävs för att inte tappa kunskap på vägen och mellan skeden är stor. Trots detta så
förekommer det exempel där en handskiss drivits till ett färdigt projekt utan att ges tid att
utvecklas. Just möjligheten att utveckla projektet efter hand lyftes fram av en intervjuad
arkitekt som en av de viktigaste kompetenserna arkitekter har. I flera intervjuer framkom
det ett behov av att bättre förstå (och därmed beskriva) vilken typ av glapp som uppstår i
denna långa process, vilken kunskap som riskerar att falla bort och hur arkitektens
kompetens bättre kan nyttjas över tid.
Arkitektens roll har redan ändrats under det senaste decenniet. Bostadsritande arkitekter
sitter sällan bara stilla vid ritbordet och producerar dokument, även om just detta är en
särskilt viktig kompetens. De är inblandade i en bostads hela livscykel från tidiga skeden
till förvaltning och ombyggnad. Ett flertal arkitekter poängterade att det är generellt
positivt med fler arkitekter i beställarledet, fler arkitekter på kommunerna och fler
8

Borrsvängen 14 av Varg Arkitekter AB.

8

arkitekter som arbetar i disciplinens gränsland, till exempel mot konst, forskning och
psykologi. Dessutom berättar de intervjuade arkitekterna om ett längre perspektiv där
kunskap om att rita bostäder har utvecklats och traderats över generationer av arkitekter.
Denna historia är ännu inte skriven och är i behov av att uppdateras. Vem är det i dag
som, till exempel, för Erskines kunskap vidare? Vem har lärt sig från år av samarbete
med HSB?
En återkommande fråga arkitekterna har hanterat är: Hur bygger vi vidare på staden?
Merparten av Stockholms kommande bostäder kommer att byggas nära eller inom
befintliga områden. Arkitekterna kommer ofta med gestaltningslösningar på komplexa
förutsättningar. Till exempel har de höga miljökraven från Norra Djurgårdsstaden,
(grönytefaktor, energiförbrukning, mm), påverkat arkitekternas lösningar och utmanat
deras kunskap. Samtidigt har dagsljuskravet ökat ytterligare på några år och vissa
lösningar med ”mörka kök” i Norra Djurgårdsstaden skulle inte accepteras i dag. Andra
gånger har arkitekterna kunnat öka bostadsytan i projekten genom att kunna visualisera
tredimensionella lösningar i staden som gjort det ekonomiskt möjligt att bygga projektet.
Flerbostadshusen i Stockholms kommun med bygglov från 2014 gestaltades för en tätare
stad, det vill säga i huvudsak för stadskvarter, vända mot gata och/eller hus över hörn.
Många innehåller en bottenvåning med gemensamma utrymmen och kontorslokaler. Den
tätare detaljplanen medför i vissa fall tjockare hus (med en bredd över 14 meter) med
kortare avstånd mellan huskropparna. I ritandet av dessa kompakta bostadshus för att nå
miljömål uppstår en del krockar med nuvarande regelverk, framförallt dagsljuskrav.
Förhållandet till landskapet och omkringliggande hus lyfts fram som avgörande för
gestaltningen. Genom nedtrappningar, avsmalningar, vertikala element, öppningar och
entréförhållanden har nya bostadshusen anpassats till den befintliga bebyggelsen.
Måtten på flerbostadshus från 2014 baseras fortfarande på de typologier som studerades
fram under efterkrigstiden, även om de i dag utmanas av marknadskraften att maximera
den försäljningsbara ytan uttryckt i formeln BOA/BTA. Av den anledningen förekommer
bostäder i dag med så kallade ”skohornsmått” som inte fanns 2014. Flera bostadsritande
arkitekter beskriver en vardag som går ut på att försöka rita tillräckligt bra bostäder givet
de ekonomiska, tidsmässiga och processrelaterade ramar som finns. Att rita ”justa enkla
hus” med ”traditionellt goda präktiga planlösningar” verkar vara svårt nog i dagens
situation men har också för vissa arkitekter blivit ett mål i sig. Hur de samtida utmaningar
som bostadsbyggandet står inför som ökad produktion, ändrade livsmönster och
demografi, resurssnålhet, klimatförändringar, mm. ska påverka mått och typologier är en
viktig forskningsuppgift.
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Planritning över bostadshus i Norra Djurgårdsstaden. Dessa bostäder anses innehålla generösa mått i
jämförelse med 2019 års bostäder. 9

2.2 Lösningen och detaljen
Bostadsritande arkitekter strävar efter att gestalta planlösningar som har bra siktlinjer,
ljusa rum, rundgång, öppna rumssamband samt åtskillnad av hemmets privata och
offentliga delar. Dessa begrepp i bostaden verkar vedertagna och många refererar till
professor Ola Nylanders forskning om bostadens kvaliteter. 10 Oavsett plan- och husform
verkar också dessa lösningar möjliga att uppnå. Det går till och med att hävda att dessa
begrepp styr eller löser bostadsplanen. Rörelsen från det minimerade trapphuset och ut i
lägenheten har i de flesta fall styrts av hur en boende når de större och ljusare rummen
(sovrum, vardagsrum) i fasad genom raka stråk utan att stoppas av den allt större och
mörkare installationszonen (förvaring och badrum) i mitten av huskroppen. Köket fogas
antingen till ett av de större rummen i en öppen planlösning eller i vissa fall kopplas till
installationszonen i mitten.

9

Stora Sjöfallet 1 av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.
Ola Nylander leder i dag Centrum för Boendets Arkitektur vid Chalmers. Se
https://www.chalmers.se/sv/centrum/cba/Sidor/default.aspx
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Flera varianter på trapphusets utformning finns och blir en viktig förutsättning för fortsatt
gestaltning. En del ligger i fasad med möjlighet till direkt ljus, andra ligger mitt i
huskroppen med en minimerad yta för att nå de individuella lägenheterna. På grund av
den höga andelen små lägenheter har många lösningar enkelsidiga lägenheter mellan
lägenheter med ljus från två eller tre håll.
Rummens storlek baseras i huvudsak på rumsfunktionen (standardmått enligt SiS) och
tillgänglighetskraven. Vardagsrum placeras helst i punkthusens hörn och längs bullriga
fasaden i lamellhusen eller stadskvarterens hus över hörn. Rumsdetaljer som välplacerade
fönster (för glimtar, genomsikt och utsikt), sammanhållna förvaringsenheter,
dörrplaceringar (antingen för att förstärka rumssamband eller för att tydligt avskilja
rummen) och materialhantering lyfts fram som viktiga av arkitekterna.
Ändrade förutsättningar under projektets gång påverkar också planlösningen. I flera fall
beskriver arkitekterna hur två stora lägenheter (ofta över byggnadens hörn) i ett tidigt
skede ritats om till tre mindre lägenheter under projektets gång. Husets stomlinjer och
mått avgör i dessa situationer om det går att omgestalta till fungerande lägenheter, dvs
utan att tappa alla bostadskvaliteter.
Stora fasadelement av betong är vanliga i projekten från 2014 och dessa måste fogas
samman. Flera arkitekter nämner utmaningen att gestalta fasaden på ett sådant sätt att
elementskarvarna inte uppfattas som rådande. Detta görs i vissa fall som camouflage med
mönster och färger, i andra fall som ytbehandling genom struktur och reliefverkan och
många gånger med formreferenser till omkringliggande bebyggelse. Tillsammans med
balkongernas utformning framstår detta som arkitekternas huvudsakliga
gestaltningsverktyg på fasadnivå.
Generellt är arkitekterna nöjda med materialhantering och lösningar i fasad förutom
balkonger där infästningsdetaljer och material valts trots kort livslängd. Invändigt är de
kritiska till rördragningar och att bostadsutvecklarna och/eller byggherrarna inte släpper
in arkitekten i lägenheten. Kök och badrum ritas påfallande ofta av andra än arkitekterna.
Här finns det risk för att ursprungliga idéer om rörelse och ljusföring i lösningen faller
bort eller förvanskas till förmån för kök och badrum som ska tillfredsställa behovet av
snygga bilder och marknadsföring av projektet.
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Entré till bostäder i Blackeberg av DinellJohansson11

2.3 Bostäder och byggande
När intervjuerna lämnar de faktiska projekten från Bygglovsboken 2014 och övergår i en
mer generell reflektion över bostäder och byggande så blir samtalen mer spretiga och
speglar också tydligare skillnaderna i arkitekternas nuvarande situation samt deras egen
historia och intressen. Många är själva förvånade över den snabba förändring som skett
på bara fem år, sedan 2014. Själva intervjun lyfts ofta fram som ett positivt reflekterande
tillfälle som sällan ges. På flera kontor fungerade intervjun också som ett samtal mellan
arkitekter på samma kontor som det inte funnits tid eller förutsättning för tidigare.
Bostadsfrågan och bostadsmarknaden återkommer som motpoler i diskussionen. Att rita
bra bostäder inom ett komplext samhällsbyggande är möjligt i dag enligt arkitekterna men
ryckigheten och nycker på marknaden försvårar och komplicerar. De arkitekter som har
långa och lyckade relationer med byggherrar lyckas till viss mån överbrygga denna
motsättning. I dag är det affären som styr och den boende tar all risk. Utvecklingen att
BRF-utvecklare kommer att behöva sälja på riktigt (inte på papper) kommer att vara bra
för kvaliteten. Det statliga engagemanget i efterkrigstidens bostadsbyggande behövs,
anser flera.

11

Bornholmaren 1 av DinellJohansson.
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En intervjuad arkitekt beskrev det som avgörande för projektet att beställarens
organisation, upphandlingsförmåga och kontinuitet finns, att organisationen är småskalig
(minskade kostnader och effektivitet), att upphandlingen är en långsiktig relation (att
återkomma till samma leverantör kan ge små förbättringar varje gång) och att
kontinuiteten innebär att lösningar kan förfinas över tid (samma K, V och A och samma
hantverkare bygger erfarenhet). En annan arkitekt menar att engagemanget är A och O
och att byggmästarens traditionella roll att bygga och förvalta långsiktigt skiljer sig
väsentligt från en totalentreprenad. Ytterligare en anser att arkitekten borde vara med
mera och tidigare, vid systemvalen, där de viktiga besluten tas.
Vikten av rätt beställare med rätt eller bättre kompetens tydliggörs på olika sätt.
Kvalitetsbyggmästare uppfattas av några ha ett genuint intresse att bygga bra meden
kommunala aktörer anses ha tappat fokus och bara vilja bygga som tidigare. Andra anser
att det finns en tydlig skillnad mellan aktörer (både kommunala och privata) som bygger
för förvaltning i egen regi (tänk HR) och de som bygger för försäljning till kund (tänk
BRF). Många ser utvecklingen där arkitekter finns med på fastighetsutvecklarsidan som
viktigt, positiv och bidragande till att det finns bättre beställare.
En ryckig process där kontinuiteten bryts och konsulter byts ut gynnar inte kvalitet. Att
tidiga skedets rationella lösningar successivt urholkas av experter leder ibland till att
husen ”skrynklas ihop” och förlorar kvaliteter. Att för mycket bestäms för tidigt (som att
låsa planen eller att handfatet måste vara 1000mm brett) kan ge problem i ett senare
skede då det oftast sker stora omtag i projektet. I denna process är det viktigt att
arkitekten har uthållighet - ”förmågan att alltid vara på tå och göra projektet bättre”.
En del arkitekter anser att det är onödigt komplicerade former i dagens bostadsritande.
Andra tycker att utmaningarna om framtidens boende inte bara finns i gestaltningen. Det
behövs till exempel nya kontraktsformer för att kunna bo tillsammans. Kollektivhus och
co-living växer men regelverket hänger inte med (t.ex. att få ha gemensamt badrum och
kompletterande små WC). Fortfarande, säger flera, utgår planeringen från kärnfamiljen
med ett stort och ett litet sovrum. Det finns ett växande behov att se till lösningar för
varannanveckasfamiljen, stjärnfamiljen samt alla andra i en storstad som inte utgår från
familjen som norm.
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Rendering av interiör till bostäder i Svedmyra av Amneby Forslund.12

En arkitekt sammanfattar bostadsritandet i stort med att uppgiften är att svara på rätt
fråga. Att välja färg kan ses som en liten uppgift eller helt avgörande.
Tidsperspektivet tas också upp vad gäller bostadens livslängd. En arkitekt tycker det kan
låta lite ålderdomligt men att bostadens grundkvaliteter är densamma i dag, dess
omätbara kvaliteter (med referens till Ola Nylander) gör att bostaden är anpassningsbar
och kan hålla för tidsperspektivet 10 hyresgäster. De bostäder som ritades 2014 skulle
inte ritas i dag med ”excel-arkitekturen” där en etta är 35 kvm, en två 50 kvm och en trea
60 kvm för att maximera försäljningsbarheten.
Nästan alla intervjuade anser ”att bygga snabbt och smått är fel väg att gå”. Dels finns en
risk att byggnormens mått bortses från och att ”en hel generation kommer att växa upp i
en klädkammare”. Att det blir mindre och mindre yta i bostaden leder till en mängd
effekter som att yta tas från v-rummet som slås ihop med köket eller att väggen som
skiljer kök från vardagsrum blir smått absurd när den ritas in endast som ett resultat av en
teoretisk regel. Små lägenheter i dag är ytterst en fråga om trångboddhet, anser en
intervjuad arkitekt. Att bo 2 st personer i en 55 kvm stor lägenhet på 3 rok är inget
problem men att bo 4 st personer i samma lägenhet kan vara en ”sanitär oangelägenhet”.

12

Brevlådan 4 av Amneby Forslund Arkitekter AB.
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Vid den direkta frågan om kunskapsbehov kring bostaden svarar sällan arkitekterna att de
behöver mer kunskap. Generellt anser de sig ha tillräckligt med kunskap och håller sig
uppdaterade genom att besöka konferenser och seminarier, läsa rapporter, göra
studieresor, bjuda in till interna föreläsningsserier och studera andra (ofta internationella)
projekt. Efter en kort diskussion märks det snarare att de uppskattar och efterfrågar både
en fördjupning och ifrågasättande av deras existerande kunskap och, kanske ännu
viktigare, en annan kunskap än mer kunskap.
Annan kunskap. Vi står inför stora och nya samhällsutmaningar som kommer att påverka
bostaden. Hållbarhetsfrågor och kunskap om jordens ändliga resurser utvecklas och
nyanseras, inte minst genom FNs Agenda 2030-arbete. 13 Om arkitekturpraktiken ska
tillägna sig en ”annan” kunskap måste det finnas möjlighet på kontoren till livslångt
lärande, tid för reflektion och närmare band mellan forskning och praktik. Denna rapport
tar inte upp alla de initiativ och pågående projekt/satsningar som bygger en ”annan”
kunskap inom bostadsfrågan men intervjuerna har ändå ringat in några frågeställningar. 14
Mer kunskap. Nedan följer en kort lista på fördjupning och ifrågasättande av befintlig
kunskap för bostadsforskningen att fånga upp. Grupperingen i områden bygger på de
frågeställningar som kommit upp under intervjuerna.
1.Process- och systemnivå
- En kunskapsplattform som jämför betong, trä, volymelement, mm ur ett samhällsekonomiskt och livscykelperspektiv skulle behövas
- Mer jämförande forskning om systemnivån behövs, särskilt de olika byggsystemen (trä,
betong, prefab och platsgjuten med kvarsittande form,) och typhusen som utvecklas av
enskilda byggherrar
- Det finns ett behov av att jämföra utfallet i byggnader för olika processer och relationer
mellan byggherre och arkitekt
- Komplexare system förskjuter projektet mot systemhandlingsskedet. Vad innebär detta
för projektets kvaliteter?
- Hur ser mönster ut för spekulationsköpare? Det är hela tiden en till två lägenheter till
salu i projektet då spekulationsköpare nu säljer av sina lägenheter, men inte för fort.
- Hur kan vi bygga större?
13

Se till exempel https://www.globalamalen.se/ och https://formas.se/analys-ochresultat/rapporter/2019-05-17-forskning-for-ett-integrerat-och-hallbart-samhallsbyggande.html
14

Se till exempel Formas program för hållbart samhällsbyggande. https://formas.se/omformas/vad-vi-gor/nationella-forskningsprogram/hallbart-samhallsbyggande.html
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2. Typologier, normer och standarder
- SiS (Svenska institutet för standarder) lever kvar ”men känns som den är från 70-talet”,
studier om rumsstorlekar och dubbelfunktioner behövs förnyas och uppdateras
- SiS/tillgänglighetskrav måste ses över, ”SiS-möbler har styrt arkitekternas hjärnor”,
standarden behöver få större inlevelse
- Behov av att förstå var nya SiS-kraven kommer ifrån, av de nya kraven är 1 mildare och
10 strängare, driver fram större bostäder
- Mer kunskap om typhus behövs, risk att deras platsbundenhet försämras, planerna är
inte särskilt bra
- Familjenormen skiljer sig i dag från tidigare decennier
- Co-Work, Co-living, etc – vad innebär dessa begrepp för bostadsfrågan och hur måste
bostäder anpassas då världen förändras snabbt
- ”Bostadsvaneundersökningar” behöver återupptas. Just nu är det byggbolagens
markandsavdelningar som gör prognoser och analyser som inte sällan slår fel.
- Det vore intressant att utforska en glidande skala av uppfyllande av normer, till exempel
om 75% är uppfyllt så räcker det, för att kunna diskutera normer på ett mer dynamiskt

15

Exempel på historisk bostadsforskning och Bygglovsboken: Flerbostadshus 2014.
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sätt, ”vi behöver en palett av åtgärder för att kompensera” målkonflikter och
förhandlingslägen.
- Hus över hörn leder till målkonflikter i regelverk
3. Byggnader
- Fler studier skulle kunna göras på 80-/90-talets bostäder. Få erfarenheter från dessa år.
- Jämför typhus, t.ex. NCC/Bonava, SABOs Kombohus och Stockholmshusens punkthus
och byggsystem. Hur jämförs till exempel platsgjutet med prefab i dessa typhus?
- Behövs mer kunskap om husen på lång sikt, det generella vs det flexibla – det saknas
möjlighet att bygga om dagens ettor till en två till exempel då stomsystem är maxade
(håldäck som inte tål flera schakt, bärande väggar i vägen, etc).
- Komplicerade ventilationssystem – hur funkar de vid ombyggnad?
- Problem med regelverk gällande höga hus, jmf BBR 2008 10 våningar vs i dag 10 plan,
ändringen ställer till det för hus med garage då två hissar behövs, kostnadsdrivande, ”11.e
planet är en ren kostnad”.
- Små gårdar i dagens bostadsbyggande svåra att förena med dagsljuskrav.
4. Material
- Vilka material är ”renoverbara”? Mer återbruk behövs.
- Behövs mer kunskap om material-användningen, livscykelanalyser.
- Mer kunskap om träbyggande krävs
5. Praktiken
- Nuvarande kunskap kommer från erfarenhet av att rita många projekt, funkar på
individnivå men inte på kontorsnivå, svårt att få kunskapen till alla 35 även om de sitter i
samma rum
- Det behövs REVIT-mallar för bostadsbyggande
- I tävlingar är erfarenheten att form vinner över miljöprestanda

17

 %RVWDGVE\JJDQGHWL6YHULJHRFK6WRFNKROP
Länsstyrelsen rapport Läget i länet (2018) 16 konstaterar att samtidigt som Stockholms län
präglas av en stark utveckling och att 20 000 fler bostäder påbörjats de senaste tre åren
jämfört med föregående treårsperiod så byggs det främst bostäder för hushåll med stora
inkomster och att hushåll med små inkomster har fortsatt svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden. I Länsstyrelsens rapport Läget i länet (2019) 17 konstateras att ” en
dåligt fungerande bostadsmarknad blivit ännu sämre – och de som får betala är hushållen
med sämst ekonomi.”
Utmaningen försvåras av att nuvarande stadsbyggande inte gynnar demokratiutvecklingen och snarare leder till ökad segregation. Byggsektorn i Sverige omfattar ca
10% av alla förvärvsarbetande i Sverige och av Sveriges ca 23 tusen bygg- och
anläggningsentreprenadföretag har 99% färre än 100 anställda. Byggindustrin är en
mansdominerad bransch där andelen kvinnor har legat runt 8 procent de senaste tio åren.
Svenska byggsektorn har dessutom under lång tid setts som obalanserad och kritiserats
för att vara konkurrensbegränsande.
I ”Skärpning gubbar” (SOU 2002:115),”Sega gubbar” (Statskontoret 2009:6) samt
”Entreprenadupphandlingar” (Konkurrensverkets rapport 2014:4) redovisas ett antal
utmaningar: låga incitament till effektivisering, kompetenshöjning och utveckling,
långsam förändringsbenägenhet, låga anbud, ramavtal, löpande räkningar och andra
upphandlingsrelaterade faktorer, mm. Vidare har det identifierats 38 hinder för
energieffektivisering av flerbostadshusbeståndet i Sverige inom sex olika områden:
organisation och kunskap, regelverk, upphandling, energisystem, teknik och design samt
ekonomi (Anund Vogel, Lundqvist, Blomkvist & Arias 2016). Hela byggsektorn bör
engageras; med mer miljöanpassad teknik, nya material, innovativa arbetsformer samt de
boendes involvering kan vi nå en god bebyggd miljö, jämställdhet och lika möjligheter
för alla boende i Stockholmsregionen.
Även om bostadsforskningen sakta är under uppbyggnad så kommer bostadsritande
arkitekter att behöva bidra till en snabbare omställning av samhället genom att anamma
ny kunskap, öka kapaciteten och rita med högre kvalitet. Förhoppningen är att denna
rapport kan bidra genom att minska avståndet mellan praktik och forskning.

16

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/laget-i-lanet--bostadsmarknaden-i-stockholms-lan-2018.html
17

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/laget-i-lanet--bostadsmarknaden-i-stockholms-lan-2019.html
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Bilaga 1:
Lista över arkitektkontor representerade i Bygglovsboken: Flerbostadshus 2014
(varav intervjuade arkitekter i rapporten visas med namn och intervjudatum i fet stil.)

1. ALMA Arkitekter AB

Lena Pålsson

190311

2. Amneby Forslund Arkitekter AB

Malin Amneby

190304

3. Argo Arkitekter AB

-

4. Arkitekterna Krook & Tjäder

-

5. Arkitekthuset

-

6. Arkitema Architects

-

7. Belatchew Arkitekter AB

Lena Odelberg

8. Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Ludmila Larsson

190320
190313

Johanna Gill
Anna-Kersti Palm
Andreas Svensson
9. BSK Arkitekter

Svante Bergman

190320

Petter Aaro
10. DinellJohansson

Kalle Dinell

190318

Morten Johansson
11. Erséus Arkitekter

-

12. Fokus Arkitekter

-

13. Fransroy AB

-

14. HMXW Arkitekter AB

Palle Widegren

190306

15. Joliark AB

Per Johanson

190318



16. Kjellander + Sjöberg Arkitekter

Ola Kjellander

190408

Mi Inkinen
17. Lindberg Stenberg Arkitekter AB

-

18. Lönnroth Arkitekter

-

19. Murman Arkitekter

-

20. Nylin & Myhrberg GI AB

-

21. Nyréns Arkitektkontor AB

Minna Tammisto

190313

22. Scheiwiller & Svensson

Herbert Scheiwiller

190412

Lena Sjöberg Nilsson
23. Skanska Teknik

-

24. Sweco Architects AB

Kajsa Crona

190319

Kajsa Lidman
25. Södergruppen Arkitekter

-

26. Tengbom

-

27. Varg Arkitekter AB

Inga Varg

190306

Jonte Norin
28. Vera Arkitekter AB

Tobias Nissen

181024

Mats Eriksson
Markus Wagner
29. White Arkitekter

Kristoffer Roxbergh

30. Wingårdh Arkitektkontor AB

-

31. ÅWL Arkitekter AB

Bertil Molin
Rasmus Billing



190326

190401

Bilaga 2:

Fyra frågor till bostadsritande praktiker
Bakgrund
Inom ArkDes uppdrag att stärka och vidga arkitektens roll kommer ArkDes/Monica
Sand, Anna Sundman/TIP och Erik Stenberg/KTH genomföra två delstudier som utgår
ifrån bostadsfrågan. Dels görs en undersökning av praktiknära arkitekturforskning och
dels en serie intervjuer av bostadsritande praktiker. Syftet är att kartlägga och analysera
på vilket sätt praktiken löser sina behov av kunskap och på vilka sätt detta vidgar
arkitektens traditionella roll.
Bostadsritande praktiker
Delstudien avser att följa upp Bygglovsboken: Flerbostadshus 2014 av Svensk Standard
med intervjuer av många av de 31 arkitekter/ praktiker som ritat de 53 projekt som
katalogen innehåller. Då boken sammanställt bygglov i Stockholms kommun som
beviljades för över fyra år sedan bör de flesta av projekten nu vara uppförda. Arkitektens
erfarenheter från hela processen fram till färdigt hus kan därmed inkluderas. Syftet är att
identifiera problem, lösningar och goda exempel inom flerbostadshusbyggandet för att
kunna bidra till utvecklingen av arkitektens roll.
Fyra frågor:
1. Bostäder och byggande?
Kan du/ni ge en generell reflektion över dagens bostadsbyggande? Goda exempel?
Är dagens bostadsbyggande en tickande bomb? Bygger vi för framtida underhåll och
förvaltning? Har vi koll på fukt när takten på byggandet ökar? Vet vi hälsoeffekterna av
täta hus på 50 års sikt? Passar dagens planlösningar ett föränderligt samhälle? Använder
vi resurser effektivt: material och livslängd?
2. Projektet och planen?
Berätta om ett projekt från Bygglovsboken. Hur ser ni på just detta projekt?
Berätta om planen och hur den är strukturerad/organiserad. Hur förhåller sig planen till
huset och kontexten? Vilken kunskap har använts för att gestalta/ rita/ komma fram till
planen och var kommer kunskapen ifrån? Vilken bok, förlaga eller annan källa har ni
använt?
3. Lösningen och detaljen?
Peka på en lösning/ en detalj/ en del/ ett rum/ ett exempel i projektet som ni anser vara
bra/ smart/ innovativ/ framsynt/ klok. Förklara/ berätta varför.
4. Forskning och kunskap?
Vilka problem/ svårigheter/ utmaningar har ni som relaterar till bostadsfrågan i stort och
smått? Vilket behov av kunskapsutveckling/ forskning har er praktik? Hur mycket energi
förbrukar egentligen husen?
Se till exempel ”Få forskar om bostäder trots hög takt” av Rebecka Gordan 23 april 2018.



Bilaga 3:

Ritningar och diagram

Sätra Stall 1

ALMA Arkitekter AB



Brevlådan 4

Amneby Forslund Arkitekter AB



Sonfjället 2

Belatchew Arkitekter AB



Stora Sjöfallet 1

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor



Sykorgen 6

BSK Arkitekter



Bornholmaren 1

DinellJohansson



Fröjel 2

HMXW Arkitekter AB



Stora Sjöfallet 2

Joliark AB



Fredriksdal 12

Kjellander + Sjöberg Arkitekter



Duggregnet 5

Nyréns Arkitektkontor AB



Västergarn 6

Scheiwiller & Svensson



Borrsvängen 14

Varg Arkitekter AB



Stora Sjöfallet 3

Vera Arkitekter AB



Parkträdet 8

White Arkitekter



Fredriksdal 10

ÅWL Arkitekter AB



Diagram

Joliark AB
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