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Sammanfattning 
 

I Malmberget i Gällivare kommun driver LKAB en gruva där de bryter malm sedan slutet på 1800-talet. 

Både Malmberget och Gällivare tätort har påverkats av malmbrytningen eftersom gruvan ligger under 

samhället, och Malmberget måste därför flyttas. Därför behöver det byggas många nya bostäder, 

verksamheter och lokaler i Gällivare till de som tvingas flytta, men också mer bostäder eftersom det 

råder bostadsbrist i samhället. På Gällivare kommun har en ny förvaltning upprättats, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, som tillsammans med LKAB planerar och utreder det som har med 

samhällsomvandlingen att göra.  

I detta examensarbete har det undersökts vilka egenskaper som framtidens bostäder i Gällivare tätort 

måste uppfylla för att tillgodogöra invånarnas önskemål och behov samt uppfylla de krav och 

utmaningar som samhället i stort står inför. Detta har gjorts med en litteraturstudie samt en kvalitativ 

intervjustudie. I intervjustudien intervjuades totalt tio personer i olika åldrar och med olika 

familjekonstellationer för att få en djupare och mer precis förståelse för deras önskemål och behov 

gällande bostäder. Utifrån litteraturstudien och intervjustudien utformades därefter ett förslag på 

framtidens bostäder i Gällivare på en specifik tomt på cirka 17 000 kvm med fastighetsbeteckningen 

Vägmästaren 1.  Förslaget bidrar med ny kunskap om vilka kvaliteter Gällivare kommun kan ta i 

beaktning vid nybyggnadsprojekt i och med samhällsomvandlingen.  

Resultatet visade att de största utmaningar samhället stått inför tidigare år har varit låg standard och 

bostadsbrist. Även i dagens samhälle är bostadsbristen ett stort problem, och framför allt i Gällivare, 

men i framtiden kan problemet vara att det är för hög standard som ger dyrare bostäder.  Att bygga 

ett hållbart samhälle är viktigt inför framtiden, mer och mer fokus läggs på hållbarhet i många aspekter. 

I intervjustudien visades det att intervjupersonerna önskade att det skulle byggas mer småskaligt med 

villakänsla. Det ska finnas gott om parkeringsmöjligheter i form av både garage, carports och 

motorvärmarplatser. I bostadsområdet och bostäderna önskades det även finnas gott om utrymme 

för rekreation, närhet till natur, stora balkonger/altaner/trädgårdar, öppen planlösning, egen ingång, 

bra förvaringsmöjligheter och köket var det viktigaste rummet. Vid utformningen av det nya 

bostadsområdet togs önskemålen i beaktning som resulterade i ett område med gott om utrymme 

mellan bostadshusen för bland annat parkering, förvaring, snöupplag och grillplatser. I området 

skapades fem stycken två-våningshus, två stycken tre-våningshus, och fyra stycken terrasshus med tre 

och fyra våningar. Sex olika lägenheter utformades, två ettor, två tvåor och två treor. Vid framtagandet 

av lägenheterna, husen och området har stort fokus legat på ljusinsläpp och utsikt.  

Slutsatsen är att metoden fungerade för att få fram framtidens bostäder, men intervjuerna gav inte 

mycket nytänkande och futuristiska idéer. Däremot framkom det tydligt vad Gällivareborna har för 

önskemål och behov gällande bostäder och bostadsområde, och vad som kan vara deras syn på 

framtidens bostäder, vilket betyder att frågeställningen besvarades. Resultatet av examensarbetet tar 

form i en syntes - utformningen av Vägmästaren 1.   
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Abstract 
 

In Malmberget in Gällivare municipality, LKAB operates a mine that breaks ore since the ending of the 

19th century. Both Malmberget and Gällivare has been affected by the ore mining since the mine lies 

beneath the city, and because of it, Malmberget has to be removed. A huge amount of residential, 

businesses and facilities needs to be built in a short amount of time in Gällivare for those who is forced 

to move. At the same time, a lot of residential also needs to be built because of the housing shortage 

that is prevailing. In Gällivare municipality, a new administration has been established, the civil housing 

administration, which together with LKAB plans and evaluate everything that has to do with the city 

move.   

In this master thesis, the characteristics which the future housing in Gällivare needs to meet to fulfill 

the inhabitants’ requests and needs, and meet the demands and challenges that the society stands 

before, is investigated. The investigations has been made with a literature study and a qualitative 

interview study. There was a total of ten people that was interviewed in the interview study with 

different ages and family constellations to get a deeper and more precise understanding of their 

requests and needs regarding residential. From the literature study and interview study, suggestion of 

future housing in Gällivare was made on a specific site which is about 17 000 square meters and is 

named Vägmästaren 1. The suggestion contributes new knowledge about which qualities Gällivare 

municipality can take into consideration when producing new construction projects that regards the 

city move.  

The result showed that the biggest challenges our society has stand before earlier years has been low 

standard and housing shortage. Even today, the lack of residential is a big problem, in Gällivare above 

all, and a problem in the future might be too high standard which causes expensive residential. For the 

future, it is important to build sustainable cities, and there’s even more focus on sustainability in 

several aspects. The interview study showed that the persons wished that new exploitation would be 

built more in a smaller scale with a feeling of villas. There should be plenty of garages, carports and 

parking with pre-heaters. There should also be plenty of space available for recreation, nearness to 

nature, big balconies/gardens, open plan, a private entrance, good storage possibilities, and the 

kitchen was the most important room. When modeling the new residential area, these wishes was 

taken into consideration which resulted in an area with plenty of space between the buildings for 

parking, storage, snow heaps and grilling for instance. Five two-story houses, two three-story houses, 

and four terrace houses with three and four stories where constructed. Six different apartments where 

also constructed, two one bedroom, two two bedroom and two three bedroom apartments. In the 

development of the apartments, the houses and the area, there was a big focus on light and view. 

The conclusion was that the used method worked to obtain the futures housing, but the interviews 

didn’t give much rethinking and futurist ideas. However, it was clear what the citizens’ requests and 

needs regarding residential and residential areas were, and what could be their vision of future 

housing, which means the questions are fulfilled. The result of the master thesis takes shape in a 

synthesis – the design of Vägmästaren 1.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

År 1888 blev järnvägen mellan Malmberget och Luleå färdig, men det var redan under 1660-talet som 

malmen upptäcktes i nuvarande Gällivare/Malmberget. Det var svårt att utvinna malmen på grund av 

de dåliga transportalternativen (LKAB, 2015). När malmbanan då var byggd, startades år 1890 LKAB 

(Luossavaara Kiirunavaara aktiebolag) och de började bryta järnmalm. Idag är LKAB en internationell 

högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar järnmalm på flera orter. Företaget har 4500 

anställda i 15 länder, varav större delen i Sverige och Malmfälten (LKAB, 2015). LKAB är en stor och 

viktig arbetsgivare i Gällivare/Malmberget som betyder mycket för samhället (LKAB, 2015).  

 

Den senaste huvudnivån i gruvan i Malmberget finns på 1250 meters djup. Sättet som LKAB bryter 

malmen på gör att marken påverkas, och sedan 1950-talet har deformationerna har påverkat Gällivare 

och Malmberget då malmkroppen sträcker sig in under samhället. Det är där malmen finns.  I 

Malmberget har det på grund av gruvbrytningen öppnats en stor grop mitt i samhället som delar 

Malmberget i två (LKAB, 2015). Gropen började som ett dagbrott men har eskalerat och vuxit sig större 

och större där centrum tidigare låg. LKAB började år 2000 att försöka fylla igen gropen, men området 

kommer inte att kunna återställas och därför evakueras och stängslas närliggande områden in i allt 

större omfattning (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2009).  

 

Detta har gjort att bostäder och byggnader i Malmberget har behövt flyttas successivt ända sedan 

1950-talet (LKAB, 2015). På Gällivare kommun finns en ny förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, 

som har skapats enbart på grund av den samhällsomvandling som måste ske på grund av gruvan. 

Förvaltningen fungerar som kontakt mellan de som verkar i kommunen och invånarna, och håller 

samman alla aktiviteter som har med samhällsomvandlingen att göra (Johansson, 2013).  

 

Gällivare kommun står inför en utmaning då Malmberget tätort ska flyttas in till Gällivare tätort, se 

karta 1, och därmed behöver också många nya bostäder byggas. Planering krävs för att snabbt men 

samtidigt utförligt hitta bra områden att bygga på och även göra invånarna nöjda. 

Samhällsomvandlingen som pågår i Gällivare och Malmberget behöver under de närmsta 20 åren 

250 000 kvadratmeter med nya bostäder, verksamheter och lokaler. Det är bland annat 

gymnasieskolan, sporthall, ishall och förstås bostäder som behöver förflyttas och byggas upp i Gällivare 

istället (Gällivare kommun, u.å.). Det är alltså två centrum, två samhällen, som ska bli ett. Det är en 

betydande del av samhället och dess invånare som påverkas på ett eller annat sätt, inte bara dem som 

tvingas flytta från Malmberget, utan dem som redan bor i Gällivare påverkas också. Just därför anser 

Gällivare kommun att de berörda bör får möjlighet till att påverka och vara delaktiga i 

samhällsomvandlingen. I projektet Nya Gällivare genomfördes ett visionsarbete med invånare och 

näringsliv inom kommunen för att gemensamt kartlägga visionerna för framtida Gällivare (Gällivare 

kommun, u.å.). Starten på projektet Nya Gällivare var ett projekt som hette City Move och 
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genomfördes 2009 av Svensk Industri Design. 38 forskare från 17 olika länder samlades i Gällivare 

kommun för att komma vidare med från ”Hur flyttar vi en stad?”. En slutsats från projektet var att 

invånarna måste få vara med och påverka och framföra sina åsikter. Efter detta påbörjades av 

kommunen och LKAB projekt Nya Gällivare år 2010 med workshops och 3000 personmöten med 

invånare och näringsliv, för att reda ut vad som är unikt för Gällivare och vad som behöver göras för 

att öka Gällivares attraktion (Gällivare kommun, u.å.). 

 

 

 

1.1.1 Om Gällivare 

Orten Gällivare och Malmberget ligger ungefär 10 mil norr om polcirkeln, i Norrbottens län.  

Kommunen som är närmare 17 000 kvadratkilometer stor, har cirka 18 000 invånare men ungefär 15 

000 tusen bor i tätorten Gällivare/Malmberget/Koskullskulle. I kommunen finns de två 

nationalparkerna Muddus och Stora Sjöfallet som också sträcker sig över till grannkommunen 

Jokkmokk. Det finns flertalet, små byar runt om i hela kommunen, och mycket natur och fjällområden 

(Gällivare kommun, u.å.). Gällivare/Malmberget är två samhällen som vuxit ihop tack vare bebyggelse 

på området mellan de två samhällena, kallat Mellanområdet. I de två sammanflätade samhällena finns 

flygplats och tågstation, biograf, sjukhus, restauranger och caféer, badhus, sporthall, ishall, flera skolor, 

ett gymnasium, bibliotek, shopping och hotell med mera. Det finns också mycket utrymme för friluftsliv 

och turism; Dundret skidanläggning och hela lågfjället Dundret, längdskidåkning, skoteråkning, 

vandring, fiske och mycket mer. Eftersom Gällivare ligger i nordligaste delen av Sverige, finns det snö 

flera månader av året och 220 frostdagar år 2015 enligt SMHI (2015). Vintern är lång, och mörk under 

framför allt december och januari, men under vår-vintern i februari – april finns det mycket snö 

samtidigt som solen syns mycket. Enligt SMHI (2015) har Kiruna midnattssol i 47 dagar under 

sommaren, och polarnatt i 27 dagar under vintern, detta kan liknas med Gällivare då samhällena ligger 

cirka 12 mil ifrån varandra. Under sommarn syns alltså solen även på natten och det är ljust dygnet 

runt under sommarmånaderna (SMHI, 2015).  

Karta 1 över Gällivare och Malmberget samt områden. 
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1.1.2 Gällivare kommuns visioner 
 

Efter starten av projektet Nya Gällivare och dialogen med medborgare och näringsliv visade det sig att 

Vassara älv, centrum och Repisvaara uppfattades som attraktiva områden för framtida bebyggelse och 

utveckling. Visionen som togs fram för samhällsomvandlingen, formulerat i en mening, blev följande: 

”En arktisk småstad i världsklass” 

Utifrån detta arbetade man vidare med utvecklingsplaner för de tre områdena, vilket är en process 

som hela tiden fortsätter. I centrum vill man skapa mer liv och rörelse och stärka närheten genom att 

förtäta med verksamheter och bostäder och samla olika funktioner (Gällivare kommun, u.å.).   

”Kommunens vision är att Malmberget och Gällivare före, under och efter flytt ska vara trygga 

attraktiva samhällen med en trivsam boendemiljö. Vi vill att människor ska vilja flytta till nya miljöer, 

inte känna sig tvungna. Vi önskar ett samhälle med större attraktion, utbud och möjligheter som gör 

att människor vill flytta hit. Vi vill integrera bofasta och nyinflyttade med de som flyttar inom samhället 

på ett harmoniskt sätt. En process där varsamt nyttjande av naturens resurser och långsiktig hållbarhet 

präglar vägen mot vårt nya samhälle. Vi vill skapa ett samhälle dit människor längtar och vill bosätta 

sig i, som dessutom är en förebild för vår omvärld.” (Gällivare kommun, u.å.)   

Det finns även en övergripande vision som gäller för hela Gällivare kommun, inte bara 

samhällsomvandlingen, som lyder ”Den mest expansiva kommunen i Norrland”. Man vill helt enkelt 

att fler människor ska lockas att vilja flytta till kommunen. Därför behöver kommunen erbjuda en ökad 

livskvalitet med sysselsättning, fritid, utbildning och variationer i näringslivet och även närhet, trygghet 

och god livsmiljö. Men visionen för samhällsomvandlingen och tätorten är det störst fokus på nu, att 

ta vara på det unika som finns.  

”Visionen för tätorten bygger på de värden som finns och visar en framtidsbild. Extremt klimat, ljus och 

mörker, snö och vatten, sjöar, älvar och fjäll. En stad som tar vara på kontrasterna och förstärker 

platsens unika kvaliteter. En stad som präglas av närhet, spontanitet, trygghet, gemenskap och ett 

attraktivt boende. Staden fortsätter att utvecklas genom utbildning och en variation i näringslivet. 

Kultur, natur och idrott berikar staden och utmanar boende och besökande.” (Gällivare kommun, 2014)   

Det finns många kvaliteter som är unika för tätorten på grund av dess läge med ett subarktiskt klimat. 

Det finns otroliga möjligheter till friluftslivs, turism och vintersport på grund av närheten till skogen, 

fjället och vattnet. Under vintern finns kyla, mängder med snö och norrsken och under sommaren 

midnattssolen, varje årstid har sin charm. Det finns ett antal hållbarhetsmål kommunen följer och 

prioriterar vid planeringen för att nå visionen, dessa förkortas nedan. 

Social hållbarhet 

- Att skapa mötesplatser 

- Att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, utbildning och kultur 

- Att förstärka Gällivares identitet 

- Ett tryggt och jämställt samhälle 



4 
 

Ekologisk hållbarhet 

- Biologisk mångfald 

- Energieffektiva lösningar 

- Energieffektiva transporter 

Ekonomisk hållbarhet 

- Flexibla system som kan förändras över tid 

- Långsiktiga investeringar 

- Samverkan 

(Gällivare kommun, 2014)   

Utifrån dessa hållbarhetsmål har även fyra strategier tagits fram som ska hjälpa till att nå målen. Den 

första strategin är Klimatanpassad och levande utomhusmiljö som handlar om att skapa 

förutsättningar för mångfald, rörelse och vistelse, trygghet och jämställdhet, kreativ snöhantering och 

konst i det offentliga rummet. Den andra strategin är Hållbara transporter och handlar om att skapa 

förutsättningar för prioriterade trafikslag, långa resor och transporter. Hållbara livsmiljöer är den 

tredje strategin som består av att skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv, hälsosamma och 

trygga miljöer, samt en meningsfull fritid. Slutligen kommer Hållbar exploatering och dess 

beståndsdelar är prioriterade områden för bostadsbebyggelse, kulturmiljöer, skapa förutsättningar för 

hållbara bostäder och lokaler, hållbart energi-, VA- och återvinningssystem och även skapa 

förutsättningar för verksamheter. Det finns också riktlinjer att följa för dessa fyra strategier, mer om 

det kan läsas i Bilaga 1 (Gällivare kommun, 2014).  

Befintlig bebyggelse 
I Gällivare finns mycket bebyggelse i närheten av älven. I centrum finns strukturen kvar från tidiga 

stadsplaner med några få äldre byggnader. De flesta byggnaderna i centrum är tre till fyra våningar 

med olika verksamheter i bottenplan och bostäder ovanför. I centrum finns en rutnätsstruktur som 

skapar siktlinjer mot Dundret, framför allt från torget som är en central mötesplats för invånarna. Den 

mesta offentliga och kommersiella servicen finns centralt, affärer, kyrka, bibliotek, museum, 

tågstation, restauranger och badhus. Det planeras mycket ny, blandad bebyggelse i centrum för att 

förtäta, inte bara bostäder utan också idrott, kultur, skola och handel som ska flyttas från Malmberget. 

Utanför centrala Gällivare finns främst bostäder av olika slag, en- och flerbostadshus där 

flerbostadshusen också är i tre till fyra våningar och är byggda kring 1960 och -70 talen. I de attraktiva 

områdena Vassara, Repisvaara och centrum, se karta 1, ska ny bebyggelse variera i volym, uttryck och 

våningsantal och i villor, flerbostadshus och radhus (Gällivare kommun, 2014). På Mellanområdet har 

det byggts nytt och renoverats av LKAB de senaste åren. Dessa bostäder är för de människor som 

tvingas flytta från Malmberget. Bostadsområdet Bäckåsen byggdes 2010/2011 som består av 7 

bostadshus med 28 lägenheter i form av tvåor, treor och fyror. Husen är småskaliga och moderna och 

har en villakänsla där alla har egen ingång bland annat. Även bostadsområdet Granbacka ligger på 

Mellanområdet och bostäderna ägs av LKAB. Det finns lägenheter där sen tidigare men det har också 

byggts 30 stycken nya lägenheter under 2014. De nybyggda lägenheterna är fördelade på fem trähus 

med sex lägenheter per hus, och även de har egen ingång och balkong. Andra bostadsområden där 
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LKAB äger bostäder består också till stor del av trähus med några få lägenheter per huskropp som 

skapar villakänsla. Många av husen i Malmberget och Koskullskulle är charmiga trähus från början av 

1900-talet som blivit renoverade och kan se väldigt olika ut (LKAB Fastigheter, u.å.). 

1.1.3 Tidigare forskning 
 

Ett tidigare examensarbete av Sofie Rynbäck (2011) har använts som bakgrund och inspiration till 

intervjufrågorna då det ger en uppfattning om hur Gällivare och Malmbergets invånare vill bo men på 

en grundligare nivå, via en stor enkätundersökning. Det har också hjälpt att få en bredare uppfattning 

om hur folk vill bo och har varit stöd vid utformningen av området ”Svevia-tomten”.  

Rynbäck (2011) syftade till att ta fram underlag som skulle stötta Gällivare kommun i deras fortsatta 

arbete med den pågående samhällsomvandlingen och för den framtida bostadsplaneringen i 

kommunen. Arbetet visar vilka bostadstyper invånarna efterfrågar och även vilka funktioner i bostaden 

som efterfrågas, samt vad som utmärker ett attraktivt bostadsområde. För att få fram detta gjordes 

en kvantitativ enkätundersökning med invånare i Gällivare, samt kvalitativa intervjuer med de största 

bostadsföretagen i kommunen.  

Resultatet av Rynbäck (2011) visade att invånarna tyckte att en villa eller en lägenhet som ligger 

centralt var de mest attraktiva bostadstyperna. De äldre kunde även tänka sig att flytta till ett 

seniorboende. Ungdomar och barnfamiljer föredrog nyproducerade småhus och de mellan 49-79 år 

föredrog lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. De flesta ville bo småskaligt i villabebyggelse, i 

blandad bebyggelse eller i småskaliga flerbostadshus. I bostadsområdet föredrogs lugna, trygga 

områden med låg bebyggelse, tillgång till egen ingång och egen uteplats. Detta framkom ur 

intervjuerna med bostadsföretagen. Bostadsområdet önskades även ligga nära natur, parker och 

grönområden samt ha rikligt med parkeringar och garage. Läget visade sig också vara viktigt.  

Även bostadsfrågor undersöktes av Rynbäck (2011) och när det kom till bostaden i sig fanns det flera 

funktioner som önskades, bland annat ett stort och funktionellt kök, tvättmaskin, bredband, 

balkong/uteplats och möjlighet att välja tapeter och andra material för att göra bostaden personlig. 

De flesta efterfrågade tvåor, treor eller fyror. Ungdomar och barnfamiljer var mest villiga att betala 

mer för högre standard, och barnfamiljerna efterfrågade de största bostäderna. Pensionärerna 

föredrog lite mindre bostäder.  

Rynbäck (2011) sammanfattade det slutliga resultatet i strategier för bostadsutveckling i Gällivare, 

vilket var att satsa på småhusbebyggelse, både mindre småhus och större tomter med villor för 

barnfamiljer. Det var även att satsa på förtätning i centrum med trygga områden och nyproducerade 

hyresrätter, samt ett seniorboende för pensionärerna som skulle ligga centralt (Rynbäck, 2011).  
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1.2 Syfte och mål 

 

Detta examensarbetes syfte är att undersöka vilka egenskaper som framtidens bostäder i Gällivare 

tätort måste uppfylla för att tillgodogöra invånarnas önskemål och behov samt uppfylla de krav och 

utmaningar som samhället i stort står inför.  

 

Målet är att utforma ett förslag för framtida bostäder på en tomt i Gällivare tätort. Förslaget ska bidra 

med ny kunskap om vilka kvaliteter Gällivare kommun ska verka för att få med i nybyggnadsprojekt av 

bostäder i och med samhällsomvandlingen. För att uppfylla studiens målsättning kommer följande 

frågeställning att besvaras:  

 

 Hur kan framtidens bostäder i Gällivare tätort utformas i enlighet med invånarnas behov och 

samhällets utmaningar? 

 Vilka utmaningar och trender står samhället inför och hur påverkar det kraven på 

bostadshusen?   

 Vad är invånarna i Gällivare tätorts önskemål när det kommer till bostäder? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Arbetet avgränsas både geografisk och tidsmässigt. I litteraturstudien kommer Sveriges 

bostadshistoria och framtid att behandlas, och tidsmässigt kommer bostadshistorian inte gå längre 

tillbaka än till 1850-talet, cirka 40 år innan malmbanan stod färdig och LKAB ökade sin närvaro i 

Gällivare. LKABs förflyttningsetapper av bostäder i Malmberget beräknas pågå fram till 2032, och det 

är därför under de närmsta 16 åren som flest bostäder behöver byggas (Gällivare kommun, 2012). 

Därför kommer ”Framtidens bostäder” i hela examensarbetet att syfta till en nåbar framtid, från år 

2016 till år 2032.  

I intervjustudien kommer arbetet geografiskt att avgränsas till Gällivare och Malmberget tätorts 

framtida bostäder och Gällivare och Malmberget tätorts invånares behov och önskemål. Vid 

utformningen av Gällivares framtida bostäder kommer ett fåtal konceptuella bostäder och bostadshus 

utformas. Eftersom arbetet syftar till att ta fram konceptuella lösningar så avgränsas utformningarna 

från konstruktionsmässiga detaljer eller kostnader. Konceptbostäderna som tas fram appliceras på 

fastigheten Vägmästaren 1, även kallad ”Svevia-tomten”. Tomten har tidigare använts för industri och 

ligger vid korsningen av Messhedsvägen och Vinbärsvägen. Idag står tomten oanvänd trots ett centralt 

och bra läge, bredvid en skola och nära till skidspår och friluftsliv. I och med samhällsomvandlingen 

och bostadsbristen vill kommunen nu ta till vara på tomten och bygga bostäder för framtiden.  
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2. Metod 
 

I detta examensarbete valdes en kvalitativ studie att utföras, för att kunna komplettera Rynbäcks 

(2011) kvantitativa examensarbete. En kvalitativ undersökning använder metoder som lämpar sig till 

att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad 

förståelse av fenomenet. Detta kan innebära att man till exempel intervjuar en mindre grupp 

människor och att man därefter tolkar intervjumaterialet (Justesen och Mik-Meyer, 2013). Då 

examensarbetets syfte delvis är att ta reda på hur Gällivare och Malmbergets invånare vill bo är detta 

en rimlig metod.  

Inom kvalitativa undersökningar finns det tre vetenskapsteoretiska perspektiv att välja mellan; realism, 

fenomenologi och konstruktivism. Dessa kan förstås flyta ihop med varandra men i stora drag finns 

dessa tre. Valet av vetenskapsteoretisks perspektiv påverkar genomförandet av undersökningen. Den 

fenomenologiska riktningen härstammar från filosofin och den största betydelsen handlar om tolkning 

och subjektivitet (Justesen och Mik-Meyer, 2013). Fenomenologin handlar om att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas synvinklar och beskriva världen som den upplevs av till exempel 

intervjupersonerna. Med en kvalitativ intervju är det alltså viktigt att få ut beskrivningar av 

intervjupersonernas livsvärld som sedan intervjuaren kan tolka (Kvale och Brinkmann, 2014). Som 

forskare är det bra om man kan leva sig in i andras situation och livsvärld och dessutom vara fördomsfri. 

Inom fenomenologin fokuserar man på specifika upplevelser och erfarenheter som är mer unika 

(Justesen och Mik-Meyer, 2013). 

För att kunna svara på frågeställningen kommer först en litteraturstudie utföras för att få en bakgrund 

och därefter kommer en intervjustudie utföras för att kvalitativt undersöka frågeställningen.  

2.1 Litteraturstudie 
 

I examensarbetets inledande del valdes en litteraturstudie att utföras för att få underlag till 

utformningen av intervjustudien samt den konceptuella utformningen. Litteraturstudien syftade till att 

förstå vilka utmaningar i bostadsbyggandet som samhället har stått inför historiskt, hur dessa 

utmaningar har påverkat bostadsutformningen samt vilka krav som måste ställas på framtidens 

bostäder. Genom litteraturstudien kommer den andra frågan i frågeställningen att besvaras. 

Litteraturen söktes bland annat med hjälp av Google Scholar, Scopus via Luleå universitetsbibliotek 

och via Luleå tekniska universitet. Böcker söktes via Biblioteken i Norrbottens hemsida. Sökningarna 

gjordes genom att kombinera olika ord, och genom att söka både på engelska och svenska. Sökord som 

användes: Sveriges bostadshistoria, bostadsbyggande, framtidens bostäder, industriellt byggande, 

miljövänligt byggande, energieffektivt byggande, industrial construction, future living, future housing, 

future residence.  
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2.2 Intervjustudie 
 

För att undersöka vilka önskemål och behov som invånarna i Gällivare och Malmberget har på framtida 

bostäder valdes en kvalitativ forskningsintervju som metod.   

Strukturen på en kvalitativ forskningsintervju är likt ett vardagligt samtal mellan två personer, men 

med ett professionellt angreppssätt (Justesen och Mik-Meyer, 2013). Genom intervjustudien kommer 

den tredje frågan i frågeställning att besvaras. 

Intervjuerna utfördes vid ett fysiskt möte som spelades in med ett inspelningsprogram på en dator. 

Intervjupersonen fick på förhand läsa igenom vilka frågor som skulle ställas och fick på plats 

information om vem som kommer lyssna på inspelningen av intervjun samt att han eller hon skulle 

vara anonym i examensarbetet. Efter intervjuerna analyserades och tolkades svaren, fråga för fråga. 

Det som även tagits i beaktning är intervjuaren och intervjuguidens prägling på intervjupersonen, då 

det är ett viktigt element i analysdelen av intervjun (Justesen och Mik-Meyer, 2013). Vid efterarbetet 

med intervjuerna analyserades var fråga för sig istället för var intervju för sig, för att få en bättre, 

samlad överblick över de olika svaren på varje fråga.  Utskrifterna har utförts med en formell 

skriftspråklig karaktär, där svaren ej kommer återges ordagrant och inte heller där emotionella uttryck 

kommer beskrivas.   

  

2.2.1 Intervjufrågor 

En intervju kan vara strukturerad i olika grader, det finns i stora drag tre olika nivåer att utgå ifrån, 

dessa är; den ostrukturerade, den semistrukturerade och den strukturerade intervjun. Med den 

semistrukturerade intervjun används en intervjuguide där det finns definierat teman och en rad frågor 

på förhand, men där det också finns utrymme för avvikelser. Oftast används det öppna frågor i 

intervjuguiden i den semistrukturerade intervjun, målet är att alla intervjupersoner ska reflektera över 

samma frågor, men att intervjuaren även frågar delfrågor om intervjupersonen inte ger ett tillräckligt 

svar på huvudfrågan (Justesen och Mik-Meyer, 2013).   

Intervjuernas syfte är att få information om hur Gällivare- och Malmbergsborna vill ha deras bostäder, 

och denna problemställning låg till grund för utformningen av intervjuguiden. Till en början gjordes en 

brainstorming kring tänkbara frågor enligt Kvale och Brinkmann, som därefter grupperades i teman 

och frågorna omformulerades (Kvale och Brinkmann, 2014). Frågorna som kom fram genom 

brainstorming blev till en början snarare slutna frågor än öppna, men efter en iterativ arbetsprocess 

med frågorna blev de tillslut öppna frågor och något färre. Enligt Kvale och Brinkmann ska frågorna 

vara tydligt formulerade, lättbegripliga och inte ledande vilket togs i beaktning. Eftersom 

examenarbetet också syftar till framtidens bostäder var det bättre att ha öppna frågor för att 

intervjupersonen inte skulle låsa sig vid gamla mönster, utan tänka fritt och brett, utanför ramarna när 

det kommer till nya bostäder. Därför var det viktigt att också ha en semistrukturerad intervju, så att 

extra frågor kan ställas utifall intervjupersonen har svårt att tänka utanför ramarna.  

Intervjuguiden som utformades startades med några inledande frågor och under intervjuerna frågades 

ibland frågor som avvek från guiden, bland annat uppföljningsfrågor och sonderande frågor. Frågorna 
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handlade främst om respondenternas generella önskemål och åsikter för framtida bostäder i Gällivare 

tätort, men vissa handlade specifikt om den utvalda tomten som resultatet sedan applicerades på. Se 

hela intervjuguiden i bilaga 2.  

2.2.2 Urval 

Då examensarbetet syftar till att ta reda på hur Gällivare- och Malmbergsborna vill bo valdes en bred 

åldersgrupp för att få åsikter människor i olika åldrar. Innan intervjupersonerna valdes ut gjordes fyra 

åldersgrupper att dela in intervjupersonerna i, dessa var; unga personer omkring 18-25 år, 

barnfamiljer/par som snart ska skaffa barn omkring 26-45 år, föräldrar med utflyttade barn/vuxna 

omkring 46-64 år samt äldre personer/pensionärer omkring 65 år och uppåt. Eftersom det var rimligt 

med fyra åldersgrupper var det också rimligt att försöka intervjua ungefär två personer/familjer från 

varje åldersgrupp och därmed totalt cirka åtta personer. Åldersgrupperingen gjordes för att få 

spridning på intervjupersonerna, men var inget som följdes strikt. De personer som ställde upp på 

intervju kan inte förväntas representera sin hela åldersgrupp.  

För att hitta intervjupersoner kontaktades flertalet fastighetsbolag, både privata och statliga, för att 

kunna få tag i personer som stod i bostadskö och helst aktivt letade bostad. Detta gav inget då bolagen 

inte kunde ge ut några namn, istället eftersöktes folk via sociala medier där ett antal personer kunde 

väljas ut för intervju. Några utav intervjupersonerna hittades också genom bekantas bekanta. Valet av 

antal intervjupersoner begränsades till 7 stycken för att kunna få mer djupgående intervjuer.  

Nedan presenteras intervjupersonerna: 

Intervjuperson 1: Kvinna, 20 år, bor med föräldrar men har pojkvän, bor på området mittemot 

”Lövberga” i Malmberget i en 3:a, bott där hela livet.  

Intervjuperson 2: Kvinna, 28 år, gift med två barn men ska separera, bor på Rallarrosen i en 4:a sen 2 

år.  

Intervjuperson 3: Kvinna 31 år + man 32 år, gifta, bor mitt i centrala Gällivare i en 4:a sen 1 år tillbaka.  

Intervjuperson 4: Kvinna 54 år, gift med två utflyttade barn, bor i villa på Övre heden sen 25 år.  

Intervjuperson 5: Man 50 år + kvinna 45 år, sambos med fyra barn, bor i hyrt radhus i övre Malmberget 

sen 9 år. 

Intervjuperson 6: Man 64 år + kvinna 62 år, gifta med ett utflyttat barn, bor i villa på Mellanområdet 

sen 32 år. 

Intervjuperson 7: Kvinna 24 år, bor med föräldrar i ett radhus på Heden sen 1,5 år efter flytt från Luleå.  

2.3 Utformning 
 

Inför utformningen analyserades först litteraturstudien genom att läsas igenom noggrant och därefter 

analyserades och tolkades intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades genom att 

lyssnas igenom flertalet gånger och notera eftersom. Vid tolkningen av intervjuerna försökte även 
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tonfallet vid svaren tolkas och hur länge det exempelvis tog att svara på en fråga. Efter att intervjuerna 

och litteraturstudien analyserats och tolkats utformades ett förslag på bostäder och bostadsområde 

på tomten Vägmästaren 1. Det som framställdes i resultatet och analysen gäller generellt för Gällivare 

tätorts framtida bostäder och bostadsområden och resultatet applicerades därefter på en specifik 

tomt, ”Svevia-tomten”. Även om önskan var att kunna uppfylla allas önskemål vid utformningen, var 

det inte möjligt, utan olika behov och önskemål fick prioriteras. Fanns det ett återkommande svar hos 

flera av intervjupersonerna om vad som var betydelsefullt för dem, var det egenskaper som 

prioriterades vid utformningen. Tidigare hade en utvärdering av tomten utförts, för att se vilka 

möjligheter den hade samt vad som låg i områdena runt i kring. Med resultaten från litteraturstudien 

och intervjustudien kommer den första frågan i frågeställning svaras på, som tar form i utformningen 

av konceptuella bostäder, applicerade på fastigheten Vägmästaren 1. Även en checklista togs fram för 

att enkelt kunna få en översikt över vilka egenskaper vid bostadsbyggande som är viktiga och som ska 

kunna följas vid planering av nya bostäder och områden. 

Programmet som använts för utformningen och visualisering är Graphisoft ArchiCAD 19, 

studentversionen.  
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3. Litteraturstudie 
3.1 Sveriges bostäder och dess kvaliteter från 1850 och framåt.   

 

3.1.1 Urbanisering 

 
Från 1800-talets mitt och framåt ökade invånarantalen avsevärt i de större städerna då det var många 

som flyttade från landsbygden in till städerna. Människorna flyttade alltmer in till städerna till följd av 

industrialiseringen som mekaniserade jordbruket (Arnstberg och Bergström, 2010). Detta resulterade 

i stor brist på bostäder och att många fick bo dyrt, tätt in på varandra och med lägre standard 

(Nylander, 2013). Det blev ett intensivt byggande av både hyreshus och institutioner på grund av den 

snabba urbaniseringen och av att tillgången av byggnadsmaterial ökade under denna tid (Waern, 

Hultin, Linde Bjur, Caldenby och Mårtelius, 2001). Det var också då som bostaden separerades från 

arbetet och blev mer bekväm och modern. När nya hyreshus byggdes efterliknades herrgården med 

dess snäva husform med enbart två rader av rumsfiler. Men allt eftersom började husen byggas 

bredare och högre på grund av stigande tomtpriser (Nylander, 1999). Det var vanligt att bygga tre till 

fem våningar i sten och två våningar i trä (Waern et al., 2001). Bostaden var en plats för det sociala 

livet där familjer visade upp sitt välstånd i samhället. Det fanns representativa rum så som matsal, 

salong och förmak som de resterande rummen grupperades runtom. Lägenhetens mindre fina rum 

placerades mot bakgården som till exempel kök, barnrum och förråd medan de fina rummen låg utåt 

mot gatan. En serveringsgång separerade den delen som betjänades med den del där de som 

betjänade arbetade, i mitten av huset, se bild 1 (Nylander, 1999).  

 Bild 1.  
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Under industrialiseringen sågs bostadsfrågan som en privat angelägenhet vilket gjorde att många 

arbetare gick ihop och byggde bostäder tillsammans. Ofta byggdes dessa bostadshus enbart med två 

våningar i trä och lägenheterna hade ett rum och kök. Framåt slutet av 1800-talet blev bostadshusen 

större, upp till fem våningar, men lägenheterna var fortfarande väldigt små och folk bodde väldigt 

trångt. Hissen lanserades i slutet av 1800-talet vilket gjorde att husen kunde växa ännu mer  (Nylander, 

2013). 

 

3.1.2 Bostadsbrist och kooperativa bostadsföreningar 
 

Efter sekelskiftet fortsatte bostadsbristen och den dåliga bostadssituationen i Sverige. Standarden var 

låg men bostadsfrågan angående standarden och bristen på bostäder blev mer och mer 

uppmärksammad. Många utvandrade till USA bland annat eftersom det fanns billigare och bättre 

bostäder där, och på grund av detta blev det därför viktigt för Sverige att förbättra sina egna bostäder 

för att inte förlora arbetskraft. Men kostnaderna för produktion av nya bostäder ökade under 1910-

talet och första världskriget. Följden av detta blev att det byggdes mindre och hyrorna ökade 

(Nylander, 2013). Den låga produktionstakten innebar ökad bostadsbrist och därför byggdes kvickt så 

kallade nödbostäder som enbart var baracker. Nödbostäderna löste den akuta bostadsbristen men den 

låga standarden fanns fortfarande kvar. Därför infördes flertalet åtgärder för att förbättra standarden 

och funktionsanpassa bostäderna. Det kom bland annat förslag på standardiserade köksinredningar 

med avskilda kök, och det började införas toalett i alla bostäder. Det skapades förutsättningar för en 

mer storskalig produktion och kooperativa bostadsföretag startades så att fler bostäder kunde byggas 

(Waern et al., 2001). 

Framåt 1920-talet gick gårdarna i kvarteren från att ha brukats som upplag för fordon, utedass och 

sopor mer till att användas och utformas som en trevlig utemiljö för de boende. Idén om detta föddes 

ur bristen på en hälsosam bostadsmiljö, och från och med detta blev utemiljön också viktig att planera 

och utforma på ett bra sätt (Arnstberg och Bergström, 2010). Innemiljön blev även den viktigare, 

bostaden skulle vara hemtrevligare och mer intim, en plats där man umgicks, tog hand om familjen 

och vilade upp sig. Det var inte lika betydelsefullt att bostaden skulle visas upp som ett objekt som ett 

tecken på hur förmögen man var, utan bostaden blev mer privat (Nylander, 1999). Gemensamma 

tvättutrymmen introducerades också under denna tid av Stockholms kooperativa bostadsförening, 

SKB, som byggde enkla hus samtidigt som de förbättrade boendekvaliteter. Bara några år tidigare fanns 

inte ens rinnande vatten i bostäderna, och tvätten sköttes för hand. SKB var måna om att förbättra 

bostadsvillkoren för framför allt arbetarklassen. Många andra kooperativa bostadsföreningar startade 

också kring 1920-talet då människor började bygga egna bostadshus tillsammans. HSB, Hyresgästernas 

Sparkasse- och Byggnadsförening, bildades 1923 av samma anledning. HSB tyckte inte att moderna 

bekvämligheter skulle vara någon lyx och introducerade bland annat badrum, gasspis och varmvatten 

för disk till varje enskild lägenhet. Organisationen började bygga kök som hade förtillverkade 

inredningar och lät behovet bestämma utformningen på bostäderna. Husen hade hög funktionell och 

teknisk standard vilket gjorde att bostäderna var hållbara och är attraktiva än idag (Nylander, 2013).  
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Den dåliga bostadsstandarden i Sverige jämfört med resten av Europa höll i sig trots flera steg i rätt 

riktning under början av 1900-talet. Trots att bland annat HSB infört badrum i sina lägenheter var det 

bara omkring 30 % av lägenheterna i Stockholm i början på 1930-talet som faktiskt hade bad och dusch 

(Nylander, 2013). Fler och fler människor flyttade fortfarande in till städerna och det var under 30-talet 

som antalet människor som bodde i städer blev större än antalet som bodde på landet (Waern et al., 

2001). Samtidigt moderniserades också arkitekturen, lamellhus blev populärt och det skrevs till och 

med in i lagtexten att dessa skulle användas i stadsbebyggelse (Nylander, 2013).  

3.1.3 Bostadsundersökningar och folkhemmet 
 

Bostadsundersökningar började göras decennier tidigare av olika aktörer, men kring 1910-talet togs 

dessa över mer och mer av kommunerna och staten. Så småningom övergick undersökningarna även 

till forskning då det började ställas helt nya krav på undersökningarna. Detta var viktigt för utvecklingen 

av bostäderna och dess funktioner (Nylander, 1999). När socialdemokraterna 1932 bildade den nya 

regeringen med Per Albin Hansson som partiledare introducerades folkhemmet. Visserligen hade Per 

Albin Hansson presenterat folkhemmet och dess riktlinjer fyra år tidigare i ett välkänt tal, men det var 

inte förrän efter 1932 som idén om folkhemmet började appliceras i staden (Nylander, 2013). I början 

på 30-talet var Sverige i ekonomisk kris, men från och med att socialdemokraterna 1932 tog över större 

delen av regeringen och de fyrtiofyra år framåt som de regerade hände något. Sverige gick från att 

vara i politisk och ekonomisk kris, fattigt och outvecklat till ett av världens rikaste länder (Waern et al., 

2001). Folkhemmet handlade om likhet, omtanke och hjälpsamhet som Per Albin Hansson nämnt i sitt 

tal 1928, man skulle behandla andra som sina jämlikar och hjälpa varandra. Med det nya 

bostadsbyggandet som startade ville man inte bara lösa bostadskrisen och de dåliga förhållandena, 

utan också skapa arbetstillfällen och minska arbetslösheten (Nylander, 2013).  

Standarden på lägenheterna förbättrades under 1930-talet, vilket gjorde att det blev för dyrt för 

många arbetarfamiljer att bo i de nya lägenheterna. En utredning gjord av fastighetskontoret i 

Stockholm kom fram till att det behövde byggas billiga lägenheter för dem med lägre inkomst. I en årlig 

tävling strävade man efter billigare alternativ, men enligt Fastighetskontoret som höll i tävlingen skulle 

en sådan lyx som badrum inte finnas med i lägenheterna. På grund av den förutsättningen fick 

tävlingen hård kritik och många menade på att man inte ska behöva ta bort kvaliteter för att bygga 

billigare. En stark debatt uppstod som slutade med att Fastighetskontorets förslag om att bygga 

billigare bostäder genom att ta bort kvaliteter aldrig genomfördes (Nylander, 2013).  

Som tidigare nämnt blev lamellhusen populära under 30-talet, det fanns en blandning mellan både 

tjocka och smala hus, se bild 2. De tjocka husen var upp till 15-17 meter breda och hade ofta enkelsidiga 

lägenheter med en korridor i mitten utan fönster som gjorde att det var enkelt att komma åt flera 

lägenheter från ett och samma trapphus. Fördelen med de smala lamellhusen var att man även i de 

mindre lägenheterna fick ljus och luft från två väderstreck då lägenheterna spänner över hela bredden 

(Nylander, 2013).  
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3.1.4 Zonindelad stad 
 

I en bok av Le Corbusier från 1936 skrev han om fördelarna med att staden skulle indelas i zoner, 

exempelvis handel och bostäder uppdelat. I Sverige fick man inspiration från Le Corbusiers zonindelade 

stad och applicerade tankarna i många städer. Staden blev öppnare och nästan alla stadsrum blev 

offentliga, även privata gårdar, se bild 3 för exempel. Lamellhusen fortsatte att byggas och de 

placerades i nord-sydlig riktning med gott om plats mellan husen för att få in mycket solljus. Det 

byggdes inte heller slutna kvarter med innergårdar längre, utan allt skulle vara öppet vilket var vad 

modernismen handlade mycket om. Lägenheterna utvecklades och rumstyperna förändrades 

framförallt i arbetarbostäderna, ett sovrum kunde vara 10-12 kvadratmeter och vardagsrummet 18-

20 kvadratmeter istället för att bara ha ett stort kvadratiskt rum med 4-5 meter breda väggar. I och 

med moderniseringen tvingades folk att bli moderna och ändra bostadsvanor, vilket man kunde lära 

sig ibland annat studiecirklar och boskolor (Nylander, 2013).  

 

 

 

 

Något som enligt Nylander (2013) utvecklades mycket fram till 1930-talet var planlösningarna för 

bostäder, detta eftersom tekniken hade utvecklats när det gällde både värmesystem och konstruktion. 

Det fanns ett par nya lägenhetstyper som präglade byggandet av folkhemmet, dessa var 

centralrumsplan, korridorsplan, funktionsindelad plan, zonerade plan och mittdelsplan, se bild 4. Den 

Bild 2. Principlösning smalhus till vänster och tjockhus till höger.  

Bild 3. Le Corbusiers zonindelade stad samt principlösning för öppnare stadsrum.  
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förstnämnda utformningen, centralrumsplan, gick ut på att ett stort rum placerades i bostadens 

centrum och hade mindre rum runt omkring. Rummen i centralrumsplanen separerades för olika 

ändamål, det större rummet var ofta vardagsrummet där familjen umgicks och de mindre rummen var 

sovrum. Denna planlösning var vanligast i smalhus under 30- och 40-talet. En annan lägenhetstyp var 

korridorsplan där hallen istället utgjorde en central roll i bostaden eftersom den var neutral och 

kopplade samman alla rummen. Med en korridor i trångbebodda lägenheter behövde man inte 

passera någon annans rum för att ta sig till de gemensamma utrymmena som badrum och kök, och 

störde inte andra i familjen. Funktionsindelad plan är en tredje typ som innebär att installationernas 

placering avgör hur rummen är fördelade. Lägenheten är organiserad så att de rum med mycket 

installationer som badrum och kök är placerade tillsammans, och övriga rum som sovrum och 

vardagsrum placerade tillsammans. Trapphuset till den funktionsindelade lägenhetstypen ligger intill 

fasaden och förser två lägenheter. Den fjärde lägenhetstypen är zonerade plan vilken delar upp privata 

och offentliga delar. De privata rummen är sovrum och badrum och de offentliga rummen, där de 

boende är tillsammans och umgås, är kök och vardagsrum. Slutligen finns det också mittdelsplan som 

är lämplig vid djupa lägenheter som har en mörkare mitt, eftersom typen har ett centrum som delar 

av lägenheten i en gatusida och en gårdssida. Kärnan används till andrahandsutrymmen som badrum, 

passage, hall och förvaring, vilket passar utmärkt för att få nytta av de mörkare delarna (Nylander, 

2013).  

 

 

 

 

 

3.1.5 Nya och förändrade rum 
 

Enligt Nylander (2013) förändrades vardagsrum, kök och sovrum under 1930- och 1940-talet. 

Vardagsrummet var ett nytt, större rum i bostaden där familjen samlades och umgicks med vänner. 

Tidigare organiserades ofta lägenheten med ett stort arbetskök och en till två allmänna rum, men nu 

föreslogs istället att bostaden skulle ha ett mindre arbetskök, små sovrum och sedan ett stort allmänt 

rum där familjen kunde samlas – vardagsrummet. Rummet skulle vara en plats för vardagligt umgänge 

Bild 4. Centralrumsplan, funktionsindelad plan, korridorsplan, mittdelsplan, zonerade plan.  



16 
 

och andra vardagliga aktiviteter som lek och hemarbete, en central plats i bostaden, vilket var den 

funktion som köket tidigare uppfyllde. Ofta fanns även ett finrum som inte användes dagligen utan vid 

finare tillfällen, men ett finrum kunde bli en dyr kostnad för många och tog onödig plats, därför tog 

vardagsrummet över även finrummets ändamål. Köket användes nu enbart till att laga mat och att äta 

i och dessa två funktioner var uppdelade i köket. Att göra köket mindre var ett bra sätt att spara och 

optimera ytan i arbetarbostäderna. Ibland separerades matrum åt från själva arbetsdelen i köket 

eftersom man ville undvika det gamla traditionella bonnköket där matrummet och arbetsdelen var 

integrerade. Sovrummet förändrades genom att de skulle vara minst 10 kvadratmeter i små 

lägenheter. I större lägenheter, från 3 rum och kök och uppåt, fick sovrummet med undantag vara så 

litet som 7 kvadratmeter. Med sovrummet ville man också få en bättre hygien och bättre 

bostadsförhållanden genom att man inte sov i köket. Man skulle inte heller använda sovrummet för 

umgänge längre (Nylander, 2013). 

Produktionen av bostäder avstannade under andra världskriget, men efter kriget byggdes det mer 

bostäder som följde folkhemmets idéer. Lägenheterna fick bland annat tvättstugor, badrum, 

ordentliga kök, varmvatten och de blev också större (Nylander, 1999). Efter kriget var bostadsbristen 

stor och det behövdes mer bostäder än vad man klarade av att bygga. Staten fick ta ansvar för 

bostadsbyggandet och stötta ekonomiskt, och gick mot en mer prioriterad bostadspolitik för att höja 

bostadsstandarden. Riksdagen ville att alla skulle ha en hygienisk bostad med godtagbar hyra. På grund 

av att exporten var så stor efter kriget gick mycket kapital och arbetskraft åt till det och 

bostadsbyggandet tvingades tonas ner, vilket gjorde att bostadsbristen bestod (Caldenby, 1998).  

Enligt Nylander (2013) var det många lagar, regler och krav som kom till angående bostadsbyggandet 

under senare delen av 1940-talet. Det blev bland annat högre krav på solljus i bostäder. Allmännyttiga 

bostadsbolag bildades vars syfte var att bygga bostäder utan att göra vinst. Bostadsbidrag inrättades 

och det statliga stödet för att bygga förbättrades. År 1947 uppkom kommunala planmonopol och 1948 

blev det krav på att kommunerna upprättade generalplaner. Kommunerna fick därför en viktig del i 

utvecklingen av bostadsbyggandet i Sverige. Trångboddhetsnorm var ett begrepp som introducerades 

på 40-talet och syftade på att minimistandarden för en bostad skulle vara högst två boende per rum 

bortsett från köket (Nylander, 2013).  

3.1.6 Grannskapsenheten 
 

Enligt Nylander (2013)  uppstod idéer om en grannskapsenhet i början på 1940-talet, där både idéer 

från trädgårdsstaden och funktionalismen kom att spela in. Det var flera engelska stadsplanerare som 

kom med idén om grannskapsenheten som kallas New Towns på engelska. Från funktionalismen fick 

man inspiration om zonering och öppna stadsstrukturer och från trädgårdsstaden fick man inspiration 

om en ny, bättre stad. Som namnet på idén uppger så var staden indelad i grannskapsenheter som var 

knutna till ett förenat centrum, vilket skulle göra staden tryggare och skapa flera mindre 

stadsbildningar utanför de äldre städerna. Varje stadsdel skulle alltså ha ett eget centrum med ett antal 

grannskapsenheter kring sig. New towns skulle också skapa ett gemensamt och socialt samhälle där 

det fanns bland annat kultur, nöje och affärer i den egna stadsdelen. Andra nya typer av bostäder som 

producerades under 1940-talet var stjärnhusen som var en blandning mellan lamellhus och punkthus 
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och hade ett trapphus som försåg tre lägenheter per våning. Lägenheterna hade vanligen ljusinsläpp 

från tre olika väderstreck. Terrasshusen var också nya bostäder som byggdes med terrasser mot söder 

och kommunikationer mot norr. Både stjärnhusen och terrasshusen, se bild 5, blev populära 

konstruktioner när det kom till att bygga folkhemmet (Nylander, 2013).  

 

 

3.1.7 Ombyggnad av stadskärnor och trångboddhet  
 

År 1945 i bostadsräkningen framkom det tydligt att Sveriges bostäder hade låg standard och många 

lägenheter var små. Det var hög bostadsbrist och trångboddhet. Statliga åtgärder var nödvändiga för 

att hjälpa produktionen av bostäder, men åtgärderna blev tidsbegränsade då det var ett behov som 

behövde kommas i kapp. Man ville komma i kapp bostadsbehovet i samhällena under 10 till 15 år och 

under den tiden också modernisera bostäderna. Bostadspolitiken efter andra världskriget handlade 

både om sanering och produktion. Man ville inte enbart bygga nya, moderna bostäder utan också riva 

de med låg kvalitet och i vissa fall göra ombyggnationer (Boverket, 2007).  

Många stadskärnor förstördes på grund av de ombyggnationer och rivningar som utfördes för att höja 

bostadsstandarden. Stadskärnorna innehöll oftast de äldre byggnaderna och hade därmed lägst 

standard och därför ansågs det inte finnas någon anledning att behålla den äldre bebyggelsen. Därför 

lades alla resurser på ny bebyggelse istället för att modernisera äldre byggnader. Det var under 1950-

talet som rivningarna startade för att ge plats åt ny bebyggelse och fortsatte långt fram i tiden trots 

bostadsbristen (Nylander, 2013).  

Byggindustrin ville att man skulle bygga tjockhus istället för smala hus då de påstod att det skulle bli 

billigare, men undersökningar visade på att det var ungefär lika stora kostnader. Trots undersökningen 

byggdes det mycket tjockhus under 50-talet. Standardiseringar blev också vanligare, med förtillverkade 

byggnadsdelar med modulmått som bidrog till ett effektivare bostadsbyggande. Den vanligaste 

lägenhetstypen var två rum och kök då myndigheterna ansåg det var en rimlig familjebostad ur ett 

ekonomiskt perspektiv, men under 50-talet ökade storleken så att 50 % av alla nya bostäder hade tre 

rum och kök (Nylander, 2013).  

Bild 5. Stjärnhus och terrasshus.  
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Trångboddheten minskade och standarden höjdes sakta, även på landsbygden. Vatten, avlopp och 

kylskåp blev vanligare och antalet hushåll för en eller två personer ökade medan trepersonershushåll 

minskade. Mellan 1945-1960 var det hela 822 000 lägenheter som producerades. Att modernisera ett- 

och tvåpersonshushåll hade lägre prioritet när det kom till yngre människor men hade högre prioritet 

när det kom till personer över 65 år och därför höjdes förbättringslånen till förmån för upprustning av 

de äldres bostäder (Boverket, 2007).  

3.1.8 Anpassningsbara bostäder 
 

En arkitekttävling hölls 1950 där det vinnande förslaget presenterade en idé om ett flexibelt, 

förändringsbart bostadshus. I Göteborg byggdes förslaget, Experimenthuset, som var färdigt vid 

årsskiftet 1953/54, se bild 6. Bostadshuset innehöll 20 lägenheter som servades via två trapphus, och 

på fjärde våningen slöts trapphusen samman där det fanns en hiss i ena trapphuset som alla skulle 

kunna nyttja. Vad som var speciellt med lägenheterna var att de boende fick bestämma själva hur de 

ville bygga upp rummen i sin lägenhet med vägg- och skåpmoduler som var enkla att flytta. Det som 

redan var bestämt i lägenheterna var kök och badrum med fast inredning, kök mot lägenhetsskiljande 

vägg och badrum vid vägg mot trapphus. Det var öppen planlösning mellan kök och vardagsrum vilket 

var nytt för många människor. Huset skiljde sig från dem andra husen i området då det hade 

betongstomme med utfackningsväggar och det var stor uppståndelse kring bostadshuset som 

diskuterades mycket i media. De flyttbara väggarna blev en succé då en vanlig barnfamilj ofta förändras 

över tid, fler barn tillkommer eller något kanske flyttar ut. Därför var det bra att kunna förändra 

lägenheten i samspel med familjens förändring. De boende utnyttjade möjligheten att kunna flytta 

väggar och förändra rummen i lägenheten. Eftersom lägenheterna var möjliga att förändra över tid 

bodde människorna kvar mycket längre än i vanliga bostäder. Boendetiden var i genomsnitt 19 år i 

Experimenthuset (Nylander, 2013).  

 

 

Det var inte bara flexibla väggar som prövades i planlösningen utan också allrummet, som skulle ersätta 

vardagsrummet som lägenhetens kärna där familjen umgicks och spenderade större delen av tiden i 

hemmet. Köken gjordes mindre för att de enbart skulle utnyttjas för tillagning av mat och inte matplats, 

och allrummet låg därför i direkt anslutning till köket eftersom tanken var att familjen skulle äta där 

istället för i köket. Allrummet skulle också ta över finrummets funktion eftersom det sällan användes. 

Bild 6. Exempel från Experimenthuset.  
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Det slutade dock med att familjerna trots allt använde allrummet som ett finrum och trängde istället 

ihop sig i köket och turades om att äta där. Därför ändrades planlösningen under senare delen av 1950-

talet och köken gjordes stora med plats för att både äta och umgås vilket gjorde köket till det nya 

rummet där familjerna samlades och utförde vardagliga aktiviteter (Nylander, 2013).  

3.1.9 Miljonprogrammet 
 

I slutet på 50-talet insåg man att tidigare mål om att bygga bort bostadsbristen inte skulle bli 

förverkligade. Därför gjorde man en nysatsning som kom att kallas miljonprogrammet. 

Bostadspolitiken hade vuxit sig så stor att alla politiska partier var överens om att producera fler 

bostäder. I början på 1960-talet fanns fortfarande många omoderna lägenheter, standardbostaden var 

två rum och kök för halva befolkningen trots HSBs stora produktion av lägenheter med tre rum och 

kök. 40 % av lägenheterna saknade eget badrum, 25 % saknade centralvärme, 60 % saknade kylskåp, 

och 30 % saknade egen toalett. Många bostäder hade alltså fortfarande låg standard trots  

nyproduktion och moderniseringar (Nylander, 2013).  

Riksdagen tog beslut 1964 om att öka produktionen av bostäder avsevärt, och satte ett mål som skulle 

uppfyllas inom tio år. Målet var att i tio år bygga 100 000 bostäder om året vilket skulle resultera i 

totalt 1 000 000 nya bostäder – därav namnet miljonprogrammet. År 1965 påbörjades programmet 

och för att nå målet fick kommunerna ökat stöd av staten. Det började relativt bra, i slutet av 1960-

talet hade Sverige den största bostadsproduktionen per invånare i världen. Men det behövdes 

åtskilliga ändringar och hjälpmedel så som extra stöd från staten för att miljonprogrammet skulle vara 

möjligt (Nylander, 2013). Bostadsområdena byggdes större och det blev allt viktigare att kunna 

producera snabbt, vilket man gjorde genom att bland annat bygga upprepande och med färdiga 

element (Nylander, 1999).  

Trångboddhetsnormen som tidigare nämnts, uppdaterades och kravet på utrymme höjdes till 2 rum 

och kök för en bostad för två personer. Lägenheterna växte och blev även bättre utrustade (Nylander, 

2013). I Göteborg finns en lägenhet som är typisk för miljonprogrammet, se bild 7. Lägenheten har 3 

rum och kök fördelat på 88 kvadratmeter och har två toaletter samt tvättstuga. Lägenheten är 

tvärgående och har en hall som når till alla olika rum förutom tvättstuga och ett badrum. Den är 

funktionsindelad i tre delar, arbetsdel (kök, tvätt, badrum), privat del (sovrum), samt en umgängesdel 

(vardagsrum). Generellt så förenklades lägenheterna under miljonprogrammet, detaljer och olika 

material utnyttjades inte på samma sätt som tidigare. Fanns det detaljer var de förtillverkade och 

monterade på plats. Kvaliteten på bostäderna var inte särskilt bra och det blev inte samma hemkänsla 

med omsorg för detaljer och material (Nylander, 1999). 
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Under 1960-talet slog det industriella bostadsbyggandet igenom på allvar genom stora insatser från 

arkitekter, byggare och myndigheter. Med industriellt byggande skulle det bli billigare att bygga och 

därmed också billigare boendekostnader. Produktionen skulle bli effektivare med industriellt 

förtillverkade husdelar och genom standardiserade byggnadsdelar. I stort sett var det fyra principiella 

byggnadssystem som användes flitigast, vilka var bärande tvärväggar, bärande fasadväggar, 

vinkelelement och volymelement (Nylander, 2013). 

 

3.1.10 Efter miljonprogrammet  

 
Miljonprogrammet lyckades, en miljon bostäder byggdes och de var oftast välplanerade och uppfyllde 

kraven gällande köks- och hygienutrustning, tillgång till ljus och luft och bra möblerbarhet. Bostäderna 

blev dock inte särskilt flexibla i och med att den ledande konstruktionstypen var prefabricerade 

element med bärande tvärväggar vilket gjorde bostäderna låsta och svåra att förändra. De flesta 

bostadshusen hade enkla, geometriska former där det inte hände mycket i fasaden, det var framför 

allt balkonger som gjorde husen mer spännande (Caldenby, 2008).  

År 1973 kom oljekrisen och tillsammans med lågkonjunktur gjorde detta att bostadsproduktionen 

minskade under 1970-talet. Dessutom minskade efterfrågan på lägenheter till följd av bland annat 

lägre invandring vilket gjorde att det blev stående många tomma lägenheter. Så miljonprogrammet 

lyckades med sitt mål och löste bostadsbristen, samtidigt som det tog Sverige från att vara bland de 

land i Europa med lägst standard till att vara ett av de land med högst bostadsstandard (Nylander, 

2013).  

Efter miljonprogrammet blev det väldigt populärt med småhus, medan efterfrågan på lägenheter 

minskade. Under 1970-talet gick bostadsproduktionen för småhus från 20 % till 75 %, och det var på 

grund av småhusbyggandet som gjorde att många lägenheter från miljonprogrammet stod tomma. 

Eftersom det blev tomma lägenheter i stora områden från miljonprogrammet, och småskalig 

bebyggelse blev alltmer efterfrågat, påbörjades det istället att byggas lågt och tätt med radhus- och 

villaområden eller låga lamellhus. Husen förändrades och uppfördes med sadeltak och putsfasad i 

Bild 7. En typisk lägenhet från miljonprogrammet.  



21 
 

kraftfulla färger. Lägenheterna hade sovrum på övre plan och kök och vardagsrum i entréplan och var 

radhusbostäder. Många nya planerade förorter uppfördes inte eftersom efterfrågan på bostäder hade 

minskat. När välståndet ökade och bostadsbristen minskade i början av 1970-talet räckte det inte 

enbart med kvantitet, utan bostädernas kvalitet blev viktig. Men under hela miljonprogrammet fanns 

det ingenstans folket kunde vända sig för att framföra åsikter om hur dem ville ha det, därför byggdes 

det enorma mängder bostäder utan minsta tanke på folkets önskemål och ökad kvalitet. Det var 

troligtvis därför det också blev många outhyrda lägenheter. Men från detta gick därefter samhället 

mot ökad kvalitet och mer detaljrikedom (Nylander, 2013).  

3.1.11 Nya idéer och postmodernismen 
 

Efter miljonprogrammet fanns diskussioner om att förbättra den yttre miljön kring bostadsområdena 

eftersom de yttre miljöerna inte blev genomtänkta under miljonprogrammet. Däremot fanns det få 

diskussioner om att förändra bostädernas planlösning. I den yttre miljön ville man skapa bättre 

gemenskap mellan de boende. Man resonerade att genom att integrera mötesplatser, arbetsplatser 

och bra service kunde man skapa en bättre gemenskap. Flexibla lägenheter var ett samtalsämne som 

kom upp återigen och försök att producera fler sådana gjordes. Byggindustrin visade idéer i bland 

annat tävlingar på flexibla, enkla och ytsnåla lägenheter. Bostadsprojekten blev mindre och för att 

finansiera de mindre projekten sparades yta in i lägenheterna. Detta gjordes bland annat genom att 

slå ihop kök och vardagsrum till ett öppet rum. Det diskuterades i stor omfattning huruvida det var ett 

sätt att spara på lägenhetsyta eller om det var för att underlätta gemenskapen i familjen (Nylander, 

1999). Under 1980-talet ansåg många att det också skulle bli billigare att bygga om normerna var färre 

och enklare. Förutom den öppna planlösningen diskuterades också normen om att nå alla rum från ett 

neutralt utrymme som hall, till att behöva passera kök eller vardagsrum för att komma till sovrum. 

Byggindustrin tyckte att regler och standardkrav orsakade merkostnader. För att sänka 

byggkostnaderna och öka produktionen föreslogs just sänkt standard och normer i en kampanj med 

namnet ”Bygg Sverige ur krisen”. Förslaget togs an och två projekt med experimentlägenheter utfördes 

där kraven inte var lika höga, se bild 8. De krav och regler som sänktes var de som handlade om minimal 

förvaring, kök utan dagsljus, små hallar, vardagsrum där det var svårt att möblera med både matbord 

och soffgrupp, och garderober som står löst i sovrummet. Efter undersökningar visade det sig att de 

boende inte varit nöjda med reducering av area och lägre kvalitet, därför blev det inga liknande projekt 

med lägre krav (Nylander, 2013). 
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Postmodernismen, en klassiskt inspirerad arkitektur, slog igenom efter att modernismen och den enkla 

funktionalismen hade ifrågasatts. Postmodernismen var en lyckad process med omtolkningar av äldre 

byggnadsstilar och samtidigt ett redskap för nybyggnad av den klassiska kvartersstaden. Det fanns stor 

frihet i utformningen av postmodernistiska fasader medan planlösningen inte hade samma frihet på 

grund utav möblerings- och funktionskraven i SBN 85 (Svensk byggnorm). Detta gjorde att 

utformningen av interiören och exteriören stred mot varandra och hämmade ambitionerna med 

postmodernistiska fasader (Nylander, 2013).  

Ett av de första exemplen på postmodernism är stadsdelen Minneberg i Stockholm från 1983. 

Stadsplanen för Minneberg bygger på ”klassiska stadsbyggnadsideal med axlar och strikta symmetriska 

rum”, och med denna metod blev det alltså stadsplanen som fick styra bostädernas utformning vilket 

var nytt. Lägenheterna har rejäla kök och normala rumssamband, de flesta har också en 

korridorsliknande hall som når större delen av rummen. Rummen hade ofta två dörröppningar och var 

stora med kvadratiska former, se bild 9 (Nylander, 2013).  

 

 

Bild 8. Experimentlägenheter. 

Bild 9. Minneberg i Stockholm. 
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Under 1970- och 1980-talen fanns det många centralt belägna industrier som lades ner, bland annat 

varv och textilindustri. Industriområden blev därmed stående och oanvända ett bra tag, men under 

1980-talet började dessa områden omvandlas till områden för attraktiva bostäder. HSB var tidiga med 

att bygga nya hus i gamla hamnområden, ett exempel är Norra Hammarbyhamnen som inspirerades 

av kvarter på Södermalm. Området består av fem storgårdskvarter med asymmetriska former och cirka 

600 lägenheter, se bild 10. På grund av de oregelbundna kvartersformerna finns många 

speciallösningar för flera av lägenheterna och många olika typer. Trots läget vid vatten och sjöutsikt 

har fokus legat på att skapa intressanta innergårdar. Husen är djupa och fem till sex våningar höga. 

Parkeringsgarage ligger under husen och i bottenvåningarna finns bland annat förråd och tvättstugor 

(Nylander, 2013).  

 

 

Åren innan 1990-talet gjordes förändringar som kom att förändra bostadspolitiken och villkoren för 

hela Sveriges bostadsbyggande. Succesivt avvecklades det statliga stödet som underlättat för 

bostadsbyggandet tidigare. Bland annat tillkom fastighetsskatt, räntebidragen sänktes, byggmomsen 

höjdes rejält och investeringsbidragen togs bort. År 1991 fick Sverige en borgerlig regering som istället 

för planhushållning ville införa marknadshushållning. De ansåg också att den huvudsakliga 

boendeformen var att äga bostaden istället för att hyra den (Nylander, 2013).   

3.1.12 Bostadsutställningar 
 

I slutet på 1990-talet byggdes det kring 10 000 bostäder per år, samtidigt som det inte fanns någon 

bostadsbrist heller. I Stockholm hölls en bostadsutställning som hette Bygga Bo 98 som visade på ett 

mer annorlunda tänkande kring bostadsbyggandet. I utställningen fick man lägenheter och en 

genomtänkt stadsrumsutformning som var uppbyggd utan de statliga bistånd som tidigare hade 

avvecklats. Tidigare var bostadsbyggandet en offentlig och statlig angelägenhet men i utställningen 

hade det ersatts mot privata initiativ och Bygga Bo 98 visade hur det gick att bygga bostäder utan 

politiken (Nylander, 1999). Det var en stadsdel i Stockholm med 156 lägenheter som visades upp på 

Bild 10. Norra Hammarbyhamnen.  
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Bygga Bo 98-utställningen. Stadsdelen låg i ett område som inte var ett lockande område i stort, men 

hade vacker natur och parkanläggning vilket gjorde att området hade god potential att bli tilltalande 

för boende. För att skapa en tilltalande miljö byggdes både parhus, radhus och små flerbostadshus 

med villainspirerad utformning. Vackra gaturum skapades med högklassiga material och träd, se bild 

11 (Nylander, 2013).  

 

 

Bygga Bo 98 var långt ifrån den enda bostadsutställningen som hölls under 1990-talet. En tidigare 

utställning än Bygga Bo 98 var Bo92 i Örebro som innehöll cirka 900 lägenheter i en ny stadsdel som 

hette Ladugårdsängen. Planen för Bo92 skulle skapa möjligheter att göra utbyggnader successivt och 

även idén om att blanda verksamhet och boende. Trafiklösningen var också en viktig del av planen. 

Planen genomfördes inte hela vägen på grund av lågkonjunkturen, enbart hälften av förslaget 

realiserades därför. I utformningen för stadsdelen fanns det låg bebyggelse i flera fristående hus som 

var placerade i små oregelbundna kvarter, se bild 12 (Nylander, 2013).   

 

 

Bo100 i Malmö är ett experimentprojekt som startade 1987 och stod färdigt 1991. Egentligen skulle 

det bli 100 lägenheter, därav namnet, men det slutade med 39 stycken. Experimentet gick ut på att 

1000 personer fick utforma sin egen lägenhet precis som de ville i ett flerbostadshus. Resultatet blev 

39 stycken helt olika lägenheter, vissa med nivåskillnader, etage, flera balkonger eller runda fönster 

bland annat. Eftersom det är olika lägenheter resulterade det också i att 40 olika fönstertyper finns på 

bostadshuset, se bild 13. En risk med projektet var att lägenheterna som utformats specifikt för den 

Bild 11. Stadsdel från Bygga Bo 98. 

Bild 12. Ladugårdsängen från Bo92.  
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första hyresgästen inte skulle vara lika attraktiva för kommande hyresgäster, men tiden har visat att 

så inte var fallet. Det som också var en fördel med flerbostadshuset var gemenskapen mellan de 

boende som skapades då de medverkade i uthyrning, skötsel av trädgård, städning och förvaltning 

(Nylander, 2013).  

 

 

3.1.13 Parkstaden 
 

Under 1990-talet var placeringen av nybebyggelse en viktig faktor, ett attraktivt läge gjorde mycket för 

ett bostadsområde och man byggde gärna inte om läget var dåligt. Som tidigare nämnt lades många 

industriområden ner, bland annat varv, som senare byggdes om till bostadsområden. Varven och deras 

vattenläge blev perfekta och eftertraktade lägen för bostadsbyggande. När ekonomiskt stöd från 

staten inte längre gick att få till bostadsbyggandet var det också betydelsefullt med attraktiva 

lägenheter, inte bara lägen. Invändigt var det planlösningarna som förändrades till att ha större ytor 

och mer svåröverskådliga rumssamband, alltså inte specifika samband mellan rummens placeringar. 

Interiört fick också lägenheterna högre kvalitet på material och detaljer, och de blev mer välutrustade 

(Nylander, 2013).  

Parkstaden var något som etablerades under 1990-talet, i Borås byggdes Hestra Parkstad med låg 

exploatering i tio hus med 44 lägenheter. Det var viktigt att platsen bevarades under uppbyggnaden 

för att behålla landskapet med öppna ängar skiftande med skog och små grusvägar. Lägenheterna är 

ljusa, öppna och har stora glaspartier för att få bättre kontakt med naturen. Bostadshusen i Kvarteret 

Nielsen är punkthus men också likt radhus, de har tre lägenheter per trapphus med ett stort trapphus 

där förråd till varje lägenhet fick plats på varje våning. Varje lägenhet är placerad runt trapphuset för 

Bild 13. Experimenthus från Bo100.  
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att den ska ha ljus från minst tre väderstreck, se bild 14. Ett annat exempel på hus i park är 

Ruddammsparken i Stockholm som består av punkthus och U-formade lamellhus som skapar öppna 

gårdar i parken. Andra stilar på stadsstruktur som introducerades var trädgårdsstaden som återkom 

med stort fokus på gaturummet och gränsen mellan det privata och det offentliga rummet, klassisk 

stad samt idéer om att bygga ”sunda hus”, utan fuktskador, mögel, dålig luft och dåliga kemikalier i 

material bland annat (Nylander, 2013).  

 

Bild 14. Bostadshus i kvarteret Nielsen. 

3.2 Sveriges bostadsbyggande - nutid 
 

3.2.1 Bostadspolitiken 
 

I början av 2000-talet förändrades många hyresrätter till bostadsrätter samtidigt som det inte heller 

byggdes många nya hyresrätter. Detta ledde till att bostadsbristen ökade gällande hyresrätter framför 

allt i tillväxtområdena då folk hellre ville bo i hyresrätter, men det fanns inga tillgängliga. För att åtgärda 

detta infördes ett statligt investeringsbidrag år 2001 för nybyggnation av hyresrätter i de områdena 

med störst bostadsbrist. År 2003 infördes även en investeringsstimulans, en sänkning av momsen, för 

nybyggnation av hyresrätter för att sänka produktionskostnaderna. Det sågs även se till att ett 

ekologiskt perspektiv följdes när man byggde (Boverket, 2007).   

Det var redan på 1990-talet som de höga byggkostnaderna kom på tal men först under 2000-talet 

påbörjades åtgärder. Ett Byggkostnadsforum bildades som hölls i av Boverket, de skulle ge stöd åt 

byggprojekt och utreda möjligheterna att få ner kostnaderna vid nybyggnation. Allt fler typer av bidrag 

och stöd infördes under 2000-talet för att främja bostadsbyggande och minska bostadsbristen som 
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delvis uppstått på grund av den låga produktionen efter miljonprogrammet. Även stöd för 

ombyggnation av redan befintliga bostäder infördes eftersom många bostäder från miljonprogrammet 

behövde rustas upp. Mycket började uppmärksammas under 2000-talet; fokus på klimat, 

energieffektiviseringar, radonsaneringar, förvaltningen av bostäderna. Det blev allt viktigare att tänka 

på miljön vid nybyggnation av inte bara bostäder utan alla typer av konstruktioner och byggnader 

(Boverket, 2007).  

3.2.2 2010-talet 
 

Bostaden är enligt Arnstberg och Bergström (2010) idag platsen där människan är hemma, och ofta 

umgås och spenderar större delen av sin tid. Det varierar förstås beroende på vilken familjesituation 

som råder men hemma är där man kan få vara ensam och vara sig själv. Idag vill de flesta människorna 

i Sverige bo i ett eget hus på egen tomt nära natur, men samtidigt centralt. Det är toppen på 

bostadskarriären för många. Men svenskar vill också gärna bo i våningar med trapphus precis som 

många andra i Europa. Det sägs att drömboendet för en stockholmare, är en röd stuga, vid Stureplan, 

något som egentligen är omöjligt. Det handlar enligt Arnstberg och Bergström (2010) om att man vill 

ha lugn och ro, men samtidigt vara nära där allt händer. Detta gäller egentligen de flesta människor, 

inte bara stockholmare. Det är vanligt att växa upp utanför storstäderna, i mindre samhällen på 

landsbygd, men när man blir äldre flyttar in till storstäderna. I och med att man ofta är uppvuxen i ett 

mindre samhälle där det är lugnare, sitter längtan kvar till det när man flyttar till storstäderna vilket 

skapar önskemålet om ”en röd stuga på Stureplan” enligt Arnstberg och Bergström (2010). Det här 

visar på att det nästintill är omöjligt att få exakt alla behov tillfredsställda när det kommer till bostaden. 

Detta är något flertal planerare och arkitekter kämpar med (Arnstberg och Bergström, 2010).  

Det har blivit mer vanligt med funktionsuppdelade rum jämfört med hur det var varit tidigare i 

historien. Familjerna beblandas inte på samma sätt i bostaden med funktionsuppdelning; barnen har 

sina egna rum där de leker och sover, föräldrarna har sitt sovrum och så vidare. Det finns även extra 

funktionsrum som har blivit allt mer populärt i bostäderna, till exempel filmrum, spelrum, datorrum, 

vinkällare, relaxrum med bastu eller inomhuspool. Vid nybyggnation söks inspiration från Europa 

eftersom utvecklingen av bostäder inte varit stor i Sverige sedan miljonprogrammet (Arnstberg och 

Bergström, 2010). 

I dagens samhälle har bostaden återigen blivit lite av något man visar upp. Delvis därför, men också för 

att man vill trivas bra i sin bostad, ställs vissa estetiska kriterier. Det är exempelvis viktigt att bostaden 

är belägen på en plats där man trivs. En annan faktor är en bostad som är utformad efter ens eget 

tycke. Då många bor i lägenhet i våningshus blir även trapphusets utformning och entréer viktiga 

aspekter. Men i bostaden finns vissa tendenser som återkommer som anses vara attraktivt, och det är 

bland annat utsikt, ljusa rum, gedigna material, balkong och huruvida det är en bra bostad att ta hem 

gäster till. Öppna rumssamband är också något som blivit eftertraktat, framför allt mellan kök och 

vardagsrum (Arnstberg och Bergström, 2010). Under slutet på 1990-talet och i början på 2000-talet 

fick köket återigen en väldigt central roll i bostaden. Människorna lagade mat och umgicks samtidigt 

vilket gjorde att köket delvis också fick vardagsrummets funktion. En mer öppen planlösning mellan 

köket och vardagsrummet tog sin början eftersom båda rummen var platser där man umgicks. Köket 
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anpassades mer för att passa in med vardagsrummet med enkel utformning, mer finess, utrymme och 

flexibel yta (Dahlgren, 2001). Från det har attraktiviteten med rumslighet ökat, både på höjden och 

mellan olika rum, så som högre i tak och öppen planlösning (Arnstberg och Bergström, 2010). 

Under hela 2000-talet har som nämnts medvetenheten om att bygga miljövänligt och energieffektivt 

ökat, men människor väljer även att i vardagslivet göra miljövänliga val. Människor kör mindre bil och 

promenerar eller cyklar mer vilket gör att de vill ha korta avstånd till det mesta, så som restaurang, 

mataffär, natur, träning och nöjen. Promenadvänliga städer uppmuntras, men med det menas inte 

bara att det ska finnas trottoarer att röra sig på, utan stråken måste vara attraktiva och trevliga att 

promenera eller cykla längs med. Det är också viktigt att det känns tryggt att gå och cykla efter vägarna 

(Arnstberg och Bergström, 2010). 

3.2.3 Utglesning och urbanisering 
 

Utglesning har blivit ett problem i större städer enligt Arnstberg och Bergström (2010). För att förtäta 

städerna igen krävs det attraktiva bostäder, framför allt för barnfamiljer eftersom det främst är dem 

som flyttar ut till villaförorterna. Det är en utmaning att få barnfamiljer att välja stadsboende framför 

förortsvilla.  En av de viktigaste punkterna som saknas i staden är tillgången till trädgård, en privat 

utemiljö, eftersom det ofta finns någon i familjen som vill kunna bruka trädgården eller uteplatsen. 

Därför är det viktigt att bostaden har terrass eller balkong som är tillräckligt stor för både umgänge 

och odling. I bostadsområdet bör det kännas tryggt och finnas trevliga grönområden med utrymme för 

umgänge, lek, avslappning, idrott, odling och promenadstråk bland annat. Ofta behöver barnfamiljer 

också mycket förrådsutrymme (Arnstberg och Bergström, 2010). 

Överlag i Sverige är det brist på bostäder för studenter och unga personer. Städerna breder ut sig mer 

och mer och avstånden ökar. Samtidigt är det fler som vill flytta närmare stadskärnorna, bland annat 

äldre som vill lämna förortsvillan för en central lägenhet och ungdomar som vill leva självständigt. De 

äldre vill gärna bo centralt, inne i staden för att ha närhet till vård och omsorg, nöjen, kommunikationer 

och affärer. Det är inte heller lika självklart att barnfamiljer ska bo i villa i ett lugnt område utanför 

staden längre, utan bilden av att staden är en ohälsosam plats att växa upp på vänder. Unga människor 

i städer lägger idag inte lika stor vikt vid att bostaden ska vara perfekt, utan de spenderar hellre sin tid 

någon annanstans, ute i staden. Trots detta finns det samtidigt tendenser som visar på att man via 

bostaden uttrycker sin identitet, och efterfrågan på originella bostäder ökar (Arnstberg och Bergström, 

2010). 

Urbaniseringen har också ökat konstant, allt fler flyttar till större städer bland annat för att kunna 

utbilda sig. Ungdomar som flyttar för att studera på annan ort flyttar sällan tillbaka till deras mindre 

hemstad, men när de blivit äldre och skaffat barn flyttar många gärna tillbaka enligt Arnstberg och 

Bergström (2010). Det är inte bara studerande som flyttar utan ungdomar generellt vill ofta flytta till 

större städer, men mindre städer har fortfarande en chans att bli attraktiva för ungdomar. För att de 

mindre städerna ska vara attraktiva och få folk att vilja flytta tillbaka behöver det bland annat finnas 

bra mötesplatser, trivsamma och sociala stråk, restauranger, kaféer och klubbar (Arnstberg och 

Bergström, 2010).  



29 
 

3.3 Sveriges bostadsbyggande - framtid 
 

Inför framtiden är integration en viktig del i stadsbyggandet för att få en hållbar stad. Finns ingen 

integration kommer befolkningsgrupper med olika välstånd och kulturer leva separerat i staden och 

därmed kommer rädslan för varandra att öka. Eftersom många tycker det är viktigt att kunna känna 

trygghet i sitt bostadsområde är det i princip grundläggande att skapa integration. Något som kan 

förstärka tryggheten är kvartersutformningen, om husen till exempel sluter sig kring en innergård. 

Kvarteret behöver inte nödvändigtvis vara helt slutet, detta gör att innergården blir mer privat och 

känns tryggare. Med ett mer slutet kvarter blir bullerstörningar inte heller något större problem. För 

att få ut folk från bostaden och integrera med varandra är det en fördel om allting inte finns i bostaden, 

utan att mycket kvaliteter finns i utemiljön i bostadsområdet. Dessa kvaliteter kan exempelvis vara 

lekplatser, rastplatser, vackert grönområde och mycket sittplatser för att äldre ska kunna vistas 

utomhus. Människor känner ofta inte någon attraktion till att umgås med sina grannar, men med ett 

bra utformat bostadsområde med många kvaliteter kan integrationen öka (Arnstberg och Bergström, 

2010). 

 

När det kommer till att utforma framtida städer finns det tre huvudrubriker; den hållbara staden, den 

mångkulturella staden och den eviga staden. Framtidens bostadsbyggande kommer handla mycket om 

att få familjer att vilja bo i staden (Arnstberg och Bergström, 2010). 

3.3.1 Förtätning 
 

Eftersom fler och fler flyttar in till staden krävs att staden förtätas och därigenom ger utrymme till fler 

människor. Den stora frågan är hur man ska förtäta, på höjden eller tätare mellan husen? En tendens 

i Europa är att bygga tätare mellan husen. Med höga hus blir det svårt att utforma bra stadsrum. 

Eftersom folk vill känna trygghet är det viktigt att de offentliga rummen är befolkade. Höga hus kräver 

stora offentliga rum vilka riskerar att bli ödsliga på grund av deras storlek. (Arnstberg och Bergström, 

2010) Högre byggnader kan dessutom skapa vindturbulens i omkringliggande område samt skugga 

mycket annat (Öberg och Ebrahimabadi, 2013).   

 

Även om förtätning förutspås bli större i framtiden finns det skeptiker till detta. De ekologiska och 

rekreativa värdena i staden anses gå förlorade vid förtätning. Hållbar stadsutveckling är en stor del av 

framtiden, och det finns flera aspekter att tänka på; det sociala, miljömässiga och ekonomiska. Men 

det räcker inte att beakta dessa var för sig utan man måste se ur ett bredare perspektiv där samspelet 

mellan aspekterna också är viktiga. Med en tätare stad ökar antalet besökta aktiviteter, och olika typer 

av service blir bättre, men miljökvalitet och social samverkan blir sämre. Att bo mycket folk, tätt inpå 

varandra skapar större frustration grannar emellan och försämrar därmed integrationen. Högre täthet 

lämnar också mindre utrymme för uppställning av fordon och liknande, samt snöupplag (Öberg och 

Ebrahimabadi, 2013). 
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3.3.2 Hållbart byggande 
 

Det råder ingen tvekan om att det i framtidens byggande fokuseras på hållbarhet, energieffektivitet 

och miljövänlighet. Årets innovatör är ett av de största priser inom hållbarhetsområdet och vanns av 

Karin Adalberth efter att hon skapat ett plusenergihus. Ett plusenergihus är ett hus som alstrar mer 

energi än det förbrukar. Huset heter Villa Åkarp och är nästa steg i utvecklingen av passivhus 

(Byggvärldens redaktion, 2015). Utanför Göteborg har ett helt bostadsområde uppförts och fått den 

högsta miljöklassificeringen som kan fås, Miljöbyggnad Guld. Det är Green Village AB som byggt 

bostäderna i Surte. Byggnader som uppfyller de högsta kraven gällande bland annat energi, materialval 

och inomhusmiljö får certifieringen Guld (Byggvärldens redaktion, 2015). I Alingsås kommun finns ett 

projekt som startade 2007, Passivhuscentrum, som är till för att sprida kunskap och information om 

hållbart byggande och framför allt om passivhusstandard. I framtiden bör hållbart byggande vara 

standard, och inte ett undantag som det är i dagsläget. I Sverige kommer cirka 40 % av all 

energianvändning från bebyggelse, och därmed mycket koldioxidutsläpp likaså. Därför bör man satsa 

på att få ner energianvändningen från bebyggelsen med bland annat lågenergihus. För att uppmuntra 

alla i byggbranschen att bygga energieffektivt anordnas flera olika typer av kurser och utbildningar för 

att sprida kunskap (Hållbar stad, 2012).  

 

År 2008 bestämde regeringen att satsa tre miljarder på klimat- och energiområdet i Sverige. Det 

regeringen bland annat satsade på var snabbare bygglov för vindkraft, åtgärder mot 

klimatförändringarna, klimatvänlig energiteknik, biodrivmedel och mycket mer, allt för att reducera 

utsläppen av växthusgaser (Byggindustrin, 2008). Åsa Söderström Jerring var 2008 bland annat 

ordförande för FIA och byggsektorns etiska råd och anser att etik, grönt byggande och ökad 

produktivitet är viktiga frågor inför framtiden inom byggbranschen. Nytänkandet har inte gått fort 

framåt inom byggbranschen. Medan många andra branscher har ökat produktiviteten med 90 % under 

senare år har byggbranschen enbart ökat med 10 %. Någonting måste hända, och en stor vinst skulle 

möjliggöras om svartjobben försvann (Redlund Laninge, 2008).  

 

För att bygga mer hållbart och med avseende på lokalt klimat kan man exempelvis använda sig av 

befintlig vegetation i ett område eftersom den redan är anpassad till klimatet, och tillsammans med 

en rätt utformad byggnad kan dessa skapa vindskydd. Hur man placerar byggnaderna påverkas mycket 

av vindriktningar. Även belysning är en betydande faktor för känslan av trygghet och orienterbarhet i 

ett område och är något som kan energieffektiviseras och anpassas efter klimat (Öberg och 

Ebrahimabadi, 2013).   

 

Gröna tak har funnits länge, men har gjort comeback på senaste tiden då många kommuner vill ha nya 

miljöstadsdelar. Med gröna tak ökar inte bara den biologiska mångfalden utan de bidrar också till en 

hållbar hantering av regnvatten och dämpar bullret i närmiljön. Det är även vackert och mer intressant 

att beskåda. Det finns många fördelar med gröna tak men samtidigt en del hinder som avstannar 

utvecklingen. Det är komplext att bygga och underhålla, kostar lite mer och dessutom saknas kunskap 
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och kravspecifikationer om hur man faktiskt bygger. Dock finns det projekt som är till för att öka 

kunskapen, tydligheten och viljan att bygga gröna tak (Vinnova, 2014).  

3.3.3 Urbana villor 
 

En av framtidens bostadslösningar skulle kunna vara villor på varandra. Det finns redan i Malmö ett 

sådant projekt. Projektets idé startade när några unga familjer ville bo i villa, men samtidigt bo kvar 

nära centrum. Den vanliga bostadskarriären brukar se ut så att familjer flyttar från de centrala delarna, 

ut till ett villaområde i förorten. Dessa familjer ville ha både delarna och därför påbörjades projektet 

Urbana Villor. 2008 flyttade familjerna in i sju villor, 140 kvadratmeter vardera, på höjden som byggts 

på en 500 kvadratmeter stor tomt. Varje villa har två balkonger som också kan vara trädgård då de ville 

ha bra odlingsmöjligheter, och på taket finns en gemensam terrass. Det finns inget trapphus, utan på 

utsidan finns en spiraltrappa och invändigt en hiss som går direkt till varje lägenhet. Spiraltrappan ska 

fungera som en vertikal villagata där man lätt kan gå förbi grannen för att träffas och umgås. Då det 

inte heller finns bärande väggar fick varje familj själv bestämma rumsindelningen. Takhöjden är nästan 

tre meter och lägenheterna har stora glaspartier. Trots det har man lyckats bygga för att hålla nere 

energianvändningen. Urbana Villor är ett smart sätt att få möjlighet att bo i villa och samtidigt centralt 

(Sveriges Arkitekter, 2012).  

3.3.4 Samarbeten med IKEA för nya bostäder 
 

IKEA har tillsammans med Skanska utvecklat ett koncept för bra och billiga bostäder som nästan vem 

som helst skulle ha råd att bo i, konceptet heter BoKlok och startades 1996. Flera olika typer av 

bostäder har utvecklats under åren men de är alla lika på många sätt med smarta planlösningar, högt 

i tak och stora fönster. Varje lägenhet har antingen egen terrass, balkong eller trädgård. Mellan 

bostadshusen planteras växtlighet som de boende själv får ta hand om, vilket skapar en trevlig utemiljö 

och känslan av ett villa-område. Områdena är småskaliga, inga stora flerbostadshus som står trångt, 

utan mindre områden som ska kännas trygga. BoKlok fokuserar mycket på hållbarhet, precis som 

många andra, då det har blivit allt viktigare i dagens samhälle (BoKlok, u.å.).   

 

IKEA har också tillsammans med Ikano Bostad utforskat nya lösningar på flexibelt boende. Det är viktigt 

att i framtidens boende ha återanvändbara ytor som kan anpassas och användas till olika aktiviteter. 

En lägenhet i Malmö fick bli prototyp med utdragbart sovrum och garderob och har testats av flera 

olika familjer under en kort period för att utvärdera lägenheten. Lägenheten är 83 kvadratmeter och 

har tre rum och kök. Familjekonstellationerna såg olika ut för de familjer som provbodde i lägenheten. 

Resultaten blev mest positiva, många uppskattade att de kunde återanvända ytorna och att det blir 

mer sparsamt med ytorna överlag i lägenheten. Genom att bygga flexibelt och smart kan utmärkta 

lägenheter skapas på en mindre yta (Sjöström, 2015). Att bygga flexibla, multifunktionella bostäder är 

ett behov inför framtiden. Familjekonstellationerna ser inte alltid likadana ut som de gjorde förr, då 

normen var att pappa, mamma och barn bodde i tre rum och kök. Något som blivit vanligare är barn 

med separerade föräldrar som ofta bor varannan vecka hos sina föräldrar. Undersökningar visar också 

att många familjers föräldrar flyttar in på äldre dagar. Skanska undersöker flexibla planlösningar där 
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man kan välja bort eller till olika funktioner, och intresset för kollektiva boenden. Det finns flera olika 

lösningar, den japanska modellen består av tunna, lättflyttade rispappersväggar exempelvis. Med 

rispappersväggar skulle man till exempel kunna göra om garderoben till ett litet sovrum för den minsta 

eller placera rispappersväggarna för att ett stort sovrum kan bli flera små sovrum (Wadström, u.å.).   

3.3.5 Industriellt byggande 
 

Att kunna bygga hus på löpande band på samma effektiva sätt som man gör med bilar har det länge 

drömts om och försök har genomförts sedan 1800-talet för att hitta ett bra tillvägagångssätt. Det som 

slog igenom inom industriellt byggande var kataloghusen som oftast var i trä (Byggindustrin, 2008). 

Industriellt byggande är något som växt mycket de senaste åren, det är en metod som är bättre för 

miljön i jämförelse med andra vanliga metoder. Både material- och energiförbrukningen minskar med 

industriellt byggande (Lindberg, 2012). Även byggkostnaderna går att sänka samt att försäkra en god 

kvalitet av konstruktionen. Många av de största byggföretagen i Sverige satsar på industrialisering, 

men även flertalet mindre företag som inte syns i media bygger med modulelement. Enligt Jerker 

Lessing finns det åtta delområden som utmärker industriellt byggande; planering och kontroll av 

processen, tekniska system, förtillverkning av byggdelar, långsiktiga relationer, användning av IT-

verktyg, kunskapsåterföring och mätning, logistik integrerat i byggprocessen samt kund- och 

marknadsfokus. Industriellt byggande handlar alltså inte bara om själva konstruktionen utan om hela 

byggprocessen. Jerker Lessing hävdar att det är industriellt byggande som är framtiden, utvecklingen 

går framåt och efterfrågan är stor (Karlsson, 2008).  

3.3.6 Trafik, parkering och kommunikation 
 

Många städer planerar för minskat parkeringsbehov eftersom parkeringsplatser tar stor plats samt att 

det uppmuntrar till mer bilkörning (Arnstberg, 2010). Trafiken minskar om verksamheter och olika 

funktioner finns centralt och i anknytning till kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är otroligt viktig om man 

vill minska trafiken och parkeringsplatserna, den ska finnas tillgänglig nära olika målpunkter och det 

ska vara en fördel att ta kollektivtrafik. Att använda kollektivtrafik är mer energieffektivt, säkrare än 

biltrafik, tar mindre utrymme och ger mindre parkerade bilar, det är också bra om det går snabbare än 

att ta bilen (Öberg och Ebrahimabadi, 2013).   

3.3.7 Norrbottens län   
 

I norra Sverige där det finns mycket snö, används skoter flitigt som transportmedel. Skoteråkning är 

dock förbjudet på de flesta kommuners gator och vägar trots den höga användningen. Ett särskilt 

tillstånd kan ges för avvikelse på vissa gator och vägar. På grund av klimatet i norra Sverige med stora 

snömängder skulle snöskoter kunna vara ett framtida transportmedel även på vägar eftersom den har 

utomordentliga möjligheter att ta sig fram i svårare terräng. Skulle snöskoterkörande bli tillåtet på fler 

platser skulle även biltransporter minska (Öberg och Ebrahimabadi, 2013).  

 

Det finns mycket som påverkar valet av färdmedel, tillgången till bil och parkering, kollektivtrafik, 

avståndet till målpunkten och så vidare. I norra Sverige är avstånden oftast längre och många föredrar 
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att ta bilen eftersom det går snabbast. Under vintern tycker många också det är för kallt för att 

promenera. År 2001 föredrogs 60 % av resorna med bil i norra Sverige jämfört med 45 % i Stockholms 

län. Eftersom snösäsongen är lång i norra Sverige är snöröjningen väldigt viktig för framkomligheten 

oavsett vilket transportmedel man använder. Men för att främja gång- och cykeltrafiken och även 

användningen av spark är det viktigt att ha bra snöröjning av gång- och cykelstråk för att få ett mer 

miljövänligt transporterande. För att främja kollektivtrafiken i Norrbottens län och dess kalla klimat 

behövs korta avstånd till hållplatser och korta avstånd i allmänhet för att få folk att inte använda bilen 

lika mycket (Öberg och Ebrahimabadi, 2013).   

 

I Kiruna har världens nordligaste passivhus byggts. Med ett passivhus i ett sådant kallt klimat görs stora 

besparingar både ekonomiskt och miljömässigt sett. Eftersom både Malmberget och Kiruna ska flyttas 

som städer finns en unik möjlighet att bygga klimatsmarta byggnader för framtiden. Då det är ljust 

dygnet runt under sommaren har huset fått solceller som gör det självförsörjande på hushållsel i 

perioder. Eftersom det behövs många bostäder i samband med samhällsomvandlingarna kommer fler 

hus av denna typ att byggas i framtiden (Bengtsson, 2014).   

 

Passivhus-projektet i Kiruna var en bieffekt av projektet Attract som bedrivs av Luleå Tekniska 

Universitet tillsammans med Gällivare och Kiruna kommun samt flera företag. Projektet är ett 

forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om att skapa attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt 

klimat. Detta eftersom det blir allt mer fokus på hållbart samhällsbyggande inte bara i Norrbotten och 

Sverige utan över hela världen. De aspekter som ses över i Attract är både sociala, ekologiska, tekniska 

och ekonomiska. Det är svårare och mer ovanligt att bygga lågenergihus i subarktiskt klimat och därför 

är det viktigt att forska inom detta (Luleå Tekniska Universitet, u.å.).   
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4. Intervjustudie - Gällivarebornas 
önskemål och behov 

 

4.1 Intervjuer 
 

Fullständiga intervjuer kan ses i bilaga 3.  

 

Varför har du valt den bostad du har idag? Vad är det bästa med din bostad? Vad är det sämsta? 

Tre stycken av intervjupersonerna hade inte valt den bostad de har idag, bland annat för att de tvingas 

bo hos föräldrar på grund av bostadsbristen. Andra hade valt sin bostad för att de var i behov av en 

större bostad eller på grund av läget. Anledningen till att boendet uppskattades av intervjupersonerna 

berodde främst på läget och området, vissa bodde relativt centralt och hade nära till det mesta, även 

nära till natur, skidspår och liknande. Det var uppskattat att ha gångavstånd till mycket. 

Intervjupersonerna framförde bland annat att det var positivt att boendet var stort, eftersom det var 

bra pris för en stor yta, eller på grund av den öppna planlösningen som gjorde det lätt att möblera om, 

samt bra planlösning i övrigt. Intervjupersonerna bodde lite olika, men vad som var uppskattat var att 

bo i bottenvåningen på ett två-våningshus, eller att bo i hyresrätt men likt ett radhus, vilket 

uppskattades då det kändes som att ha ett hus med egen altan. Att bo i egen villa uppskattades 

eftersom det fanns garage och plats för två bilar, samt egen gård.  

Det som lyftes av intervjupersonerna som anledning till varför de inte gillade deras bostad var att det 

var för stort för antalet personer i hushållet, eller för liten i förhållande till dyr hyra. Vad som också var 

dåligt för två personer var att behöva bo hos föräldrar och tvingas ta hänsyn till dem. En person hade 

katter och olika djur som sprang in i lägenheten, kissade och bajsade i sandlådor vilket inte var roligt 

när det fanns barn i familjen. Vad som också lyftes fram var att standarden i deras boende inte var 

särskilt hög.  

 

Hur har dina behov och levnadsmönster ändrats sedan du flyttade in i bostaden? Har 

familjesituationen förändrats? Om den har det, finns det något som du gärna hade förändrat sedan 

din situation förändrats?  

Intervjupersonerna upplevde inte att deras behov och levnadsmönster hade förändrats särskilt mycket 

under tiden de bott i sin bostad. De som bodde hos föräldrar ville kunna flytta hemifrån och planera 

sitt eget boende. De förändringar som skett sen intervjupersonerna flyttat in var bland annat att en 

hund skaffats, att familjen utökats med ett till barn, eller att barnen flyttat ut. De flesta kände inte 

heller att det var något större de ville förändra efter att deras familjekonstellation ändrats. Ville 

förändringar göras togs saken i egna händer och bland annat gjordes källaren om till ett extra rum och 
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i villa finns ganska stor flexibilitet och möjlighet att förändra, efter att barn flyttat ut har en villa byggts 

om för att kunna hyra ut rum.  

 

Beskriv hur ditt bostadsområde ser ut; vad är bra och mindre bra?  

Alla tyckte att det fanns både fördelar och nackdelar med det område de bodde i. Det ansågs att deras 

område kändes lugnt och relativt tryggt på grund av att det bodde blandat folk i området. Det gillades 

att det var småskalig bebyggelse i ett området där alla har egen ingång. Som det visades i tidigare fråga 

uppskattade alla intervjupersoner att ha nära framför allt till natur, skidspår nämnde alla. Men de som 

hade närhet till mer än naturen tyckte om det också, närhet till blandade funktioner, exempelvis 

tågstation, stan, dundret och skola. Samtidigt var det uppskattat att inte bo alldeles mitt i stan. 

Att bo mitt i stan kunde kännas lite otryggt när exempelvis hunden ska rastas på kvällarna, när det är 

mörkt. I en familj med barn skulle de inte vara önskvärt att bo mitt i centrum. Intervjupersonerna 

uttryckte missnöje angående parkeringsplatser, att det inte fanns tillräckligt med varken 

motorvärmarplatser, garage eller carports. Intervjupersonerna påpekar att inte bara de själva, utan 

många andra också har mer än en bil och de har inte ens motorvärmarplats för alla bilar, utan har bara 

möjlighet att få max en parkeringsplats i garage, carport eller motorvärmarplats, vilket är ett stort 

problem. Gästparkeringar är fyllda med släp, husvagnar och bilar som nästan verkar övergivna. I ett 

område var man inte ens garanterad att få en ordentlig parkeringsplats, utan det fick ansökas om. Det 

nämndes att när gatorna sandas, så borde en smal sträng lämnas så det finns möjlighet att åka spark 

då det är ett bra färdsätt under vintern. Detsamma med skoter, det borde vara tillåtet att köra skotern 

hemifrån till närmsta skoterled eftersom det exempelvis är väldigt bökigt annars med av- och 

pålastning på släp. Att bo högst upp i västra Malmberget kändes tråkigt då det är mycket entreprenörer 

som kommer till samhället för jobb som bor där. Det kändes lite mer otryggt då de inte vet alls vad det 

är för folk som bor omkring dem. 

 

Vilken service/vilka funktioner är viktiga för dig?  

De som bodde i ett område med lägenheter och de som bodde i hus, men föreställde sig bo i ett 

lägenhetsområde, ansåg att tvättstuga var viktigt även om de också ville ha egen tvättmaskin i 

boendet. Lekpark tyckte alla borde finnas, även de som själv inte hade barn. Alla intervjupersoner 

nämnde ungefär samma funktioner de tyckte var viktiga. Det som kom på tal förutom lekpark och 

tvättstuga var även grillplats, gemensam lokal/hobbyrum, sopsortering, förråd, bastu och ett fint och 

trevligt område i övrigt. Vad som var väldigt viktigt för alla var parkeringsmöjligheter. Carports borde 

åtminstone finnas tillgängligt för varje bostad, eventuellt möjlighet till garage och alla tyckte även det 

borde finnas extra parkeringar med motorvärmare. Alla ville ha gott om plats för bilar, släp, skoter, 

cyklar och liknande, då det finns mycket saker att förvara. Något som också nämndes var bra 

snöskottning och plats och upplag för all snö. Det ansågs att det ska finnas mycket plats mellan 

bostadshusen för snö, cyklar och lite allt möjligt.  
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Finns det något du vill ha närhet till från bostadsområdet? Vad bör ligga i direkt anslutning till din 

bostad? 

Återigen yttrades samma sak som intervjupersonerna ville ha närhet till, naturen. Intervjupersonerna 

ville ha nära till att promenera, åka skidor, trevliga grönområden och skoterled bland annat. Det 

påpekades också att det skulle vara bekvämt att ha relativt nära till någon affär, och de med barn ville 

ha nära till skola. Med närhet ger det större möjlighet att kunna promenera mer. Närhet generellt är 

viktigt för respondenterna, men i Gällivare är det relativt nära till det mesta, vilket är uppskattat. Två 

personer nämnde att de gärna ville ha tvättstuga i samma hus som lägenheten, och om inte annat ska 

den ligga väldigt nära. Det ska inte heller vara alltför långt till parkering, men den behöver inte ligga 

precis bredvid ingången.  

 

Vad är viktigt för dig när det kommer till utformningen av bostaden? Vad ska prioriteras? Varför? 

Det som upprepades av intervjupersonerna var öppen planlösning med rymligt kök och vardagsrum så 

att det finns möjlighet att möblera om. Nya bostäder ansågs kunna utökas i storlek, men inte alltför 

rymliga då det kan bli för dyrt. En av intervjupersonerna föredrog inte öppen planlösning då det kändes 

omysigt. Garaget är viktigt, då det ger utrymme för förvaring. Överlag är funktionell förvaring viktigt, 

det nämndes att walk-in-closet, eller ett slags förråd inne i lägenheten är betydelsefullt. Tvättstugan 

var betydande för en av personerna som bodde i villa och ett par tyckte det var essentiellt med stor, 

inglasad balkong. Respondenterna framförde också att sovrummen kunde vara lite mindre om de 

skulle minska ytorna i något rum, för att minska kostnader.  

 

Vilket rum i bostaden är viktigast för dig? Varför?  

Alla intervjupersoner hade samma åsikt om det viktigaste rummet i bostaden, och det är köket. Köket 

är viktigast eftersom det är där man är mest, lagar mat och umgås. Det är bostadens hjärta och ska 

vara stort och fräscht. Sitter köket ihop med vardagsrummet kan man ha gäster som sitter i soffan 

medan man själv arbetar i köket, lagar mat eller liknande.  

 

Hur vill du disponera ytan i bostaden? Vilka ytbehov har du? 

Alla respondenterna utom en var överens om att de vill ha stort kök och öppen, luftig planlösning 

mellan kök och vardagsrum. De yttrade att de gärna vill ha högre i tak, då det är snyggt och ger en 

härlig känsla, det ger livsglädje. Det gällde samma sak med stora fönster. Det var blandade åsikter 

angående sovrummens storlek, de skulle antingen vara lite större, eller vara ganska små då man enbart 

sover där. Intervjupersonerna uttryckte återigen att det var viktigt med mycket förvaring, gärna en 

walk-in-closet/förråd i lägenheten, och inbyggda garderober. Vad som också önskades var tvättstuga 

eller plats för tvättmaskin i badrummet. Med badrummets storlek var det också lite delade åsikter. 

Någon nämnde att hallen inte behöver vara stor, men tillräckligt stor för att man ska få plats att ta av 

sig skorna utan att trängas.  
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Vad vill du ha för utomhusmöjligheter till bostaden?  

Grillplats, lekplatser, bänkar, ”trädgårdsaktigt” så att det känns hemtrevligt skulle alla tycka om. Bor 

man längst ner får det gärna finnas en uteplats, en liten trädgård som tillhör bostaden. En rymlig och 

fin balkong eller altan ville alla ha. De ville ha ett eget utomhusutrymme, antingen som balkong, altan 

eller trädgård där de får god rymlighet med utemöbler och för vissa plats för blommor och små 

odlingar. Det yttrades om att de nya husen vid Statoil inte var attraktiva då de är för stora och inte har 

mycket utomhusutrymme för de boende, utan de nybyggda kring Tallbacka och Granbacka som är 

småskaliga och har egen ingång däremot var det då de känns mysigare och personligare. Någon 

nämnde återigen närhet till motionsmöjligheter i naturen och uttryckte hur bra terrasshus vore. Det 

finns en del terrasshus med enorma terrasser och utrymme att odla potatis och ha det som en egen 

gård, som man har i villa men sällan i lägenhet. Eftersom behoven förändras under livet är det bra att 

ha generösa utomhusmöjligheter så att det kan passa alla.  

 

Vilka aspekter är du villig att betala högre hyra för? Hur skulle du prioritera mellan ett enklare 

boende som ger mer pengar över till annat, eller ett dyrare boende som erbjuder mer kvaliteter i 

hemmet? Varför?  

Det uttrycktes att respondenterna är villiga att betala lite mer om det är nytt och fräscht i bostaden, 

men inte hur mycket mer som helst. Alla hade olika mindre detaljer de skulle kunna tänkas betala mer 

för, bland annat parkettgolv, extra fint kök, kamin, badkar, området i sig, diskmaskin/tvättmaskin, 

utsikten, mer avancerad elektronik, mer yta med mera. De var definitivt villiga att betala mer för 

carport eller garage. Alla tyckte dock det var svårt att avgöra om de var villiga att betala mer för extra 

kvaliteter, då de inte vet hur mycket dyrare det skulle vara, eftersom det beror på hur enkel eller 

exklusiv standard man räknar med, och vad som räknas som extra. Halva intervjugruppen skulle välja 

ett dyrare boende för bättre kvalitet då man är mycket i hemmet och det är viktigt att man trivs där. 

Den andra halvan kände att de hellre har ett lite enklare boende och mer pengar över till andra saker 

i livet som till exempel resor och intressen, men allt beror på hur mycket dyrare och hur mycket sämre 

standard det skulle vara. Egentligen borde normal standard redan vara tämligen nytt och fräscht 

ansågs det. Två respondenter ville nämna att deras vän på annan ort bodde i lägenhet men att 

bostadshuset och bostaden var byggt med stängd innergård och altan in mot denna så det kändes som 

att bo i hus, och att de gärna skulle bo så.  

 

Hur hög påverkandegrad i bostaden skulle du vilja ha? Skulle du föredra om det var inflyttningsklart 

eller vill du kunna styra själv? Om du vill styra själv, vad är det du vill kunna bestämma över?  

Om möjligheten gavs ville man kunna styra över tapeter, golv, vitvaror och liknande detaljer när de ska 

flytta in. Om det inte fanns några gränser skulle dem även vilja påverka planlösningen. 

Intervjupersonerna yttrade att det förmodligen inte är möjligt att i hyresrätt få bestämma särskilt 

mycket men i bostadsrätt borde det i alla fall vara möjligt att styra över mycket, om det är 

nybyggnation. Vore det möjligt att kunna styra även med hyresrätter skulle det värderas högt att kunna 
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bestämma över planlösningen. Det nämndes att det inte är nödvändigt med en flexibel och 

anpassningsbar lägenhet, eftersom man inte vill bo i samma bostad hela livet ändå, utan göra 

bostadskarriär. Respondenterna uttryckte även att det skulle vara skönt att kunna ha inflytande över 

vilken service det ska finnas i bostadshuset, till viss del. Speciellt när man blir äldre och behöver en 

annan tillgång till service och bekvämligheter. Att kunna styra över garderober och förvaring skulle 

också uppskattas, då det ibland kan vara jättedumt placerat, och ha ett litet förråd i lägenheten eller 

trapphuset som är nära, skulle vara uppskattat.  

 

Vad är din inställning till energieffektivt och miljövänligt byggande? Hur tycker du man kan bygga 

mer miljövänligt och energieffektivt?  

Intervjupersonerna tyckte att det är bra och väldigt viktigt eftersom det är ett stort problem och 

samtalsämne i dagens samhälle, men de var inte insatta i ämnet och det var därför svårt att komma 

med förslag på hur man kan bygga. De skulle gärna välja en energieffektiv och miljövänlig bostad men 

i Gällivare finns inte den valmöjligheten, man får ta den bostad man får på grund av bostadsbristen 

och kan inte påverka mycket. Det är tyvärr inte heller något man direkt tänker på när man väljer bostad 

på grund av omedvetenhet, ansågs det. De förslag på bättre byggande som nämndes var möjlighet till 

sopsortering (eventuellt krav), solceller, byggmaterial från närområdet, LED-lampor, bygga med 

hållbara material, tre-glasfönster, ordentlig isolering och bergvärme. En person kom att tänka på 

öppen spis som ger hög mysfaktor men är också en säkerhetsfaktor vid strömavbrott. Att bygga in det 

från början vore en bra idé.  

 

Hur uppfattar du bostadsläget i Gällivare idag? 

Hopplöst, hemskt, svårt, katastrof, jättedåligt var de svar som gavs av intervjupersonerna på frågan. 

Ingen tycker att bostadsläget är bra. Man måste ha stått i bostadskö i många år för att ha möjlighet att 

få en bostad, eller betala multum för att få köpa en lägenhet. När en av intervjupersonerna flyttade till 

Gällivare upplevde hon att ingen hjälpte henne och att folk utnyttjar andra när det kommer till 

bostäder. En respondent uttryckte sig ”vem är det som flyttar först om det inte finns några bostäder? 

Ja, det är ju ungdomarna, de som är framtiden.”. En annan intervjuperson uttryckte sympati för alla 

ungdomar som tvingas bo hemma hos föräldrar, och att om de skulle vilja sälja sitt hus finns det ingen 

annanstans att flytta heller.  

 

Vilken typ av bebyggelse tycker du att Gällivare behöver mer av?  

En intervjuperson anser att Gällivare behöver mer höghus, eftersom det hade varit det effektivaste på 

grund av bostadsbristen, men tycker samtidigt att bebyggelsen ska passa in i områdena. Höghus på det 

nyplanerade området Repisvaara (direkt norr om Dundret) hade exempelvis inte passat. Mer villor 

behövs då det är ett bra alternativ, äger man sin egen bostad blir man mer rädd om det, och även ett 

seniorboende vore uppskattat, med egna uteplatser. Mer lägenheter och hyresrätter, men inte genom 

höghus, skulle också behövas. Gärna småskaligt, lägenheter fast i parhus eller radhus två och två gärna 

likt de som finns på Tallbacka/Granbacka (Mellanområdet). Blandat skulle vara bra, både villaliknande 
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lägenheter och höghus var det passar. En annan tycker främst att ettor och tvåor ska byggas, och inte 

några höghus då det inte passar in i Gällivare, utan hus som är omkring tre till fyra våningar. En 

jämförelse gjordes med Tromsö, att det borde byggas likt deras struktur, småskaligt men tätt och 

funktionellt. Det är smart byggt i sluttningar med små hus. I Gällivare tycker dem att det finns för 

mycket parkering och vägar i centrum, bebyggelsen är för gles och det är likt drive-in till nästan allting.  

 

Om du fick drömma fritt, hur ser framtidens bostäder ut i Gällivare? 

Enligt intervjupersonerna ska det byggas småskaligt men eventuellt några höghus också. Eftersom 

Gällivare inte har mycket höghus och är en relativt liten ort borde den strukturen behållas. Återigen 

nämns bebyggelsen kring Tallbacka och Granbacka som ett bra exempel, speciellt Bäckåsen (se karta 

1), där man har lägenhet med egen ingång och en grön plätt där du kan grilla, och bra parkering, likt 

en villa. Respondenterna tycker att det fortfarande ska finnas en viss närhet, och framför allt närhet 

till natur och friluftsliv, kunna köra skoter på gården, ha gott om plats för bilar, släp och skotrar. Det 

föreslogs att det borde byggas fler lägenheter i centrum och villaområden utanför stadskärnan, i 

utkanterna av centrum. Det anses att centrum behöver förtätas för att det ska bli mer levande. Någon 

anser också att det ska finnas färre och smalare vägar och parkeringsplatser så det blir mer stadskänsla 

i centrum. Energisnåla hus var det endast en person som nämnde. Angående utformningen nämndes 

att det är fint med många av de äldre byggnader som finns i Gällivare, i trä, att de borde bevaras och 

att dessa ger en lantlig, mysig känsla. Respondenterna anser också att det borde blandas gammalt och 

nytt, byggas mer i naturmaterial, mer färger, stora balkonger i glas och med annorlunda former. 

 

Om du fick tänka helt fritt, vad tycker du skulle finnas på Svevia-tomten? Vad borde finnas i 

bostadsområdet?  

Alla tyckte att området låg bra till i samhället, eftersom det är nära till nästan allting; centrum, skola, 

natur, skidspår, buss, ICA och Coop till exempel. Blandad bebyggelse skulle passa på tomten, en 

respondent tyckte höghus då det behövs många bostäder, och en annan tyckte villor borde byggas då 

det passar in med områdena omkring som innehåller villor. Det föreslogs lägenhetshus med två 

våningar och parhus, eller blandat med både lite högre hus (tre till fyra våningar) och likt dem på 

Granbacka (Mellanområdet). Det föreslogs också små lägenhetshus (kring tre våningar) med en 

variation av lägenheter som kan passa olika typer av människor. Jämförelser gjordes med BoKloks 

lägenheter. Som tidigare nämnts under intervjuerna togs terrasshus upp igen, terrasshus kring fyra 

våningar med stora verandor och utsikt mot Malmberget, med terrasshus får alla bra utsikt. För 

barnfamiljer kan det även finnas mindre lägenhetshus/parhus med egen ingång.  

Angående frågan om vad som ska finnas i området hade alla liknande åsikter; det ska finnas gott om 

parkeringsplatser/carports/garage, fina grönområden och uteplatser, lekpark, grillplats, tvättstuga, 

cykelställ, bänkar, gott om plats för snö, utrymme för förvaring, gemensam lokal, bastu och gång- och 

cykelvägar.  
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Hur ser en bra fördelning ut mellan människor i bostadsområdet?  

På den här frågan hade alla samma åsikt, vilket var att det ska vara en blandad fördelning; både unga, 

barnfamiljer, pensionärer, alla åldrar och typer av människor. Det gör området lugnare men också mer 

livfullt, och det gör att det känns tryggare.  

 

Hur tar du dig helst runt i kvarteret? I Gällivare? Vilka kommunikationsmöjligheter skulle underlätta 

din vardag?  

Inom kvarteret ville intervjupersonerna promenera eller cykla på fina, rejäla stigar med utrymme för 

snöskottning, utan biltrafik. Parkering kan ligga i kanten av området. En person tyckte att det skulle 

vara möjligt att köra bil i området, just för att kunna köra fram och parkera korta stunder vid bostaden 

då det alltid behövs någon gång, för att lämna varor när man handlat till exempel.  

I Gällivare promenerar eller cyklar man gärna, men samtidigt används bil en hel del till jobbet eller 

mataffären. De som bor mer centralt använder bil mindre, och de som har lite längre avstånd använder 

bilen oftare. Gång- och cykelvägarna uppfattas vara bra i Gällivare, det finns gott om dem och man kan 

komma nästan var som helst via gång- och cykelstråken, men de skulle kunna rustas upp och även ett 

bra gång- och cykelstråk upp mot Dundret önskas. En intervjuperson säger att hen helst tar bilen om 

hen har många ärenden i centrum, och att man borde parkera på en plats och sedan promenera för 

att utföra ärendena. Men trots att det är korta avstånd i centrum tar hen bilen mellan platserna för 

ärendena, vilket är väldigt onödigt. En respondent nämner att man borde tänka in skoter och bil i 

allting, då det är dominerande färdsätt. Att få ha skotern stående på baksidan av huset vore bra, och 

att få köra direkt från bostaden till en skoterled, samt gott om parkeringar i samhället när man 

använder bil. 

Bussen utnyttjas sällan på grund av att den bristfälliga turtätheten, men skulle 

busskommunikationerna förbättras påstås att bussen skulle nyttjas oftare. Det behövs bättre 

förbindelse till bland annat flygplatsen och Dundret. Det skulle vara ett plus att ha möjligheten att ta 

bussen ifall det är jättekallt ute och bilen inte går igång på grund av att man inte har en motorvärmare.  

 

Hur vill du att din bostad och dess omgivningar ska vara utformade med avseende på klimatet i 

Gällivare?  

Detta var inget respondenterna hade tänkt på tidigare, eftersom man är van vid klimatet i Gällivare 

och har anpassat sig efter det. Efter lite eftertanke nämndes att de ville ha inglasad balkong, det 

önskades att det skulle gå att ta bort några rutor under sommaren, och även att balkongen kunde vara 

uppvärmd. Med inglasad balkong förlängs säsongen, och man slipper mygg på sommaren. En annan 

sak som poängterades var att ta hänsyn till snön, dels så de skottar ordentligt med breda gångstigar, 

att det finns plats för snöupplag, inte bygga platta tak, ha carports eller garage så man slipper sopa 

bilen hela tiden och gräva sig fram till den. Även ljus och mörker kom på tal, det är mörkt en lång tid 

under vintern men trots att snön lyser upp så finns det inte tillräckligt med ljus vilket ger en känsla av 
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otrygghet. För mycket belysning känns onödigt energimässigt. Men eftersom det är så pass ljust under 

sommarn kan man spara på belysningen då, och ha extra under vintern. Ett förslag var att ha någon 

typ av belysning med sensorer som tänds och släcks. Med mycket sol under sommaren borde det vara 

möjligt att ta vara ljuset med solceller exempelvis. 

I övrigt gavs åsikter om täthet kring fönster och dörrar, stora men bra fönster för att få in mycket ljus, 

bättre möjligheter att åka spark, golvvärme i hallen, ingång som ligger i lä och inga loftgångar. Det kom 

ett förslag om att bygga separata garage som inte behöver ligga nära bostaden, bara det finns 

möjlighet att hyra varmgarage eller parkeringsplats under tak någonstans var man kan förvara alla sina 

tillhörigheter som släp och skotrar. Bor man i Gällivare har man oftast sådana intressen.  
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5. Syntes - Vägmästaren 1 i Gällivare 
 

5.1 Vägmästaren 1 – Svevia-tomten 
 

Tomten som ska få ett konceptuellt förslag på utformning gällande område och bostäder i detta 

examensarbete har fastighetsbeteckningen Vägmästaren 1. Marken ägs av Svevia och Gällivare 

Kommun vill köpa marken, men Svevia vill inte sälja i dagsläget. Det pågår en utredning om kommunen 

ska tvångsförvärva marken eftersom det är ett attraktivt läge för bostadsbebyggelse. (Eriksson, 2015) 

Idag är tomten en industritomt, vilket den har varit länge, se bilder i bilaga 4. Dock är marken 

outnyttjad och bara en liten del av den 17 000 kvadratmeter stora tomten används. Marken norr om 

tomten ägs redan av kommunen och därför skulle fastigheten Vägmästaren kunna expanderas.  

Tomten ligger vid korsningen av Messhedsvägen och Vinbärsvägen och har bland annat 

skidspår/skogsstig, naturområde, gångvägar, busshållplats och skola/dagis i närområdet. På lite längre 

avstånd, finns storhandel, centrum, isrink, badhus och ett stort parkområde. Se bild 15.  

 

Bild 15. Karta över Gällivare som visar Vägmästaren 1 och närhet till olika funktioner. 
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5.2 Analys av samhällstrender och invånarbehov 
 

Det som kom fram från litteraturstudien angående tidigare samhällsproblem var främst att det nästan 

alltid varit bostadsbrist i Sverige. Det har även varit låg standard på bostäderna en lång tid. Förr var 

bostaden främst till för att ha någonstans att sova och laga mat, idag spenderar människorna mycket 

mer tid i sina bostäder och umgås, hemmet har blivit en viktigare punkt i en människas liv. Inför 

framtiden är bostadsbristen fortfarande ett problem och istället för låg standard kan problemet vara 

för hög standard som ger dyrare bostäder än vad många är villiga eller har råd att betala för. Även från 

intervjustudien framkom det att respondenterna tycker att flera av de nybyggda bostäderna i Gällivare 

är för dyra. Litteraturstudien visade att det i framtiden blir allt viktigare med hållbart, miljövänligt, 

energieffektivt byggande och det är kanske den största samhällstrend byggbranschen går mot. Ju fler 

bostäder som byggs, desto mindre yta finns det kvar att bygga på, och det är viktigt att tänka på vid 

nybyggnation. Det behöver tas fram spännande lösningar på bostäder som kan byggas i andra 

terränger, som i branta sluttningar exempelvis. Tidigare var det vanligaste att flytta ut till förorten i ett 

villaområde när man skaffade familj, men alltmer önskar familjer bo centralt, samtidigt som de önskar 

att fortfarande ha en viss känsla av ett villaområde med liknande möjligheter. Förtätning är bland 

annat därför en del av framtidens bostadsbyggande. I Norrbotten satsas mer på klimatanpassat 

byggande i framtiden på grund av det extrema klimatet som förekommer, främst med de stora 

mängder snö som kommer under vintern. Att anpassa byggnader utifrån platsens klimat kan vara en 

växande trend i framtiden, vilken också är en del av hållbart byggande. 

I intervjustudien framkom det vad som är viktiga aspekter för intervjupersonerna, vilka är mer specifika 

behov i jämförelse med trenderna från litteraturstudien.  Det skilde sig en del mellan respondenterna 

angående vissa aspekter, men det fanns även flera önskemål som var viktiga för alla. Det viktigaste 

rummet för alla intervjupersoner var köket, och alla ansåg även att bostadsläget i Gällivare är 

katastrofalt på grund av den stora bostadsbristen. Det önskades mycket parkeringsplatser, 

motorvärmarstolpar och helst carports, eftersom många familjer har två bilar och vintern är lång och 

kall, vilket gör att väderskydd är väsentligt. En gemensam lokal och tvättstuga var också betydelsefullt, 

men att samtidigt kunna ha tvättmaskin i hemmet. I området eftertraktades uteplatser, var man kan 

grilla, leka, umgås och ha picknick bland annat. Det som också återkom i intervjustudien var att 

bostadsområdet och husen skulle ha en villakänsla, att det ska kännas och se liknande ut som att bo i 

ett villaområde, fast det är ett område för flerbostadshus. Det nämndes att intervjupersonerna gärna 

bodde i mindre flerbostadshus, småskaligt, och att det inte passar med stora höghus i Gällivare. Något 

som flertalet gånger påpekades vara viktigt var möjligheten till en privat uteplats. 

Balkong/terrass/altan/trädgård är betydelsefullt att ha tillgång till, gärna större än vad det existerar 

idag för att det ska rymmas utemöbler och gärna inglasat så att balkongen kan nyttjas större del av 

året. Invändigt i bostaden fanns det inte lika många aspekter som var viktiga, men det som 

uppskattades var goda förvaringsmöjligheter och öppen planlösning. Hade det varit möjligt skulle 

respondenterna gärna vara med och påverka utformningen av bostaden, från planlösning till 

materialval. Kan utvecklas.  
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I tabell 1 nedan finns en sammanfattning av samhällets trender i Sverige och invånarnas önskemål 

generellt, och vilka aspekter som tagits hänsyn till vid utformningen av Vägmästaren 1. .  

Samhällets trender Invånarnas behov och önskemål 

Miljövänligt, energieffektivt Goda parkeringsmöjligheter 

Effektivare utnyttjande av ytor i området Gemensam lokal och tvättmöjligheter 

Bostäder för familjer centralt  Bra utemiljö, gott om plats 

För hög standard = dyra bostäder Småskaligt område med villakänsla 

Förtätning Stor balkong, gärna inglasad 

Anpassning efter klimatet Goda förvaringsmöjligheter 

 Öppen planlösning 

 

 

5.3 Resultat av utformningen 
 

5.3.1 Området 

 

 

Bild 16. Områdeskarta Vägmästaren 1, hämtad från ArchiCAD, skala 1:1000.  

Tabell 1. Aspekter att ta hänsyn till vid bostadsutformningen i Gällivare, sammanställning av 

litteraturstudien och intervjustudien. 
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Bild 16 visar hur fastigheten Vägmästaren 1 utformas utifrån intervjupersonernas generella önskemål 

och samhällets trender. Situationsplanen visar fyra olika flerbostadshustyper som tagits fram specifikt 

utifrån analysen. Situationsplanen visar på en konceptuell kvartersutformning. Området lutar nedåt 

mot norr och har i väster och söder två bilvägar som passerar tomten. Mot vägen i söder finns ett 

mindre bullerplank/staket för att skärma av och stänga ute ljud från biltrafiken. De horisontella linjerna 

representerar de nya höjdkurvorna. Tomten är cirka 160x105 kvadratmeter och innehåller ungefär 60 

bostäder, beroende på hur stora lägenheter som uppförs. Att enbart bygga villor där hade ej varit 

effektivt för ett sådant bra läge på tomten, även om omkringliggande områden främst består av villor. 

I det nordvästra hörnet av tomten, se bild 16, ligger ett grannskapshus för de boende i området, där 

finns bland annat tvättstuga, bastu och gemensam lokal med kök, bord och stolar som är tillgängligt 

att boka för kalas eller andra event där det behövs extra utrymme för fler personer. Innanför 

grannskapshuset placeras en lekpark där barnen kan leka ostört med bilar på behörigt avstånd, samt 

att föräldrarna kan hålla uppsikt från de flesta lägenheterna. Det framkom av intervjuerna att det inte 

var uppskattat med bilväg i området och därför ligger parkeringar och carports runt om 

bostadsområdet. Det var även viktigt att det finns gott om parkeringsplatser i området och därför har 

det placerats ut ett stort antal carports och parkeringsplatser. Det är utformat på ett funktionellt sätt 

där carport, parkering och förråd är samlat. Carportarna har rött tak i bild 16 och är kombinerade med 

förråd. Under taken till carportarna finns en blandning av olika kombinationer med parkering och 

förråd, och valmöjlighet finns för att hyra olika kombinationer, till exempel två parkeringsplatser med 

förråd eller en parkeringsplats med förråd. Då det går att kombinera parkering i carport och förråd så 

hyrs de för sig och en specifik lösning har inte tagits fram då utformningen är konceptuell och fokus 

legat på området i stort och bostadshusen. De övriga parkeringsplatserna är extra parkeringsplatser 

för de boende med motorvärmarstolpe, samt gästparkeringar. Det finns två infarter för trafik till 

området, en i nordvästra hörnet och en i sydöstra hörnet av tomten för att det inte ska bli någon större 

biltrafik in och ut i området. Gång- och cykelstråk finns det däremot i större utsträckning i området, 

eftersom det var ett önskemål av intervjupersonerna, och kommer sträcka sig runt hela området. Även 

gott om belysning finns i området, eventuellt med rörelsesensorer, för att skapa trygghet och ett 

trevligt område att vistas i. 

Eftersom intervjupersonerna önskar ett grönt och lummigt område finns det rikligt med både buskar, 

träd och blomlådor. I dagsläget finns ingen växtlighet i området så allt kommer behöva planteras nytt. 

Det finns gott om utrymme mellan husen och olika funktioner för att ge plats åt snötippar under 

vintern och breda gång- och cykelstigar kan skottas upp. Med gott om utrymme ger det också 

möjligheten att i framtiden vid tillstånd kunna köra skoter direkt från området till närmsta skoterled. 

Gles bebyggelse ger en högre tillgänglighet till grönområden och mer utrymme för uppställning av 

släpvagnar, skotrar, bilar och liknande, vilket var viktigt för respondenterna. Grillplatser och cykelställ 

finns också utplacerat i området.  

Husen längst i söder är tre och fyra våningar, de två i öster är tre våningar och husen mitt i området är 

två våningar. På det sättet får fler bostäder bättre utsikt mot Malmberget i norr. Med blandad 

bebyggelse för olika människor ges det goda förutsättningar för en ökad integration mellan 

människorna, och därför har fyra bostadshus utformats. Det finns två terrasshus som är fyra våningar, 
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två terrasshus som är tre våningar och, två vanliga trevåningshus och fem stycken tvåvåningshus som 

påminner om vanliga villor.  Det finns främst plats för tvåor och treor i standardstorlek, och eventuellt 

mindre fyror. Det finns cirka 60 bostäder i området och 40 stycken vanliga parkeringsplatser med 

motorvärmarstolpe och gästparkeringar. Det finns 72 stycken parkeringsplatser med carport, det är 

inte beräknat med utrymme för förråd, vilket gör att det med förråd i carportarna kan det bli färre 

platser än 72. Eftersom det finns gott om utrymme i området skulle antalet parkeringsplatser kunna 

utökas. Storleken på tomten har fått avgöra hur många bostäder som får plats, och 

intervjupersonernas önskemål om mycket utrymme mellan husen.  

Bostadshusen är placerade med balkonger mot nordväst på grund av att tomten sluttar nedåt mot norr 

och för att det kändes mest naturligt att vinkla husen bort från bilvägen i söder och mot utsikten i norr. 

Bostadshusen är placerade i varierande vinklar på tomten, vilket är för att ge bästa möjliga utsikt och 

ljusinsläpp för så många bostäder som möjligt. Husen spänner inte över mer än två lägenheter per 

trapphus, även det är för att förbättra ljusinsläppen och utsikten från tre väderstreck. Under 

sommaren förekommer dessutom midnattssol som lyser upp från ett norr vilket gör att det kan vara 

mysigt att sitta på balkongerna under kvällarna med utsikt och sol mot norr. 

 

 

 

 
 

Bild 17. Flygfoto över området från nordvästra hörnet.  
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5.3.2 Bostadshusen och lägenheterna 
 

Alla bostäder har balkong eller altan, och flera bostäder har även inglasad balkong då rymlig 

balkong/altan/inglasad balkong var viktigt för respondenterna. Bostadshusen har också hållits 

småskaliga med max fyra våningar för att ge ”villa-känslan” som intervjupersonerna efterfrågade i sina 

framtida bostäder. I husen finns varierande typer av lägenheter för att få en blandning av människor i 

området som kan integrera, och därmed skapa ett lugnare och tryggare område. Intervjupersonerna 

ansåg också att olika typer av bostadshus, inte bara varierande bostäder, skulle vara uppskattat i ett 

område, men att de alla samtidigt skulle ha ”villa-känslan”. För att öka den känslan och passa bättre in 

med naturen har husen träfasad, och bostäderna har i så stor utsträckning som möjligt egen ingång. 

En fördel med exempelvis parhus är att de är mer energieffektiva.  

Flerbostadshus 1 och 2 
Två av flerbostadshusen liknar varandra, skillnaden är att den ena typen är fyra våningar, se bild 27, 

och den andra är tre våningar. Vid framtagandet av dessa växte idén fram från en av 

intervjupersonerna. Med stora terrasser ges liknande möjligheter som med trädgård/altan i villa, plats 

för lek, utomhusmöbler, växtligheter och odling. Terrasserna överlappar varandra för att ge visst 

väderskydd men också för att spara på yta. Inglasad balkong önskades av intervjupersonerna, och stor 

yta, därför finns både en inglasad del och en icke inglasad del av terrassen för att kunna uppfylla allas 

behov. Trapphuset är placerat på baksidan av husen. Fönstren är stora för att ge bra ljusinsläpp och 

utsikt. Med terrasshus är det enklare att bygga olika storlekar på lägenheterna, de längst ner blir 

automatiskt större till exempel. Då området ska vara småskaligt valdes enbart två flerbostadshus till 

att ha fyra våningar.  

Bild 18. Flygfoto över östra delen av området, tvåvåningshusen och trevåningsterrasshusen.  
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Flerbostadshus 3 
Fem stycken flerbostadshus som är två våningar placerades i mitten av tomten. Varje hus innehåller 

fyra stora lägenheter, och dessa utformades för att en av bostadshustyperna verkligen skulle kännas 

som villor, se bild 28. Det är stora lägenheter med egen ingång på baksidan. Till lägenheterna på 

nedervåningen finns en stor altan, även här för att kunna uppfylla olika personers behov och få plats 

med möbler, grill och lek. Balkongerna på ovanvåningen utformades inte lika stora för att inte täcka 

altanerna på nedanvåningen, och för att variera lägenhetstyperna. Det är inte säkert att alla önskar en 

stor balkong exempelvis. Balkongerna är fortfarande stora i jämförelse med standardstorleken på en 

balkong idag i ett flerbostadshus. Det finns stora fönster för att ge bra ljusinsläpp och utsikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flerbostadshus 4 
Den fjärde typen av flerbostadshusen har tre våningar, se bild 26, eftersom de placerades i den 

sydöstra delen av tomten. Det finns två av dessa och de utformades utefter två lägenheter, det var 

alltså lägenheterna invändigt som fick bestämma utsidan. Därför placerades balkongerna på samma 

sida som hiss och trapp. Balkonger och trapplösning påminner om loftgång för att passa med 

lägenheternas ingång och placering av uteplats. Detta flerbostadshus fick också en inglasad del av 

Bild 20. Sektion över flerbostadshus 3. 

Bild 19. Sektioner över flerbostadshus 1 och 2.  
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balkongen/entrén eftersom det var en del som uppskattades av intervjupersonerna. Även här är det 

stora fönster för att ge bra ljusinsläpp och utsikt.  

 

 

Lägenheterna 
I detta konceptuella förslag har sex olika lägenheter tagits fram; två treor, två tvåor och två ettor, se 

bild 22 - 25. De lägenhetsförslag som utformats är (se bilaga 7-8): 

- Två stycken 1 r.o.k. med sovalkov, 42 resp. 48 kvm.  

- Två stycken 2 r.o.k., 57,2 resp. 70,2 kvm.  

- Två stycken 3 r.o.k., 70,2 resp. 75 kvm.   

I bild 22 visas tvåan på 57,2 kvm och trean på 70,2 kvm som ligger i flerbostadshus 4, se bild 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22. Planlösningar på en tvåa (57,2 kvm) och en trea (70,2 kvm) i ett utav bostadshusen.  

Bild 21. Sektion över flerbostadshus 4. 
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Inne i bostäderna är planlösningen öppen 

mellan kök och vardagsrum delvis för att 

öppen planlösning önskades av 

intervjupersonerna, men också för att få bättre 

ljusinsläpp. Kök och vardagsrum är placerat så 

att rummet är genomgående i lägenheten för 

att återigen få ljus och utsikt från två eller tre 

håll, se röda pilar i bild 23 till vänster, och med 

utsikt från flera håll bidrar det till villakänslan.  

 

Då även goda förvaringsutrymmen var av vikt 

för respondenterna har varje lägenhet en 

klädkammare/förråd, även ettorna. Det gör att 

de boende i en bostad har tillgång till ett 

rymligt förråd vid carporten/parkeringen samt 

ett inne i bostaden. Badrummen har utformats 

tillräckligt stora för att rymmas en tvättmaskin, 

men det kan vara valbart för dem som flyttar 

in ifall de är villiga att betala extra för det, se 

bild till vänster. Det finns också en tvättstuga i 

det gemensamma grannskapshuset tillgängligt 

för alla, därför finns valmöjligheten att enbart 

använda tvättstugan, eller att både ha egen 

tvättmaskin och kunna använda tvättstugan.  

Bostäderna har extra hög takhöjd och stora 

fönster i kök/vardagsrum, det ger ökad 

livskvalitet vid ökad rumslighet enligt 

intervjupersonerna, och även bättre 

ljusinsläpp och luftkvalitet. Bostäderna och 

bostadshusen har utformats med många raka 

linjer och enkla former för en billigare 

produktionskostnad.  

 

 

 

I övrigt är ytterväggarna bärande för att förenkla förändringar i lägenheterna, så som att till exempel 

riva/bygga till en innervägg. Husen är också byggda mer miljövänliga och mer energieffektiva, 

Bild 23. Planlösning lägenhetsförslag, 2 r.o.k. 70,2 kvm.   

Badrum 

Förråd 

Raka linjer 

Stora fönster 
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exempelvis skulle det kunna finnas FTX-system för ventilationen. Gröna tak, vilket bland annat är bra 

för avvattningen, och solceller är också något som skulle kunna användas. Fokus har inte legat på de 

tekniska detaljerna och därför syns inga tekniska lösningar i  ritningarna.  Vid utformningen har även 

självklara standardlösningar  använts, till exempel att placera badrum i anslutning till hallen. 

Standarden i bostäderna ska vara hög, men inte allt för exklusiv  för att hålla nere kostnaderna 

någorlunda.  Se bilder  24-25 nedan för fler planlösningsförslag. 

Bild 24. Planlösning lägenhetsförslag, 3 r.o.k. 75 kvm.   

Bild 25. Planlösning lägenhetsförslag, 1 r.o.k. 48 resp. 42 kvm.   
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Bild 26. Bostadshusen där lägenhetsförslag passats in, i sydöstra hörnet av tomten.  

Bild 27. Två terrasshus med fyra våningar i sydvästra hörnet av tomten. 

lägenhetsförslag passats in.  

Bild 28. Villaliknande bostadshus med två våningar, i mitten av tomten.  
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5.4 Verktyg för applicering  
 

För att få ett verktyg som kan verka som hjälpmedel för Gällivare kommun vid framtida planering och 

bostadsbyggande har en checklista tagits fram. Denna visar en bild av vad som är viktiga aspekter för 

Gällivare kommuns invånare baserat på intervjustudien samt hur inriktningen ser ut för Sveriges 

samhälle i framtiden gällande bostadsbyggande. Checklistan riktas ej in på enbart kvarteret 

Vägmästaren 1 ”Svevia-tomten” utan har ett större perspektiv som visar generellt vad som kan följas 

och faktorer att tänka på vid bostadsbyggande i Gällivare kommuns tätort.  

5.4.1 Checklista 
 

o Småskalig bebyggelse (känslan av ett villaområde, egen ingång) 
o Integration och tillgänglighet (social hållbarhet, tillgängligt för alla, tryggt, bra belysning) 
o Närhet till rekreation (natur, skidspår, gång- och cykelstråk, grönområden, grillplatser m.m.)  
o Goda parkeringsmöjligheter (garage, carport, motorvärmarplats, plats för släp, skoter, cykel 

m.m.)  
o Goda förutsättningar för alternativa transportmedel (utrymme för spark, skidspår, cykel, gång, 

tillstånd att köra skoter från hemmet till närmsta skoterled, högre turtäthet för kollektivtrafik, 

hantering av snö)  
o Flera faciliteter i bostadsområdet (tvättstuga, gemensam lokal, bastu, förråd, sopsortering, 

snöskottning) 
o Öppen planlösning (men möjlighet att sluta igen mellan vardagsrum och kök, flexibelt) 
o Möjlighet till påverkan i bostadens utformning (planlösning, materialval, placering av 

garderober, vitvaror m.m.) 
o Många förvaringsmöjligheter (funktionell) 
o Rumskvaliteter (stora fönster, högre i tak, rumslighet, öppen spis/kamin) 
o Energieffektivt, hållbart byggande, klimatanpassat (och öka medvetenheten hos boende genom 

upplysning) 
o Yteffektivt 
o Hög standard på köket  
o Privat balkong/altan/terrass/trädgård (inglasat med möjlighet att ta bort rutor) 
o Områden med uthyrningsbara garage för släp, skotrar, extra bilar m.m. (ej nödvändigtvis i 

anslutning till bostadsområdet) 
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6. Diskussion och analys 
6.1 Metod 
 

Arbetsprocessen har varit iterativ. Till att börja med gjordes en projektplan som under arbetets gång 

har reviderats. Litteraturstudien påbörjades snabbt men tog lång tid då det gick mycket tid till att söka 

och läsa igenom litteratur samt bena ut exakt vad examensarbetet skulle behandla. Under uppstarten 

av examensarbetet var problemformuleringen en betydande del för fortsatt arbete. Avgränsningarna 

har varit rimliga för detta arbete med avseende på dess syfte.  

Ett platsbesök utfördes för att få en god uppfattning om områdets storlek och möjligheter. De olika 

delarna av examensarbetet överlappade varandra till viss del under arbetets gång, rapporten 

påbörjades innan litteraturstudien var färdig, och så även planering av intervjustudien. När 

intervjustudien var igång påbörjades även skissering på bostäder med Sofie Rynbäcks examensarbete, 

litteraturstudien samt de vid tillfället genomförda intervjuerna som grund.  

Litteraturstudien hade kunnat förbättras genom att göra fler sökningar tidigt och via rätt databaser. 

Det var svårt att hitta forskning om framtidens bostäder, istället användes populärvetenskapliga 

artiklar och byggföretag och deras framtidsvisioner för att sammanställa en uppfattning om vad 

trenden är inför framtiden. Utifrån dessa är det relativt tydligt vad framtidens bostäder kommer att 

riktas mot; bland annat industriellt byggande, 3D-skrivare för byggbranschen, hållbart, miljövänligt och 

energieffektivt. Med både en litteraturstudie och kvalitativ forskningsintervju kunde insikt fås inte bara 

om samhällets tendenser och utmaningar utan också invånarnas behov och önskemål. Det var viktigt 

för att få två perspektiv och inte bara exempelvis invånarnas behov och önskemål.  

Utformning av intervjufrågorna tog många omarbetningar, och de hade förmodligen kunnat bearbetas 

än mer. Litteratur lästes för att veta hur en kvalitativ forskningsintervju skulle utföras. Fler frågor hade 

kunnat ställas om utformningen invändigt i bostaden, men tillräcklig information framkom vid 

intervjuerna för att få en uppfattning om önskad planlösning. Det var även svårt att hitta 

intervjupersoner, så flera av de som blev intervjuade var bekantas bekanta. Vid transkriberingen av 

intervjuerna skrevs inte exakta formuleringar ut, utan skrevs i skriftspråk och sammanfattades. Detta 

gör att en viss tolkning av intervjuerna gjorts när de transkriberades och kan vara en mindre felkälla.   

6.2 Intervjuer 
 

Några av intervjuerna hölls i ett konferensrum på Gällivare kommun, men de flesta hölls hemma hos 

intervjupersonerna. De intervjuer som hölls i konferensrummet tog omkring 30 minuter, medan de 

andra blev mer utdragna. Att bli intervjuad på hemmaplan kan kännas mer bekvämt och avslappnat, 

som en konversation, vilket kan ha gjort att de hade lättare att tänka efter och svara på frågorna. Men 

oavsett var intervjuerna hölls så hade alla intervjupersoner svårt att tänka brett utan gränser - alla var 

väldigt realistiska och hade ibland svårt att komma på svar. Därför fick de ibland hjälp på traven med 

exempel eller djupare förklaring av frågan, men med försök att vara objektiv. När en person är på 
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intervju och får frågor ställd till sig är det lätt att tappa tankeförmågan och fasta i sitt tankesätt, vilket 

var en av anledningarna till att flera intervjuer hölls på hemmaplan. 

I flertalet utav frågorna hade de flesta av intervjupersonerna liknande åsikter, framför allt att köket var 

det viktigaste rummet, att de gärna har inglasad balkong, att de ville bo nära naturområde/friluftsliv 

och att bra parkeringsmöjligheter, carports och motorvärmarplatser, var viktiga faktorer. De flesta 

tyckte också att det ska byggas mer småskalig bebyggelse i Gällivare, bland annat parhus och mindre 

flerbostadshus, likt nybebyggelsen på Bäckåsen och Granbacka. Detta stämmer även bra överens med 

resultatet i Sofie Rynbäcks examensarbete. Alla var också överens om att bostadsläget i Gällivare är 

katastrofalt, och alla utom en skulle vilja ha öppen planlösning i sin bostad. 

Något som noterades var att flera också svarade på vad de trodde andra skulle vilja ha. Frågorna som 

ställdes syftade till att intervjupersonen skulle berätta om sina behov och önskemål, men de tänkte 

ofta på andra också. Exempelvis på frågan vad de tycker är viktigt att det finns i området, svarade några 

som inte ens hade barn att en lekpark vore bra om det fanns. När jag i början av intervjuerna frågade 

om vad som är det bästa och sämsta med deras bostad, var det många som började prata om området 

och inte själva bostaden invändigt. På flertalet utav svaren verkade många inte ha en stark uppfattning 

om hur de ville ha invändigt i bostaden.  

6.3 Utformningen 
 

När det gäller utformningen av bostäderna och husen, var det svårt att vara helt objektiv. Personliga 

åsikter ville gärna påverka bostadsutformningen även om de stundtals stämde bra in med 

intervjupersonernas åsikter. Mest hänsyn togs till intervjupersonernas önskemål om bostäder vid 

utformningen, och mindre hänsyn togs till vad litteraturstudien visat, även om den också spelade in. 

Det är också enbart en trea och en tvåa som är placerade i ett utav flerbostadshusen som är utformat 

i området. Resterande fyra planlösningar är enbart förslag och är inte garanterade att passa in i något 

utav bostadshusen.  De planlösningar som är placerade i flerbostadshus 4 är tvåan på 57,2 kvm och 

trean på 70,2 kvm. 

De framtagna flerbostadshusen och lägenheterna är utformade efter vad som önskas generellt inom 

Gällivare, och kan placeras på fler områden än Vägmästaren. Det var en svår uppgift att utforma 

området på grund av tomtens höjdskillnader och mikroläge i samhället. Marken lutar nedåt mot norr, 

och söder och väster om tomten låg två bilvägar. Då det främst önskades småskalig bebyggelse var det 

svårt att placera ut bostadshus i en bra riktning. Naturligt vill man placera flest fönster och balkonger 

mot söder, men också placera dem mot den bästa utsikten. Med hus i olika höjder gäller det att placera 

dem så de inte skuggar varandra för mycket. I slutändan hade det blivit konstigt att placera de högsta 

husen i norr på tomten med balkongsidorna mot söder, det hade försämrat solinsläpp och framförallt 

utsikt för de som skulle bo på de första våningarna. Att placera husen så de följde terrängen kändes 

mest naturligt i detta fall. Hade hela tomten fyllts ut så att marken varit jämn i höjd med bilvägen i 

söder hade det varit en annan situation, men då hade det krävts igenfyllning på 5-6 meter i norra delen 

av tomten. På grund av den komplexa terrängen som försvårade utformningen har mycket fokus legat 

på utsikt och ljusinsläpp, och att maximera de faktorerna. Vid utformning av planlösningarna har även 
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sedvanliga aspekter tagits i beaktning, som att till exempel placera badrummet intill hallen och inte 

med badrumsingången rakt ut mot köket.  

Resultatet av utformningen hade kunnat vidareutvecklas och förbättras ytterligare, framför allt 

flerbostadshus 4. Flerbostadshusen 1,2 och 3 har enbart en yttre utformning och var därför lättare att 

utforma för att uppnå en bättre utsida. Det som försvårade utformningen med flerbostadshusen var 

att trapp och hiss skulle få plats. Alla lägenheter skulle få känslan av att ha egen ingång och att ha 

rymlig balkong. Då detta var viktig krockade det dock lite eftersom ingång och balkong placerades på 

samma sida i flerbostadshus 4. Lägenheterna är enbart principer och behöver genomarbetas till en 

mer slutgiltig version. Men med det hela området i stort är jag nöjd, även om många detaljer hade 

behövts förbättras. Utformningen på området, bostadshusen och lägenheterna bedöms vara rimlig 

med avseende på vad som kom fram i intervjustudien och litteraturstudien. Utformningen av 

flerbostadshusen fick anpassas en del efter områdets topografi och mikroläge, men främst har 

disponeringen av husen i området anpassats till bland annat ljusinsläpp och utsikt. Förslagen på 

flerbostadshusen ska även passa i de flesta områdena i samhället då jag utgått från vad 

intervjupersonerna önskat i en bostad och ett område generellt, inte enbart specifikt för tomten 

Vägmästaren.    

6.4 Egen reflektion 
 

Jag är själv uppvuxen i Gällivare tätort och har mycket erfarenhet om hur folk vill bo, vilka kvaliteter 

som finns, hur människor rör sig i samhället, hur områden ser ut m.m. Området Vägmästaren och 

områdena i närheten har passerats många gånger under uppväxten och är därför en välbekant del av 

samhället. Därför har det varit svårt att vara helt objektiv, men det har också varit en fördel då jag 

vetat vad som kan vara viktigt att tänka på, till exempel klimatet och den snöhantering som krävs, som 

inte behöver beaktas på samma sätt i södra Sverige.  

Den egna uppfattningen och erfarenheten om vad Gällivareborna vill ha i eller till sina bostäder och 

bostadsområdet stämmer bra med vad intervjustudien visade. Gällivarebor vill gärna ha en stor och 

privat uteplats, antingen som balkong, altan, trädgård eller liknande, oavsett om de bor i flerfamiljshus 

eller småhus. En del får gärna vara inglasad också för att kunna bruka uteplatsen tidigare på våren, 

senare på hösten och även under sommaren när det kan vara mycket mygg.  

De som bor i flerfamiljshus vill ofta ha många av de fördelar som kommer med att äga en tomt med 

villa, bland annat mycket förvaringsutrymmen både i bostaden och utanför i form av förråd.  Detta 

gäller även förvaring i form av garage. Många kommuninvånare har ett aktivt friluftsliv och kan äga 

mycket utrustning som behöver utrymme; olika typer av skidor, cyklar, fiskespön, vandringsutrustning 

m.m. Många invånare kan också ha både släp, två bilar, skotrar, husvagn m.m. som de vill ha plats för. 

Det är framför allt vanligt med två bilar, och på grund av den långa vintern är det viktigt med garage 

allra helst, men annars carport eller motorvärmarstolpe för båda bilarna. Att få plats med detta på en 

egen villatomt är inga problem, men ska det tillskapas nya flerbostadshus med två parkeringsplatser 

per bostad är det svårare. Dels med utrymmet som krävs för alla parkeringsplatserna, men också för 

att vi människor snarare bör minska bilåkandet till förmån för alternativa transportsätt. Det finns dock 



57 
 

delade meningar om Gällivare ska anpassas efter hur dagsläget ser ut vad gäller bilanvändningen, eller 

om kommunen ska satsa på att minska bilanvändningen genom att minska tillgången till 

parkeringsplatser bland annat. Det har alltid funnits gott om parkeringsplatser i tätorten och breda 

vägar där det finns utrymme att fickparkera. Många av invånarna är vana att kunna ta bilen från affär 

till affär och parkera direkt utanför, och att bryta ett sådant mönster kan vara svårt. Därför skulle en 

bra lösning kunna vara att minska antalet parkeringar, och på så sätt tvinga folk att promenera lite 

längre, cykla eller åka buss. Mindre parkeringar är ett måste framför allt i centrum för att det ska kunna 

förtätas. Ytorna i centrum kan optimeras för att få en bättre och tydligare stadskänsla, bland annat 

med smalare vägar och mer utrymme för gång/cykel/skidor/spark. För att folk fortfarande ska kunna 

ha skoter, släp eller annat trots att de bor i en lägenhet i centrum skulle kommunen kunna skapa 

områden med enbart garage som de hyr ut. Enligt min uppfattning finns det många som skulle vara 

väldigt intresserad av den möjligheten, att kunna hyra ett garage, även om det inte är i direkt 

anslutning till bostaden. Bland annat av dem som äger en eller flera skotrar. Då skulle ett 

garageområde lämpligen kunna ligga i närheten av en skoterled till exempel, för att man enkelt ska 

kunna ta sig ut med skotern utan att behöva lasta den på ett släp och köra den till en led. Dessa 

garageområden bör dock inte vara alltför stora för att de inte ska kännas otrygga, och inte heller ligga 

alltför avskilt då stöldrisken kan öka. Snöhanteringen är förstås också en viktig del i det hela som måste 

hanteras, då stora ytor behövs för snöupplag. Men i ett samhälle som Gällivare med vinter stor del av 

året gäller det att inte se till exempel snön som ett problem, utan som en möjlighet att ta tillvara på, 

exempelvis genom att skapa skidspår var det normalt sett inte skulle funnits.  

På vintern är det dock inte bara snön att ta hänsyn till, utan med årstiden kommer även kyla och 

mörker. För att Gällivareborna ska vilja vistas ute och känna sig trygga framför allt i sitt eget 

bostadsområde är det otroligt viktigt med god belysning. De mörkaste månaderna under vintern kan 

vara tunga för många och det är extra viktigt att vistas ute och få absorbera det lilla dagsljus som är 

möjligt samt frisk luft. Därför måste det kännas tryggt ute, och bra belysning skapar större trygghet. 

Kostnaden för att ha igång all belysning större delen av dygnet kan vara ett problem, men då det råder 

motsatta förhållanden under sommaren med ljus dygnet runt borde kommunen kunna spara på 

strömmen istället. Belysning med rörelsesensorer inom vissa området skulle också kunna vara ett 

alternativ, för att dra ned på kostnaderna. På grund av kylan vill de flesta invånarna ha garage som 

nämnt tidigare, motorvärmare som minst. Rymlig hall är uppskattat av många då vinterkläderna tar 

stor plats, och även golvvärme i hallen då mycket snö dras med in med skorna och blöter ned.  

Precis som det framkom i intervjustudien är den egna uppfattningen att många invånare önskar bo i 

småskalig bebyggelse, gärna med egen ingång och uteplats för att få känslan av att bo i en villa trots 

att det är ett flerfamiljshus. I takt med att Malmberget avvecklas kommer LKAB tillsammans med 

kommunen att ta tillvara på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att flytta husen från 

Malmberget och placera dem på ny plats med likvärdig miljö, till exempel med gles struktur. De husen 

som ska bevaras har precis den karaktären som många efterfrågar; det är stora flerfamiljshus med få 

antal lägenheter per byggnad – villakänslan. Dessa bostäder är väldigt eftertraktade då det är stora 

lägenheter ofta med egen ingång, billigare hyra, mer snickarglädje och avvikande former. I 

litteraturstudien framkom det att många äldre hus förr revs istället för att renoveras, vilket är synd då 
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dessa hus är väldigt attraktiva idag. Det är därför ett mycket bra beslut att bevara och flytta hus från 

Malmberget, istället för att riva dem. Idag byggs inte denna typ av hus heller vilket gör att det är extra 

viktigt att bevara dem. På grund av bostadsbristen som finns både i Gällivare och resten av Sverige är 

det väsentligt att bygga mycket bostäder och på kort tid. Byggprocessen förkortas och allt fler 

standardiserade lösningar tas fram, även för att kunna få en lägre produktionskostnad. Därför får 

nyproduktion inte samma karaktär som de äldre husen har, utan det blir mer raka linjer och ”lådor” 

som sätts ihop, en väldigt upprepande känsla. När Miljonprogrammet implementerades lyckades man 

råda bot på den bostadsbristen som fanns, men det blev alldeles för mycket upprepning i form och 

placering i de områden som bebyggdes vilket inte var attraktivt – och lämnade därför tomma bostäder. 

Ännu ett miljonprogram för att lösa bostadsbristen som råder nu är troligen därför inte rätt väg att gå, 

utan viktiga parametrar som gör bostäderna och bostadsområdena attraktiva får inte negligeras.  

Litteraturstudien visade att det väldigt länge varit låg standard på bostäderna i Sverige, men i dagsläget 

har bostadsbyggarna kommit ikapp och standarden är betydligt högre än vad den var förr. Den låga 

standarden var ett problem tidigare men nu är standarden nästan för hög ibland, eftersom det ger 

dyrare bostäder, så dyra att vissa inte har råd med en standardbostad. För att då få ned priserna på 

lägenheter, utan att behöva försämra standarden, byggs lägenheter i mindre storlek istället. Hög 

standard på bostäderna är uppskattat, men i många fall är det flera invånare i Gällivare åtminstone 

som hellre skulle dra ned lite på standarden till förmån för en större bostad till samma pris. I Gällivare 

är de flesta vana vid att ha mycket utrymme, och man vill gärna ha det i bostaden också.  Just därför 

är också den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen väldigt eftertraktad som bostäder, då de har 

lägre hyra men är fortfarande stora och har mer än tillräcklig standard, då de flesta av dessa bostäder 

har renoverats upp. I Sverige har vi nu också väldigt hög teknisk standard i våra bostäder med bland 

annat appar i telefonerna som kan styra alla olika apparater, detta kommer troligtvis utvecklas ännu 

mer allt eftersom.  

Människor blir idag alltmer medvetna om miljön och hur mycket vi människor påverkar den, men 

många vet fortfarande inte riktigt hur de kan gå tillväga för att ”dra sitt strå till lasset”. Ett förslag som 

framkom vid intervjuerna var att göra invånarna mer medvetna vid inflyttning till en bostad och kanske 

även under tiden de bor där. Det kan handla om sopsortering (och att man som exploatör gör det 

enkelt att sopsortera), hur exploatören använt byggtekniska lösningar för att göra huset mer 

miljövänligt, hur de som flyttar in kan hjälpa till, spara energi m.m.  

Socialt sett så finns det tendenser till att köket återigen är på väg att bli platsen i bostaden där man 

umgås, framför allt eftersom det nu är vanligast att köket och vardagsrummet sitter ihop. Öppen 

planlösning är väldigt uppskattat då det blir lättare att umgås. Någon kan stå i köket och laga mat 

medan en annan kan sitta i soffan vid TV:n, samtidigt som man fortfarande kan ha en konversation.  

Det verkar också som att fler umgås i köket eftersom TV-tittandet verkar minska. Många tittar numera 

serier och program på surfplattan eller på TV:n i sovrummet, när man själv känner för det, istället för 

att sätta sig ned framför TV:n i vardagsrummet en specifik tid för att titta ett program.  

 



59 
 

7. Slutsatser 
 

De största problemen historiskt sett, enligt litteraturstudien, vad gäller bostadsbyggandet i Sverige har 

varit bostadsbrist och bristande/låg standard på bostäderna. Under nästan varje decennium var det 

bostadsbrist på ett eller annat sätt, och genom historien var standarden låg länge även om den hela 

tiden förbättrades. Idag är standarden på bostäder i Sverige mycket bättre, men ibland kanske för bra, 

då det skapar dyrare bostäder med förhöjd standard. Detta påpekades av intervjupersonerna, att 

priset på mycket nybyggnation är för dyrt. Bostadsbristen däremot finns kvar i många utav Sveriges 

städer. Framför allt är bostadsbristen stor i Gällivare, vilket är en stor utmaning då det inte bara saknas 

bostäder utan även måste byggas nya bostäder till de som tvingas flytta från Malmberget på grund av 

gruvbrytningen. Det behövs nya bostäder snabbt, men samma misstag som gjordes med 

miljonprogrammet måste undvikas. Kvantitet för inte gå före kvalitet. Nya bostäder och 

bostadsområden som byggs måste också vara attraktiva, annars kan bostäderna stå tomma istället. 

Slutsatsen från intervjustudien är att vilken bebyggelse som främst önskas mer av i Gällivare är 

småskaligt, lägenhetshus med villakänsla. Parkeringsmöjligheter är väldigt viktigt och att det ska finnas 

gott om carports, garage och motorvärmarstolpar. Närhet till natur och rekreationsområden är 

eftertraktat och även gott om utomhusmöjligheter och förvaring i bostadsområdet. Balkong och egen 

uteplats var önskvärt, gärna inglasat också för att förlänga säsongen. Även en öppen planlösning samt 

bra, fräscht och funktionellt kök var viktigt.  

 

Just nu byggs det en blandad typ av bebyggelse i Gällivare, det finns planer för både villor och 

lägenhetshus i samma skalor som befintliga byggnader. De nybyggda lägenheter som finns kring 

Granbacka som många av intervjupersonerna nämnde som ett exempel på bra nybebyggelse, har 

byggts av LKAB. Från intervjuerna var det ganska tydligt att de flesta föredrar den typen av bebyggelse 

som LKAB bygger, och som även skulle kunna jämföras med Skanska och IKEAs samarbete BoKloks 

koncept. BoKlok bygger rätt typ av bostäder som invånarna vill ha enligt intervjuerna och Sofie 

Rynbäcks examensarbete, därför skulle Gällivare kommun kunna ta hjälp av BoKlok vid nybyggnad. 

Tittar man på Gällivare idag så finns redan mycket av denna typ av bebyggelse, exempel på områden 

är Granbacka och Bäckåsen på Mellanområdet, Rallarrosen och Fjällnäs i Gällivare, Puoitakvägen, 

Krokvägen och övre Malmberget i Malmberget. Med avseende på detta är Gällivare på rätt spår med 

vad som byggs. Utöver detta behövs det förstås lite mer storskalig bebyggelse också för att kunna 

förtäta, det kan inte enbart byggas en typ av bebyggelse i hela kommunen, utan variation är 

nödvändigt för att det ska finnas något som passar alla.  

Överlag var metoden med litteratur- och intervjustudie lämplig till viss del.  Fullständigt optimal var 

den inte för att ta fram framtidens bostäder, främst på grund av intervjustudien. Den gav inte lika bra 

resultat som var önskat. En bra bild framkom av hur Gällivareborna vill bo, vad som är viktigt i 

bostadsområdet och bostaden, men det var egentligen mest för dagsläget. Det var svårt för 

intervjupersonerna att tänka utveckling längre fram i tiden och öppna upp sig för att tänka större. Det 

kan ha berott på intervjufrågorna men oavsett blev det inte riktigt som det var tänkt. Resultatet är 

rimligt men har inte lika stor innovationshöjd inför framtiden som önskats. En avgränsning gjordes i 
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tiden, med framtidens bostäder fram till ungefär år 2032. Bostäderna hinner möjligtvis inte förändras 

radikalt till dess. För att få en bättre uppfattning om framtidens boende i Gällivare hade både en större 

litteraturstudie och större intervjustudie kunnat göras för att få ett mer omfattande underlag.  

Trots allt så besvaras frågeställningen som ställdes i början av arbetet även om utformningen och 

svaren från intervjuerna inte är så futuristiska som var förväntat. Den första frågan besvaras genom 

utformningen av Svevia-tomten, den andra frågan besvaras genom litteraturstudien och den tredje 

besvaras genom intervjustudien.  
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8. Fortsatta studier  

 

Detta examensarbete har behandlat ett ämne som är både relevant och viktigt i Gällivare kommun, på 

grund av samhällsomvandlingen och bristen på bostäder. Det skulle på grund av detta kunna forskas 

vidare mycket inom ämnet, specifikt inom Gällivare kommun. Eftersom det inte bara är bostäder som 

påverkas av samhällsomvandlingen utan också kultur, verksamheter och infrastruktur bland annat, är 

även det något som kan studeras vidare. Förslagsvis skulle fortsatta studier kunna vara: 

 Forskning om hållbar stadsutveckling för Gällivare och Malmberget. 

 Fortsättning på detta examensarbete, med beräkningar på energieffektivitet, konstruktion och 

ekonomi. 

 En större, mer omfattande intervju med många fler frågor och många fler intervjupersoner i 

samhället. 

 Mer forskning om framtidens bostäder, i hela Sverige, inte bara Gällivare och Malmberget. 

 Forskning och planering för kultur, göra Gällivare mer attraktivt, utemiljö, infrastruktur och 

verksamheter som sporthall, badhus, parkeringsmöjligheter.  
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Bilaga 1 – Gällivare kommun riktlinjer 
 

RIKTLINJER FÖR KLIMATANPASSAD OCH LEVANDE UTOMHUSMILJÖ  

- Planering och byggande ska bidra till en blandad bebyggelse och blandade funktioner, till 

minskade barriärer samt närhet och öppenhet så att fler människor rör sig och vistas i de 

offentliga rummen.  

- Planering och byggande ska eftersträva flexibla byggnader och lokaler.  

- Planering och byggande ska bidra till attraktiva mötesplatser för olika grupper.  

- Planering och byggande ska bidra till ett gott mikroklimat hela året.  

- Jämställdhet ska genomsyra och belysas i alla delar av planering och byggande. 

-  Prioriterad och differentierad snöhantering i olika delar av tätorten ska eftersträvas för att 

bidra till en tillgänglig, jämställd och trygg stad.  

- Kommunen ska eftersträva att i tidiga planeringsskeden skapa möjlighet för konst i det 

offentliga rummet.  

- Kommunen ska ta fram en plan för gröna, vita och blå strukturer som bland annat identifierar 

viktiga rekreationsområden. Vid planering och byggande ska viktiga rekreationsområden 

beaktas. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER  

- Trafikanter som promenerar, cyklar och använder spark, skidor, skoter eller kollektiva 

färdmedel ska prioriteras i planering, byggande samt vid drift och underhåll i trafiksystemet.  

- Gång- och cykelvägar och stråk för oskyddade trafikanter ska utformas så att de skapar säkra 

miljöer för barn.  

- Gång- och cykelvägar och stråk för oskyddade trafikanter ska utformas så att de är 

tillgängliga för alla.  

- Planering och byggande ska minska trafikens barriärverkan.  

- Kommunen ska ta fram en trafikstrategi som omfattar alla trafikslag.  

- Kommunen ska beakta en möjlig utveckling av dubbelspår och en utökad kapacitet för flyget. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBARA LIVSMILJÖER  

- För att skapa förutsättningar för biologisk mångfald ska gröna kilar och sammanhängande 

natur bibehållas vid exploatering. Särskilt viktiga strandområden ska skyddas från 

exploatering.  

- Kommunens skogsmark ska brukas så att biologisk mångfald utvecklas och mark för det 

rörliga friluftslivet garanteras. Värdefull virkesproduktion ska samtidigt upprätthållas på lång 

sikt.  

- Ny bebyggelse ska, så långt som möjligt, anslutas till en gemensam lösning för avloppsrening.  

- Planering och byggande av nya bostäder ska ske med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet avseende buller, trafiksäkerhet, vibrationer, åtkomst för räddningstjänsten och risk 

för farligt gods samt ett förändrat klimat.  

- Vattentäkterna vid Linaälven och Harrträsket ska skyddas för att säkerställa 

dricksvattentillgången.  

- Områden för idrott, kultur och rekreation bör finnas i nära anslutning till bostäder och 

arbetsplatser.  

- Planering ska möjliggöra för goda kommunikationer mellan viktiga målpunkter för aktivitet.  
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- Kommunen ska möjliggöra för olika typer av aktiviteter i det offentliga rummet som hanterar 

kommunens mångfald. Nya byggnader för aktiviteter ska möjliggöra samverkan och 

samnyttjande. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR EXPLOATERING  

- Byggande av bostäder bör ske enligt prioriteringsordningen.  

- Det ska alltid finnas en markreserv för nya företag och bostäder i tätorten.  

- Ny bebyggelse ska ske med höga krav på byggteknik och miljö- anpassade, lokala lösningar. 

Den tekniska infrastrukturen ska anpassas till ett förändrat klimat.  

- Vid upprättande av utvecklingsplaner och/eller planprogram ska riktlinjer tas fram för 

exploateringsgrad, grönsläpp, mångfald i boende samt hur ny bebyggelse ska anpassas till 

terrängförhållanden, översvämningsrisker och andra förutsättningar på plats.  

- Nyetableringar och upprustningar av områden ska ske samordnat mellan olika tekniker 

exempelvis genom samförläggning.  

- Inom nya bostadsområden bör tillgänglighet till barnsomsorg och skolor beaktas.  

- Utvecklingen av perifera handelsområden får inte ske på bekostnad av centrumhandeln. 

Kommunen ska ta fram en strategi för centrumhandeln.  

- Kommunen ska ta fram en plan för flytt och lokalisering av kulturhistoriska byggnader i 

Malmberget.  

- Kommunen ska ta fram en avvecklingsplan för Västra Malmberget. 

(Gällivare kommun, 2014)  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Allmänt 

Kön: 

Ålder:    

Familjekonstellation:  
 

Hur och var bor du idag? Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? 

Varför har du valt den bostad du har idag? Vad är det bästa med din bostad? Vad är det sämsta? 

Hur har dina behov och levnadsmönster ändrats sedan du flyttade in i bostaden? Har 

familjesituationen förändrats? (Finns det något i ditt nuvarande boende som du gärna hade 

förändrat sedan din situation förändrats?) 

Bostadsområdet 

Beskriv hur ditt bostadsområde ser ut; vad är bra och vad är mindre bra? 

Vilken service/vilka funktioner är viktiga för dig?  

Finns det något som du vill ha närhet till från bostadsområdet? Vad bör ligga i direkt anslutning till 

din bostad? Vad kan finnas tillgängligt sett till Gällivare tätort? 

Bostaden 

Vad är viktigt för dig när det kommer till utformningen av bostaden? (Vad ska prioriteras? Varför?) 

Vilket rum i bostaden är viktigast för dig? (Varför?)  

Hur vill du disponera ytan i bostaden? Vilka ytbehov har du? 

Vad vill du ha för utomhusmöjligheter till bostaden?  

Vilka aspekter är du villig att betala högre hyra för? Hur skulle du prioritera mellan ett enklare 

boende som ger mer pengar över till annat, eller ett dyrare boende som erbjuder mer kvaliteter i 

hemmet? Varför? 

Utformning 
Hur hög påverkandegrad i bostaden skulle du vilja ha? Skulle du föredra om det var ”inflyttningsklart” 

eller vill du kunna styra själv? Om du vill styra själv, vad är det du vill kunna bestämma över? 

Vad är din inställning till energieffektivt och miljövänligt byggande? Hur tycker du man kan bygga 

mer miljövänligt och energieffektivt? 

Gällivare 
Hur uppfattar du bostadsläget i Gällivare idag?  

Vilken typ av bebyggelse tycker du att Gällivare behöver mer av? Vilken typ av funktioner?  

Om du fick drömma fritt, hur ser framtidens bostäder ut i Gällivare? 

Vägmästaren 1 

Om du fick tänka helt fritt, vad tycker du skulle finnas på Svevia-tomten?  

Vad borde finnas i bostadsområdet?  

Hur ser en bra fördelning ut mellan olika människor i bostadsområdet?  

Hur tar du dig helst runt i kvarteret? I Gällivare? Vilka kommunikationsmöjligheter skulle underlätta 

din vardag? 

Hur vill du att din bostad och dess omgivningar ska vara utformade med avseende på klimatet i 

Gällivare? 
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Bilaga 3 – Intervjuer 
Presentation av intervjupersoner 
 

Intervjuperson 1: Kvinna, 20 år, bor med föräldrar men har pojkvän, bor på området mittemot 

”Lövberga” i Malmberget i en 3:a, bott där hela livet.  

Intervjuperson 2: Kvinna, 28 år, gift med två barn men ska separera, bor på Rallarrosen i en 4:a sen 2 

år.  

Intervjuperson 3: Kvinna 31 år + man 32 år, gifta, bor mitt i centrala Gällivare i en 4:a sen 1 år tillbaka.  

Intervjuperson 4: Kvinna 54 år, gift med två utflyttade barn, bor i villa på Övre heden sen 25 år.  

Intervjuperson 5: Man 50 år + kvinna 45 år, sambos med fyra barn, bor i hyrt radhus i övre Malmberget 

sen 9 år. 

Intervjuperson 6: Man 64 år + kvinna 62 år, gifta med ett utflyttat barn, bor i villa på Mellanområdet 

sen 32 år. 

Intervjuperson 7: Kvinna 24 år, bor med föräldrar i ett radhus på Heden sen 1,5 år efter flytt från Luleå.  

Sammanfattning fråga 1  
 

Varför har du valt den bostad du har idag? Vad är det bästa med din bostad? Vad är det sämsta? 

Intervjuperson 1: Har inte riktigt valt den bostaden då jag bor med föräldrar. Det bästa är att bostad 

ligger centralt men ändå en liten bit bort, inte mitt i smeten. Nära till natur, Tippsta, skidspår och så 

vidare. Inne i bostaden är det bästa den öppna planlösningen, man har plats att göra saker och möblera 

om. Det sämsta är att den inte är så stor (kring 70-75 kvadratmeter) med en relativt dyr hyra och att 

Top Bostäder inte satsar någonting på bostäderna och området eftersom det ändå ska bort så 

småningom.  

Intervjuperson 2: Vi bodde i en 3:a först men valde att byta till en 4:a eftersom vi väntade ett till barn. 

Det bästa med den är att det är en bottenvåning, och stor, den är på 105 kvadratmeter och har två 

toaletter, och även området är bra. Det sämsta är att katter springer fritt, och in i lägenheter och kissar 

i sandlådor och djur springer hur som helst. Det är inte bästa standarden i lägenheten heller, efter 

mycket tjat har den blivit repad, men det är så pass dyr hyra så det borde inte krävas så mycket tjat.  

Intervjuperson 3: Vi har inte direkt valt, utan det var det enda vi kunde få till rimligt pris. Det bästa är 

att det är nära till jobbet, nära till stan och Vassara träsk så vi kan gå ut med hunden, och vi har bra 

med utrymme när föräldrar eller kompisar kommer och hälsar på. Men det sämsta är också storleken, 

och osäkerheten om priserna kommer att behållas eller ska sjunka i värde.  

Intervjuperson 4: Varför vi valt bostaden är ju på grund av läget, det är fint område och nära till allt. 

Det är ju det bästa med bostaden, att det är centralt och det är gångavstånd till det mesta. Sen också 

bostaden, den är i trä och bra material och sådant. Det sämsta.. jag kommer som inte på något sämsta.  
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Intervjuperson 5: Vi behövde större när vi skulle flytta helt enkelt. Det sämsta är att det ska rivas och 

att det är lägenhetsstandard. Det bästa är att det är bra hyra för ytan, vi betalar för 120 kvadrat, men 

vi har ju 180, tack vare källaren. Sen är det som att vi bor i ett eget, vi har ju altan och så. 

Intervjuperson 6: Vi valde den för att vi väntade barn, vi bodde i 2 rum och kök och ville ha ett hus. Det 

bästa är att vi har garage och plats för två bilar och att man kan gå ut utan att bli sedd av allt för många 

grannar, det är en liten frihetskänsla, man kan göra mer vad man vill. Man har sitt eget och får klippa 

gräs, sitta ute och fika och sola, skotta snö. Det sämsta är att det är stort för två personer, mycket att 

hålla efter när man börjar bli äldre, men just nu finns det väl ingen annanstans att bo så.  

Intervjuperson 7: Jag har inte valt den, jag har för lite kötid och poäng för att få hyra en egen lägenhet 

och har inte råd att köpa en. Det bästa är att bostaden ligger centralt, det är nära nästan överallt. Det 

är ganska bra planlösning, den är stor och alla får plats, man går inte på varandras tår hela tiden. Det 

sämsta är att bo med mamma och pappa när man är 24. Jag har rum i källaren och har ingen egen 

ingång, det är inge kul att behöva klampa förbi deras sovrum på kvällen/natten.  

Sammanfattning fråga 2   
 

Hur har dina behov och levnadsmönster ändrats sedan du flyttade in i bostaden? Har 

familjesituationen förändrats? Om den har det, finns det något som du gärna hade förändrat sedan 

din situation förändrats?  

Intervjuperson 1: Rätt svårt att svara på, jag vill ju flytta hemifrån och stå på egna ben. Jag har ju 

pojkvän som jag vill flytta ihop med och kunna planera eget.  

Intervjuperson 2: Ja vi har ju fått ett till barn, och så ville vi ha större. Men våra behov har inte direkt 

förändrats. 

Intervjuperson 3: Nja, vi har skaffat hund och då får man tänka på att man ska gå ut med hunden och 

så. Men annars har det inte ändrats så mycket.  

Intervjuperson 4: När vi flyttade hit hade vi ju inga barn, så det förändrades ju, och även hund har vi 

skaffat. Nu har barnen flyttat söderut för att plugga så nu är vi själva igen. Men i villa har man den 

flexibiliteten, att kunna göra större och mindre och greja på ganska mycket, och det är ju bra när 

situationen ändras hela tiden. Nu ska vi börja ha uthyrning här istället och håller på och förändrar och 

delar upp huset.  

Intervjuperson 5: Vi väntade ju sista barnet när vi flyttade in, för att vi behövde större. Vi har tre barn 

tillsammans och det sista året har min pojke bott här på heltid (mannen). Då gjorde vi om källarrummet 

till hans, så vi har ju som sex rum och kök. Barnen har fått lite större behov av kompisar och så. Men 

när vi vet att det ska rivas så småningom är det inte riktigt någon idé att lägga pengar på att göra 

förändringar.   

Intervjuperson 6: Ja vi behöver inte ha så såhär stort sen vårat barn har flyttat ut. Sen han flyttade ut 

hade jag velat ha en helrenovering, då hade jag trivts, men det är ändå för stort för bara oss två.  
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Intervjuperson 7: Jag har bott själv i 3 år och att sen behöva flytta hem till mamma och pappa igen, det 

är riktigt jobbigt. Man har ju blivit lite mer ordentlig, när jag bodde själv hade jag ju egna regler, nu 

måste jag följa mina föräldrars regler. Jag hade velat ha egen ingång så det är lite mer eget, det hade 

varit det bästa, då hade jag som haft en egen lägenhet i källaren nästan.  

Sammanfattning fråga 3 
 

Beskriv hur ditt bostadsområde ser ut; vad är bra och mindre bra?  

Intervjuperson 1: Det är ju ett vanligt område, det mesta finns, finns inte direkt något att klaga på. Fast 

det finns väl inget heller som är sådär ”wow” i området. Det hade varit bra om det fanns fler 

motorvärmarplatser, vi har två bilar och bara en plats, det är inte så kul när det är minus 30 att inte ha 

någon motorvärmare. Så det hade varit väldigt bra. Nu kan man bara få en plats, och de flesta har ju 

mer än en bil. Området känns tryggt, det är inte sådär en massa fester, stölder och sånt som man hör 

i andra områden. Men det är ganska blandade åldrar och det tror jag är bra, att det inte bara är ett 

ungdomsgäng till exempel, det gör det nog tryggare.  

Intervjuperson 2: Det är jättebra att det bara är bottenvåning och ovanvåning, skönt att det inte är 

några höghus, och det är bra att det är lägre hus med två dörrar på varje sida. Det är mysigt, jag är 

inget fan av höghus. Det är familjevänligt område som ligger lite avskilt och med skidspår nära. Det 

som är dåligt förutom det med djur som springer omkring är att det är fruktansvärt dåligt med 

parkeringsplatser. Det finns garage och motorvärmarplatser och några få gästparkeringar som alltid är 

fulla med släp, husvagnar, bilar som aldrig flyttas och liknande, det är helt omöjligt om folk ska komma 

och hälsa på eller om man kanske har två bilar. Man är inte ens garanterad en plats när man flyttar in 

på området utan man får ansöka om plats, man får inte ha två platser heller, man får bara en. 

Intervjuperson 3:  Det är ett lugnt område, nära överallt. Det är nära till natur och nära till stan, både 

och, det är det bästa. Man kan gå härifrån direkt till Dundret, det finns skidspår nära, nära till 

tågstation. Området känns tryggt, men i och med att det är mitt i stan och man ska ut sent på kvällen 

med hunden kanske och det är mörkt kan det kännas lite otryggt, det kan vara en del fylla och sånt 

där. Skulle man ha barn skulle det inte kännas som att vi ville bo här riktigt, utan kanske kring 

Mariaskolan eller Heden, det är inte lika mycket bilar och fyllor. Ett område känns tryggt om det inte 

är så stora vägar, och det gör mycket vilket folk som bor i området.  

Intervjuperson 4: Bostadsområdet är fantastiskt bra, det finns en liten park med träd och skola nära 

och det är så bra utsikt, vi har egen gräsmatta och allt. Det är lugnt och trivsamt men samtidigt livfullt 

med skolan nära. Det är ett kanonområde. Det är lite svårare att komma på något dåligt med området 

eller mindre bra. Det enda jag kan komma på är att när de sandar gatorna så borde de lämna en liten 

sträng som man kan köra spark på, sparken är ju ett väldigt bra färdsätt och kommunikationsmedel i 

ett samhälle som Gällivare. Samma med skoterleder, det är bökigt, man ska köra på släpet, köra iväg 

till leden, lasta av och hålla på sådär, så det vore också ett alternativ, att man kunde få köra skotern ut 

till skoterleden eller till skogen, det är ju inte så långt härifrån. Det är två saker man skulle vilja förändra.  

Intervjuperson 5: Det som var bra att det är egen tomt och egen ingång. Nu är det inte så mycket 

vanligt folk som bor här, det är mest entreprenörer som bor här tillfälligt för jobb. Nu är det nästan 
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som en byggplats här, det är staket och byggbilar och man vet inte riktigt vad det är för folk som bor 

här längre, det har varit lite inbrott och så och det har man inte hört om tidigare.  

Intervjuperson 6: Det är ett lugnt område, det är nära till mycket, affär, skola. Det här området är nog 

bland de bästa som finns i Gällivare. Det ligger lite mittemellan allting, centralt men ändå en bit ifrån. 

Det finns mycket stigar här nära och skidspår, och när vårt barn bodde hemma kunde han ta skotern 

direkt härifrån i princip. Men nu när Malmberget flyttas hamnar vi väl lite på utkanten känns det som, 

förut var detta området som en mittpunkt. Men vi har inget negativt att säga om området, vi trivs och 

har jättefina grannar, jag vet inte om jag hade velat bo nån annan stans, jo andra sidan i så fall.  

Intervjuperson 7: Det är ett riktigt familjekvarter, mycket barnfamiljer så det är ju lugnt. Det är radhus 

mot varann, man bor så nära inpå grannarna och det kan vara lite störigt ibland. Men annars är det 

väldigt lugnt område och det är bra, och det är inte mycket trafik heller det är skönt. Det finns inte 

grillplats och lekpark längre, de har tagit bort det och jag vet inte om det kommer byggas upp. Annars 

måste man ju gå till sandviken nästan om man vill grilla eller så, det finns som inget på området att 

göra ute. Men alla har ju sin egen gård så.   

Sammanfattning fråga 4 
 

Vilken service/vilka funktioner är viktiga för dig?  

Intervjuperson 1: Tvättstuga tycker jag är jättebra, man kanskwe inte har plats med det i lägenheten 

eller råd med det. Sophus tycker jag också är viktigt, så att man kan sortera. Lekpark är ju trevligt även 

om det inte är något jag tänker på. Det är också bra med rymliga förråd oh hobbyrum, vi har ganska så 

mycket grejer. Även cykelrum och något liknande som kan utnyttja ifall man kanske behöver måla 

något eller så.  

Intervjuperson 2: En fräsch lekpark, den vi har nu håller på att rasa ihop. Ett fint område i övrigt, med 

mycket gräs och var man bara kan sitta och vara. Tvättstuga tycker jag också är viktigt att det finns, 

och det är även bra om det finns en gemensam lokal man kan hyra.   

Intervjuperson 3: Man vill kunna gå ut och äta i närheten. Det hade varit bra om det fanns ett 

hobbyrum typ vars man kan valla skidorna, det är bra med grillplats. Vi som personer behöver inte så 

mycket, men carport och garage hade vi velat ha, det är viktigt. I det här området är det så mycket folk 

som kan sitta och titta på en när man är på grillplatsen, det är väldigt offentligt uteplatserna och det 

är inte så kul. 

Intervjuperson 4: Om man tänker villa som vi bor i så är det utrymme, man har så mycket grejer idag 

som behöver plats, släp, bilar, skoter, husvagn, cyklar. Man skulle kanske vilja ha möjligheten att kunna 

ställa grejer på båda sidor om huset, tomterna är lite små. Och samma med snön, var ska man sätta 

snön? Många har inte plats att skotta snön någonstans på sig egen tomt, så det borde finnas mycket 

plats för det. Därför borde man inte bygga för tight, utan att man har svängutrymme, snöutrymme, 

plats för cyklar. I ett hyreshus behövs det också mycket space, det är samma där, att man inte borde 

bygga för tight, utan så det får plats med snö och alla grejer.  
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Intervjuperson 5: Det är snöskottning, tvättstuga och sånt. Vi har egen tvättstuga men det är skönt att 

det finns en tvättstuga att nyttja när man tvättar mattor och större grejer. Parkering har vi gott om, vi 

har mycket plats. Det viktiga är lite trafik. Vi tittade på en femma på Bäckåsen eller Myråsen eller 

Granbacka, blandar ihop dom där. Den var jättefin, men det fanns dåliga parkeringsmöjligheter och jag 

vet inte hur det var med förrådsutrymmen heller. Man vill ju ha plats för skotrar och motorcyklar och 

bilar.  

Intervjuperson 6: Det har börjat komma in många yngre i området, barnfamiljer. Det är breda gator 

här och en lekpark och det är jättebra för barnen, de kan spela hockey på gatan och liknande. Det som 

är viktigt i området ifall vi bodde i lägenhet att det finns så man kan ha en liten grillplats, och tvättstuga 

och bastu i samma hus som lägenheten, så man inte behöver gå ute. Parkering, de flesta har ju två 

bilar idag, som vi, och då vill man ha två parkeringsplatser. Bor man centralt kanske man inte har 

samma behov av bil utan promenerar mer, men jag skulle nog ändå vilja ha bil. Carport är jätteviktigt, 

speciellt om man bott i hus med garage och är van vid det och ska flytta till lägenhet. För oss lite äldre 

är det också viktigt att det finns hiss om man bor högre upp. Bor man längst ner eller med hiss kan man 

bo hemma längre när man blir äldre, och det gör mycket. Området ska vara lummigt och med 

grillplatser och sådant så man inte behöver ta sig så långt för att ha det trevligt utomhus bara.  

Intervjuperson 7: Tvättstuga när man bor i lägenhet, det är ett måste, man har ju inte alltid det i 

lägenheten. Lekparker är ju också bra, det finns ju alltid barnfamiljer och då är det viktigt så de inte 

behöver söka sig till en lekpark längre bort. Grillplats, eftersom man inte får grilla på balkongen så vill 

man ju kunna grilla på sommaren. Carport tycker jag också, och bra parkeringsplatser! På vinter får de 

ju inte plats, alla ställer sina bilar efter vägen. De flesta har ju mer än två bilar så ordentligt med 

carports och motorvärmarplatser.  

Sammanfattning fråga 5 
 

Finns det något du vill ha närhet till från bostadsområdet? Vad bör ligga i direkt anslutning till din 

bostad? 

Intervjuperson 1: Naturen! Det tycker jag är jätteskönt, så kan man gå ut och promenera och åka skidor 

och ja, vara i naturen och något grönområde, så det inte känns som att man är mitt i betongen. Men 

det är också skönt att kanske ha någon liten affär nära.  

Intervjuperson 2: Jag gillar som vi har nu, att det är nära till skidspår. Det hade gärna fått gå en godkänd 

skoterled nära också. Det är alltid skönt att ha nära till skolor och dagis. I Gällivare ligger allt ganska 

nära. 

Intervjuperson 3: Restaurang vill jag ha (mannen) nära som sagt, och butik så man kan handla något 

litet. Och naturen som sagt, att kunna komma fort ut, och framför allt när vi har hund.  

Intervjuperson 4: Ja det är ju att det ligger hyfsat centralt, så att man kan gå överallt och inte behöver 

ta bilen, utan gå till jobbet, affären, centrum, sjukhus. Nära till natur, och kunna rasta hunden nånstans. 

Hund är så vanligt idag och är ju en del av familjen, så då vill man ha nära ut och att det finns grönparker 

och områden och inte massa vägar som man kan trilla ut på. Grönområden är jätteviktigt.  
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Intervjuperson 5: Skola är väl det viktigaste. Flyttar vi så vill vi bo nära skola.  

Intervjuperson 6: När man bor i hus med bil så behöver jag inte bo så nära affären, för då kan jag ta 

bilen. Men om jag flyttar till lägenhet så vill jag ha så nära som möjligt till det mesta. Helst skulle jag 

bo så det är lite nära till naturen så man kan gå ut och promenera. Det är roligt om det finns något typ 

av lusthus, grillkåtor som de boende får nyttja, gemensamma ytor. En kvinna vi känner i Gävle, har 

ingången från gatan och när man går ut från vardagsrummet har de som en altan och det är som ett 

slutet kvarter, en innergård som är lummig med grillplats och gemensamma grejer, som bara är till för 

de boende.  

Intervjuperson 7: Jag vill ha nära typ till sandviken, så man kan gå och promenera nånstans, men jag 

vill samtidigt ha ganska nära till stan. Jag vill bo centralt så man inte måste ta bilen överallt. Nära till 

buss, men här går det ju typ inga bussar så. Parkering gör inget om det är en liten bit ifrån, bara inte 

jättelångt, men förråd kan ju vara bra att ha ganska nära, det är ofta mycket saker man har där. Och 

om inte tvättstugan är i huset vill man ha det nära, så det inte är långt att springa emellan.  

Sammanfattning fråga 6 
 

Vad är viktigt för dig när det kommer till utformningen av bostaden? Vad ska prioriteras? Varför? 

Intervjuperson 1: Öppna planlösningar, det är fint. Då kan man göra om så mycket, lessnar man på att 

ha tv-bänken på ett ställe kan man möblera om allt så det känns som en ny lägenhet nästan. Och stort 

kök gillar jag, för jag gillar att baka och laga mat… Fina bänkar och sånt också i köket.  

Intervjuperson 2: Jag tycker man kan göra lite större bostäder, men samtidigt tänka på att inte bara 

göra för stora bostäder för att det inte är alla som har råd med en fyra på hundra kvadrat för 14 000:- 

i månaden, det tycker jag är väldigt viktigt. 

Intervjuperson 3: Jag tycker inte om sådana där moderna lägenheter när det är så öppet. Det är ju bra 

med öppen planlösning men jag gillar inte när man kommer in i bostaden och så är det allt på en gång, 

köket, hall, sovrum, vardagsrum.. det är så omysigt (kvinnan). Men det tycker jag om, när det är öppet, 

men jag vill ändå ha funktionellt och inte för stort (mannen). Balkong är viktigt, stor, inglasad där man 

kan sitta ute.  

Intervjuperson 4: Kök och tvättstuga tycker jag är jätteviktigt, att det finns plats. Köket är ju hjärtat i 

hemmet, hur mycket är man inte i köket och lagar mat och umgås. Sen är garaget också viktigt, man 

förvarar mycket där genom livet och det är som ett skräputrymme som man behöver.  

Intervjuperson 5: Garaget. Vi är ju vana med goda förvaringsmöjligheter, förråd och skrubbar. Här har 

vi så mycket utrymme och det kommer vi ju säkert inte få om vi måste flytta till en ny lägenhet, man 

är lite bortskämd med de här bostäderna. Husen är lite gamla och slitna men man får mycket på sidan 

om. Det är lite onödigt med för högt i tak och luftigt, öppet mellan vardagsrum och kök javisst det gillar 

vi, men kanske inte så mycket på höjden. Men eftersom vi är så många så är det viktiga för oss mycket 

förvaringsutrymmen. Sovrummet skulle kunna vara lite mindre, där sover man ju bara. 
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Intervjuperson 6: I lägenhet skulle jag vilja ha ett stort kök, för köket är samlingsplatsen. Det får gärna 

vara lite öppet mot vardagsrummet också. Det ska vara bra med garderober. Sen beror det på vad man 

har för fritidsintressen, är man naturmänniska och har skidor, skoter, släpvagn och liknande, var ska 

man sätta sånt om man inte har utrymme. Så det är viktigt med mycket förråd om man behöver det. 

Det beror ju på.  

Intervjuperson 7: Öppen planlösning, sen är det skitviktigt med förvaring och garderober. Stor toa vill 

jag ha, så man får plats att duscha. Öppet. Man vill ju ha typ en walk-in-closet, som ett förråd i 

lägenheten. 

Sammanfattning fråga 7 
 

Vilket rum i bostaden är viktigast för dig? Varför?  

Intervjuperson 1: Det är ju köket, det är ju där man umgås mest… ja kök och vardagsrum, eftersom det 

är där man är mest helt enkelt.  

Intervjuperson 2: Köket är viktigast för mig, för det är jag som ska stå och laga mat.. Nä, men man är 

ju väldigt mycket i köket, när man lagat mat eller när man har besök. Jag tycker det ska vara fint och 

fräscht i köket eftersom man spenderar väldigt mycket tid där. 

Intervjuperson 3: Köket, för man tillbringar så mycket tid i köket. Det här köket är mörkt och lite trångt 

och för fyrkantigt, jag skadar mig på vassa hörn hela tiden. Det ska vara bra luft i sovrummet, här är 

det inte så bra och det är viktigt.  

Intervjuperson 4: Ja det är ju köket återigen, det är ju mitt centrum. Köket ska vara stort och härligt 

och ha plats för folk och matlagning, och lek och barn och allt möjligt. 

Intervjuperson 5: Vardagsrum och kök. Vårat kök är väldigt litet nu men vi skulle vilja ha det större, 

köket är viktigast. Nu är vi mer i vardagsrummet för att vi inte får plats i köket, men helst skulle vi vilja 

ha ett stort kök. Garaget är också viktigt.  

Intervjuperson 6: Köket, det är som att man trivs bäst i köket. Alla sitter runt bordet och man pular på 

i köket och har kontakt med andra, det är där man är mest.  

Intervjuperson 7: Köket, för där är man ju mest. Det ska vara fräscht, kök och matdel ska sitta ihop med 

vardagsrummet. Då om nån är och hälsar på kan man greja i köket medan de sitter i soffan. Det ska 

vara stort och fint. 

Sammanfattning fråga 8 
 

Hur vill du disponera ytan i bostaden? Vilka ytbehov har du? 

Intervjuperson 1: Stort kök som sagt, badrummet kan vara lite mindre så har jag hellre lite större 

sovrum. En stor balkong när man bor i lägenhet, så man får den där uteplatsen, en liten i alla fall. Nåt 

sånt kanske. Sen vill jag ha bra med förvaringsutrymmen, garderober som är som en hel vägg sådär 
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kanske, och även en separat förråd från lägenheten var man kan ha cyklar, skidor och sånt. Typ en hel 

länga med förråd utomhus, eller om man har carport så att förrådet sitter ihop med det.  

Intervjuperson 2: Jag hade velat ha ganska stort kök och vardagsrum och gärna öppet mellan de två, 

det tycker jag är fint, men då ska det finnas utrymme att möblera också, så man inte behöver tränga 

ihop allt på en liten yta. Sen får det gärna vara någorlunda stora sovrum, de behöver inte vara jättesmå 

och inte jättestora men sådär lagom. Jag har hellre som ett förråd, en walk-in-closet än garderober. 

Jag hatar garderober, de är så fula och är i vägen. Det är okej om de är inbyggda, fina garderober, men 

inte annars. Jag tycker det är skönt att ha ett ganska stort förråd i lägenheten. Jag skulle också vilja ha 

egen tvättmaskin, om toan är tillräckligt stor förstås. Jag tycker det är bra att kunna kombinera 

tvättstuga och egen tvättmaskin, ifall det händer en olycka på natten till exempel så kan man bara 

slänga in det i tvätten hemma. 

Intervjuperson 3: Just nu har vi inte så stora ytbehov. Vi har mycket onödiga ytor just nu, vi skulle vilja 

ha lite mindre. Men skulle man skaffa barn skulle det vara annorlunda. Vi har ganska mycket grejer, 

förrådet är inte så stort men det är proppfullt. Inbyggda garderober skulle vara bra, och det ska vara 

funktionella förvaringsutrymmen, det är väldigt viktigt så man inte behöver köpa en massa extra 

möbler för förvaring. Hallen behöver inte vara jättestor, men man kunna ta av sig skorna utan att 

behöva trängas. Det är snyggt och skönt med högt i tak (mannen). Jag tycker det är omysigt och jag 

känner mig så liten, så vi är lite oense där (kvinnan).  

Intervjuperson 4: Återigen köket, att det har stort utrymme. Sen är tvättstugan en sån del, men idag 

kanske man inte vill ha det i bostad, utan på sidan om, ett gemensamt tvättutrymme. Men köket är 

viktigt. Och förråd och garderobsutrymmen är också jätteviktigt såklart, vi har mycket grejer och med 

åren växer grejerna. Vi har ju öppen planlösning så vi föredrar ju det, och sen att man har lite utsikt, så 

man kan se Dundret och solen och sånt, och högt i tak gör på nåt sätt att det känns härligt att leva, 

även om det kanske inte är så energisnålt. Men jag tror som människa att man mår bra av att ha lite 

högt i tak, det är något speciellt. Och samma med stora fönster, och att det är tre-glasfönster, rejäla 

fönster är ju ganska viktigt här med klimatet.  

Intervjuperson 5: Rummen behöver inte vara stora, mindre sovrum men stort kök och lite större 

vardagsrum. När barnen var mindre kunde de sitta här i vardagsrummet på en matta och leka, för man 

vill vara vars alla andra är. Så sovrummen behöver inte vara stora. Det är ju härligt med stor toa men 

det är inte lika viktigt.   

Intervjuperson 6: Sovrum behöver inte vara stort, mycket garderober men sen inte så mycket plats. 

Men köket och allrum eller vardagsrum ska vara lite större, och luftigt.  

Intervjuperson 7: Köket och vardagsrum ska vara riktigt stort, ha ordentligt med plats. Ett av 

sovrummen ska vara lite större, inte så man bara får plats med en säng där inne. Toan tycker jag också 

ska vara rymlig, man har mycket att förvara och det är inte så lätt att sätta upp hyllor så då har man 

fristående skåp som tar plats. Och med vardagsrummet och köket, det ska vara stort, har man mycket 

folk vill jag inte att några ska behöva sitta i ett rum och några i ett annat. Men alla sovrum behöver 

inte vara stora, men ett i alla fall.  
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Sammanfattning fråga 9 
 

Vad vill du ha för utomhusmöjligheter till bostaden?  

Intervjuperson 1: En grillplats där man kan samlas, lekplatser, att det finns lite buskar och sånt där så 

det blir lite trädgårdsstuk och hemtrevligt. Balkong vill man ju ha så man kan sitta och sola och fika, 

behöver inte vara jättestort.  De som bor längst ner skulle kunna ha lite mer som en egen trädgård 

med staket.  

Intervjuperson 2: Jag skulle ju vilja ha en liten gräsplätt, som är ens egna där man kan göra vad man 

vill, ha utemöbler, sola eller vad man vill. 

Intervjuperson 3: Vi skulle gärna ha altan också, om inte balkong, det hade varit trevligt. Annars vet jag 

inte. Det hade varit skoj med pool men det är ju inte så rimligt kanske. Skulle vi haft barn hade det varit 

viktigare med mer utrymme utomhus, lekplats och sånt. Men en gemensam hundgård hade inte varit 

dumt, våran hund går jättebra ihop med andra hundar. Här finns det inte så mycket sånt.  

Intervjuperson 4: Fick man välja fritt så skulle det vara vatten naturligtvis, och utsikten och att det finns 

space och man får se träd, stora träd. Gärna att det finns lekplats och så att det inte är så stökigt i 

området. Återigen att det motionsmöjligheter, så man lätt kommer ut i skidspåren eller ut att springa 

eller köra skoter. Vi har en altan men vi använder mest skogen som man vistas i. Men bodde man i 

hyreshus vill man ju ha dom möjligheterna, med grillplats och liknande. Vi har ju redan det inbyggt i 

huset med altan och gräsmatta, så man tänker inte på det. Men det är trevligt med stor altan. 

Terrasshus finns det ju en del där de har jättestora terrasser bara för att kunna odla potatis och ha det 

där som en egen gård, som man har i villa men sällan i lägenhet. Det är ju så snyggt när man kommer 

och kör och ser de där terrasserna med enorma blomsterarrangemang, men vi är ju sådär att vi tycker 

ju om att kunna pyssla med lite gröngrejer, så att skapa ett sånt utrymme när man bygger nya bostäder, 

det är ju väldigt bra tänkt. Så att man har det där utrymmet att kunna odla och ha blommor och sitta 

ute och fika och sånt. Behoven förändras ju under ett liv, och det är bra att tänka på att det ska kunna 

passa alla.  

Intervjuperson 5: En stor balkong eller altan vill vi ha. Bord och stolar ska få plats. Det beror lite på var 

man flyttar också, men man vill ha en egen uteplats. Skulle föredra sånadär hus som är på 

Tallbacka/Granbacka, den modellen av hus är bra, lite småskaligt. De höga husen vid Statoil tycker jag 

inte riktigt om. Det vore bra att bygga sådär som det är på Tallbacka och Granbacka.  

Intervjuperson 6: Ja balkong i söderläge helst, så man får eftermiddags- och kvällssolen. Den ska vara 

så pass stor så man kan ha bord och stolar, och även ha plats för att odla lite grann, blommor och örter, 

dill och persilja och sånt.   

Intervjuperson 7: Balkong vill man ju ha, ganska stor så man får plats med en soffa och kan sitta ute på 

sommarn. Det går ju inte på vintern så då vill man passa på under sommarn. Sen en grillplats så man 

kan vara några stycken och käka och så. Bor man på bottenvåningen är det ju fint med balkongdörr så 

att man kan gå ut direkt på gården, typ som på Fjällnäs, där har de ju som en egen gård.  
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Sammanfattning fråga 10 
 

Vilka aspekter är du villig att betala högre hyra för? Hur skulle du prioritera mellan ett enklare 

boende som ger mer pengar över till annat, eller ett dyrare boende som erbjuder mer kvaliteter i 

hemmet? Varför?  

Intervjuperson 1: Om det är nytt och fräscht, då kan jag betala högre hyra, då ska det ju inte finnas 

något att klaga på. Och är bostaden som ens drömboende kan man ju tänka sig att betala mer förstås. 

Jag skulle också kunna tänka mig betala mer för saker som ingår så som carport, motorvärmare. Stort 

kök med arbetsbänkar, kanske kamin det skulle vara mysigt. Jag skulle nog välja ett dyrare boende 

eftersom man är hemma så pass mycket, man bor ju där och allt händer där. Man kan spara pengar i 

så fall om man vill resa eller så.  

Intervjuperson 2: Det är ju om den är fräsch och repad, och även storleksmässigt, som jag kan tänkas 

betala mer för. Men det finns ju gränser för vad man vill betala. Men en lägenhet med normal standard 

och kanske parkettgolv i alla rum, det gör mycket och det hade jag lätt kunnat betala lite mer för. Det 

är svårt, innerst inne vill nog många ha ett dyrare boende som ger mer, det känns mer som ett hem. 

Det beror väl lite på hur man är som person. I ett enklare boende, jag hade säkert kunnat bo där, men 

jag hade säkert inte trivts lika bra med allting i själva boendet. När man stör sig på saker i hemmet vill 

man ju oftast åka därifrån också. 

Intervjuperson 3: Egentligen inget.. eller jag vet inte. Jag skulle vilja ha diskmaskin och tvättmaskin i 

alla fall, och att det är fräscht. Hellre betala mer för att det är fräscht, det är jätteviktigt. Men att det 

är fräscht borde ju vara en självklarhet. Badkar skulle vi vilja ha! Eget garage och carport skulle vi betala 

för, kanske bastu.. det beror lite på hur mycket mer. Just nu skulle jag kunna ta ett enklare boende 

(mannen). Men jag skulle nog hellre betala lite mer för ett bättre (kvinnan). Det beror ju på hur mycket 

sämre standard eller hur mycket dyrare det är, så det är jättesvårt att säga.  

Intervjuperson 4: Utsikten är en sån, men också att det är fina och vackra saker i huset. Nytt kök, att 

det är lite exklusivare saker, mer avancerad elektronik och såna saker, och framför allt utsikten. Plus 

att området i sig gör väldigt mycket, var det är beläget någonstans. Jag skulle prioritera ett enklare 

boende som ger mer pengar över till annat, därför att fritiden och att göra saker också är jätteviktigt, 

resa och vara ute och åka skidor, skoter, åka på husvagnssemester. Det finns så mycket annat att göra 

i livet, bostaden är ju inte hela ens liv. Så hellre enklare boende.  

Intervjuperson 5: Det är väl flera. Om man tar de där nya LKAB-byggnaderna, de har ju bastu.. men att 

bygga det kostar inte så mycket, det är ju försumbart. Där är man ju villig att betala lite extra för högre 

kvalitet. Men frågan är ju, vad är ”extra”? Det är så dyrt att bygga idag och det är därför det inte byggs, 

den där nya standardtrean med standardprylar kostar ju 10 000:- i månaden, och lägger man till bastu 

i byggkostnaden.. det är ju nästan försumbart. Grundkostnaden är ju så dyr så det drar ju iväg. Så det 

där lilla extra, tja.. det är ju garage i så fall. Vi skulle nog prioritera en högre standard, men frågan är 

om vi skulle vilja betala extra för det, det skulle vi kanske inte. Med nybyggt så är det ju alltid fräscht 

ändå, så även om det är enklare standard men nybyggt skulle det gå. Jo, vi skulle nog ha lite enklare 

och större hellre.  
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Intervjuperson 6: Det skulle ju såklart vara roligt att ha nytt och fräscht, men det är inte så noga, vi 

skulle nog inte vilja betala för att det är jättenytt, det behöver inte vara det. Det kostar nog mycket 

ändå, och vi har inte så mycket pengar när vi går i pension så. Det skulle i så fall vara carport, och förråd 

i samband med det, det borde vara prio här egentligen. Vi skulle hellre ha ett billigare boende och mer 

pengar till annat. Våran kompis i Gävle har det så att man inte tänker på att man bor i lägenhet, hon 

har altan och en gräsplätt och ett litet förråd för trädgårdsmöbler, det känns som att man bor i hus 

nästan men det är mindre.  

Intervjuperson 7: Är den nybyggd och fräsch är man ju villig att betala mer, och jag hade lätt kunnat 

betala för carport. Det är så mycket snö här så man vill gärna slippa att gå och skotta och sopa på 

morgonen. Om det är stort också hade jag kunnat betala mer. Jag hade nog kunnat betala mer för ett 

bättre boende än det enkla som ger mer pengar till annat, jag vill ändå bo så att jag är nöjd och trivs. 

Det är värt att satsa, jag vill inte betala multum förstås, men hellre betala lite mer så att man får ett 

fräscht boende än att man själv ska behöva börja renovera.  

Sammanfattning fråga 11 
 

Hur hög påverkandegrad i bostaden skulle du vilja ha? Skulle du föredra om det var inflyttningsklart 

eller vill du kunna styra själv? Om du vill styra själv, vad är det du vill kunna bestämma över?  

Intervjuperson 1: Hellre att man kan styra själv, välja tapeter och sånt småfix. Ofta är det ju inte ens 

egen stil när man flyttar in till en lägenhet och då skulle det vara skönt att kunna välja lite innan. Om 

man fick skulle jag gärna bestämma typ allt såklart, golv och tapeter, vitvaror, planlösningen.. det hade 

varit jättekul.  

Intervjuperson 2: Till en viss del är det ju skönt att bara få nyckeln och gå in. Är det en bostadsrätt, det 

är ju din, då vill man ju få den efter eget smak och tycke. Men det kanske inte är så lätt att få till om 

det är en hyresrätt för då ska det ju passa alla om man flyttar ut. Med en bostadsrätt vill jag forma 

ganska mycket själv, men med hyresrätt får man väl anpassa sig lite mer. Men om det hade gått så 

hade man väl velat styra lite. Om jag fick bestämma själv skulle jag vilja styra planlösningen, jag vill ha 

stora öppna ytor och inga små skrubbutrymmen överallt. 

Intervjuperson 3: Jag skulle vilja styra mycket (kvinnan). Man vill kunna välja golv och tapeter i alla fall, 

man kanske skulle kunna betala lite mer för att få styra en del. Vi skulle vilja styra främst över golv och 

väggar, diskmaskin. Men allt det beror också på hur mycket extra det skulle kosta. Men det är nog svårt 

med hyresrätter att få styra mycket. Om det gick skulle man gärna styra lite över planlösningen. Det 

skulle kunna vara lite roligt om det var lätt att förändra i bostaden, ändra väggar och så, men vi vill inte 

bo i typ sånadär boxar som bara lyfts samman med tunna väggar och så. Men vi vill också kunna göra 

bostadskarriär, det känns lite tråkigt att bo i samma bostad hela livet.  

Intervjuperson 4: Hög skulle jag vilja ha. Det är klart att jag skulle vilja styra själv över vilken färg och 

hur köket ser ut, och badrummet och tvättstuga. Jag vill kunna styra själv och inte ha inflyttningsklart. 

Jag vill styra över vilken service som finns i huset, handlar det om hyresbostad så kanske att det finns 

bra vaktmästare som fixar och är noga och duktig och tar hand om saker som de gemensamma 

utrymmena. Sånt är ju också viktigt. Och när man blir gammal kanske ännu mer med service, att det 
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finns tillgång att få hjälp med saker och nära till mycket, affär eller kiosk. I Malmö finns det ju enorma 

seniorboenden med enorm tillgång till service, trygghet och bekvämligheter, där har man ju möjlighet 

att bo mycket längre när man blir äldre.  

Intervjuperson 5: Utformningen av rummen, planlösningen skulle vi vilja styra över. Har man möjlighet 

så vill man såklart välja tapeter och golv och sånt innan, men det är inget måste.  

Intervjuperson 6: Skulle det vara så, så skulle man nog vilja styra lite grann hur man vill ha det. Alla 

tycker ju olika, man vill ha olika stora kök och sovrum och allt, så planlösningen skulle vara kul att ha 

möjlighet att få styra över. Det skulle vara bra att inne i lägenheten eller i trapphuset ha ett litet förråd, 

som är nära, där man kan ställa gummistövlar till exempel och sådant man använder ofta men inte 

varje dag. Sen förråd, på gården, och inte i källaren. 

Intervjuperson 7: Om jag är den första som flyttar in hade det varit fint att kunna styra själv. Typ färg 

på väggar, golvet och lite sånt där. Jag vet inte hur mycket man kan få bestämma, men garderober och 

förvaring också, det kan vara jättedumt placerat. I förra lägenheten var de placerade så man knappt 

fik upp de för att sängen var ivägen. Planlösning är inte lika viktigt. 

Sammanfattning fråga 12 
 

Vad är din inställning till energieffektivt och miljövänligt byggande? Hur tycker du man kan bygga 

mer miljövänligt och energieffektivt?  

Intervjuperson 1: Det är klart det är viktigt, men jag är inte så insatt i det där. Det är ju jättebra då det 

är en så stor fråga idag men jag kan inget om området, man sopsorterar och så. Jag skulle nog välja en 

mer miljövänlig och energieffektiv bostad om jag kunde, det skulle jag tycka var bra om jag ska 

hyr/köpa en lägenhet. För att bygga mer miljövänligt.. Solceller skulle man kunna använda sig av, 

kanske material från närområdet, det skulle kunna vara krav på källsortering, även om det finns 

möjlighet till det i hemmet så vet jag att många inte gör det.  

Intervjuperson 2: Jag tycker det är bra! Jag är inte så insatt i hur man kan bygga mer miljövänligt, men 

sopsortering, LED-lampor, och många andra små sätt. Jag skulle betala mer för energieffektiva 

lösningar för jag vet att det blir billigare i längden. 

Intervjuperson 3: Jag har bott i ett hus från slutet av 1800-talet och det var kallt och inte alls bra. Därför 

tycker jag ändå att det är bra och viktigt att man tänker på det, och att huset är hållbart med hållbara 

material. Det är ett plus om huset är energieffektivt men det är inte så att man tänker jättemycket på 

det, fast man kanske borde. Man tackar kanske inte nej till ett bra boende heller bara för att det inte 

är helt miljövänligt och energieffektivt. LED-lampor och sånt borde vara standard.  

Intervjuperson 4: Det är ju kanon. Man tänker ju på tre-glasfönster, rejäla fönster, att det ska vara 

isolerat, olika värmekällor och spisen. Den har ju en hög mysfaktor när den sprakar, det är mysigt och 

man kan grilla nån korv, men det är också en säkerhetsfaktor vid strömavbrott. Så att bygga öppen 

spis, redan från början kanske. Om jag ska flytta till ny lägenhet är jag inte så medveten att jag skulle 

tänka på det om det var miljövänligt, men det är klart att det är viktigt eftersom det påverkar elen i 
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slutändan så energisnålt är bra. Men man har nog inte riktigt det där medvetandet ändå, ska man flytta 

tittar man kanske mer på läget och möjligheter runt i kring.  

Intervjuperson 5: Det är väl att de bygger täta hus, men inte för täta. Man tänker inte så mycket på 

det, vi skulle inte tänka på det om vi flyttade till nytt. Vi vill inte betala extra för att flytta in i något sånt 

där.  

Intervjuperson 6: Om jag skulle bygga hus skulle jag ju använda solen, och bergvärme, där man har 

möjlighet att påverka själv. När vi flyttar till en lägenhet är det viktigt allt med miljön, det har blivit så 

viktigt att tänka på, och tänka på de i framtiden. Men flyttar man nu, här i Gällivare, har man inte den 

valmöjligheten, man får ta vad man får tyvärr, man har ingen chans att påverka direkt. Det mesta är ju 

mycket mer energisnålt och miljövänligt än vad det var förr, det har ju som blivit en vanlig standard 

med till exempel energisnåla kylskåp. Det är jätteviktigt med miljön.  

Intervjuperson 7: Det är väl jättebra. Jag vet inte riktigt hur man kan bygga, jag är inte så insatt i det 

där. Det är jättesvårt. Om jag flyttar till en ny lägenhet bryr jag mig förstås om att den är miljövänligt 

byggd och energieffektiv, det skulle jag tycka var ett plus.  

Sammanfattning fråga 13  
 

Hur uppfattar du bostadsläget i Gällivare idag? 

Intervjuperson 1: Ja det är inte bra! Jag står i kö sedan 2012, och jag har fått höra att jag kanske får 

något om cirka 5 år och då är ju jag nästan 26! Det känns inte kul. Det är jättelånga köer överallt. Vi får 

inte heller något via FAB då varken jag eller min pojkvän är fastanställda hos LKAB. Man blir så irriterad 

på hela läget.. Vill man köpa så går det inte heller på grund av att priserna är skyhöga.  

Intervjuperson 2: Hopplöst! Det är bedrövligt rent ut sagt. Det är jobbigt och svårt, för har du inte stått 

i kö i 10 år så får du inget. Du kan i så fall få en nybyggd lägenhet kanske men då kostar det ju multum 

att bo där. Ska du ha något privat så måste du ha kontakter åt alla håll och kanter, för det är alltid nån 

som känner nån som får en lägenhet. 

Intervjuperson 3: Det är hemskt bostadsläge! När jag flyttade hit sket alla i mig, ingen hjälpte för att 

jag skulle få en bostad (kvinnan). Det finns mycket folk som utnyttjar andra när det kommer till 

bostäder. Det är inge kul att komma hit när det är sånt här bostadsläge.  

Intervjuperson 4: Oj, svårt, trångt. Nästan otäckt att det är så lång bostadskö, om man skulle vilja sälja 

så finns det ingenstans att flytta så det är ett svårt läge idag.  

Intervjuperson 5: Det finns ju inga bostäder, knappt nånting. Det har ju med samhällsflytten att göra. 

Det är så dyrt att köpa också. Vem är det som flyttar från Gällivare först om det inte finns några 

bostäder? Inte är det ju vi, det är ungdomarna. Det behövs fler ettor och tvåor för att ungdomarna ska 

kunna flytta ut. Här borde man bygga hyresrätter och inte bostadsrätter, kommunen måste ta tag i det 

här och bygga mer.  
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Intervjuperson 6: Katastrof. Tycker synd om alla ungdomar som måste bo hemma och inte har 

möjligheten att flytta, oss går det ju ingen nöd på men det är främst de unga det är synd om som måste 

bo hemma tills de är 26 år.  

Intervjuperson 7: Jättedåligt, det är hemskt. Man måste ha stått i bostadskö i åtta år för att få en 

lägenhet bara i Malmberget. Och att köpa, det är ju snordyrt, så jag är inte villig att lägga typ 800 000:- 

på en lägenhet, man vet ju inte om man får pengarna tillbaka sen när man säljer den, det är för osäkert. 

Allting styrs ju av gruvan så man vet inte.  

Sammanfattning fråga 14 
 

Vilken typ av bebyggelse tycker du att Gällivare behöver mer av?  

Intervjuperson 1: Höghus hade ju varit det effektivaste, men kanske inte det snyggaste. Men 

effektivast, det är ju många som vill bo här, och många på grund av jobb men det gå inte då det inte 

finns några bostäder. Det hade ju varit smartast, så det det får plats med så mycket som möjligt. Men 

samtidigt tycker jag ju att det ska passa in i områdena, typ på Repis hade det ju inte passat med ett 

Fokus-hus. Det är viktigt att det smälter in omgivningen, med rätt typ av bebyggelse.  

Intervjuperson 2: Jag tycker ju att man hade kunnat bygga lite mer småfamiljshus, typ parhus fast 

lägenhets-aktigt, eller radhus två och två. Inte en såndär slinga som efter Vallmovägen, men lite större 

och enklare som kan finnas som både bostadsrätter och hyresrätter. 

Intervjuperson 3: Vi var i Tromsö, och vi gillade det för att det var så tätt. De bodde trångt i sluttningar 

så alla hade ju utsikt. Det är små byggnader, jättefina hus och ganska utbrett ändå. Här är det lite för 

mycket parkeringar i stan, allting är så utspritt och glest. Man behöver inte parkera mitt i stan, här är 

det som drive-in allting, det finns parkeringar utanför stan ju. Tromsö var imponerade, de har klämt in 

en stad på en så liten yta, och allt är så smart byggt i sluttningarna. Man skulle kunna bygga här lite 

mer på höjden, alltså i sluttningar. Det borde vara lite småskaligt här i Gällivare men ändå några höga 

hus var det passar.  

Intervjuperson 4: Jag tycker fler villor eftersom jag själv bor i villa, det är ett bra alternativ. Äger man 

sitt eget hus så blir man ju mer rädd om det. Men samtidigt behövs det ju mera bostadshus. Men 

eftersom man själv börjar bli äldre så tänker man ju på det där seniorboendet, kanske även bygga sånt 

med hissar och bastu och trevligheter, och ett allrum. När man bor i villa tänker man inte på det men 

i lägenhet så har man inte så mycket space om man vill vara mycket folk, så det är jättebra.  

Intervjuperson 5: Typ som dom har på Tallbacka/Granbacka, och kanske lite höghus också för både 

äldre och ungdomar och par.  

Intervjuperson 6: Det är ju lägenheter, men inte i höghus. Gärna seniorboende, lägenheter där man 

har en egen uteplats. Just nu är vi tvingade att bo i hus fast vi egentligen inte riktigt vill det längre, så 

mer lägenheter. Får vi en lägenhet så får ju någon barnfamilj vårat hus. 

Intervjuperson 7: Mer lägenheter behövs nu i alla fall. Mer hyresrätter och ettor och tvåor. Det finns 

redan många treor och de är jättedyra. Höghus hade inte passat in i samhället, men typ som de 
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mittemot Sjöparken, de som är typ tre- fyra våningar, det är en bra höjd. Många stor ju i bostadskö 

också så även vanliga hus behövs, det finns ju mark att bygga på.  

Sammanfattning fråga 15 
 

Om du fick drömma fritt, hur ser framtidens bostäder ut i Gällivare? 

Intervjuperson 1: Jag tycker det är jättefint med gammeldags.. men det kan absolut vara höghus. Man 

borde bevara det här gamla som finns, inte bara bygga nytt med betong utan att det ser lite lantligt ut, 

så att det är mysigt, Gällivare är ju ändå en liten stad så även lite småskaligt. Men mycket, mycket mer 

bostäder så folk kan komma hit.  

Intervjuperson 2: Jaa.. jag hade gärna haft en blandning av både villor, lägenhetsslingor, parhus och 

gärna energisnåla hus, och nya, fräscha, fina planlösningar. Att det ligger i bra områden med skog och 

gröna områden runt omkring, lekplatser, och att det är säkert för barn. Om det finns stora vägar 

bredvid så är det ju bra om det finns staket så inte barnen springer ut i vägen och så. Ganska småskaligt. 

Intervjuperson 3: Som i Tromsö! Nä, men jag gillar när det är i trä, lite annorlunda former, inte 

jättemoderna. Med stora balkonger i glas, och naturmaterial. Mer färger, lite blandat gammalt och 

nytt. Det ska finnas nåt för alla, och vad som byggs ska passa in på platsen. Det borde vara mindre 

vägar, de är så himla breda med parkeringar. Mer stadskänsla i centrum, inte så mycket vägar och 

parkeringsplatser överallt, man blir så lat bara för att man kan köra överallt. Forsheden är ett fint 

område med närhet till natur och skidspår.  

Intervjuperson 4: Jag tycker ju att Tallbacka och Granbacka är jättefina områden, fast du har lägenhet 

så har du egen ingång och en liten grön plätt där du kan grilla och du sköter om dig själv lite grann på 

samma sätt som i villa. Det tycker jag är väldigt bra, som att man har ett eget litet radhus. Men sen 

tycker jag också mera villor, det blir utspritt och finare områden. 

Intervjuperson 5: Vi hade ju gärna bott där på Tallbacka, och ha garage. Vi vill bo så som vi gör nu, 

kunna köra skoter på gården, ha mycket grejer och plats för det, nära till lite skog och sånt. Vi vill inte 

bo i ett flervåningshus. Vi vill inte bo mitt i stan, vi skulle kunna bo i kullen fast, vi värderar att ha plats 

för skotrar och grejer. Hade man varit yngre hade man väl velat bo mitt i stan kanske.  

Intervjuperson 6: Sådär som vi pratat om, med egen uteplats, carport.. ungefär som på Bäckåsen. Ett 

mer levande centrum, det ska ju inte vara så utspritt och glest. Mer plats för seniorer i centrum, 

barnfamiljer behöver ju mer plats och passar kanske att bo inte mitt i centrum. Friluftslivet är viktigt 

och att man har rätt möjligheter till det. Det ska finnas plats för bil, skoter, fyrhjuling, släpvagn, det är 

ju sånt som är viktigt för många och därför måste man ta hänsyn till det.  

Intervjuperson 7: Vad svårt. Jag tycker ju de borde bygga mer lägenheter i stan, sen mer villaområden 

lite utanför. Nu när de ska bygga om vid Sjöparken, på Vallmovägen är det ju många som klagar, så 

man kanske ska bygga hus lite mer utanför centrum, i utkanten av stan.  
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Sammanfattning fråga 16  
 

Om du fick tänka helt fritt, vad tycker du skulle finnas på Svevia-tomten? Vad borde finnas i 

bostadsområdet?  

Intervjuperson 1: Höghus tycker jag, inte för små bostäder men ändå många, och med fina uteplatser, 

grillplats, trädgård och sånt i området. 

Intervjuperson 2: Där hade man ju då kunnat kombinera med lite längre lägenhetshus, men inte  höga, 

typ bottenvåning och övervåning, och kanske något parhus hade jag kunnat tänka mig där. Man hade 

velat ha bra med parkeringsplatser, garage och motorvärmarstolpar och något fint grönområde i 

mitten med lekpark, tvättstuga, grillplats och sånt där, det vanliga. 

Intervjuperson 3: Bostäder, lägenheter, hyreshus. Små lägenhetshus och kanske något ljudstaket mot 

vägen. Det är nära till skidspåret och skolan, bussen och mycket annat, det är ett bra område. Det 

borde vara för lite blandat folk, olika typer av lägenheter så att det inte blir segregering som på många 

andra ställen. Husen kunde vara kring tre våningar ungefär, lite mindre hus, lite bostadsrätter och lite 

hyresrätter. BoKloks lägenheter är fina och de har ett bra pris. I området borde det finnas ett ställe för 

barn, kanske en liten kiosk eller nåt, men det kanske inte funkar riktigt. Grillplatser hade varit fint, alla 

tycke om att grilla ju. Det är bra när det finns skog och natur nära. Varje lägenhet i Laestadiusparken 

har ju varsin carport, det borde också finnas. Cykelställ borde också finnas, bänkar och sånt där smått 

som gör det trevligt.  

Intervjuperson 4: Varför inte lite blandat, det här terrasshuset jag pratade om med jättestor verande 

och med världens utsikt mot Malmberget. Just med terrasshus så får ju alla en bra utsikt och det är ju 

en vacker utsikt ditåt just nu i alla fall. Så kan alla vara ute på sin egen balkong. Men också ha möjlighet 

för barnfamiljer, att man kan mixa lite med de här som har egen ingång och villor också. Sen tycker jag 

inte det skulle vara då dumt att sätta gymnasieskolan där. Men eftersom det är villaområde runt 

omkring så inte allt för köttigt, utan lite utspritt och blandat, nåt terrasshus med fyra våningar och lite 

små typ parhus. I området ska det finnas space återigen och parkeringsmöjligheter, gott om det så det 

inte är sådär tätt så man knappt kommer ut. Utrymme för förvaring, samlingsutrymmen, bastu. Och 

att man bygger så man har mot det fina i Malmberget. Gång- och cykelvägar som fungerar under 

vintern, trottoarer.  

Intervjuperson 5: Nånting där det finns en gemensam lokal, tvättstuga, lekpark och sådär. Ekonomiskt 

är det nog svårt att bygga sådär som på Tallbacka, men om man slänger upp ett punkthus i ena hörnet. 

Ja men blanda lite, lite höghus och lite som det är på Tallbacka med egna ingångar, både och. Kanske 

inte något tio-våningshus men kanske fyra-våningshus och så några lägra, och så att det finns att låna 

en lokal. Det behöver inte heller vara några Marobdal-kök direkt utan vanlig standard, lite enklare. 

Intervjuperson 6: En evenemangsarena med allting (mannen). Eller varför inte lägenheter, det tycker 

jag (kvinnan). Det finns ju Hedskolan, dagis, nära skidspår, gångstigar, så mycket så det borde byggas 

bostäder. Kanske lite högre hus ändå, så att det ryms fler, och så kan de bygga det vi vill ha inne i stan 

mer för seniorer. I området borde det finnas garage och carports, ingen kiosk eller så för sånt går ju 

inte runt längre. När man bor där har man ju nära till nästan allt faktiskt.  
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Intervjuperson 7: Det hade ju behövts bostäder, men där passar det ju med hus, eftersom det är hus i 

områdena runt omkring. Det är ju bara hus där så det hade nog inte passat med något lägenhetshöghus 

där. I området är det riktigt bra med gemensam lokal, säg att det är en barnfamilj som ska ha barnkalas, 

då är det ju jättebra att ha lokal att kunna vara i, eller om man ska ha någon fest. Och carports, bor 

man i hus har man ju sin egen i och för sig, men är det lägenheter ska det finnas carports. Man behöver 

ju inte heller grillplats kanske, för då har man sin egen tomt, men vore det lägenheter så ska det finnas. 

Lekplats ska ju finnas i ett sånt område, med hus. Gårdarna ska vara hyfsat stora till husen. Så som vi 

bor nu, det får bara plats med två bilar, kommer det nån och hälsar på får de stå efter vägen. Eller en 

besöksparkering kanske.  

Sammanfattning fråga 17  
 

Hur ser en bra fördelning ut mellan människor i bostadsområdet?  

Intervjuperson 1: Det tycker jag att det ska vara blandat, allt från unga till jättegamla. Jag tror det är 

bra, är det bara studenter kanske då tror jag det blir mer fest och störigt till exempel. Man visar lite 

mer respekt för äldre och med barnfamiljer vill man vara lite tyst, så jag tror det bara är skönt med en 

blandning för man får lite mer familjekänsla i området.  

Intervjuperson 2: Jag tycker ju det är bra om det är både yngre och äldre som bor där, blandat. 

Intervjuperson 3: Det är bra om det är blandat. Det ska återspegla hur det är i Gällivare, det ska inte 

vara samma typ av folk och samma ålder utan blandat, då är nog alla mer skötsamma.  

Intervjuperson 4: Både att det finns ungdomar, barnfamiljer och seniorer så man har en bra mix med 

människor. 

Intervjuperson 5: Blandat. Då vi har barn vill vi ju att det ska finnas barn. Tidigare hade vi här ett äldre 

par som grannar och de var ju jättebra. Det blir lugnare också känns det som.  

Intervjuperson 6: Jag tycker ju om när det är barn, och lite blandat, det blir ett helt annat liv och mycket 

roligare med barn som springer omkring.  

Intervjuperson 7: Det ska kunna vara blandat, är det hus så är det ju kanske mest barnfamiljer. Men 

annars så tror jag ingen tjänar på att det bara är ett pensionärsområde eller ungdomsområde, det är 

bäst med blandat.  

Sammanfattning fråga 18 
 

Hur tar du dig helst runt i kvarteret? I Gällivare? Vilka kommunikationsmöjligheter skulle underlätta 

din vardag?  

Intervjuperson 1: Fina gångstigar där man kan cykla också, ingen biltrafik. I Gällivare promenerar jag 

runt mest, det är skönt, det är ju inte så långa avstånd. Jag tar ju bilen till jobbet och när jag ska handla 

och så förstås. Bussarna hade definitivt behövt förbättras, när man gick i skolan gick de ju en gång i 

timmen. Annars har man ju alltid bil som man använder. Men gick det fler bussar skulle jag utnyttja 

det mer.  
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Intervjuperson 2: Helst gående. Jag vill ju helst inte ha biltrafik inne på området, det är ju på grund av 

barnen. Jag vill att de ska kunna leka fritt utan att behöva tänka på att se sig om hela tiden. Parkering 

kan ligga utanför området men till parhusen skulle man kunna ha garage i själva huset. Gällivare är ju 

inte så stort så bil är det man kör mest, men jag vill inte att det ska vara för mycket biltrafik mitt i stan 

som på torget till exempel, där är det bättre att man bygger någon byggnad istället tycker jag.   

Intervjuperson 3: Promenera, ingen bil för att ta sig runt i området. Vi tar bara bil när vi ska till Dundret 

eller om vi ska handla, annars använder vi den knappt. Cykla ska ju kunna gå också. Vi åker aldrig buss 

eller sånt, vi promenerar mest och det finns ganska bra med stigar för att promenera. Det är ju nära 

till allt så. Det är redan ganska bra som det är med gångstigar i alla fall, men det kanske borde 

dimensioneras annorlunda i närområdet om det kommer fler människor för cykel och buss. Men med 

gångstigarna kommer man lätt till Malmberget, till stallet och längs älven. Lite bättre gångvägar upp 

mot Dundret och Repisvaara hade däremot varit bra, där saknas det. Vi tycker om att promenera, och 

det borde främjas och mer gång- och cykelvägar borde fixas.  

Intervjuperson 4: Jag går ju helst eller cyklar, så att det finns plats och space för det och att det skottas 

ordentligt är viktigt. Det ska vara rejäla, stora vägar där man får plats flera. Inga direkta bilvägar i 

kvarteret kanske men man ska ändå kunna köra till porten med bilen, det är ofta man har mycket 

grejer. Det ska vara lätt att ta sig in och ut med saker, så man ska ändå få köra bil i området. Man borde 

tänka in bil och skoter i allting, det dominerar så oerhört är mycket. Så att man tänker på att man får 

ha skotern stående på baksidan av huset. Runt i Gällivare åker jag egen bil, förutom att gå och cykla. 

Sen åker jag mycket skidor också. Jag har ju gångavstånd nästa överallt så det är svårt att tänka på 

kommunikationsmöjligheter, men buss är ju jätteviktigt. Men för mig är det att kunna gå, och gott om 

parkeringar när man tar bil. Men ska man till flygplatsen eller Dundret till exempel, där är det ju 

jättedålig förbindelse.  

Intervjuperson 5: Att kunna parkera runt om området, inte att man ska köra bil inne på området, men 

ändå nära att lämna och hämta bilen. Man behöver inte kunna köra bilen till dörren. I Gällivare tar vi 

oss mest runt med bilen, beror lite på var man hade bott, men här är det lite längre till mycket. Annars 

hade man nog cyklat och promenerat mer. Nu måste vi skjutsa ungarna överallt nästan. Det vore bra 

om det var gångavstånd till sporthall och bad och olika aktiviteter.  

Intervjuperson 6: I kvarteret vill vi ta oss runt gåendes, promenera. Det finns ju bussar och så, de hade 

ju kunnat gå lite oftare. I hela Gällivare, om man har flera ärenden så tar man ofta bilen, men i stan så 

är det enklare att parkera på ett ställe och promenera runt i stan. Men ofta tar man ju ändå bilen 

mellan ställen trots det är jättekorta avstånd.  

Intervjuperson 7: Promenera i kvarteret. I Gällivare promenerar jag eller tar bil, för buss går ju typ en 

gång i timmen. Jag skulle vilja promenera mer, men det är inte så bara, sen är jag kanske lite lat. Men 

det är ganska långa avstånd, jag ids inte promenera tidigt, tidigt på morgonen till jobbet. Hade bussen 

gått mer hade det varit bra, inte bara för mig men för alla. När man skulle till gymnasiet för några år 

sedan, och missade bussen, då var det nästan ingen idé att åka alls för man hann missa så mycket innan 

man tog sig dit med nästa buss. Bussarna skulle gått oftare, då hade jag åkt mer. Om det är jättekallt 

och man inte har någon motorvärmare, kanske inte får igång bilen, då är det bra att kunna ta bussen. 
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Sammanfattning fråga 19 
 

Hur vill du att din bostad och dess omgivningar ska vara utformade med avseende på klimatet i 

Gällivare?  

Intervjuperson 1: Inglasad balkong och så man kan ta bort något fönster på sommarn hade varit 

trevligt. Annars har jag inte tänkt på det så mycket, man är så van vid klimatet och det man har nu, 

man ser inte bristerna. Bra snöskottning, det är väldigt smala gångstigar på vintern.. nä men jag 

kommer inte riktigt på något annars. Vore bra till parkeringsplatserna om de satte upp lappar typ vilka 

datum och tider de skottar så man kan flytta på bilen och få platsen skottad.  

Intervjuperson 2: Det ska vara tätt kring fönster och dörrar! Så att det är varmt. Men samtidigt att det 

är bra byggt och så. I området ska det vara bra snöskottning, kan ju vara bra om de faktiskt skottar upp 

området. Det hade också varit jättefint att ha inglasning, både på uteplatser och på balkonger. Jag hade 

gärna haft inglasad balkong, det går ju att nyttja den på ett annat sätt då. 

Intervjuperson 3: Något mot snön, det är så mycket snö ibland så man får gräva sig ut eller till bilen. 

Carport eller garage skulle vara otroligt skönt. Vore bra med någon smart lösning för varmgarage, alla 

har ju bil här. Bra belysning då det är så mörkt här lång tid, det känns otryggt så därför skulle smarta 

ljuslösningar vara bra. En del belysning känns onödig energimässigt, men samtidigt är det ju fint när 

det är ljusare och lyser upp i mörkret. Här är det så ljust under sommaren så då skulle man ju kunna 

spara väldigt mycket på belysningen så att man framåt sena hösten faktiskt kan ha mycket upplyst. 

Men annars vet vi inte riktigt. Försöka göra något bra utav snön i alla fall. Det skulle vara bra med 

bättre möjligheter för att åka spark. Ljuset hade kunnat vara någon utmaning som sagt.  

Intervjuperson 4: Snön, vi måste ta hänsyn till snön och att vi inte bygger platta tak. Och så att bevara 

snön, och på sommarn se till så det finns fina områden, inte bara asfalt. Hägern har ju blivit jättefint. 

Mer bilutrymmen, de flesta har två bilar, samma med garagen de har byggt bakom Hägern i parken, 

det blev ju jättebra, parken är så stor ändå. Snön lyser upp så mycket här så jag tycker inte det är så 

mörkt, men gatulyktor och sånt borde man ju kunna göra någon klimatsmart lösning på. När man är 

ute vill man ju att det ska vara ljust, oavsett vilken tid på dygnet. Lampor som tänds och släcks när man 

gr är ju smart, med någon slags sensor. Belysning är viktigt, naturligtvis. Under sommarn är det mycket 

mygg så det skulle vara skönt med inglasad balkong så man kan sitta ute på kvällarna, det vore ju 

fantastiskt. Här känns det inte som att det finns så mycket inglasade balkonger, konstigt.  

Intervjuperson 5: Det är ju om dom bygger med lite snedtak inte bara plattak. Hade man haft balkong 

så hade man ju velat ha inglasat, säsongen blir mycket längre. Det vill vi ha. Golvvärme i hallen hade vi 

också velat ha. Och kring ingången att man har lite lä så det inte kommer snö och vind dit, så har vi nu 

och det är skönt. I övrigt så borde man inte bygga loftgångar, det skulle vi inte vilja ha! Som på 

Tallbacka, så vill vi ha det. Och att det finns större lägenheter, typ femmor som kanske är två våningar. 

Den lägenheten vi tittade på, det som var dåligt med den var att man var tvungen att gå genom ett 

sovrum för att komma till uteplatsen, så borde det inte vara. Där fanns det inte heller bra 

parkeringsplatser, man kunde hyra under något tak bara. Många har två bilar och släpvagn, så det är 

jätteviktigt med bra parkeringsplatser. Bor man här så har man ju sådana intressen. Det borde finnas 
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separata garage att hyra, det måste inte vara precis var man bor, man kanske inte vill ha en dyr skoter 

stående utanför boendet, utan man skulle kunna ha garage på sidan och så får man hyra varmgarage 

om man vill. Bara man har någonstans att sätta grejerna.  

Intervjuperson 6: Ljus, bra belysning i trapphus och ute på gården. Vi har ju snö tidigt och det lyser upp 

mycket. Man kan ju spara på belysningen på sommarn och använda lite mer på vintern. Man kan lagra 

solenergi och använda, samma med jordvärme. Kanske använda solceller när man bygger nya hus och 

så, ta vara på solen i alla fall. Titta på Norge, de har sina stugor på de mest konstiga ställena utan vatten 

och el, men med solceller! En inglasad balkong skulle inte vara fel, lite större, då har man som ett extra 

rum där man kan sätta sig och dricka morgonkaffet. När man flyttar är det viktigt att det blir rätt med 

allt, att man känner sig nöjd med boendet, så att man inte behöver flytta igen ganska snabbt för att 

det inte passade riktigt. Fönster ska vara sånahär som man vickar bara och kan vända på. Men också, 

bra fönster för energin, och ordentlig ventilation, här i huset finns inte en vädringslucka. En kompis i 

Luleå, där hon bor har dom ju också husen sådär i kvadrat, med innergården, gångar där man kommer 

fram med bil och gästparkering. Man får inte låta husen förfalla heller, det är viktigt att underhålla 

husen.  

Intervjuperson 7: Man vill ju ha stora fönster så när det är ljust faktiskt kommer in mycket ljus. Inglasad 

balkong hade varit jättebra, och gärna så den hade varit lite uppvärmd på vintern. De nya där vid 

statoil, de har ju bara inglasade balkonger mot vägen, men inte balkongerna mot innergården, och det 

borde också vara inglasade egentligen. Och har man stora fönster ska det vara ordentliga fönster så 

det inte drar. Om man bor i hus, så vill man ju ha nånstans att skotta snön på vintern. Bra snöskottning 

ska det vara också. Och igen det här med carport, och parkeringsplatser med motorvärmare om det 

inte finns carport. På vintern blir ju vägarna smalare så man har ingenstans att stå med bilarna heller, 

men folk ställer sig ändå så det blir alltid jättetrångt, så mer parkeringar.   
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Bilaga 4 – Bilder Vägmästaren 1 
Alla foton är tagna av Josefin Ekbäck utom nedanstående från Google maps.  
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