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1. Inledning

Syfte och frågeställning
Genom att anpassa och dela befintliga småhus kan både tillgängliga hem 
och fler hem skapas. En studie av egnahemsområden i Stockholm ska visa 
dess inneboende potential att möta dagens och morgondagens samhällsut-
maningar och bostadsdrömmar. En dela-hem-rörelse kan bli en renässans 
av egnahemsrörelsen. Hur kan fler och tillgängliga hem skapas genom att 
brukare anpassar och delar hus och trädgårdar?

Avgränsningar
Studien utgår från befintliga egnahemsområden i Stockholms stad. Under 
våren 2016 har det gjorts en undersökning av historien om delahemrörelsen 
. EN undersökning och bearbetning i skissformat av befintliga egnahems-
hus samt en diskussion kring dess användningsområde idag ohc hur vi 
skulle kunna applicera likannde modelleri dagens samhällsbyggande. 

Metod
Reultat och analys har tagits fram utifrån platsbesök i befintliga 
egnahemsområden i Stockholm. Inläsning och sammanställning av 
historia kring egnahemsrörelsen. intervjuer av före detta medarbetare vid 
Stockholms småhusavdelning samt i slutändan eget idé- och skissarbete för 
en vidaareutveckling.

Diskussion kring källor
Det största historiska materialet har hämtats från böcker och broschyrer 
fråntiden då egnahemsbyggandet var högaktuellt. De två mötena med 
före detta anställda vid SMÅA har också varit väldigt givande i form av en 
subjektiv åskådning inifrån. 
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2. Problembeskrivning

1. Stadsutbredning och behov av resurshushållning:
Europeiska unionen har i arbetet ”Morgondagens städer” lyft fram att den 
europeiska modellen för hållbar stadsutveckling är i fara. Demografiska 
förändringar ger upphov till en rad utmaningar – åldrande befolkning och en
intensiv förortsutbredning. Stadsutbredning och utbyggnaden av 
glesbyggda förorter är ett av de huvudsakliga hoten mot en hållbar regional 
utveckling; offentliga tjänster blir dyrare och svårare att tillhandahålla, 
naturresurser överutnyttjas, kollektivtrafiken blir otillräcklig. Vi behöver 
hushålla bättre med resurser, inte minst mark.

2. Förskjutna lägen:
Stadsutbredningen resulterar i att tidigare perifera stadsdelar, så som 
egnahemsområden i Stockholms Stad, hamnar i allt mer centrala lägen. 
Det är därför intressant att undersöka hur dessa stadsdelar gradvis kan 
vidareutvecklas för att bidra till hållbart (bo)stadsbyggande idag och i 
framtiden. En sådan utveckling behöver ske utifrån samhällsmål (t.ex. 
klimat-, integrations- och bostadsmål) liksom utifrån invånarnas behov och 
önskemål.

3. Missmatch och latent potential:
Det råder idag en missmatch mellan bostadsbestånd och boende. Samtidigt 
som ca 300 000 unga i Sverige letar efter fast bostad uppger 1/3 av ca 2 
000 000 svenska husägare (varannan i storstadsregionerna) att de bor 
för stort. Här finns ett stort latent potential. Ett nyvaknat civilt intresse för 
delningsekonomi/kollaborativ ekonomi och utveckling av nya sociala tjänster 
gör det enklare för privatpersoner att agera.

4. Anpassa befintliga bostäder för att kunna bo kvar:
Denna projektansökan har även vuxit fram genom ett konstaterat behov 
av att studera småhus med bristande tillgänglighet för den åldrande 
befolkningen (SPF Seniorerna m.fl). Merparten vill gärna bo kvar i 
sitt hus och inte minst bo kvar i sin stadsdel. Man räknar med att i 
bostadsbeståndet, byggt sedan 1950, är endast till 10–15 procent
tillräckligt tillgängligt för äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. I äldre 
hus är andelen troligtvis ännu lägre. Egnahems-husen har ofta badrum 
i källare och branta trappor in och ned. Att anpassa bostäderna för att 
möta de boendes vilja att bo kvar är ett högaktuellt tema på hushålls- och 
samhällsnivå. Tillgång till typritningar för egnahemshus möjliggör att vi kan 
ta fram exempel som kan tillämpas hos många boende.

5. Finansieringsmodeller på medborgarnivå:
När husägare skapar fler bostäder inom fastigheten frigörs tidigare bundet 
kapital som kan investeras t ex i uppgradering av fastighetens energisystem 
och anpassning av den egna bostaden. Delning kan ge sociala vinster
såsom ökad trygghet, delade trädgårdssysslor, lägre energi- 
resursförbrukning per person och lägre drifts- och boendekostnader per 
hushåll.
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6. Vem bygger staden? Civilsamhället i rollen som (bo)
stadsbyggare:
Vi menar att civilsamhället, med stöd från offentlig och privat sektor, 
gemensamt kan bidra till ett omfattande (bo)stadsbyggande. Här finns 
intressanta paralleller att studera; hur 1900-talets egnahems-rörelse 
möjliggjordes genom egnahems-lånefonder, kommunala småstugebyråer, 
kooperativa bostadsföreningar, delning av typritningar,
modeller för delfinansiering genom eget arbete etc. Moderna tjänster kan 
utvecklas som ger motsvarande stöd till en ny dela-hem-rörelse.

Genom att anpassa och dela befintliga småhus kan både tillgängliga 
hem och fler hem skapas. En studie av egnahemsområden i Stockholm 
ska visa dess inneboende potential att möta dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar och bostadsdrömmar. En dela-hem-rörelse kan bli en 
renässans av egnahemsrörelsen.
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3. Om egna hemsrörelsen

Historisk Bakgrund

Upprinnelsen till egnahemsrörelsen i våra städer var utvecklingen av 
småbruken. Nationalföreningen mot emigration startades för att verka 
mot emigrationen och med en rädlsa för att sverige skulle utarmas 
på grund av emigrationen. I slutet av 1800-talet ändrade man i 
jordstyckningslagstiftningen och möjliggjorde småbrukens framväxt. Det 
var dock svårt för mindre bemedlade arbetare att att på landsbygden 
förvärva egna hem. I och med detta framlades ett förslag om statens 
egnahemslånerörelse 1904. Genom riksdagsbeslut anvisades 10 miljoner 
kronor för att användas till egnahemslån under 1905-1909. Lån utlämnades 
till mindre bemedlade mäniskor för att kunna bygga ett eget hem på fri 
grund. Lånen var avsedda främst för jordbrukslägenheter men även för 
bostadslägenheter.
Nationalföreningen mot emigration hävdade att den största anledningen till 
emigrationen var svårigheten för den uppväxande ungdomen i jordbrukare- 
och jordbruksarbetarhemmen att i Sverige förvärva egen jord och en 
ekonomisk och socialt trygg ställning inom jordbruksnäringen. Detta var 
även anledningen till att föreningen främjade egnahemsrörelsen.
För hundra år sedan hade man problem med att människor flyttade från 
landet man upprättade lånesystem och mark för att locka människor att 
stanna och odla den svenska marken. Idag har vi ett omvänt problem, vi har 
en stor migration, men på liknande sätt är det många som har svårt att få 
tag i ett eget boende. (Den svenska egnahemsrörelsen, handbok utgifven af 
nationalföreningen mot emigrationen, stockholm 1915, Hugo gebers förlag i 
distribution)

Dessa markarealer planerades och 1906 lade man ut det första 
egnahemsområdet, enskede, till försäljning. Det innehöll 70 tomter av 
vilka 30 stycken såldes omedelbart till ingenjör L. Palme. 1907 utfärdades 
en lag om markupplåtelser med tomträtt. Tomterna var upplåtna på 
mellan 50 och 70 år men med företrädesrätt för innehavaren till förnyad 
upplåtelse. Om staden av n¨gon anledning skulle vilja ta tillbaka marken 
efter upplåtelsetidens slut skulle man då behöva ge en ersättning 
till markinnehavaren för byggnaderna. (Svenska slöjdföreningens 
hemutställning i liljevalchs konsthall 1917, specialkatalog,  bröderna 
lagerströms boktryckare, stockholm , 1917)

Inledningen beskriver fördelarna med ett eget hem. Den arbetande mannen 
har bra kommunikationer till arbetet inne i staden och kan arbeta lugnt 
för att han vet att familjen är trygg ute på landet. Han kan få lugn och ro 
efter arbetsdagen i sitt eget hem och slipper stoj och stim vilket man inte 
kan undgå i en hyreskasern, han behöver heller inte besväras av någon 
hyresvärd som bråkar om småsaker och höjer hyran. I det egna hemmet 
har man hälsosammare rum och blir friskare för solen ligger på, på rätt sida 
om huset. Om man hittar en billig tomt blir det egna hemmet dessutom 
billigare än en förhyrd bostad inne i staden. (HS Rudblad, Stockholm, 
Kommanditbolaget Chelius & co, 1902)
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Stilen på EGnahemshusbyggandet ut-
vecklades i takt med arkitekturtrender. 
Det romantiska rikt utsmyckade uttrycks-
sättet förkastades och gav plats för ett 
mer och mer avskalat, enkelt och funk-
tionellt uttryck. 
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De första bebyggarna inom enskede trädgårdsstad var till övervägande del 
kroppsarbetare, 62 %
med åren kom trädgårdsstaden att locka en mer välbärgad befolkning. 
De ekonomiskt svaga blev relativt sett allt sällsyntare bland de som 
slog sig ned här. Den årliga omkostnaden för ett eget hem var mindre 
än för motsvarande utrymme i hyreshus, mne skälet till den minskade 
bosättningen i trädgårdsstäder av lägre inkomsttagare var svårigheten 
för dem att skaffa kontantinsatsen, även om denna endast var 25% av 
byggkostnaden. (HS Rudblad, Stockholm, Kommanditbolaget Chelius & co, 
1902)

På uppdrag av Kungl. Maj:t utarbetae statens byggnadsbyrå en 
serie typritningar till egnahemsbyggnader. Arbetet genomfördes av 
stadsarkitekten Sigurd Westholm och granskats av sakkunnig arkitekt 
Gustaf Pettersson under medverkan av utomstående arkitekter från i 
huvudsak Stockholms stads fastighetskontor.

“egnahemsrörelsen och i allmänhet småhusbyggandet har under senare 
år genom krigets ekonomiska efterverkningar fått en oanat kraftig 
utveckling i vårt land. I samma mån som tidsförhållandena lagt hinder i 
vägen för de större, spekulativa byggnadsföretagen inom städernas äldre 
delar har det oavvisliga behovet att skapa nya bostäder för nya familjer 
frammanat de små, ekonomiskt mindre krävande och lättare överskådliga 
egnahemsbyggena på städernas ytterområden och i landsbygdens 
större eller mindre samhällen. Även härvid hava dock de tryckta tiderna 
skapat svårigheter som endast genom statens kraftiga inskridande kunnat 
övervinnas:”
(Typritningar till en- och tvåfamiljshus med smålägenheter utgivna av 
statens byggnadsbyrå, rokotryck AB, 1922 Stockholm)

Med folkmängden ökade efterfrågan på bostäder och kring 1872 rådde 
stor bostadsbrist som varade ett par år in på 1880-talet . hyresstegring 
om 80% under 1870-1885. Hyresstegringen utlöste tillsammans med en 
lättnad på penningmarknaden en livlig byggverksamhet. Då skapades ett 
bostadsöverskott vilket orsakade en fastighetskris. Den enda utpräglade 
som konstaterats i stockholm. Hyresnivån sjönk med ca 22% då gick 
bostadsbyggandet ned och 1894 stod man återigen inför en bostadsbrist 
och stigande hyror. (Översikt över bostadsförhållandena i stockholm., 
Internationella bostadskongressen i stockholm 19-21 augusti 1930, Kl 
beckmans boktryckeri Stockholm 1930)

”Bostadsfrågan är alltid aktuell och särskilt i brydsamma tider pockar den 
på sin lösning. Det gäller för den enskilde att inom en given kostnadsram 
söka erhålla största möjliga valuta beträffande rymlighet, hygien och andra 
omständigheter som skänka trevnad och tillfredsställelse med bostaden.
Den av stockholms stads ledda småstugebyggnadsverksamheten, som nu 
pågått sedan år 1927, giver envar möjlighet att erhålla en verkligt billig och 
ur alla synpunkter sund bostad i stadens egna trädgårdsstäder, möjlighet 
att skapa sig ett eget hem utan kapitalinsats och utan andra ekonomiska 
resurser än en blygsam årlig inkomst. (Stockholms stad småstugebyggen 
1932
Stockholm kl beckmans boktr. 1932)
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“Att trädgårdsstäderna skola kunna erbjuda goda bosättningsmöjligheter för 
alla samhällsklasser och icke enbart för den kapitalägande befolkningen. 
För att möjliggöra detta har staden alltsedan år 1927 lämnat sin medverkan 
till uppförandet av s.k. småstugor.” sid 1

“Den grundläggande principen för småstugeverksamheten är, att den 
blivande egnahemsägaren – istället för att erlägga en viss kontantinsats – 
själv får utföra en del av arbetet vid byggandet av det egna hemmet.” sid 2
(Vägen till eget hem, Stockholms Stads Småstugeverksamhet, Stockholms 
stads fastighetskontor, 1935)

I studien har 320 egnahem i Sverige besökts och blivit uppmätta. Ytterligare 
165 husägare har fyllt i frågeformulär. Statens Egnahemsbyrå har varit 
rådgivande.

Om elasticitet, föränderlighet
“Det är tydligt att en egnahemsägare som livet igenom stannar i sitt hus, 
ibland bor i en bostad som är för stor, ibland för liten, ibland för dyr, ibland 
för billig… dock förekommer det mycket sällan att man flyttar, säljer sitt hus 
och köper ett annat.” sid 13

“Den brist på rörlighet som karakteriserar egnahemmet som bostadsform 
innebär ej endast nackdelar för den enskilde utan även för hela det 
ekonomiska livet genom ett onaturligt fastlåsande /av arbetskraften till vissa 
orter/.” sid 13

Om dela-hem
Under perioden 1920-1925 innehöll drygt 60% av de undersökta 
egnahemsbyggnaderna fler än en bostadslägenhet, men andelen med 
uthyrningsdelar minskade till 30% vid 1935. 
Tabell sid 27.

“det visade sig vid undersökningen att ingen ägare till tvåfamiljshus ansåg 
denna anordning lämplig. De förklarade alla, att om de finge göra om det 
hela, så skulle de bygga ett enfamiljshus utan lokaler till uthyrning.” sid 8
(Egnahemmet , En undersökning över egnahemsförhållanden utförd av 
Kooperativa förbundets arkitektkontor, Stockholm 1937)

Stockholm köpte fr.o.m 1904 upp 9.000 hektar lantegendomar avsedda för 
framtida bostadsbebyggelse. Stadsplaner började omedelbart att uppgöras 
för delar av dessa egendomar för att förbereda en bostadsbebyggelse, 
främst för egnahem. Ledstjärnan var det egna hemmet. Det första huset 
inom Stockholms stads trädgårdsstäder uppfördes år 1908. 

En mera burgen samhällsklass kom att bosätta sig i trädgårdsstäderna 
då 20-25% egeninsats krävdes vid hus som såldes av 
spekulationsbyggmästare. Avsikten var att ställa billig mark till förfogande 
till dem, som mest vore i behov av billiga och bättre bostäder. … Att härvid 
självbyggandet kom att framträda såsom den bästa formen för byggandet 
var ganska naturligt.

År 1920 gjordes ett första organiserat försök till självbyggeri, föreningen 
“Hem genom eget arbete”
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Smedslättens trädgårdsstad
byggnadsföreningen Skarpnäck (Stockholms Stad, Småstugebyggandet 
i Sverige, fastighetsdirektör Axel Dahlberg, Stockholm, Oskar Eklunds 
Boktryckeri, 1943)

Om Axel Dahlberg, från Wikipedia:
Axel Dahlberg var en ivrig förespråkare för utbyggnaden av småhus 
i Stockholms trädgårdsstäder. Han var klart influerad av 1930-års 
Stockholmsutställning med dess nya bostadsidéer och han hade ett 
tydligt bostadssocialt engagemang, “att tillskapa ändamålsenliga och 
billiga bostäder för dem inom samhället, som voro mest i behov därav” 
[2]. Detta var helt i linje med Alva och Gunnar Myrdals debattbok "Kris i 
befolkningsfrågan" från 1934, där bland annat bättre bostäder föreslogs.
Hans idé var att bosättare genom eget arbete och med hjälp av förmånlig 
kommunal finansiering samt tekniskt bistånd genom fastighetskontoret 
skulle kunna skapa sig sina egna småhus. 1926 lyckades Dahlberg att 
övertala kommunens politiker att bifalla hans förslag och självbyggeri av 
200 småhus i vardera Olovslund (i Bromma) och Pungpinan (i Enskede) 
kom igång på våren 1927 i Olovslund. Nyblivne chefen för Egnahemsbyrån, 
arkitekt Edvin Engström, ritade några typhusvarianter och Dahlberg ledde 
verksamheten som arbetschef[3].

“Med hänsyn till våra städers och tätorters fortgående tillväxt måste vi 
emellertid på ett annat sätt än tidigare spara på tomtmarken i dessa 
samhällen. För att trots detta kunna bygga “hus i trädgård” i största 
möjliga utsträckning blir det i många fall nödvändigt att övergå till en tätare 
bebyggelse. Både marken och de olika gemensamma anläggningarna kan 
utnyttjas bättre och samtidig tfår man bra och trivsamma bostäder.” sid 45 
(Kungliga Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, 
Bromma, 1956)

SMÅA bedrev verksamhet med självbyggeri till 1990-talet. (smaa.se)

På 40-talet tog man in entreprenörer för tex grundläggning. Innan gräva för 
hand.
 
Fick inte ihop det ekonomiskt. Kunde inte konkurera med bolagen som kom 
med grävskopor och halva hus. Typindustrin tog över. Svårt att bli tilldelad 
mark. Större firmorna kunde betala på ett annat sätt. (intervju sven isberg)
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Organiserat självbyggeri

Arbetsbeskrivning omfattar:
schaktning
grundläggningsarbete
murning
ytterväggar
drivning (tjärdrev)
mellanväggar
bjälklag
isolering
innertak
golv
taket
tak, tegel och plåtarbeten
fönster och dörrar etc.
trappa
glas och beslag
målning utvändigt och invändigt, tapetsering
eldstäder
takrosetter
diverse (invändiga snickerier, kök, fast inredning)
efterlagningar
allmänna bestämmelser
rengöring
(Egna hem – ritningar och beskrivningar, Gustaf Elliot, arkitekt, Göteborg 
1914, Elanders Boktryckeri Aktiebolag)

Man har gjort en utförlig beskrivning av vilket virka som bör användas till 
vilken byggnadsgel, hur 
beslag skall vara utformade, hur köksinredning skall målas etc. (Typritningar 
till en- och tvåfamiljshus med smålägenheter utgivna av statens 
byggnadsbyrå, rokotryck AB, 1922 Stockholm)
Till ritningarna hör en skriftlig arbetsbeskrivning samt en rumsbeskrivning 
och en kostnadsberäkning för byggnadsarbeten. Kostadsberäkning 
innehåller en post för oförutsedda kostnader.

Arbetsbeskrivningen påminner om ett “matrecept” och går igenom steg 
för steg hur komponenter ska sättas samman. Texten är enkel att förstå 
för en lekman. Virkesdimensioner framgår samt avstånd i bjälklag etc. 
(Egnahemsbyggaren – hur jag bygger och bor
En oumbärlig rådgivare om allt vad jag har att iakttaga när jag ska bygga, 
inreda och omgärda mitt egna hem, anlägga och sköta min trädgård eler 
täppa m.m. Texten belyst med talrika illustrationer.
av framstående fackmän utg. av K. Gust Englund
1928, Vasa Bok & Tidskriftsförlag, Stockholm)

Anvisningar för byggnadsarbetet
 
Arbetsredskap
Utsättning – tomt utsätts av stadsingenjörskontoret och huset av 
fastighetskontoret, tomtgränserna markeras med järnrör i jord och 
järndubbar i berg.husets fyra hörn markeras med en spik nedslagen i en 
påle
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Schakten
Grundplattan – gjutas i formas. Bestäms av jordmånens bärighetsförmåga. 
Följer grundplatteritningen.
Dräneringen
Grundmuren
Isoleringen
Återfyllningen
Stomresningen
Skorstensstocken
Skorstensbeslag
Diverse timmermans- och snickeriarbeten
Diverse putsnings och cementarbeten
Diverse målningsarbeten
Rörmokeriarbeten
Elektrisk installation
(Stockholms stads småstugebyggen, anvisningar och föreskrifter, 
Stockholm 1931, Kl beckmans boktryckeri)

Egna arbeten
Småhusavdelningen har etablerat platskontor för den egna personalen 
samt uppställt manskapsvagnar, som får disponeras av självbyggarna under 
byggnadstiden. Vagnarna innehåller möjlighet för varmhållning av mat, 
omklädning och toalettbesök.
Självbyggarna ska från den färdigställda grunden uppföra husstomme, 
stomkomplettering och färdigställningsarbeten i huset samt iordningställa 
den egna tomten.
Före det egentliga byggnadsarbetet påbörjas, kallas byggarna i etappvisa 
grupper till arbetsplatsen för information och genomgång av ritningar och 
instruktionsmaterial (s.k. byggmöte).

Tidplan och arbetsinstruktion
För att självbyggeriarbetet skall kunna bedrivas rationellt har området 
indelats i olika etapper. Byggstart sker etappvis och varje etapp omfattar 
10-15 hus.
Detaljerad tidplan för varje hus, försening av självbyggare innebar 
extrakostnader.
Byggaren bunden av tidplanen.

I anslutning till detaljtidplan har avdelningen upprättat en arbetsinstruktion, 
som är avpassad till de arbetsmoment som redovisas i tidplanen. 
Arbetsföljden på tidlånen återfinns i montageanvisningarna, som dessutom 
innehåller skisser, vilka åskådliggör vissa arbetsmoment. Förutom skrivna 
instruktioner håller avdelningen även platspersonal under ledning av en 
platschef, som kan ge de praktiska råd som ytterligare erfordras.

Byggmöten hålls under arbetstid.

Självbyggaren är ansvarig att teckna försäkring för material och byggnad 
samt ansvarighet inom eget självbyggeri.

Huvudtidplan
Stombyggnadstidplan
(upprättades av planeringsbyrån)
Preliminära priser och finansiering
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Kontantlyftplan
(upprättades av ekonomibyrån)
Köpeavtal mellan säljare (Stockholms kommun genom Stockholms 
fastighetskontor, småhusavdelningen; SMÅA) och självbyggare.
tomträttsupplåtelse, köpevillkor, byggnadskreditiv och slutbelåning

SMÅA lämnar byggnadskreditiv

SMÅA:s åtagande:
stödja och underlätta självbyggarens arbete genom att
skaffa material samt genom entreprenör låta utföra vissa arbeten och 
kontrollera dessa
lämna självbyggaren byggnadstekniska råd och anvisningar, 
säkerhetsföreskrifter, arbetsledare för stommontage

Självbyggarens åtagande:
utföra byggnadsarbeten enligt ritningar och arbetsbeskrivning
mottaga material samt entreprenadarbeten av SMÅA
ej anlita arbetskraft mot ersättning
sköta bygget så att det ej innebär hinder för andra
ansvara för material
anmärkningar ska omedelbart framföras skriftligen till SMÅA
följa instruktörernas anvisningar
ordna brandförsäkring
betala kostnader som inte ryms inom huspriset
finplanering av tomten inom två år
teckna avtal om el, avfall etc.
att inte överlåta avtalet innan färdigt hus
att inte hyra ut huset utan SMÅAs godkännande

Samfällighetens anläggningar:
vatten och avlopp, fjärrvärme, centralantenn, vägar, lekplatser, 
trädgårdsanläggningar, bodar, central, hobby-tvättlokaler, p-däck

Självbyggeriinstruktioner
Begreppsförklaringar, ordlista med illustrationer
Byggritningar, allmänna förklaringar om skalor, figurer, beteckningar mm.
Rumsbeskrivning som följer Hus-AMA
Färg-/målningsbeskrivning
Materialspecifikationer (vad som ingår) mycket detaljerad, ner till antal 
spikar. Uppdelad i delleveranser med innehållsförteckningar
Ritningar (A, VS, E, LA komplett alla delar)

OBS alla ritningar är märkta Småhusavdelningen, planeringsbyrån. Gjordes 
allt inom SMÅA, alla kompetenser?

Självbyggeripärm 2
Förslag till verktygsutrustning
Ritningsförteckningar
Byggordning
Tidplaner
Ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar
Mellanbjälklkag, vindsbjälklag
Takstolar, yttertak
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Innerväggar
Fönster, ytterdörrar
Innerdörrar
Invändig trappa
Köksskåp, garderober
Golv- och golvbeklädnader
Målning och tapetsering
Övrigt
Planering, anläggning och skötsel av tomten
Spiklista

“Du skall från början orientera Dig i byggordningen så att Du kan planera 
semester och annan ledighet som skall användas till Din och familjens 
byggverksamhet.”(Allmän orientering om självbyggeri i småhusavdelningens 
(SMÅA:s) regi inom Eriksberg XI:1, Botkyrka kommun (1980-09-01). )

På slutet i hallunda bl. a . bromsten, hela stan. Vällingby, hässelby.
 
Tomtstorlekar bestämdes av stadsbyggnadskontoret och småa. Såhär mkt 
mark måsta man ha.
 
 
Hjälpte varandra, blev bra gemenskap. Bland dem fanns ofta människor 
med yrkeskunskap som hjälpte varandra. Kunskapen fanns i regel i 
områdena.
 
Småa bestämde vilka hus i vilket område. Tänkte man att den här tomten 
vill jag ha! Valde ofta tomt före hus. Ingen större skillnad inom områdena. 
Två eller tre hustyper.
 
Livsmiljöerna: de har fått ett eget hem, liten tomt. Ett värde. Det blir en 
annan gemenskap i småhus än vad det blir i åttavåningshus i bredäng. Bott 
i bredäng, jobbat i hyresgästföreningen. Folk har nog med sin tv.
 
Gemenskap från början som fortsatt. Hyresgästföreningen i bredäng. Svårt 
att få folk att engagera sig.
 
Samfällighetsföreningar. Krävde möten och skötsel av grönytor och 
liknande. Gemnsamma parkeringar och liknande.

Det blev problematiskt att bygga utanför stockholm. Det var besvärligt. På 
slutet när man hade dåligt med mark. Försökte gå utanför stockholms stads 
regionen. (Intervju Sven Isberg)
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Offentliga stödstrukturer

sedan 1917 bidrog staten med påde bidrag utan 
återbetalningsskyldighet och lån på billiga villkor. (Typritningar 
till en- och tvåfamiljshus med smålägenheter utgivna av statens 
byggnadsbyrå, rokotryck AB, 1922 Stockholm)

Statens egnahemslån beviljas för grundande af eget jordbrukshem 
åt personer med följande kvalifikationer: Den lånsökande skall vara 
arbetare eller med sådan likställd man eller kvinna; vara svenska 
medborgare; äga god frejd (medborgerligt förtroende); ej vara yngre 
än 21 år och i regel ej äldre än 50 år; vara känd för sparsamhet, 
nykterhet och hedrande vadnel; ej sakna medel att själf i någon 
mån bidraga till det egna hemmets bildande, men dock vara i 
behof af kraftigt stöd för dess förvärfande. Egnahemslån utlämnas 
af låneförmedlare – hushållningssällskap samt privata bolag och 
föreningar – under följande förutsättningar: att fastigheten, för 
hvilken lån sökes är belägen utom stads planlagda område. Att värdet 
af lägenheten i färdigt skick icke får öfverstiga för obebyggd lägenhet 
8000 kr och bebyggd lägenhet 7000 kr. Egnahemslån skall utgå med 
minst hälften och högst fem sjättedelar af det uppskattade värdet af 
jord och hus.

Även den kommunala bostadspolitiken främjade egnahemsrörelsen. 
Många kommuner köpte upp större områden för att kunna upplåta 
tomträtter för egnahemsbebyggelse. Stockholm var utan tvekan den 
kommun som köpte upp mest mark. År 1917 hade man köpt upp 
mark avsedd för stadsutvidgning till en storlek av 3800 ha, till ett 
värde av 9 435 000 bla. Bromma och enskede. 

Även den kommunala bostadspolitiken främjade egnahemsrörelsen. 
Många kommuner köpte upp större områden för att kunna upplåta 
tomträtter för egnahemsbebyggelse. Stockholm var utan tvekan 
den kommun som köpte upp mest mark. År 1917 hade man köpt 
upp mark avsedd för stadsutvidgning till en storlek av 3800 ha, 
till ett värde av 9 435 000 bla. Bromma och enskede. (Den svenska 
egnahemsrörelsen, handbok utgifven af nationalföreningen mot 
emigrationen, stockholm 1915, Hugo gebers förlag i distribution)

Nära samverkan mellan egnahemsbyggare och arkitekt, där arkitekten 
har en “helhetsroll”
utvärdera möjliga tomter och deras egenskaper
fullständiga ritningar
platsanpassning
utförlig arbetsbeskrivning
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byggnadens konstruktioner
detaljer
tillförlitlig kalkyl (arkitekten granskar några byggmästares 
kostnadsförslag) (Egna hem – ritningar och beskrivningar, Gustaf 
Elliot, arkitekt, Göteborg 1914, Elanders Boktryckeri Aktiebolag)

“De viktigaste samhällsfrågorna äro ofta beroende av bostadsfrågans 
riktiga lösning och måste därför omfatta denna med intresse för att nå 
ett gott resultat.” sid18

Mörby Egna Hem sid20
endast för statstjänstemän, högre som lägre
beviljades av Kungl. M:t
“Tjänstemannasällskapets vid Mörby Egna Hems förening” erhöll 
byggnadsrättigheter
statsanslag för vägar, avloppsledningar samt byggnadslån
tomterna får inte friköpas, upplåtes med tomträtt
det nya tomträttsinstitutet
“tomtavgifterna äro synnerligen billiga”
75% belåning av staten upp till 15.000kr
Amortering 20/30/40 år
Egna Hems föreningens styrelse administrerar gemensamma 
anläggningar
statlig inspektör
svårigheter att få fram 25% kapital bidrog till långsam utbyggnad; 
staten ändrade till 90% finansiering för statstjänstemän samt öppnade 
upp för övriga att bygga på lika villkor

arkitektarvode 1% av byggnadskostnaden
1,5% om man var kontrollant (Egna hem – ritningar och 
beskrivningar, Gustaf Elliot, arkitekt, Göteborg 1914, Elanders 
Boktryckeri Aktiebolag)

Innehåller ett kapitel “lagbestämmelser, byggnadshandlingar m.m.”

Här finns instruktioner och mallar för kontrakt. Hur en markägare ska 
gå till väga för att stycka av mark till försäljning.
Ägostyckning och jordavsöndring
(detta var innan planmonopolet)

jord var indelad i hemman, och mark beskattades efter enhet mantal

“ägostyckningen består däri, att ett hemman efter ägarens 
bestämmande delas uti två eller flera lotter samt hemmanets mantal 
därefter fördelas å samtliga lotter.” sid176
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STOCKHOLMS STAD
FASTIGHETSKONTORET
SMÅHUSAVDELNINGEN

EKONOMIBYRÅ

PRODUKTIONSBYRÅ

“Det allmänna ställer till förfogande sin 
tillgång på kapital och administrativa 
förmåga i syfte att tillskapa material och 
leda byggandet, tekniskt och ekonomiskt. 
Den enskilde ställer till förfogande sin 
villighet och sina krafter. Detta blir en 
utlösning, på ett gott sätt, utav båda 
parternas förmåga.”

Källa:
Stockholms Stad

Småstugebyggandet i Sverige
Fastighetsdirektör Axel Dahlberg

1943

Ekonomibyrån handhar administrativa 
och ekonomiska frågor, upphandling av 
självbyggerimaterial, kundregister, 
anvisning av tomter, kontraktskrivning 
m.m. 

Produktionsbyrån svarar för planering, 
projektering, upphandling av 
småhusbyggandet. Kontrollerar 
entreprenörer och svarar för organisation 
och instruktion på byggplatserna.

Kontraktskrivning.

Köpeavtal mellan säljare 
(Stockholms kommun genom 
Stockholms fastighetskontor, 
småhusavdelningen; SMÅA) 
och självbyggare.

LOKALA
PLATSKONTOR

Kommunikationsmaterial till allmänheten.
Tusentals familjer anmälde sig.

Intresseanmälningar, 
informationsträffar 
och kundregister.

Finansiering.

SMÅA lämnar byggnadskreditiv.
Kontantinsatsen om 10% kan 
ersättas med eget arbete. 

Självbyggarna ska uppföra husstomme, 
stomkomplettering och färdigställningsarbeten 
i huset.

Före byggnadsarbetet påbörjas, kallas 
byggarna i etappvisa grupper till 
arbetsplatsen för information och 
genomgång av ritningar och 
instruktionsmaterial (s.k. byggmöte).

Tomträttsupplåtelse.

Kommunen har planerat marken 
och upplåter tomträtter. Ordnar 
parker och allmänningar, 
lekplatser mm.

Småhusavdelningen har etablerat 
platskontor för den egna personalen samt 
uppställt manskapsvagnar, som får 
disponeras av självbyggarna under 
byggnadstiden. Vagnarna innehåller 
möjlighet för varmhållning av mat, 
omklädning och toalettbesök.

Huvudtidplan och stombyggnadstidplan.
För att självbyggeriarbetet skall kunna 
bedrivas rationellt har området indelats i 
olika etapper. Byggstart sker etappvis och 
varje etapp omfattar 10-15 hus.

Förutom skrivna instruktioner håller 
avdelningen även platspersonal som kan 
ge praktiska råd.

Fullt affärsmässiga principer 
baserat på idé om “hjälp till 
självhjälp” – egnahemsbyggare 
står för alla stadens kostnader.

Stomresning med hjälp av fackutbildade 
husmontörer. Tekniska installationer utförs av 
stadens upphandlade entreprenörer.

Bok med anvisningar för byggnadsarbeten, 
anpassad till icke yrkeskunniga byggnadsarbetare.

Förslag till verktygsutrustning.
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STOCKHOLMS STAD
FASTIGHETSKONTORET
SMÅHUSAVDELNINGEN

EKONOMIBYRÅ

PRODUKTIONSBYRÅ

“Det allmänna ställer till förfogande sin 
tillgång på kapital och administrativa 
förmåga i syfte att tillskapa material och 
leda byggandet, tekniskt och ekonomiskt. 
Den enskilde ställer till förfogande sin 
villighet och sina krafter. Detta blir en 
utlösning, på ett gott sätt, utav båda 
parternas förmåga.”

Källa:
Stockholms Stad

Småstugebyggandet i Sverige
Fastighetsdirektör Axel Dahlberg

1943

Ekonomibyrån handhar administrativa 
och ekonomiska frågor, upphandling av 
självbyggerimaterial, kundregister, 
anvisning av tomter, kontraktskrivning 
m.m. 

Produktionsbyrån svarar för planering, 
projektering, upphandling av 
småhusbyggandet. Kontrollerar 
entreprenörer och svarar för organisation 
och instruktion på byggplatserna.

Kontraktskrivning.

Köpeavtal mellan säljare 
(Stockholms kommun genom 
Stockholms fastighetskontor, 
småhusavdelningen; SMÅA) 
och självbyggare.

LOKALA
PLATSKONTOR

Kommunikationsmaterial till allmänheten.
Tusentals familjer anmälde sig.

Intresseanmälningar, 
informationsträffar 
och kundregister.

Finansiering.

SMÅA lämnar byggnadskreditiv.
Kontantinsatsen om 10% kan 
ersättas med eget arbete. 

Självbyggarna ska uppföra husstomme, 
stomkomplettering och färdigställningsarbeten 
i huset.

Före byggnadsarbetet påbörjas, kallas 
byggarna i etappvisa grupper till 
arbetsplatsen för information och 
genomgång av ritningar och 
instruktionsmaterial (s.k. byggmöte).

Tomträttsupplåtelse.

Kommunen har planerat marken 
och upplåter tomträtter. Ordnar 
parker och allmänningar, 
lekplatser mm.

Småhusavdelningen har etablerat 
platskontor för den egna personalen samt 
uppställt manskapsvagnar, som får 
disponeras av självbyggarna under 
byggnadstiden. Vagnarna innehåller 
möjlighet för varmhållning av mat, 
omklädning och toalettbesök.

Huvudtidplan och stombyggnadstidplan.
För att självbyggeriarbetet skall kunna 
bedrivas rationellt har området indelats i 
olika etapper. Byggstart sker etappvis och 
varje etapp omfattar 10-15 hus.

Förutom skrivna instruktioner håller 
avdelningen även platspersonal som kan 
ge praktiska råd.

Fullt affärsmässiga principer 
baserat på idé om “hjälp till 
självhjälp” – egnahemsbyggare 
står för alla stadens kostnader.

Stomresning med hjälp av fackutbildade 
husmontörer. Tekniska installationer utförs av 
stadens upphandlade entreprenörer.

Bok med anvisningar för byggnadsarbeten, 
anpassad till icke yrkeskunniga byggnadsarbetare.

Förslag till verktygsutrustning.
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“Denna överenskommelse om en blivande avstyckning måste 
likväl avse ett till sina gränser bestämt område, samt dessutom 
innehålla bestämmelser, att det sålda området skall hava egenskap av 
hemmansdel och komma att övertaga den på detsamma belöpande 
delen av stamhemmanets skatter och onera.” (fördelning av skatt)

“Ägostyckningen skall utföras av lantmätare, biträdd, om delägarne så 
önska, av gode män, likaväl har jordägaren rätt att, likvisst med några 
lagstadgade inskränkningar, bestämma de jordområden som till varje 
lott ska fördelas.” (=flexibla tomtgränser)

ansökan om styckning sker skriftligt. förrättning fastställs
köpekontrakt och köpebrev upprättas
lantmätare upprättar karta
lagfart söks för frånstyckat område

skriftligt köpeavtal, ska bevittnas av två ojäviga personer
köpeskillingslikvid

i köpekontraktet bestäms t ex servitut

formulär till köpekontrakt (fotograferat med mobil)
vad tomt får användas till (ej skottlossning, ej utskänkning, ej 
svingård…)
hur mycket som får byggas (ett bostadshus, ett kök!)
säljare ska godkänna ritningar
säljare ska godkänna byggnadens kulör
avstånd ej närmare tomtgräns än 6m utan grannes medgivande
köpare ska hålla tomten inhägnad
köpare får ej förorena vatten eller mark
köpare får ej fälla träd utan säljares medgivande
(Egnahemsbyggaren – hur jag bygger och bor
En oumbärlig rådgivare om allt vad jag har att iakttaga när jag ska 
bygga, inreda och omgärda mitt egna hem, anlägga och sköta min 
trädgård eler täppa m.m. Texten belyst med talrika illustrationer.
av framstående fackmän utg. av K. Gust Englund
1928, Vasa Bok & Tidskriftsförlag, Stockholm)

Framtagna hustyper
Byggmaterial köps in av staden
Från fabrik fullt monteringsfärdigt skick
Anpassat till icke yrkeskunniga byggnadsarbetare
Stadens system representerar en fri och opatenterad 
konstruktionsmetod
Detaljerade ritningar
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Bok med anvisningar för byggnadsarbeten
Staden har egna instruktörer som står till tjänst med råd och 
anvisningar
Stomresning med hjälp av fackutbildade husmontörer
Tekniska installationer utförs av stadens upphandlade entreprenörer
Staden erbjuder trädgårdskonsulent
Fullt affärsmässiga principer baserat på idé om “hjälp till självhjälp”
Egnahemsbyggare står för alla stadens kostnader

Kommunen har planerat marken och upplåter tomträtter. 
Ordnar parker och allmänningar, lekplatser mm. (Vägen till eget 
hem, Stockholms Stads Småstugeverksamhet, Stockholms stads 
fastighetskontor, 1935)

“Ingen annan bostadsbyggnadsverksamhet är så önskvärd som 
småstugeverksamheten. Men beklagligt nog är denna verksamhet 
av föga intresse för de krafter, som på det område det här gäller, 
i allmänhet äro de produktiva. För småstugan finnes icke mycket 
intresse till övers från storarkitekten, storbyggmästaren, exploatören 
(staten där ej utesluten) eller kapitalet. Den, som vill bygga sig en 
småstuga, han får själv ta hand om sitt problem, för så vitt icke det 
allmänna träder till.” sid 43

“Av denna redogörelse har framgått, att för åstadkommande av dessa 
mer än andra önskvärda bostäder, kan skapas en samverkan mellan 
det allmänna och de enskilda, som gör det möjligt att nå fram till 
ett gott resultat. Det allmänna ställer till förfogande sin tillgång på 
kapital och administrativa förmåga i syfte att tillskapa material och 
ledan byggandet, tekniskt och ekonomiskt. Den enskilde ställer till 
förfogande sin villighet och sina krafter. Detta blir en utlösning, på ett 
gott sätt, utav båda parternas förmåga.” sid 43 (Stockholms Stad
Småstugebyggandet i Sverige, fastighetsdirektör Axel Dahlberg, 
Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1943)

Småhusavdelningen var organiserad med en ekonomibyrå och 
en produktionsbyrå. Ekonomibyrån handhar administrativa och 
ekonomiska frågor, upphandling av självbyggerimaterial, kundregister, 
anvisning av tomter, kontraktskrivning m.m. Produktionsbyrån 
svarar för planering, projektering, upphandling av småhusbyggandet. 
Kontrollerar entreprenörer och svarar för organisation och 
instruktion på byggplatserna.(Allmän orientering om självbyggeri i 
småhusavdelningens (SMÅA:s) regi inom Eriksberg XI:1, Botkyrka 
kommun (1980-09-01) (Ett radhusområde))
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4. Egnahemshus

Egnahemsrörelsen typhuspublikationer

“God bostad i småhus” vänder sig i fösta hand till den enskilde 
egnahemsbyggaren, men skriften bör också kunna användas som 
diskussions- och arbetsunderlag i de studiecirkar för blivande 
egnahemsbyggare som numera – på kommunalt eller annat initiativ 
– i allt större utsträckning anordnas som förberedelse till den årliga 
egnahemsproduktionen i kommunerna.

Innehållsförteckning:
Att välja tomt
Att välja hustyp
Att bedöma planlösningar
Tvåfamiljshus – radhus – kedjehus
Att bygga om
Trädgården
Huset och omgivningen
Minneslista för lånesökande
(Kungliga Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, 
Bromma, 1956)

Övrigt:
Bostadsstyrelsens typritningskatalog är en katalog över styrelsens 
hustyper. Skriften tillhandahålles utan kostnad av förmedlingsorganen 
länsbostadsnämnderna och bostadsstyrelsen. 
Till typhusen har utarbetats typritningssatser innehållande 
huvudritningar, vävritning, detaljritningar, installationsritningar för 
el-, värme- och sanitetstekniska anläggningar, konstruktionsritningar 
med mera samt byggnads- och rumsbeskrivning. Typritningssatserna 
kan rekvireras från bostadsstyrelsen för 100 kr per sats. (Kungliga 
Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, Bromma, 
1956)
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Egnahemshusens egenskaper

Modell 3 - ett parhus i två plan plus källare/vind där trappan har 
neutral placering så att övervåningen kan hyras ut separat: ett 
fyrbostadshus. (Små billiga boningshus för en familj
En samling ritningar till mer eller mindre enkla byggnadsformer, 
passande till “egna hem” jämte detaljritningar
26 planscher med förklarande text, O. Keller arkitekt, Karlskoga 
accidenstryckeri 1902)

I boken finns ritningsförslag på enfamiljshus och tvåfamiljshus.
Tvåfamiljshus (fotografterade) består av en lägenhet om 2 rum och 
kök (undervåning) och en lägenhet om 1 rum och kök (övervåning). 
Neutral trappa till övervåning. 1 ½-planshus med källare. Källare 
innehåller svale, matkällare (två stk), vedförråd (två stk) och en 
gemensam tvättstuga. Källare har både utvändig och invändig trappa. 
Utvändiga mått 9x8m (= BYA 72 kvm) plus utvändig trappa/veranda.

Det finns även ett mindre tvåfamiljshus i 1½ plan med två lägenheter 
om 1 rum och kök. Utvändiga mått 9x6,5m (= BYA ca 60 kvm).

Ritningarna till en- och tvåfamiljshus med smålägenheter är 
utarbetade av Statens Byggnadsbyrå.(Egnahemsbyggaren – hur jag 
bygger och bor
En oumbärlig rådgivare om allt vad jag har att iakttaga när jag ska 
bygga, inreda och omgärda mitt egna hem, anlägga och sköta min 
trädgård eler täppa m.m. Texten belyst med talrika illustrationer.
av framstående fackmän utg. av K. Gust Englund
1928, Vasa Bok & Tidskriftsförlag, Stockholm)

Där tillgången till tomtmark är begränsad är det ofta lämpligt att 
övergå till någon annan typ av “hus i trädgård” än det friliggande 
enfamiljshuset: tvåfamiljshus, radhus eller kedjehus. Dessa hustyper 
erbjuder i mångt och mycket samma fördelar som friliggande 
enfamiljshus och kan med hänsyn till den yttre miljön ibland till och 
med vara att föredra. Och att tomterna blir små kan vara bra inte bara 
av kostnadsskäl… det medför ju också att de blir mindre betungande 
att sköta.
sid 42

Tvåfamiljshuset är en hustyp som lämpar sig väl i mindre samhällen, 
där behovet av hyreslägenheter inte är så stort att det lönar sig att 
bygga flerfamiljshus eller där sådana större hus inte passar in i miljön.
sid 42
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Erfarenheten har emellertid visat att det många gånger är svårt 
att hålla grannsämja i tvåfamiljshus. Det beror framför allt på att 
man inte kan samsas om de gemensamma utrymmena. Ett bra 
tvåfamiljshus måste därför vara utformat så att de bägge bostäderna 
med tillhörande biutrymmen blir väl skilda från varandra. Kopplade 
tvåfamiljshus ger den bästa avskildheten för bostäderna… de två 
bostadsenheterna oberoende med egna entréer, egna biutrymmen, 
direkt kontakt ute-inne. En fastighet eller styckad tomt.

Billigare med en lägenhet i vardera våningen. Kunna “låsa 
tamburdörren om sig” och störda/ogenerade uteplatser eftersträvas. 
Ljudisolering viktigt.
(Kungliga Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, 
Bromma, 1956)

Att bygga “elastiskt” (!)
Den som bygger ett egethem har ju större möjligheter att välja en 
planlösning som passar just hans (!) familj än den som söker lägenhet 
i ett hyreshus. Å andra sidan slår man sig ner för en längre tid i eget 
hus – man binder sig, inte minst ekonomiskt, för en stor del av sitt 
liv, och det är följdaktigen viktigt att huset kan användas på olika sätt 
alltefter förändringarna i familjens liv och de ändrade bostadsbehov 
som dessa för med sig. Ofta är det väl så att man väljer ett hus som 
passar för den just aktuella situationen utan att bry sig så mycket om 
framtiden. Men ett hus bör helst vara så planlagt att det kan “följa 
med” familjens utveckling. Det är önskvärt att bostaden kan utökas 
utan att detta drar med sig onödigt stora kostnader; det skadar heller 
inte om den kan krympas genom att man hyr ut en del av huset utan 
att trevnaden blir lidande. 
Den som vill ha ett “elastiskt” egethem kan välja en hustyp – till 
exempel i 1 ½ plan – som är användbar både som enfamiljshus och 
som tvåfamiljshus. Den unga familj som bygger huset kan till en 
början hyra ut den ena lägenheten, och ta hela huset i anspråk först 
när hushållet blir större och får behov av ökat utrymme. Ännu längre 
fram, när barnen har vuxit upp, kanske någaot av dem vill överta 
huset; man kan då inom huset avgränsa en mindre lägenhet för 
föräldrarna.
Om man räknar med att under vissa perioder hyra ut den “extra” 
lägenheten bör man förvissa sig om att det i orten finns efterfrågan 
på uthyrningslägenheter – eller på enkelrum, ty man kan ju också 
slopa köksinredningen och i stället för den andra lägenheten få 
uthyrningsrum.
För att ett “elastiskt” hus ska göra skäl för namnet, är det nödvändingt 
att planlösningen tar sikte på de olika användingssätten och är 
utformad så att de båda lägenheterna kan nås oberoende av varann. 
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Ett vanligt enfamiljshus kan inte utan att äventyra ändamålsenlighet 
och trevnad göras om till ett hus för två familjer utom i undantagsfall. 
Den som börjar bygga ett vanligt enfamiljshus och som så småningpm 
kommer underfund med att han skulle ha större nytta av ett elastiskt 
hus eller ett tvåfamiljshus blir nog ganska besviken på sitt egnahem, 
om han i efterhand försöker sig på att inreda en andra lägenhet.” sid 
15-16 (Kungliga Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i 
småhus, Bromma, 1956)
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Typologiundersökning

Stuga typ VI har länge varit den mest populära. (Stockholms Stad, 
Småstugebyggandet i Sverige, fastighetsdirektör Axel Dahlberg, 
Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1943)

1940 Hustyp X (10)
Två våningar samt källare
Bottenvåning: vardagsrum, kök, matrum
Övervåning: tre sovrum, toalett
Källarplan: matkällare, kol/pannrum, tvättstuga, källare

Trappan är placerad “neutralt” så att varje våning skulle kunna bli en 
bostad, men detta är inget som marknadsförs. (SMÅA, Stockholms 
Stad, Exploateringskontoret arkivet)
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Olika tidsepoker, stilutveckling

Publikationen skulle verka som ett slags guidebok i hur man ville att 
byggnadskvaliteten skulle se ut och utvecklas. Ett svar mot de mer 
svulstiga byggnader det taksprång, snickarglädje och verandor man 
ansåg var bristande i funktion med tunna väggar och grundläggning 
på cementplatta. från tidigt 1900-tal
I typritningarna eftersträvade man en enhetlighet och enkelhet med 
rätt proportioner. 
Man hade många olika typer för att uppfylla människors olika 
önskemål och behov, en och tvåfamiljshus på mellan två och fyra rum 
och kök. 
Man bestämde vissa riktlinjer för byggnadernas uttryck:
“Den rektangulära planformen utan vare sig tillskott eller utbyggnad 
med ett enkelt tak, brutet eller obrutet, från gavel till gavel är den 
enda lösning, som här kan ifrågakomma. Den enkla planformen 
är utgångspunkten för allt reformsträvande på hithörande område 
liksom även takets enhetliga form. Båda betingas lika mycket 
av ekonomiska som av estetiska skäl.” (Typritningar till en- och 
tvåfamiljshus med smålägenheter utgivna av statens byggnadsbyrå, 
rokotryck AB, 1922 Stockholm)

Tidsideal - boendedrömmar då och nu
Hus för arbetare – rumsfördelning och konstruktion
“Den minsta bostad för en familj med barn bör innehålla följande 
rum:
1 boningsrum af minst 16 kvm storlek, då detsamma måste tjäna som 
förmak, matrum o.s.v.
1 sofrum för fröäldrarna och, af sedlighetsskäl,
1 sofrum för barnen
1 kök, som för att få planritningen så liten som möjligt, på samma 
gång utgör förstuga,
Till förekommande af drag, förses det med en förstugukvist.
1 källarrum till förvarande af brännmaterial och grönsaker. Detta är 
alldeles nödvändigt, om man vill bespara en sidobyggnad. 
En luktfri klosett
Ett litet sidorum till garderob

För förräntningens skull är äfven önskligt:
1 sofrum till uthyrning åt en eller flera ogifta arbetare.”

“Kunde man uthyra det för två sängar inrättade, utifrån tillgängliga 
sofrummet på öfre våningen åt två ogifta arbetare, som per person 
månadtligen betalade, utom för kaffe, den vanliga hyran, 6 kr, så 
skulle man därigenom få en årsinkomst af 144 kronor. Således 

Rapport xxxx40



skulle, under förutsättning af att dessa rum ständigt kunde hållas 
uthyrda, husägaren bo helt och hållet hyresfritt.” sid7 (Små billiga 
boningshus för en familj - En samling ritningar till mer eller mindre 
enkla byggnadsformer, passande till “egna hem” jämte detaljritningar, 
26 planscher med förklarande text, O. Keller arkitekt, Karlskoga 
accidenstryckeri 1902)

Byggnadsplatsen benämns som det viktigaste i valet av bostad. Man 
ska välja en byggplats som passar ens karaktär. en romantisk bild av 
naturen som en viktig aspekt för välmånede. Någon kanske vil på i en 
sluttning bland gamla ekar, en annan i en barrdoftande skog vid en sjö 
där man kan fiska och njuta av stillhet.  
(HS Rudblad, Stockholm, Kommanditbolaget Chelius & co, 1902)

Om bostadsplanering:
Med en vanlig famlilj menas då ett hushåll bestående av föräldrar och 
barn av båda könen samt möjligen någon gammal medan barnen äro 
små.

följande normer för hur ett egnahem skall vara beskaffat för att 
tillfredsställa en normal familjs bostadsbehov:

Köket bibehåller sin karaktär av hemmets viktigaste rum, där 
husmodern utför nästan allt sitt arbete, där familjens alla måltider 
intagas och där man efter slutat arbete samlas i vardagslag. Köket 
skall därför vara stort, aldrig under 12 m2. Det bör vara så ordnat, 
att spis, bänk och skåp ligga nära varandra, så att matlagningsarbetet 
underlättas, och så att den del av köket där matbordet placeras kan 
göras så trevlig som möjlig.

Sovrum. Allmänt uppställes numera den fordran att en familjebostad 
ska innehålla tre sovrum, ett för föräldrarna, ett för sönerna och 
ett för döttrarna. Ett bibehållande av detta krav ger dock en väl stor 
byggnad. Ett eget hem med stort kök, vardagsrum och två sovrum 
kan i de flesta fall anses tillräckligt även om vardagsrummet användes 
som sovrum. Sovrummen skola dock vara någotsånär stora, inga 
“sovhytter”. Endast i undantagsfall behöver i ett dylikt hus köket 
användas som sovrum.

Vardagsrum. Förutom kök och sovrum behöves ett vardagsrum, 
avsett dels för familjens samvaro, dels för mottagande av främmande 
(samt stundom till sovrum, se ovan). För att detta rum ej skall antaga 
samma karaktär som de typiska “finrummet” skall det vara rätt stort 
(omkr. 20 m2), väl belyst (söderorienterat) och uppvärmt. Endast i 
sådant fall kan man räkna med att rummet någon gång blir använt av 
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familjen själv, antingen efter varje dags arbete eller kanske endast på 
söndagarna.

Förstuga eller tambur behöver ej vara stor, men skall vara trevligt 
ordnad och framför allt väl belyt, så att den ej blir en slags skräpvrå, 
som nu är alltför vanligt. För att ernå detta blir man nog i de flesta fall 
tvungen att ej använda vindsfång. Detta kan dock knappast medföra 
någon olägenhet i hus med värmeledning såvida husets läge ej gör det 
särskilt utsatt för blåst.

Rummens placering. Alla rum och kök skola ha direkt ingång från 
förstuga. Detta är en nödvändig fordran för att rummen skola 
användas ändamålsenligt, i synnerhet som sovrum. Trappa till övre 
våning skall gå från förstugan, således ej från vardagsrum, varigenom 
detta bleve genomgångsrum.

Väderstreck. Köket, vilket är det rum som mest användes, bör ligga 
mot soligt väderstreck, öster eller söder. Väster eller sydväst kan 
medföra att köket blir alltför varmt under sommaren. Bäst torde vara 
om matlagningsplats och skafferi ligga mot norr och matplats mot 
öster eller söder. Sovrum bäst mot söder, öster eller möjligen väster. 
Inget rum bör ha fönster endast mot norr.

Uppvärmning. Det är nödvändingt att centralvärmeledning användes. 
Kakelugnar, kaminer e.d. medföra stora olägenheter. Det är alltför 
besvärligt att elda i dem, vilket har till följd att ej alla rum användas 
och en konstlad trångboddhet skapas. Plåtkaminer, plåtrör från spisen 
o.d. äro visserligen billga, men ur hygienisk synpunkt förkastliga 
anordningar. Kakelugnar eller goda kaminer i alla rum blir en billigare 
än värmeledning.

Sanitär utrustning. Vattenledning och avlopp skola finnas. Handpunp 
inne i kök och tvättstuga kan möjligen godkännas. I orter där 
ordentligt avloppssystem finnes skall w.c. inredas i huset, i annat fall 
avträde på gården. Tvättstuga i källaren eller i uthus. Badrum bör 
finnas eller badkar i tvättstuga i källaren. I varje fall i orter där inga 
andra möjligheter till bad finnas.

Tekniskt utförande. Nu brukliga konstruktioner böra ej utan vägande 
skäl utbytas mot andra, dels därför att bland dem finnas fullgoda, dels 
därför att nya konstruktioner verka fördyrande.

sid 15-18

I de undersökta egnahemmen i studien var 65% utan vare sig w.c., 
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badrum, duschrum eller tvättrum. sid 32

Norm för trångboddhet i studien: ett rum kan användas som sovrum 
för man, kvinna och ett barn under 12 år, eller två vuxna av samma 
kön, eller en vuxen och två barn under 12 år, eller tre barn under 12 
år; kök kan i vissa fall få användas som sovrum för en person.
(= Få lägenheter i studien var trångbodda.) sid 34 (Egnahemmet, En 
undersökning över egnahemsförhållanden utförd av Kooperativa 
förbundets arkitektkontor, Stockholm 1937)

Planlösning
“Allra bäst är det om alla barnen kan få var sitt lilla sovrum.”
“Vardagsrummet bör helst vara fritt från sovplatser.” (Kungliga 
Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, Bromma, 
1956)
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5. Trädgårdarna

Självhushållning

“Till varje Eget Hem skall finnas en trädgårdstäppa, så att husmodern ur 
trädgården kan erhålla potatis, grönsaker, blommor mm.” sid16
instruktioner om hur skörden ska förvaras i källare (Egna hem – ritningar 
och beskrivningar, Gustaf Elliot, arkitekt, Göteborg 1914, Elanders 
Boktryckeri Aktiebolag)

Trädgård
“Tillgången til trädgård är ett av småhusens största trevnadsvärden. I en 
välordnad och välskött trädgård är man skyddad för vindar och för störande 
insyn, den ger barnen en trygg lekplats och den övriga familjen kan där få 
vila och avkoppling. Det är alltid trevligt med vackra prydnadsblommor och 
träd, och den som har lust – och energi! – kan också odla lite grönsaker, 
bärbuskar och fruktträd. Över huvud taget ger trädgården egnahemsägaren 
och hans (!) familj möjligheter till en nära kontakt med naturen och dess 
växlingar som bör tas till vara vid planeringen.” sid 49 (jfr odling tidigare - 
självhushållning… övergår till trivselfaktor…)

Hus – uteplats – trädgård
“Som allmän regel gäller att en så stor del av tomten som möjligt bör utgöra 
ett samlat trädgårdsrum. Om ett hus placeras mitt på tomten – särskilt där 
denna är liten – blir tomten uppdelad i flera småbitar som blir svåra att 
utnyttja. Man bör vidare försöka få trädgården samlad intill den soliga delen 
av huset.” 

Stadsbild
“Också egnahemsbyggarna kan, särskilt om de bildar någon slags 
grannskapsförening, delta i resonemangen om detaljerna. En sådan 
förening har för övrigt samarbetsuppgifter att fylla även sedan området är 
färdigbyggt, till exempel att ordna samköp av trädgårdsmaterial och dylikt 
eller anskaffa större och dyrbarare redskap för gemensamt bruk.
FÖr utformningen av ett egnahemsområde är det i själva verket 
samordningsfrågorna som är vagörande. Först när alla av projektet 
berörda parter helhjärtat samverkar för att göra det bästa av de givna 
förutsättningarna kan man komma till det resultat som vi strävar efter – 
välplanerade småhusområden med god stadsbild, trivsam yttre miljö och ett 
bestående bostadsvärde.” sid65

(Kungliga Bostadsstyrelsens Skrifter 1956, nr 21 God bostad i småhus, 
Bromma, 1956)
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Hälsa

Ekosystemtjänster
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6. Egnahemsområden i dagens kontext

Stadsbyggnad idag

Kartläggning områden; Stockholms stad söderort, 
Bromma

Gradvis utveckling - då till nu
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7. Möjligheter med ökat delande

Att bo kvar på gamla dar

Allt fler seniorer i Sverige
Antalet personer som är 65 år och äldre prognostiseras av SCB öka från 
1,8 miljoner år 2011 till 2,1 miljoner år 2021 och till 2,4 miljoner år 2031. 
Under den senaste 10-årsperioden har därutöver medellivslängden ökat, för 
män med drygt två år till 79,5 år och för kvinnor med 1,5 år till 83,5 år. Den 
demografiska utvecklingen med ett starkt tilltagande antal allt äldre innebär 
att behoven av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver. 
(Kommittédirektiv 2014:44 En förbättrad bostadssituation för äldre)

Svårt för äldre att hitta lämplig bostad
I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 uppgav 65 procent av 
kommunerna med brist på bostäder att äldre har svårt att hitta en lämplig 
bostad. Även i kommuner som totalt sett har balans eller överskott av 
bostäder är det i vissa fall svårt för äldre att hitta en bostad. Det handlar då 
om problem med att hitta en bostad som är anpassad till den äldres behov, 
dvs. bostaden är för liten, för stor, för dyr eller uppnår inte den tillgänglighet 
som krävs för en person med försämrad rörlighet.
(Kommittédirektiv 2014:44 En förbättrad bostadssituation för äldre)

En samhällsutmaning att matcha bostadsbeståndet med befolkningen
Den förestående demografiska utvecklingen kommer att ställa både 
staten och kommunerna inför stora utmaningar på många olika områden 
i samhället, inte minst på bostadsmarknaden. Om bostadsbeståndet 
förbättras och anpassas för äldre kvinnor och män, kan det vara ett stöd i 
hanteringen av dessa utmaningar bl.a. för den kommunala äldreomsorgen. 

Ur den äldres perspektiv innebär ett mer anpassat och tekniskt rätt utformat 
befintligt eller nytt boende mindre begränsningar och större möjligheter till 
livskvalitet och självbestämmande. Fler anpassade bostäder för äldre kan 
därutöver öka antalet flyttkedjor, rörligheten på bostadsmarknaden och 
skjuta upp behovet av särskilt boende och hemtjänstinsatser. 
(Kommittédirektiv 2014:44 En förbättrad bostadssituation för äldre)

Seniorer bor oftast i småhus
Över hälften av seniorerna bor i egnahem, dvs. småhus med äganderätt, 
även om det i den äldsta åldergruppen är färre som bor i egnahem än bland 
de nyblivna pensionärerna. Totalt finns i Sverige cirka en miljon personer 
över 65 år som bor i småhus.

På grund av kommunernas olika bostadssammansättning varierar andelen 
seniorer som bor i småhus mellan kommunerna. I merparten av Sveriges 
kommuner bor en majoritet av seniorerna i småhus (villor eller radhus) 
med äganderätt. I synnerhet i mindre kommuner är småhus den absolut 
dominerande boendeformen. (s136)

Kvinnor hyr, män äger
Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns boende. Det är fler av 
männen än av kvinnorna över 65 år som bor i egnahem. I åldern 65–74 år 
är det två tredjedelar av männen och drygt hälften av kvinnorna som bor i 
ett småhus som de själva äger. I åldersgruppen 75–84 år bor 55 procent av 
männen i egnahem men mindre än 40 procent av kvinnorna. I den äldsta 
åldersgruppen bor fortfarande nästan 40 procent av männen i egnahem 
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men bara en femtedel av kvinnorna. (s133) Källa: SCB

Fysiska hinder
Småhus är ofta i två plan med sovrum och badrum en trappa upp (s225). 
Forskare vid CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) 
vid Lunds Universitet har sammanställt forskningsresultat som belyser 
förekomsten av fysiska hinder i olika typer av bostäder och boendemiljöer. 
De beskriver antalet fysiska hinder i bostäder byggda under olika perioder 
– före 1960, 1960-1979 respektive 1980 eller senare. Nyare småhus visar 
sig ha färre fysiska hinder i utemiljön än de äldre husen. Däremot har 
antalet fysiska hinder inomhus inte minskat över tid i nybyggda småhus. 
Förekomst av trappsteg och trösklar har minskat betydligt i nybyggda 
flerbostadshus men inte i småhusproduktionen. Studien tyder på att trappor, 
trösklar eller nivåskillnader förekommer i 80 procent av småhusbeståndet, 
oavsett byggperiod. s261 (Granbom, M m.fl. (2015) Inventering av 
miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre i bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden.) 

Inom egnahemsbebyggelsen från tidigt 1900-tal ligger badrum ofta i 
källaren, men en brant källartrappa ner. Dessutom ligger källaren oftast 
halvt över mark vilket ger utvändiga trappor för att komma in i bostaden.

En studie som SOU 2015:85-utredningen beställt av tillgängligheten i 
bostäder där äldre bor visar att trappor som enda väg fram till entrén faktiskt 
är vanligare i småhus än i flerbostadshus. Det är också vanligare i småhus 
med höga trösklar eller trappsteg vid själva entrén och att det är otillräckligt 
manöverutrymme för en rullstol eller rollator vid dörren. 
Även inne i bostaden visade sig trösklar och otillräckliga manöverytor 
vara vanligare i äldre personers småhus än i lägenheter som bebos 
av äldre. (SOU/Granbom m.fl. (2015) Inventering av miljöhinder 
och tillgänglighetsproblem för äldre i bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden. CASE, Lunds Universitet.)

SOU 2015:85 konstaterar att det “är ytterst angeläget att tillgängligheten 
förbättras i det befintliga bostadsbeståndet”. (s226)

Fallolyckor i hemmet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstaterar att 
fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar 
på sjukhus och flest besök på akutmottagningar. Antalet fallolyckor ökar 
dessutom mer än de flesta andra olyckstyper.101
En mycket stor del av dem som drabbas är äldre personer. Det vanligaste 
i de äldre åldersgrupperna (över 65) är att man snubblar, snavar, drabbas 
av yrsel, trampar fel eller tappar balansen. I åldersgruppen 80 år och äldre 
orsakas nio av tio skador av ett fall, vanligen för att man tappar balansen. 
När det gäller äldre människor händer detta vanligen i bostaden. (s221)

MSB har studerat var i bostaden som skadorna sker. De flesta skadorna 
sker i vanliga bostadsrum, som vardagsrum eller sovrum. Det gäller såväl 
män som kvinnor men män skadar sig oftare än kvinnor utanför själva 
bostaden, till exempel i trädgården eller i garaget, medan kvinnor oftare 
än män skadar sig i köket. Med ökande ålder minskar andelen skador 

rapport xxx 55



utanför själva bostaden och koncentreras till kök, vanliga bostadsrum samt 
hygienutrymmen.(MSB (2009) Skador bland äldre i Sverige.) 

Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick enligt MSB:s beräkningar för 
år 2012 till 24,6 miljarder kronor. Samhällskostnaderna för fallolyckor bland 
äldre bedöms uppgå till cirka 10 miljarder om året och kommer troligen öka. 
(s224)

Att flytta från eller att flytta till 
“Det är vanligen först i 80–85 årsåldern som det uppstår ett akut behov av 
att flytta i fall den nuvarande bostaden inte fungerar att ta sig till och runt i 
med en rollator. Men de flesta kan nog se att det finns fördelar med att flytta 
medan man har valmöjligheter och kan flytta till något som lockar, jämfört 
med att avvakta tills hälsan försämras så att det inte längre går att bo 
kvar. Det gäller också att ha kapacitet och motivation att möta den sociala 
omställningen. Kanske kommer vi att se fler, såväl par som ensamstående, 
som aktivt väljer att flytta i 70–75 årsåldern, medan man ännu har ork att 
flytta och att skapa sig ett nytt hem och sociala relationer med nya grannar. 

Vad som utlöser en flytt 
Den vanligaste orsaken var att det hade blivit för betungande att sköta och 
underhålla den tidigare bostaden. Därefter kom bostadsstorleken – oftast 
ville man ha något mindre. I det nya boendet var närheten till service och 
bostadens utformning de viktigaste egenskaperna. s165 (Stockholms 
Universitet och SABO (2015) SABOs Kombohus – en viktig väg till 
nyproduktion för samtliga lokala bostadsmarknader.)

2. Forskning har visat att äldres flytt till en annan bostad inom det ordinarie 
bostadsbeståndet ofta utlöses av att inte längre klara av städningen. Detta 
gällde annars relativt självständiga personer, som bodde i villa. En flytt till 
särskilt boende utlöstes i samma studie av en kombination av tre faktorer: 
att personen i fråga börjat få kognitiva problem och svårigheter att klara 
matlagningen, i kombination med att bostaden var otillgänglig. (SOU/
Granbom, M (2015) Att flytta och tankar om kring flytt bland de allra äldsta – 
boende hälsa och vardagsliv.)

3. “Resultat från flera länder visar att de mest avgörande faktorerna för 
att äldre flyttar är att man blir ensam i hushållet för att partnern går bort 
eller genom skilsmässa, samt ökad ålder. De flesta flyttningar sker då till 
en mindre bostad och ofta till en hyresrätt. Med en allt större andel äldre i 
befolkningen kan man alltså förvänta sig att behovet av mindre bostäder i 
hyressektorn kommer att öka. 

4. Jan-Erik Hagberg: när det kom till kritan var det sociala faktorer som 
avgjorde – om man levde ensam eller inte, hur tillgången till omsorg i 
närmiljön fungerade och den egna skröpligheten.”

Vad vill seniorer flytta till?
De preferenser som äldre uppger ifråga om sitt boende förändras med 
ökad ålder – från faktorer som vanligen förknippas med småhus, som större 
bostadsyta, trädgård och eget underhåll till faktorer som stämmer överens 
med boende i lägenhet i hyresrätt; mindre bostadsyta, ökad tillgänglighet, 
minskat ansvar för underhåll samt balkong i stället för trädgård.” 163
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Vilja att bo kvar
Ur den enskildes synvinkel kan kvarboende handla om en önskan att få bo 
kvar i den bostad man just nu och kanske sedan länge bor i – man vill helt 
enkelt inte flytta. Eller också kan man tänka sig att flytta men vill bo kvar i 
sin invanda miljö, i det bostadsområde eller den del av kommunen där man 
sedan länge bor och har sitt sociala nätverk. Ur ett kommunalekonomiskt 
perspektiv handlar målet om kvarboende snarare om att hålla nere behovet 
av platser i särskilt boende, dvs. att så många som möjligt så länge som 
möjligt ska kunna bo kvar inom det ordinarie bostadsbeståndet. (s251)

“de äldre själva vill i de flesta fall inte flytta till vårdboende innan det är 
absolut nödvändigt och erfarenheten är att hälsotillståndet försämras snabbt 
efter flytt till särskilt boende. Något som kan bidra till minskat behov av 
särskilt boende är ett större och mer diversifierat utbud av boendeformer 
med gemenskap och samvaro som bärande element.” (s252)

Vilja att stanna kvar i grannskapet
“Äldre personer är mindre rörliga på bostadsmarknaden i jämförelse med 
yngre åldersgrupper. En skillnad är också att majoriteten av de flyttningar 
som äldre gör är lokala och huvudsyftet med flytten är just att byta bostad.” 
De flesta äldre som vill flytta, vill helst bo kvar i samma område. 
Viljan att stanna i grannskapet gör att när det väl finns ett attraktivt alternativ 
på den lokala bostadsmarknaden så kan det utlösa ett intresse för att flytta 
– även hos dem som inte hade några sådana planer innan.
 
“Forskaren Jan-Erik Hagberg har studerat platstillhörighet i stadsdelen Ljura 
i Norrköping. Han diskuterar hemmets och boplatsens betydelse för äldre 
människor. Han ser att äldres platstillhörighet är stark men förändras över 
tid, bland annat för att man blir gammal och efter hand både använder och 
upplever platsen på ett annat sätt. En stark platsbundenhet räcker inte för 
att man ska vilja bo kvar när svårigheterna blir stora.” 
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Flyttkedjor eller kvarboende – eller bägge delar 
”Många har väldigt stora omsorgsbehov men de flesta vill ändå bo kvar 
hemma. Många bor i egnahem, i stora hus som de har svårt underhålla, en 
del förfaller. Och många bor ensamma, företrädesvis kvinnor. Om de hade 
velat flytta till särskilt boende hade husen kunnat frigöras för barnfamiljer. 
Det hade kanske gått att locka dem med ett trygghetsboende.” Ulf Norberg, 
socialchef i Vännäs

”Vi har beräknat att 600 av 1 000 personer i den beräknade 
hushållsökningen är personer över 75 år. Många av dem bor i egna hus. 
Stor del av bostadsbehovet för barnfamiljer skulle kunna lösas om man 
kunde locka de äldre att flytta men för det krävs att det byggs något som 
är attraktivt och som de äldre tycker det är värt att betala mer för.” Ulrika 
Edlund, koncernstabens enhet för strategisk samhällsutveckling i Sundsvall

I vårt arbete med befintliga småhusområden har vi ofta stött på uttalanden 
om att äldre “borde flytta på sig” för att lämna plats för nya generationer. 
Människor betraktas som brickor som ska flyttas runt och där småhus/
trädgårdsboenden anses mest lämpade för barnfamiljer. I dessa 
flyttkedjeresonemang blir de äldre en “propp” som motverkar en mer 
välfungerande bostadsmarknad med högre rörlighet.

En dela-hem-rörelse skulle skapa ett “både-och”-alternativ där äldre kan bo 
kvar i kända grannskap med uppbyggda sociala nätverk, samtidigt som nya 
generationer också kan få plats. 

Vi har genomfört några intervjuer med seniorer som anmält sitt intresse 
till nätverket 500k. Bland dessa fanns två par som önskar uppföra mindre 
“seniorvillor” på den egna tomten och upplåta det större, befintliga huset till 
sina barn och barnbarn. Vinsterna som de ser med detta är:
Att kunna bo kvar i ett grannskap där de trivs
Kunna åldras i sin egna trädgård
Få ett mindre och bättre anpassat seniorboende
Avlastning med trädgårdsarbete mm.
Generationsöverskridande gemenskap
“Barnspring som piggar upp”
Närhet och hjälp i vardagen (för alla parter)
Sänkta boendekostnader (genom att dela marken och minska boyta per 
person)

Har seniorer råd att bo kvar?
“Att ha höga boendekostnader i förhållande till inkomsten är något som 
enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållandena blir markant vanligare 
med ökande ålder. Cirka 17 procent av befolkningen i åldersgruppen 
75–84 år har en boendekostnad som utgör mer än 40 procent av den 
disponibla hushållsinkomsten och bland de allra äldsta är det enligt denna 
undersökning nästan en tredjedel som har det så. För många av dem 
förvärras situationen efterhand, genom att hyror och avgifter kan höjas varje 
år, medan pensionen successivt minskar.” Framför allt kvinnor har svårt att 
klara boendekostnaderna. 

Ökat delande ett alternativ till “seniorlån”
Det förekommer att äldre med låg inkomst som bor i äganderätt belånar 
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sin bostad för att möjliggöra kvarboende, i synnerhet om det inte finns bra 
alternativ på bostadsmarknaden.

En dela-hem-rörelse anser vi är ett privat- och samhällsekonomiskt 
intressant alternativ till “seniorlån”. Tidigare bundet kapital, bundet i mark 
och byggnad, kan omvandlas till intäkter genom försäljning eller uthyrning. 
Delning kan finansiera de nödvändiga åtgärder som krävs för att kunna bo 
kvar och även delfinansiera de äldres boende framöver. 

Ökad trygghet och gemenskap

Gemenskap genom att bo nära
...gemenskapen med andra som skapar den tryggheten42 . Detta stöds 
också av forskning, som visar att gemenskap har betydelse för såväl det 
fysiska som det psykiska välbefinnandet. 164
Peter Strang hänvisar också till forskning som visar att de här effekterna är 
större för kvinnor än för män och att ensamhet kan upplevas som särskilt 
stressande för kvinnor. Han konstaterar att samvaro och utbyte av tankar 
håller hjärnan i trim medan gemenskap har en skyddande effekt 

41 Abramsson, Marianne (2015) Äldres bostadsval och preferenser. 42 Se 
t.ex. Lindahl, L (2015) Tryggt i trygghetsboenden? 43 Strang, P (2014) att 
höra till. Om ensamhet och gemenskap, s. 133. SOU 2015:85 Seniorernas 
möjligheter på bostadsmarknaden 165 

Vardaglig samvaro och visst mått av gemensamt ansvar kan stimulera 
grannar att hjälpa och stödja varandra. Gemenskap med andra människor 
bidrar till att livet blir roligare och att man håller sig frisk längre. (s266) Se 
t.ex. Peter Strang, (2014).

Upplevd ensamhet
“I SCB:s undersökning av levnadsförhållandena ställs några frågor om 
sociala relationer. Att umgås med nära anhörig – som man inte bor 
ihop med – är som sagt faktiskt vanligare bland seniorer än i andra 
åldersgrupper. Över hälften gör det. Å andra sidan visar statistiken att var 
femte senior inte har något umgänge alls med anhöriga och att vännerna 
försvinner efter hand som man blir gammal. Andelen som umgås med 
vänner varje vecka sjunker med åldern. Det sker en liten ökning vid 
ingången av pensions- åldern – kanske är det en del som tar tillfället i akt att 
börja träffa vännerna mer när arbetslivet inte längre tar upp ens tid. Men av 
dem som är över 85 år är det bara var tredje som umgås med vänner varje 
vecka. Samtidigt är det en med åldern stadigt ökande andel som uppger att 
de inte har någon nära vän.”

Det är vanligare bland männen än bland kvinnorna att inte ha någon nära 
vän.

Andelen äldre som bor ensamma: 32 procent av alla som är 60 år eller 
äldre och 35 procent av alla som är 65 år eller äldre. 

“Av dem som är över 65 år och uppger att de har svåra besvär med 
ängslan, oro eller ångest är det 56 procent som bor ensamma. Det är svårt 
att tro annat än att ensamboendet i sig har betydelse för besvären och att 
ett större utbud av boendeformer som erbjuder någon form av gemenskap 
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skulle kunna hjälpa.”

“Mindre ägande och mer gemenskap? 
Nyblivna pensionärer har hittills inte varit särskilt flyttbenägna, men det 
finns tecken på att detta i någon mån kan komma att ändras. Flera studier 
visar att det är fler seniorer som anger att de i framtiden vill bo i en mindre 
bostad, med mindre inslag av ägande, jämfört med hur de bor idag. 
Uppkomsten av olika boendeformer med inriktning på andra halvan av 
livet tyder på att dagens och morgondagens äldre är något mer benägna 
att lämna villan för ett mer bekvämt boende, och att fler än tidigare gör ett 
medvetet val att prioritera andra saker i livet än att sköta hus och trädgård.” 
s249

Möjligen kommer allt fler seniorer framöver att vilja se om sitt hus långt 
innan – och kanske helt oberoende av om – behov uppstår av fysiska 
skäl. Oavsett omfattningen av sådana attitydför- ändringar så kommer 
seniorernas behov och efterfrågan att förändras efter hand som de blir äldre 
– och fler. Den lokala bostadsmarknaden ska kunna möta efterfrågan från 
friska seniorer i 70–75 årsåldern, som är beredda att lämna villan och flytta 
till något bekvämare. 

Sammantaget kommer det att behövas en större mångfald av olika 
boendeformer för att möta efterfrågan från en växande men inte alls 
homogen grupp äldre personer. Såväl ekonomiska förutsättningar som 
individuella preferenser varierar och det måste finnas förutsättningar att lösa 
skilda behov av service, omsorg och vård i hemmet framöver.

“Äldrelots” – rådgivningstjänster
En slutsats av projektet är att den här typen av verksamhet lönar sig 
ekonomiskt, genom att andra verksamheter blir mindre kostsamma. Till 
exempel kan äldre personer klara sig längre med färre insatser och en flytt 
till ett institutionsboende kan skjutas upp eller till och med helt undvikas. 
Även svenska forskare konstaterar att det finns ett behov av rådgivning för 
äldre som känner viss villrådighet inför beslut om att flytta eller bo kvar, där 
platsbundenhet eller ekonomi kan behöva vägas mot behov av att undvika 
ensamhet och beroende. 49 (s171)
En hel del kommuner satsar på riktad information till de äldre invånarna. 
Trelleborg, som var en av de kommuner utredningen besökte, erbjuder 
alla invånare över 80 år ett hembesök av en ”äldrelots” för ett samtal om 
allt möjligt som berör åldrandet. – Ett brev hem, som följs upp med ett 
telefonsamtal för att bestämma om och när äldrelotsen ska komma. Under 
samtalet berörs även bostadssituationen.  (s172)
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Tidsideal - boendedrömmar nu 

Resurshushållning
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8. Fallstudier

fyra fallstudier, område + hustyp
Kärrtorp/Bagarmossen. Kvarter med gemensam allmänning. Plan från 
1923. 
Bromma Olovslund, Stugvägen
Hägersten Västberga, Korpmossevägen. Huvudgata med buss. Hustyp VI 
eller V
“Stuga typ VI har länge varit den mest populära.”
Bromma Nockebyhov. Hustyp X tvåplans+källare. Hustyp från 1940.

Möjliga idéer
Ombyggnad, möjligen retrofit: Återskapa uthyrningsdel (på övervåning?)
Utbyggnad Hustyp X: Blir tvåfamiljshus
Omvandla befintlig komplementbyggnad: Lilla seniorvillan i trädgården
Ny fristående byggnad: “Allmänningehuset”

Omforma sin bostad för att kunna bo kvar som senior. Vilka problem finns 
idag? Trappor, badrum i källare...
Skapa sin nya seniorbostad “i trädgården” inom befintlig fastighet. Friståen-
de tillbyggnad.

Förslagens i relation till gällande planer och bestämmelser
Det finns idag begränsningar inom gällande planer som hindrar delande och 
anpassning. Vi har valt att inte förhålla oss till gällande bestämmelser utan 
har satt upp följande “spelregler”: Max 20% av fastigheterna får bebyggas. 
Antal byggnadskroppar och antal bostäder fritt. Man kan komma överens 
med grannar/kommun om att bygga närmare tomtgräns än 4,5m. I övrigt 
samma bestämmelser som idag. Varje fallstudie kompletteras av en be-
skrivning över vilka planhinder som finns idag.

Illustrationer på fastighetsnivå ”dela och anpassa” före-efter
Illustrationer på stadsdelsnivå ”före-efter” bilder
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9. Delahemrörelsens möjliga verktyg och 
processer

Slutsatser – från egnahem till dela hem-rörelse
Nästa steg – vem kan göra vad?

Vi behöver träffa jurister, lantmätare, ekonomer (Ekobanken?) för att få mer 
kunskap:

Hur åstadkomma en delahem-rörelse där husägare kan upplåta mark för 
andra att bygga och bo på? Där den som ska bo kan bygga och äga, och 
nuvarande husägaren upplever att det är enkelt och tryggt?

Hur kan tjänster/system utvecklas som stöttar bägge parter, den som äger 
marken och den som vill bygga/bo?

“Tomträtt” eller modern variant av arrendetänk – att husägare kan upplåta 
egen mark för andra att bygga och bo på.
Andra generationens egnahem-rörelse, att istället för kommunen upplåter 
tomträtter möjliggörs ett ökat delande av privat mark.

Vi behöver undersöka juridiska möjligheter för delande som är tryggt för 
bägge parter över tid, där det är möjligt att belåna det “nya”, tripple-win-sce-
narion som är bra för bägge boende och samhället i stort.

Att det är möjligt över tid att köpa/hyra, ändra upplåtelseform

Husägare: vi har oanvänd tomt
vill upplåta “tomträtt” till någon
frigöra värde som tomten är, men vill inte göra stor investering själv, vill inte 
vara “hyresvärd”...
hur förmedlas tomter? kommunen mellanpart, kösystem?
någon kommer och bygger på tomten
husägare vill flytta, vad händer då?

den som bygger äger huset

servitut?
tredimensionell fastighetsbildning?
ägarlägenheter – ändra så att befintliga bostadshus kan omvandlas och att 
det inte behövs tre enheter

Sven Isberg:

Idén var att få ned kostnader, tanken med tomträtt. Skulle kunna göra 
idag??
Frågan är hur man skulle möta marknaden ekonomiskt.

 
Fråga om vad gemene man skulle kunna lägga på självbyggeri.
Annat som tar tid.
Det var inte samma samhällsklimat då. Det var jobba jobba jobba. Inte ut på 
krogen eller så. Kanske en sväng på dansbanan. Bostadsbristen som var, 
var en orsak till att det startade. Pratat om att bygga flerfamiljshus. Småa 
har byggt ett antal lite större hus. En tanke var som ett kollektiv, husgrupper. 
En huskropp som bildade gemensamheter. Gemensamt kök och egna rum. 
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Slutet av 80-talet. Typ stora radhus med tomt och innergård. Skötte som 
en förening. Som man byggde  tillsammans. Försökte bygga flerfamiljshus 
genom självbyggeri, men gick inte med ekonomi och konkurrens.
 
Tyskland omfattande rörelse; byggemenskaper. Ägardrivet byggande.
 
Hur kan man få ned kostnaden på sin bostad..?
Intressant med tomträtter och stödjande strukturer från kommunen. Från 
byggnationen kunde hålla nere kostnaderna. Många familjer skulle inte ha 
råd att varken köpa ett hus eller en tomt. Kommunen stod som garant. Gjor-
de det möjligt för arbtarfamiljer att bo i hus. Liknande verksamhet i tyskland 
och danmark. I kommunerna runt stockholm. Byggnadskontor på varje om-
råde, ingenjörer, förråd, körde dit alla skruvar och allt material där man gick 
och hämtade, kvitterade ut. Planker och bräder leverades till tomten.

 
Tror att det är många som bor kvar. Stark känslomässig koppling.
 
En man bodde kvar tills han var 95. Inte helt optimalt, men viljan finns.
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Slutord och tack

Slutord
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Tack!
alla som bör tackas
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