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Sammanfattning 
En fråga som sedan några år fått stor uppmärksamhet i Sverige är förtätningar i redan utbyggda villa-

områden. Småhus har rivits för att ge plats för fler bostäder inom samma tomt. Vi kallar fenomenet 

för villaomvandling. Det är en typ av förändring som väcker mycket känslor. Projekten innebär svåra 

beslut för såväl politiker, tjänstepersoner som exploatörer. Samtidigt finns en annan grupp aktörer i 

samhället som i hög grad berörs av villaomvandling: villaägare.  

Eftersom det saknas studier över vad villaägare anser om villaomvandling vill studien undersöka atti-

tyder och tankar om detta fenomen. Studien undersöker också hur villaägare värderar olika aspekter 

av närmiljön i syfte att kunna analysera hur förändringar i närmiljön kan påverka villaägare. Studien 

är en enkätundersökning i begränsad skala; en förstudie i syfte att testa undersökningsmetod och 

sondera efter intressanta frågor att undersöka närmare vid senare tillfälle. Via en webbenkät har svar 

sammanställts från 22 villaägare i Solhem, i nordvästra Stockholms stad.  

Resultaten visar att det finns villaägare som är positivt inställda till förtätningar och omvandlingar i 

det egna närområdet men att dessa också är i minoritet bland de svarande. En övervägande majori-

tet av de svarande är istället negativt inställda till förtätningar i Solhem. Samtidigt svarar knappt hälf-

ten av respondenterna att de vill utveckla sin egen fastighet på något sätt. Några för försäljning eller 

uthyrning, men de flesta för eget bruk. Många är också osäkra på vad en sådan process egentligen 

innebär. Såväl fysiska som sociala aspekter av närmiljön värderas högt bland de svarande. En skillnad 

kan samtidigt ses mellan dessa två, där fysiska aspekter genomgående värderas något högre än soci-

ala.  

En slutsats av studien är att villaägare inte är en homogen grupp med kompakt motstånd mot förtät-

ning och omvandling, även om denna uppfattning är i majoritet bland de svarande. Det finns villaä-

gare som är intresserade av att utveckla sin egen fastighet, och det finns de som vill göra det i stor 

skala. Osäkerheten kring vad en sådan process innebär pekar mot att det finns ett behov av informat-

ionsspridning från beslutsfattare. Ett förslag är också att involvera villaägare i planeringen av områ-

dets framtid, inte minst med tanke på deras höga värdering av närmiljön. 
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Inledning

Denna studie genomförs ur ett planerarper-

spektiv med den bakomliggande och mycket 

grundläggande frågeställningen: Hur kan 

våra städer fortsätta växa på ett hållbart 

sätt? 

Villaomvandling är en på många sätt en brän-

nande fråga, inte minst under högkonjunktur. 

Men kunskapen är fortfarande liten och erfaren-

heten begränsad om vad folk i gemen anser. 

Professionella aktörer och forskare har under-

sökt frågan i viss mån men denna studie vill spe-

cifikt undersöka villaägarna, på ett både gene-

rellt och personligt plan. Vad tror och tycker de 

om förtätning av stadens uppvuxna villaområ-

den? Och om förtätning av det egna området? 

Skulle de kunna tänka sig att själva bidra till att 

öka sin och sina grannars byggrätt? Finns det en 

ekonomisk tröskel som skulle göra det intres-

sant? Eller är tanken på förtätning endast hot-

full?  

Med ett bättre kunskapsunderlag får både med-

borgare och beslutsfattare möjlighet att på ett 

mer medvetet sätt förhålla sig till ämnet. Förstu-

dien är begränsad i omfattning och experimen-

tell i form och innehåll. Den ska ses som en pus-

selbit i en större diskussion i ämnet och kan leda 

till debatt och vidare forskning. 

Villadrömmen 

Fenomenet sprawl, eller stadsutglesning, var till 

stor del det sätt städer växte under 1900-talet, 

såväl i Sverige som i stora delar av västvärlden. 

Stora småhusområden försåg en marknad driven 

av en dröm om det egna huset. Stora satsningar 

på vägar och annan infrastruktur krävdes och 

städerna växte. Avstånden blev långa och av bo-

ende krävdes tidskrävande pendling, ofta med 

bil. Successivt har ett omfattande “bilberoende” 

skapats.  

Denna utveckling har alltmer kommit att betrak-

tas som ohållbar och i allt mindre utsträckning 

planeras det för nya stora småhusområden. I 

Sverige har sedan 1980-talet andelen småhus i 

nyproduktionen minskat till förmån för flerbo-

stadshus. Sedan år 1984 har det varje år byggts 

fler lägenheter än småhus i Sverige, och antalet 

nyproducerade bostäder i flerbostadshus var år 

2018 cirka fyra gånger så många som antalet bo-

städer i småhus.  

I kommunal översiktsplanering återkommer idag 

ett tydligt tema: bostadsutveckling ska ske på 

redan ianspråktagen mark och nära kollektivtra-

fik och service. Det ses som en lösning på många 

utmaningar; det minskar restider, det lockar 

unga, det skapar tillväxt, det ger lägre klimatav-

tryck och det minskar otrygghet för att nämna 

några. Detta speglas i att ett “urbant ideal” vuxit 

fram, kopplat till ett liv kring städernas tätare 

kärnor.   

Samtidigt är det egna friliggande huset fortsatt 

populärt. Det förknippas med bilden av ett be-

kvämt liv för många, i synnerhet för barnfamil-

jer. Det kan även sägas vara en exklusiv och sta-

tusgivande boendeform. Detta kan leda till hu-

vudbry för förtroendevalda och planerare. Det 

som kan levereras, det vill säga flerbostadshus, 

är inte alltid efterfrågat, medan det som efter-

frågas, det vill säga villor, är svårt att leverera. I 
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Sverige kan detta dilemma kanske som tydligast 

ses i storstadsregionernas kranskommuner. 

Även om det byggs mindre andel småhus idag 

än tidigare så har också byggandet långt ifrån 

upphört. Här kan exempelvis nämnas den förtät-

ning och ”permanentisering” av äldre fritidshus-

områden som skett. Genom en ny detaljplan ut-

ökas både byggrätter och infrastruktur till nor-

mal villastandard. Kostnaden för vägar och kom-

munalt vatten- och avlopp slås ut på antalet fas-

tigheter och tas vanligen ut när fastighetsägare i 

ett senare skede söker bygglov för en ny bygg-

nad.  

Mycket kommunal och regional planering är in-

riktad mot att bygga ikapp ett uppdämt bostads-

behov. Nya täta stadsdelar planeras på mark 

nära kollektivtrafik. Det möts regelmässigt av 

kritik kring byggnadshöjder, grönytor och 

ökande trafik. Även bland professionella finns en 

kritik mot de nya stadsmiljöer vi planerar och 

bygger. Man menar att exploateringsgraden är 

för hög och att det finns för lite ytor för barn, 

parker och natur. Man kan då fråga sig; kan villa-

omvandling vara ett alternativ till stadsutgles-

ning och tätbebyggda områden med flerbostads-

hus? Vi uppfattar ett växande intresse bland ar-

kitekter och planerare för villaomvandling som 

en mellanväg för en stadsutveckling som gene-

rerar både genererar bostäder, en mer lagom 

täthet och som lever upp till flertalet hållbar-

hetsaspekter. 

Villaomvandling i vår tid 

Villaomvandling är ett förslag på en ny samlings-

term (se avsnitt 2.3). Termen innefattar en ut-

veckling där småhus inom ett redan utbyggt vil-

laområde ersätts med större byggnader för flera 

boende än tidigare. Villaomvandling är möjlig då 

marknadskrafter samverkar med tillåtande plan-

mässiga förutsättningar. 

Trenden är att det blir allt vanligare, internation-

ellt såväl som i Sverige, med villaomvandling 

(Franklin, 2018b). Omvandlingar möjliggörs 

inom ramen för generösa detaljplaner, se exem-

pelvis delar av Älvsjö i Stockholm, eller genom 

att en ny mindre plan upprättas; så kallade fri-

märksplaner. Resultatet av båda förfaranden är 

att exploateringsgraden ökar punktvis inom ett 

område. Debatten för eller emot denna till synes 

sporadiska utveckling blir ofta starkt polariserad. 

I lokalpolitiken kan olika åsikter också skära rakt 

igenom politiska partier. 

En efterfrågan på strategi 

Bland planerare och beslutfattare finns en väx-

ande uppfattning om att villaomvandling bör 

hanteras strategiskt i översiktsplaner och lik-

nande planinstrument. Det handlar om att 

återfå styrningen över en utveckling som delvis 

upplevs okontrollerad.  

Som ett resultat finns i Stockholm stads över-

siktsplan (2018b) en skrivning om att, på sikt, 

medge förtätning längs huvudstråk som löper 

genom vissa villaområden. Kommunen har sam-

tidigt budgeterat för att ta fram en strategi för 

stadens småhusområden under 2019 och 2020, i 

syfte att ta kontroll över exploatering som gått 

mot stadens intentioner (Stockholms stad, 

2018a och 2019).  

I grannkommunen Huddinges översiktsplan pe-

kas uppvuxna villaområden kring spårstationer 

ut som möjliga att förtäta. Hur det ska gå till 

lämnas åt marknadens aktörer att svara på 

(Huddinge kommun, 2014).  
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Självplanering 

En angränsande fråga när det kommer till förtät-

ning är frågan om “självplanering”. Det innebär 

att fastighetsägare själva driver en planprocess 

operativt till skillnad från traditionell planering 

som drivs av kommunens planavdelning. Med 

bakgrund av detta tillkom 1987 en lag som skulle 

göra det lättare för fastighetsägare att gå sam-

man och genomföra plan- och genomförande; 

Lagen om exploateringssamverkan (1987:11).   

Lagen skulle bland annat innebära att mark 

kunde fördelas på ett bättre sätt inom ett om-

råde med hjälp av lantmäteriet. Lagen upplev-

des genomgående som krånglig, användes stort 

sett inte alls och upphävdes därför år 2012. I 

samband med upphävandet diskuterades om 

något alternativ till lagen skulle tas fram. Det an-

ses dock tills vidare att det finns andra former av 

samverkan som kan uppnå motsvarande effekt, 

dvs förtätning på fastighetsägarnas initiativ (Ci-

vilutskottets betänkande 2011/12:CU). 

 

 

 

1.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med studien är att undersöka villaägares 

attityder och tankar kring förtätning av den egna 

bostadsmiljön. Detta har gjorts genom en enkät-

undersökning riktad till en grupp villaägare i 

Storstockholm. Enkäten innehåller frågor om 

hur olika aspekter i den egna närmiljön värde-

ras, och presenterar ett antal konkreta förtät-

ningsförslag som villaägarna får rangordna och 

värdera. Genom att ställa olika scenarier emot 

varandra kan vi få bättre kunskap om hur villaä-

gare resonerar och vilka argument de använder.  

Studien ska ses som en pusselbit i en större dis-

kussion i ämnet och kan leda till debatt och vi-

dare forskning. Målet är inte att få en heltäck-

ande bild av villaägares inställning till förtätning 

eller villaomvandling. På grund av det idag be-

gränsade kunskapsläget om villaägares attityder 

och kännedom om ämnet har vi valt att börja 

brett med ambition att finna intressanta frågor 

och ämnen att senare genomföra fördjupade 

studier inom. Studien genomförs därför som en 

förstudie, där målsättningen utöver att sondera 

efter intressanta frågor även är att testa enkä-

tens utformning i en mindre skala och utvärdera 

dess användbarhet i större skala med en bre-

dare grupp av respondenter i senare studier. 
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2. Relevant forskning 
 

Bland tidigare studier relevanta för ämnet 

finns idéstudier av hur strategisk förtätning 

av villakvarter praktiskt kan gå till och vilka 

miljöer det kan resultera i.  

Det finns också en kartläggning av villaomvand-

ling över tid som påvisar frågans aktualitet, samt 

studier av aktörsroller inom  

villaomvandlingar och förtätningar av villaområ-

den. Filosofen Lefebvres rumsliga triad kan ge 

ett teoretiskt ramverk för att analysera hur vil-

laägare värderar olika aspekter i sin närmiljö. 

Som inledning kan dock nämnas en bok som pe-

dagogiskt beskriver stadsbyggnadslogiken 

bakom att medge eller verka för förtätning av 

småhusområden; Stadsplanekonstens irrvägar. 

2.1. Villaomvandling i förstaden som ideal 

Boken Stadsplanekonstens irrvägar (Rådberg, 

2014) erbjuder en förklaring till varför villaområ-

den under de senaste åren blivit intressanta för 

förtätning och strategisk planering. I boken argu-

menterar författaren emot att lägga alltför 

mycket stadsbyggnadsresurser på nya centrala 

och innerstadstäta stadsdelar. Detta eftersom 

dessa enbart kan täcka en mindre del av bo-

stadsbehovet samt kommer leda till en koncen-

trering av resursstarka individer i centrala lägen 

och därmed ökad segregation. Om enbart en 

mindre del av bostadsbehovet kan täckas i cen-

trala lägen kommer istället majoriteten av byg-

gande ske längre ut, i förorter och kranskommu-

ner, och därmed ofrånkomligt leda till stadsut-

bredning.  

Rådberg anser det utsiktslöst att hindra denna 

utveckling eftersom inget land hittills lyckats 

med sina försök. Planeringsskrået bör därför 

inte försöka hejda stadsutbredningen utan lägga 

energi på att det som byggs i utbredningen är 

socialt hållbara områden, goda förstäder.  

De goda förstäder som författaren vill se har sin 

utgångspunkt i det tidiga 1900-talets trädgårds-

stad med en blandning av flerbostadshus, rad-

hus och småhus. Rumslig inspiration tas från Kö-

penhamn, Nederländerna och den amerikanska 

organisationen Congresses for New Urbanism, 

CNU, som likt namnet antyder är tätt kopplad till 

nyurbanismen. Trots detta kritiserar författaren 

urbanitetsidealet, eller i alla fall de nyurbanister 

som anser att hög täthet krävs för att uppnå ur-

banitet. Istället förordas en exploateringstäthet 

något över gruppbyggda radhus, exempelvis vil-

lor och radhus blandat med flerbostadshus.  

Receptet för att uppnå detta i förorten är enligt 

Rådberg (2014: 138) att förtäta i utbyggda villa-

områden och samtidigt minska tätheten i föror-

ternas höghusområden. Boken nämner inte om 

dessa förtätningar bör ske genom rivning, likt vil-

laomvandlingar, eller om det är kompletterande 

bebyggelse Rådberg förordar, likt Mellanstaden 

som beskrivs nedan.
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2.2. Mellanstaden - förslag på mellanskalig småhusförtätning 

År 2015 publicerades Mellanstaden av Paradiso 

Arkitekter (Deurell et al, 2015). Mellanstaden är 

ett koncept för förtätning av Storstockholms vil-

laområden som tar sin inspiration i egnahemsrö-

relsen från 1900-talets första halva. Huvudtan-

ken är att komplettera befintlig bebyggelse med 

nya byggnader och därmed höja öka mängden 

bostäder med ungefär det dubbla, se figur 1.  

I studien beskrivs Storstockholm som en region 

med en tät kärna omgiven av gles villabebyg-

gelse och där utanför tätt befolkade förorter, se 

figur 2. Författarna argumenterar för att detta 

kan anses vara en sned fördelning av stadens 

begränsade markresurser som även ger upphov 

till onödigt resande samt hindrar en sammanhål-

len stadsstruktur. Genom förtätning av centrum-

nära villabebyggelse vill författarna jämna ut 

denna snedfördelning och skapa fler bostäder. 

Praktiskt föreslås detta ske genom en kombinat-

ion av tillbyggnad och nybyggnad i befintliga 

småhusområden, på ett sätt som undviker riv-

ningar. Mellanstaden vill också förhindra att fas-

tighetsgränser förändras, vilket motiveras med 

att man vill bibehålla områdets struktur och för-

hindra storskalig exploatering (Deurell et al, 

2015).  

 

  

Figur 1. Illustration från Mellanstaden  
(Deurell et al, 2015) 

Figur 2. Principen för Stockholms befolkningstäthet, Deurell et al (2015) 
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2.3. Villaomvandling - ett fenomen på frammarsch 

2018 publicerades en kartläggning av fall med 

rivning av villor i förtätningssyfte i Stockholms 

län åren 2007–2017 (Franklin, 2018b). Studien 

argumenterar för att en kombination av tre fak-

torer; rivning av ursprungshuset, hög förtät-

ningskvot och förändrad bostadsform, gör att 

denna förtätningstyp bör betraktas som något 

eget där det inte byggs mer utav samma. Istället 

bör det ses som en process där en villa rivs och 

omvandlas till något annat. Processen bör där-

för också ha ett eget begrepp: Villaomvandling.  

I kartläggningen hittades över 200 fall i Stock-

holms län som uppfyllde dessa kriterier under 

åren 2007–2017, innehållande rivning av 530 vil-

lor och byggnation av nästan 7800 nya bostä-

der1. Allt från småskaliga projekt där enstaka 

småhus omvandlats till två eller fler tvåbostads-

hus, till storskaliga omvandlingar av hela villa-

kvarter till flerbostadshus med kommersiella lo-

kaler. Studien fann villaomvandling i 24 av 26 

kommuner i Stockholms län och slog därmed 

fast att fenomenet har regional spridning. Anta-

let omvandlingar per år ökade också stadigt un-

der perioden samtidigt som en trend gick från 

småskalig till storskalig omvandling. Att villaom-

vandlingar blivit allt vanligare i Stockholms län är 

en anledning till att frågan blivit allt mer aktuell i 

kommunala förvaltningar (Franklin, 2018b). 

Fenomenet med villaomvandling är inte heller 

unikt för Stockholms län. Borås, Göteborg, Lin-

köping, Växjö och Karlstad är exempel på andra 

svenska städer med dokumenterade fall av villa-

omvandling under den senaste tioårsperioden 

(Franklin, 2019).  

Utvecklingen knyter an till ett antal studier från 

olika platser i världen som tillsammans visar hur 

villaomvandlingar inte är något unikt för Stock-

holmsområdet eller Sverige. Istället kan fenome-

net beskrivas som en internationell trend. Syd-

ney, Chicago, Seattle, Vancouver och Melbourne 

är exempel på städer där förtätningar inom små-

husförorter studerats under de senaste åren 

(Charles, 2013; Davison, 2011; Krause, 2015; Le-

gacy et al, 2013; Newton et al, 2012).  

                                                           

1 Kartläggningen undersökte såväl ansökta som ge-

nomförda rivningar och byggnationer. Siffrorna speg-

lar läget senhösten 2017 med ansökta, planerade, 

pågående eller genomförda omvandlingar. Ansökta 

eller planerade omvandlingar som avbrutits eller ne-

kats ingår inte i statistiken. 

Figur 3. Villaomvandlingar i Stockholms län 
2007-2017, Franklin (2018b) 

Figur 3. Villaomvandlingar i Stockholms län 
2007–2017 
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2.4. Villaomvandlingens aktörer 

I en aktörsfokuserad studie av villaomvandling 

intervjuades villaägare, kommunala tjänste-

personer och exploatörer kopplade till ett upp-

märksammat omvandlingsprojekt i Aspudden i 

södra Stockholm (Franklin, 2018a).  

Studien fann att rollerna kan förändras påtagligt 

under ett projekts gång, och att det främst är vil-

laägarnas roller som är flytande. Intervjuade vil-

laägare berättade hur de gått från att vara mot-

ståndare till projektet till att själva anta drivande 

roller och anta en exploatörslik roll, samtidigt 

som andra villaägare istället stärkts i sitt mot-

stånd till planerna. Exploatören i projektet be-

skrev hur denne utvecklat personliga relationer 

med flera villaägare i området under projektets 

gång, vilket gör att exploatörens roll kan anses 

ha gått i riktning mot villaägarens eller grannens.  

Dessa relationer har också varit centrala för pro-

jektets utveckling genom att flertalet villaägare 

sedan sålt sina tomter till exploatören och pro-

jektet därmed vuxit.  

Slutsatserna från intervjustudien i Aspudden kan 

relateras till en intervjustudie med ett större an-

tal villaägare i Sidney, Australien (Wiesel et al, 

2013). Gemensamt för villaägarna var att de alla 

valt att riva sin bostad och bygga något nytt på 

tomten, och studien ville undersöka drivkraf-

terna bakom detta beslut. Trots likheter i för-

ändringarnas fysiska form fann studien stora 

skillnader i de motiv och sociala processer som 

låg bakom beslutet att riva och bygga nytt. Ex-

empelvis investeringsdriven omvandling eller att 

vilja möjliggöra generationsboende. En central 

slutsats i studien från Sydney är att det inte 

automatiskt bör antas att en rivning görs utifrån 

ekonomiska motiv.  

2.5. Den rumsliga triaden 

Förtätning och omvandling av villakvarter är en 

process som äger rum på specifika platser. Det 

är också en process som producerar rum genom 

att förändra det. Det vi här kallar rummet består 

av mer än en fysisk dimension, och förändringen 

som sker när en villa rivs och ersätts med något 

annat påverkar inte enbart det fysiska rummet 

utan även människorna där - rummets sociala 

dimensioner.  

För att undersöka villaomvandlingens effekter 

behöver studien därför ett rumsligt teoretiskt 

ramverk som innefattar mer än det fysiska rum-

met. Ett användbart sådant ramverk är Le-

febvres rumsliga triad. Enligt Lefebvre (1991, i 

Rönnlund & Tollefsen, 2016) är rummet och 

samhället oskiljaktiga och de producerar tillsam-

mans tre rumsliga dimensioner: det upplevda 

rummet med materiella och vardagliga prakti-

ker, det föreställda rummet med abstrakta före-

ställningar och representationer samt det levda 

rummet - hela människans existentiella rum som 

både är konkret och subjektivt.  

De tre dimensionerna benämns även som det fy-

siska, det mentala och det sociala rummet (Le-

febvre, 1991, i Rönnlund & Tollefsen, 2016). Det 

fysiska rummet är det vi kan ta på och där varda-

gens bestyr äger rum. Det mentala rummet fylls 
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med mäklarannonser, plandokument eller insän-

dare som vill förklara vad platsens värde består 

av och vad som gör den unik. Det sociala rum-

met består exempelvis av banden mellan gran-

nar, hierarkin som anger vem som bestämmer 

över framtiden eller en uppdelning mellan “vi 

och dem”. Mellan de tre rumsdimensionerna 

finns spänningar och ständiga maktkamper, ex-

empelvis mellan vardagliga upplevelser av en 

plats (det upplevda rummet), marknadsföring av 

platsen (det föreställda rummet) samt männi-

skors handlande på och känslor kring platsen 

(det levda rummet).  

Franklin (2018b) argumenterar för att villaom-

vandling är en process verksam i rummets alla 

tre dimensioner. Den rumsliga triaden kan då 

användas i denna studie för att undersöka skill-

nader i värdering av olika dimensioner av villaä-

gares närmiljö.
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3. Metod 
Studiens syfte att undersöka villaägares atti-

tyder och tankar kring förtätning av den 

egna bostadsmiljön ger ett flertal möjliga 

angreppssätt; enkät, djupintervjuer, texta-

nalys av texter producerade av villaägare 

med mera. Bland dessa har studien valt att 

använda en enkät. 

 

Detta med hänsyn till metodens replikerbarhet i 

både stor och liten skala. Då studien genomförs 

som en förstudie kan en pilotenkät riktad till ett 

begränsat antal respondenter senare följas upp 

med en större enkät, där lärdomar från piloten-

käten även kan inarbetas.  

Att använda en webbenkät är även ett lämpligt 

tillvägagångssätt utifrån studiens syfte att 

snabbt kunna hitta ingångar till ämnet som i se-

nare studier kan undersökas djupare. En webb-

enkät kan täcka in många ämnen och aspekter 

av frågan på samma gång, och kan producera 

mycket material i förhållande till nedlagd tid 

jämfört med exempelvis en intervjustudie. Men 

det som vinns i bredd förloras i djup. En generell 

utmaning med enkäter är att det ofta omfat-

tande och välstrukturerade materialet inte är 

lika rikt, mångnyanserat eller fylligt som just in-

tervjumaterial kan vara. Enkäter lämpar sig där-

för inte för att besvara frågor såsom varför re-

spondenterna svarat så som de gjort. 

3.1. Hur vi gick tillväga 

Ett introduktionsbrev delades ut till 79 småhus-

fastigheter i Solhem, Spånga (Stockholms stad). 

Brevet bestod av ett A4-blad som med text och 

bild som sökte locka boende att genomföra en-

käten. Bilder på de fyra alternativen infogades. 

Respondenterna ombads i brevet att delta i 

undersökningen digitalt genom att logga in på 

www.menti.com och knappa in en given kod. 

Den första utdelningen skedde i juni 2019 och 

en påminnelse delades ut i augusti.  

Totalt bestod webbenkäten av 19 frågor. Stu-

dien hade som målsättning att hålla enkäten 

kortfattad för att inte trötta ut respondenterna 

och få en hög svarsfrekvens. Efter en inledande 

del med frågor om respondenten övergick enkä-

ten till att handla om respondentens syn på om-

rådet och den egna fastigheten i förhållande till 

förtätning. Här fick respondenten värdera olika 

aspekter i den egna närmiljön och även besvara 

frågor om vad som idag saknas eller anses brist-

fälligt. Därefter presenterades ett antal konkreta 

förtätningsförslag som villaägarna fick rang-

ordna och värdera. Genom att ställa olika scena-

rier emot varandra och ge möjligheter till fritext-

svar var det möjligt att få bättre kunskap om vil-

laägarnas resonemang och vilka argument som 

används. Enkäten samt introduktionsbrevet 

finns presenterat i Appendix A och B. 

Av 79 tillfrågade fastigheter inkom svar från 22 

respondenter, en svarsfrekvens på 28 procent. 

Svaren har analyserats med explorativ statistik 

såsom spridningsmått och medelvärden. Det be-

gränsade antalet svar och bortfallsfrekvensen 

gör det varken meningsfullt eller rättvisande 

med mer avancerade statistiska metoder som 

snarare skulle ge en falsk känsla av precision.
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4. Resultat och analys  
 

Studiens resultat är tudelat och består dels av 

svar från de personer som besvarat enkäten, 

dels av lärdomar kopplade till metodens  

användbarhet och hur väl den uppfyller studi-

ens syfte. Avsnittet inleds därför med resultat 

kopplade till det förstnämnda. 

4.1. Utvärdering av metod 

Detta är en förstudie i begränsad skala med 

syfte att hitta lärdomar och att kunna kosta på 

sig att göra fel i liten skala. Med det i åtanke har 

metoden lyckats väl i att hitta intressanta resul-

tat såsom vilka frågor som kan vara intressanta 

att undersöka djupare. Samtidigt innebär det 

begränsade antalet utskick i kombination med 

bortfallsfrekvensen att det inte med säkerhet 

går att säga om resultatet är representativt för 

den utvalda målpopulationen på 79 villaägare. 

Studien kan exempelvis med säkerhet säga att 

det finns villaägare som är intresserade av att 

vara drivande i villaomvandling, då en femtedel 

av de svarande anger att de kan tänka sig att 

driva en planprocess. Men vi kan inte med sä-

kerhet säga hur många de är; om denna femte-

del är representativ för hela målpopulationen. 

För detta hade det krävts ett större utskick och 

att metoden innefattade kontroll för svarsbort-

fall, något som låg utanför förstudiens ramar. 

Läsaren bör därför vara medveten om att vi inte 

med säkerhet kan säga något om resultatets 

statistiska validitet hos bredare grupper av vil-

laägare. Lärdomar inför en eventuell fortsät-

tande studie är att intensifiera insatserna med 

att öka svarsfrekvensen för att få ett statistiskt 

robust resultat. Detta kan exempelvis göras ge-

nom att erbjuda ett alternativ med pappersen-

kät, flera påminnelser, personlig kontakt via te-

lefon eller att lotta ut trisslotter.  

Utöver att hitta frågor möjliga för fördjupande 

studier har också studien testat en teknisk lös-

ning som använder Menti.com, en webbtjänst 

vars huvudsakliga syfte inte är enkätundersök-

ningar utan interaktion med publik under pre-

sentationer. Tjänsten har fungerat väl, exempel-

vis har samtliga respondenter slutfört hela enkä-

ten utan att avbryta längs vägen.  

Även användandet av fyra alternativa scenarier 

som konkretisering av olika grader av förtätning 

har fungerat väl; de alternativ som responden-

terna har svarat att de föredrar mest och minst 

stämmer väl överens med fritextsvaren som gav 

möjligheter till att utveckla svaren varför de valt 

som de gjorde.
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4.2. Resultat från enkät 

Resultaten bygger på 22 enkätsvar. De är repre-

sentativa för dessa 22 svarande men generali-

seringar till villaägare i allmänhet eller villaägare i 

Solhem kan inte göras. Vi undviker därför be-

skrivningar som ger sken av statistisk precision. 

Däremot kan analyser göras av vilka frågor där 

respondenterna är eniga eller splittrade, och om 

svaren på olika frågor är konsekventa eller mot-

sägande. Frågor med stor enighet bland de sva-

rande kan också användas indikativt. Den full-

ständiga enkäten med svar presenteras i Appen-

dix B.  

Vilka svarade? 

Knappa två tredjedelar av de svarande är män. 

Den vanligaste åldern på svarande är mellan 40–

60 år, endast tre svarande är under 40 år och 

ingen är under 30 år. Nära hälften av de sva-

rande har bott mer än 20 år i området. Samtliga 

äger, helt eller delvis, sin fastighet. Cirka hälften 

av svarande bor i ett hushåll på två personer. 

Vad respondenterna anser om förtätning 

Något över hälften av respondenterna anger att 

de generellt sett har en negativ inställning till för-

tätning av villaområden. En av de svarande har 

en positiv inställning. Resterande är neutrala. 

En majoritet av de svarande anger att de ser Sol-

hem som färdigbyggt. Få uppger att de kan se 

Solhem som en potentiell plats för nya bostäder 

och en större blandning av bostadstyper. Att 

blanda småhus med flerbostadshus ses generellt 

inte som positivt. Denna inställning är samtidigt 

inte allrådande; det finns respondenter som upp-

gett att de vill se Solhem förtätat och även vill ut-

veckla sin egen fastighet till fler bostäder. 

Respondenterna ombads att värdera ett antal 

aspekter i bostadens närområde. Ett genomgå-

ende mönster hos respondenternas svar är höga 

poäng för samtliga valbara aspekter, samt högre 

poäng för fysiska aspekter än sociala. Svaren ty-

der därför på en genomgående hög värdering av 

den egna bostadsmiljön, och att de fysiska 

aspekterna hos bostadens närområde värderas 

högre än de sociala.  

Om Solhem skulle utvecklas  

I enkäten ombads respondenterna svara på vilka 

utvecklingsmöjligheter de såg i närområdet; om 

det var något som saknades idag eller skulle 

kunna förbättras. De utvecklingsmöjligheter som 

angavs av respondenterna rör primärt vård, skola 

och omsorg samt kollektivtrafik och handel. 

Mycket få såg förtätning med fler bostäder som 

en utvecklingspotential. 

Något motsägande svarade också knappt hälften 

av respondenterna att de ser ett behov av att ut-

veckla sin egna fastighet. Primärt för eget bruk 

genom utbyggnad eller tillgänglighetsanpassning, 

men några svarade också att de vill bygga ut för 

uthyrning eller försäljning. De två primära förde-

larna som respondenterna identifierar vid en ut-

veckling av den egna fastigheten är möjligheten 

till ekonomisk vinst samt att designa och genom-

föra ett eget byggprojekt. 

En dryg femtedel av de svarande anger att de 

kan tänka sig att tillsammans med grannar och 

med professionellt stöd driva en planprocess för 

att påverka Solhems utveckling. De övriga fyra 

femtedelarna fördelar sig jämnt mellan de som 

svarat nej respektive vet ej. Att två femtedelar av 

respondenterna svarat “vet ej” tyder på att det 

finns en osäkerhet bland respondenter vad en 
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planprocess egentligen innebär för den egna de-

len, även för de svarande som önskar ett beva-

rande av Solhem. På en uppföljande fråga kring 

värdering av olika risker med en förtätningspro-

cess blir svaren också spretiga i jämförelse med 

den relativa samstämmighet som uppvisas vid 

många andra frågor.  

Värdering av fyra framtidsscenarier 

I enkäten fick respondenterna läsa om och se 

bildexempel på fyra alternativa framtidsscena-

rier. Från ett restriktivt scenario (A) som inte till-

låter någon förtätning utöver dagens bebyggelse 

till ett scenario där området förtätas med kvar-

tersbebyggelse i max 4 våningar (D).  

När respondenterna ombads svara vilket av alter-

nativen de föredrog mest valde en stor majoritet 

alternativ A med ett oförändrat Solhem. Till skill-

nad från övriga tre scenarier redovisades detta 

som utan ekonomisk vinst för respondenterna. 

Ett fåtal föredrog alternativ B, det vill säga mo-

dest förtätning i högst 2 våningar, och en respon-

dent valde alternativ D. Respondenterna ombads 

också svara på vilket alternativ de föredrog 

minst. En stor majoritet svarade D och ett fåtal 

svarade A eller B. 
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5.  Slutsatser 
 

I detta avsnitt sammanfattas studiens 

slutsatser. Detta sker tematiskt utifrån en 

indelning i villaägarna som grupp,  

värderingar av den fysiska miljön samt 

villaägarnas förkunskaper. 

5.1. Inte en homogen grupp 

Bland respondenterna är en majoritet för ett be-

varande av Solhem, med det är också viktigt att 

se att det finns villaägare som förespråkar för-

ändring och förtätning av området. Något till-

spetsat uttryckt: Vi behövde inte fråga mer än 

ett 20-tal villaägare för att hitta personer som är 

beredda att riva sin egen bostad och förtäta fas-

tigheten kraftigt. Villaägarna är således inte en 

homogen grupp. Inte heller är de två grupper; 

en för och en emot. De villaägare som är för re-

spektive emot förändringar är det utifrån sina 

egna personliga skäl. Skälen kan vara såväl eko-

nomiska som värderingsmässiga eller känslo-

mässiga, och utomstående betraktare bör inte 

dra förhastade slutsatser om vad de består av. 

Detta är i linje med Wiesel et als (2013) slutsats 

att det går att identifiera många skilda drivkraf-

ter som trots det resulterar i likartade fysiska 

former – i detta fall villakvarter. 

Trots att en majoritet är för ett bevarande av 

Solhem är det intressant att en stor andel ändå 

skulle vilja utveckla sin egen fastighet för eget 

bruk, uthyrning eller försäljning. Det kan tyckas 

motstridigt, då samma boende i vissa fall både 

vill bevara området men också utveckla sin egen 

fastighet. Detta menar vi speglar frågans kom-

plexitet där motstridiga önskemål kan samexi-

stera, vilket gör att respondenten ger olika svar 

beroende på frågans formulering.  

5.2. Den fysiska miljön mycket uppskattad 

Enkätsvaren visar entydigt att villaboendets be-

fintliga kvaliteter värderas mycket högt av re-

spondenterna. Framför allt värdesätts den fy-

siska miljön sett till karaktär, grönska och trafik-

mängd. Många har bott mycket länge i sitt hus, 

vilket också kan förklara de starka band till plat-

sen som kommer till uttryck. Intressant är samti-

digt att sociala band till närboende inte verkar 

vara lika högt värdesatta som miljöns fysiska 

aspekter, trots att de varit grannar i många år.  

Utifrån teorin om den rumsliga triaden kan detta 

tolkas som att det fysiska/uppleva rummet har 

ett mer påtagligt eller starkare värde för respon-

denterna än det sociala/levda rummet. Detta 

bör dock enbart ses som en preliminär slutsats 

som behöver undersökas närmare. Tidigare stu-

dier har väckt frågan om en förändring i det fy-

siska rummet alltid måste följas av förändringar i 

de andra dimensionerna, eller om påverkan från 

förtätningar kan isoleras till att enbart ske i det 
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fysiska rummet (Franklin, 2018b). Frågan ställ-

des då utifrån ett resonemang om förtätning 

som sker samtidigt som de gamla fastighetsä-

garna bor kvar, med bibehållna sociala band i 

området. Den höga värdering av den fysiska 

närmiljön som uppvisas i denna studie gör att en 

sådan isolering troligen är svår. En relevant fråga 

blir exempelvis hur eller om en förtätning kan 

ske som inte anses vara en försämring av någon 

som värderar miljön mycket högt såsom den ser 

ut idag. 

5.3. Okunskap om förtätning av villaområden 

Respondenterna visar på en relativt stor osäker-

het inför förtätning av villaområden. Både vad 

gäller generell inställning, ekonomisk risk och 

kring möjligheten att gå samman med grannar 

och driva en planprocess. Detta skulle kunna för-

klaras med bristande kunskaper om vad förtät-

ningen innebär i praktiken. Tidigare studier har 

visat att villaägares inställning till villaomvand-

ling kan förändras under projektets gång, exem-

pelvis när ett konkret erbjudande om försäljning 

presenteras (Franklin 2018a). Det är därför tänk-

bart att respondenternas attityder kan förändras 

ifall en förtätningsprocess skulle aktualiseras och 

de boende blev mer insatta i frågan. Attityderna 

som framkommer i enkäten behöver således 

inte vara konstanta över tid. För detta talar 

också att bland de respondenter som angett att 

de föredrar alternativ A, det mest restriktiva sce-

nariot utan tillkommande byggrätt, finns flera 

personer som angett att de vill bygga ut sin egen 

fastighet för eget bruk. En stor andel av de som 

föredrar alternativ A har också angett att de är 

neutralt inställda till förtätning av villaområden i 

största allmänhet.   
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6.  Diskussion 
I detta avsnitt tas slutsatserna tillbaka till 

där vi inledde; hos planeraren. Vi diskute-

rar implikationer för planering i både stor 

och liten skala, och ger förslag på fort-

sättningar till denna studie. 

6.1. “Planerarens dilemma” 

Ett centralt dilemma med förtätning i småhus-

områden är avvägningen mellan allmänna och 

privata intressen, vilka formuleras i plan- och 

bygglagen. Att Stockholm har en kombinerad 

mark- och bostadsbrist gör att villaområden kan 

framstå som något mycket exklusivt ur det all-

männas perspektiv. Villabebyggelse tar stora 

markresurser i anspråk utan att kunna erbjuda 

särskilt många bostäder. Det kan då anses fullt 

logiskt, såväl ur ett förvaltnings- som ett mark-

nadsperspektiv, att öka antalet bostäder i vissa 

centralt belägna villaområden genom förtätning 

eller omvandling. 

Å andra sidan åligger det beslutsfattare att i sin 

yrkesutövning även tillgodose det privata intres-

set, i detta fall villaägarens. När nu villaboendet 

är så oerhört eftertraktat kanske det bör skyd-

das från omvandling, så att det inte blir ännu 

mer exklusivt och villaboendet blir en klassmar-

kör i större utsträckning än det redan är. Till vil-

laområdenas försvar kan också argumenteras att 

dessa områden redan är uppförda och invånarna 

valt sitt boende just där genom sitt ägande. Det 

skapar mycket känslor att ändra om i det som 

redan är befintligt, och kanske är lokalt mot-

stånd i sig ett skäl för bevarande? 

Sammantaget leder detta till huvudbry för för-

troendevalda och planerare. Det planenheterna 

kan leverera, det vill säga många gånger tät be-

byggelse i flerbostadshus, är inte alltid efterfrå-

gat. Samtidigt är det som efterfrågas, generösa 

fastigheter med småhus, svårt att leverera. 

6.2. Utveckla och förtydliga  

I enkäten om villaägares attityder kan det ändå 

anas en öppning i frågan om förtätning. Frågan 

är komplex och hos en stor del av enkätsvaren 

märks både okunskap och osäkerhet kring vad 

villaomvandling innebär i praktiken. Här ser vi 

ett behov av att utveckla en samarbetsprocess 

mellan kommun och villaägare som kan ge 

större klarhet. Dels för att förtydliga alla de för-

utsättningar som spelar in, men också för att ut-

reda olika typer av potential vid olika scenarier. 

Att som privatperson driva en planprocess kan 

anses vara en tung uppgift, speciellt utan tidi-

gare kunskaper och erfarenheter.  

Om kommunen vill involvera villaägare i långsik-

tig planering av ett område är då ett konkret för-

slag till första steg att sammanställa information 

till villaägarna om vad processen innebär, hur 

lång tid det kan tänkas ta, vilka risker som finns 

och vilken grad av medbestämmande som kan 

förväntas. En framkomlig väg för villaägare som 

vill genomdriva en utveckling är sannolikt att likt 

“självplaneringen” i rapportens inledning organi-

sera sig och föra en gemensam talan med kom-

munen, snarare än att agera enskilt. 
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6.3. Hänsyn vid förtätning 

Ibland kan det anses berättigat att vid en avväg-

ning mellan privata och allmänna intressen prio-

ritera förtätning eller omvandling framför beva-

rande, trots lokalt motstånd. Kartläggningen av 

Stockholms län visar på ett flertal sådana fall där 

planprocesser genomförts i nutid trots stort 

motstånd från närboende (Franklin, 2018b).  

I de fall beslutfattare väljer att genomföra en 

förtätning eller omvandling indikerar enkäten 

ett antal lärdomar för ökad förankring och mins-

kad konflikt.  

Utifrån enkätsvaren kan vi se några aspekter 

som de boende anser viktiga att värna: 

- Hänsyn till områdets befintliga karaktär och 

grönska vid inpassning av ny bebyggelse. 

Förtätningen bör därför vara måttlig. Den 

bör också ske gradvis.  

- Att bibehålla en liten trafikmängd, exem-

pelvis genom mobilitetslösningar och stärkt 

kollektivtrafik.  

Utifrån enkätsvaren kan vi även se några 

aspekter som är bra att erbjuda boende i sam-

band med omvandling: 

- Att erbjuda möjlighet till de boende att ut-

veckla sin fastighet för egna behov. Undvik 

att hamna i en situation där villaägare upp-

fattar det som att det är fritt fram för ex-

ploatörer att omvandla, men att de själva 

inte får göra mindre förändringar. 

- Att konkretisera det ekonomiska erbjudan-

det med förtätning, då den ekonomiska 

vinsten är det starkaste motivet för förtät-

ning hos de boende.  

- Att stärka offentlig service, kollektivtrafik 

och skapa bättre förutsättningar för handel. 

Samt att skapa möjlighet till nya allmänna 

parker och grönområden som ofta saknas i 

villaområden. 

Den stora osäkerheten bland enkätsvaren på 

frågor gällande risker med förtätning och om 

man kan tänka sig att driva en förändringspro-

cess själv eller inte, tyder på ett behov av kun-

skap. Ett förslag kan vara att från kommunen ge 

förtydligande information rörande vad villaom-

vandling innebär för den enskilde villaägaren. 

Det gäller tydlighet kring det förväntade resulta-

tet gällande den fysiska miljön, förståelse för ak-

törskap och plan- och byggprocessens utform-

ning samt tydlighet kring de ekonomiska förut-

sättningarna. 

Med tanke på respondenternas preferenser om 

bibehållen fysisk karaktär, grönska och trafik-

mängd skulle stadsbyggnadsstrategin Mellansta-

den (Deurell et al, 2015) kunna vara en möjlig 

väg fram för förtätningar då förslaget utgår från 

en gradvis förtätning utan rivningar. Förtät-

ningen initieras av de boende själva, som samti-

digt kan välja att bo kvar och bibehålla de sociala 

relationerna. 
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6.4. Villan som slutdestination 

En sak som förvånat i resultaten var att inte fler 

respondenter intresserade sig för den ekono-

misk vinsten vid en eventuell förtätning, då det 

ändå rör sig om stora summor pengar. Att bo 

kvar i en intakt miljö värderades högre. Det går 

att spekulera kring orsakerna till detta. Är det så 

att villaägare i gemen anser sig nått toppen i sin 

bostadskarriär och därför inte behöver göra 

vinst inför nästa flytt, alltså att de boende sak-

nar ambitioner om att flytta vidare? Villaboen-

det är då ett slags “endgame” och slutdestinat-

ion. De senaste 15 åren av kraftigt ökade fastig-

hetsvärden skulle kunna vara en förklaring. Kan 

det vara så att många villaägare redan känner 

sig nöjda med det ackumulerade fastighetsvär-

det och inte anser det värt att genomgå en plan- 

och byggprocess för att göra ytterligare vinst? 

Möjligen kan det tyckas som att fler borde valt B 

(modest förtätning) givet det stora intresset att 

bygga ut för eget bruk. De fyra alternativen 

skulle behöva diskuteras med respondenterna 

(kanske i intervju) för att hitta svar på vad som 

gör att tre av alternativen upplevs oattraktiva. 

Det skulle kunna handla om missförstånd utifrån 

hur de är representerade i bild och text.  

6.5. Förslag till vidare forskning 

Utifrån vad som framkommit i denna studie 

finns ett antal potentiella spår att undersöka vi-

dare. Det första, och kanske mest självförkla-

rande, är att använda lärdomarna från denna 

förstudie och genomföra en enkätstudie i större 

skala. Detta skulle ge goda förutsättningar till ett 

mer robust statistiskt resultat och samtidigt göra 

det möjligt att följa upp en del av de frågor som 

diskuterats här ovan och nu till viss del lämnas 

hängande i luften. En sådan undersökning kan 

också utformas som en jämförande studie och 

exempelvis undersöka skillnader mellan villaä-

gare i olika städer eller stadsdelar, eller mellan 

villaägare och bostadsrättsägare i samma geo-

grafiska område. 

Det andra potentiella spåret är att genomföra 

en intervjustudie med villaägare som följer upp 

identifierade frågor på djupet. Bland dessa kan 

nämnas de delvis inkonsekventa och potentiellt 

motsägande svar som inkommit där det finns ett 

visst mått av att “vilja äta kakan och ha den 

kvar”.  
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Appendix 

A - Introduktionsbrev till villaägare 
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B - Enkätfrågor och respondenternas svar 

Fråga 1 - Ålder 

Medelåldern är 54 år. 

 

Fråga 2 - Kön 

14 män och 8 kvinnor, totalt 22 personer. 

Kommentar: Bland respondenterna finns en överrepresentation av män. 

 

Fråga 3 - Vad är din generella inställning till villaomvandling 

Positiv   5% 

Neutral  36% 

Negativ  59% 

Vet ej  0% 

 

Kommentar: En majoritet av respondenterna anser 

sig ha en negativ inställning. En stor del anser sig neutrala. 

 

Fråga 4 - Värdera (1–5), hur starka är dina känslo-

mässiga band till 

A. Ditt bostadsområde och hus?  

 Medel: 4,6 

B. Relationen till dina grannar i området?  

Medel: 3,6 

C. De förändringar och investeringar du gjort i 

ditt hus och/eller din tomt? 

Medel: 4,2 

 

Kommentar: Respondenterna har en starkare kopp-

ling till de fysiska aspekterna i närmiljön än de soci-

ala aspekterna.  

Positivt
inställd

Neutral

Negativt
inställd
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Fråga 5 - Äger du den fastighet du bor på? 

Ja, helt  41% 

Ja, delat 59% 

Nej  0% 

Kommentar: Alla äger på något sätt. Ingen hyr. 

 

 

 

Fråga 6 - Hur många år har du bott på fastigheten?  

0–5 år   18% 

6–10 år   18% 

11–15 år  14% 

16–20 år  5% 

Över 20 år  45% 

Bor ej på fastigheten 0% 

Kommentar: Stor andel av respondenterna har 

bott länge. Hälften av de svarande har bott här 

över 15 år.  

 

 

 

Fråga 7 - Hur många hushåll bor på fastigheten? 

Ett hushåll  95% 

Två hushåll  5% 

Tre eller fler hushåll 0% 

Kommentar: Nästan alla bor med ett hushåll. 
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Fråga 8 - Hur många personer bor i ditt hushåll? 

1 person 0% 

2 personer 45% 

3 personer 18% 

4 personer 23% 

5 personer 9% 

6 eller fler personer  5% 

Kommentar: 10 av 22 bor i par. Ingen är singelhushåll, 12 verkar ha minst 1 barn eller bo i annan kon-

stellation. 

 

 

Fråga 9 - Om Solhem förändras i framtiden, vad tycker du är viktigt att bevara (1–5)? 

A. Bibehållen karaktär på bebyg-

gelsen 

Medel: 4,7 

 

B. Att människor bor kvar och 

sociala band bibehålls 

Medel: 3,9 

 

C. Att trafikmängden inte ökar 

Medel: 4,8 

 

D. Bibehållen grönska i området 

Medel: 4,9 

 

Kommentar: Respondenterna prioriterar bevarande av den fysiska miljön mycket högt. Sociala vär-

den kommer sekundärt. Mycket liten spridning på tre av svarsalternativen. Grönskan värderas, med 

liten marginal, allra högst. 
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Fråga 10 - Om Solhem förändras i framtiden, vad tycker du är viktigt att utveckla? 

A. Förbättrad kollektivtrafik 

Medel: 3,4 

 

B. Mer handel och privat verksamhet 

Medel: 3,3 

 

C. Vård, skola och annan offentlig service 

Medel: 3,9 

 

D. Nya eller upprustade offentliga platser 

Medel: 3,2 

 

E. Större blandning av bostadsformer och -storlekar 

Medel: 1,6 

 

 

Kommentar: Vård, skola och offentlig service vill man se utvecklad. Större blandning av bostadsfor-

mer och -storlekar anses inte viktigt. Fler är överens om vad man INTE vill se utvecklas än vad man 

vill se utvecklas. 
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Fråga 11 - Håller du med om följande påståenden? 

A. Solhem är färdigbyggt 

Medel: 4,0 

 

B. Förtätning av Solhem skulle ge viktiga bostadstillskott till samhället 

Medel: 1,7 

 

C. Det vore bra med en bredare social blandning i Solhem 

Medel: 1,9 

 

D. Förtätning skulle försämra sammanhållningen mellan grannar 

Medel: 3,3 

 

E. Att mixa villor och flerbostadshus är bra 

 Medel: 1,7 

 

Kommentar: Respondenterna anser inte att deras bostadsområde spelar en viktig roll i samhällsbyg-

get gällande bostadsförsörjning, social blandning och mångfald av boendeformer. Kontext gällande 

samhällsskala hade behövts förtydligas. 
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Fråga 12 - Har du behov eller önskemål om att utveckla din fastighet? (Du kan välja flera alternativ) 

 

A. Nej, jag vill inte förändra fastigheten 

Antal svaranden: 13 

 

B. Ja, förbättra tillgängligheten 

Antal svaranden: 3 

 

C. Ja, bygga ut eller nytt för eget bruk 

Antal svaranden: 7 

 

D. Ja, bygga ut eller nytt för uthyrning 

Antal svaranden: 2 

 

E. Ja, bygga ut eller nytt för försäljning 

Antal svaranden: 1 

 

 

Kommentar: 9 av 22, motsvarande 41%, ser ett eller flera behov/önskemål om att utveckla egna fas-

tigheten. Några har svarat ja på flera alternativ.  
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Fråga 13 - Gradera följande eventuella fördelar med att utveckla din fastighet (1-5) 

A. Trevligt med nya grannar inom fastigheten 

Medel: 1,2 

 

B. Att designa och genomföra ett eget byggprojekt 

Medel: 2,3 

 

C. Att skapa nya bostäder för närstående 

Medel: 1,7 

 

D. En möjlighet till ekonomisk vinst 

Medel: 2,7 

 

E. Möjlighet till en mer tillgänglighetsanpassad bostad 

Medel: 1,8 

 

 

Kommentar: Få vill ha nya grannar nära inpå. Ekonomisk vinst är det argumentet som attraherar 

flest. Några intresserar sig för “arkitektdrömmen”. Överlag graderar respondenterna fördelarna lågt. 
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Fråga 14 - Gradera följande eventuella risker med att utveckla din fastighet (1-5) 

A. Förändringsprocessens oförutsägbarhet 

Medel: 2,9 

B. Oro kring om det byggda resultatet blir tillräckligt bra 

Medel: 3,4 

C. Osäkerhet kring fastighetens värde 

Medel: 3,0 

D. Osäkerhet kring finansiering av byggprojekt 

Medel: 2,7 

E. Försämrad boendekvalitet 

Medel: 3,4 

F. Buller och olägenheter under byggtiden 

Medel: 3,4 

 

Kommentar: Stor spridning bland svaren tyder på att respondenterna inte vet om hur de ska värdera 

risk. 
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Respondenterna får fördjupa sig i fyra olika scenarier, se illustrationer för alternativ A-D.  
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Fråga 15 - Jämförelse - vilken av de fyra alternativen föredrar du MEST? 

Alternativ A  81 % 

Alternativ B  14 % 

Alternativ C  0 % 

Alternativ D  5 % 

 

Kommentar: En tydlig majoritet föredrar Alternativ A som 

illustrerar ett oförändrat Solhem. 

 

 

Fråga 16 -  Berätta gärna varför du valde just det alternativet? (Citat i urval) 

“Behålla områdets karaktär m trädgårdar o grönska” 

“Jag tycker att det är en lagom förändring och behåller mest av det som är bra med området idag 

men anpassar dig tillräckligt för framtiden och en förtätning” 

“Ekonomiska skäl. Jag gör vinst o flyttar sen själv från Solhem.” 

“Vill ha ett oförändrat Solhem. Ingen förträngning i området. Vi vill ha odlingsbara tomter. Ingen 

styckning av tomterna” 

“Jag tycker att tomterna är små nog som det är redan idag. Solhem skulle behöva mer grönområden, 

inte mindre” 

“Jag bor på en kulturskyddad tomt och jag vill behålla de relativt stora tomterna i området” 

“Bevara området i det skick/miljö som den är nu.” 

“Vill behålla områdets charm och utrymme” 

“Jag kommer inte kunna utveckla min fastighet. De är endast Sörgårdsvägen som berörs” 

“Jag är inte intresserad av att förändra vårt hur alls. Det är gammalt och en speciell stil vilket känns 

viktigt att bevara.” 

“Dels tycker jag det är trevligt med stora trädgårdar och att behålla den ursprungliga villakaraktären 

och dels tycker jag att de flesta nya hus som uppförs på avstyckade tomter är fula” 

“Livskvalite, ha tillgång till en trädgård med uteplats där jag och familjen samt vänner kan koppla av 

samt att man kan idka trädgårdsarbete/projekt. Det är skönt att inte behövas trängas, det är därför 

man bor här.” 

“10% är för lite. 20% är en mer acceptabel siffra. Allt över 20% kommer förstöra känslan varför jag vill 

bo i Solhem.” 

“Förstör områdets planering, tanke och charm” 

A

B
D
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“Solhem är ganska trångt i dagsläget. Inga grönområden och mycket villor. Högre byggnader skulle 

skugga befintliga tomter och försvåra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.” 

“Solhem är en ca 120 år gammal villastad dit folk åker för att se alla vackra villor och trädgårdar från 

förra sekelskiftet. Det är tillräckligt med de fåtalet fula nybyggda flerfamiljshus man har lyckats 

klämma in utan grannars goda minne.” 

“Tycker absolut inte att Sörgårdsvägen skall förändras på det sättet. Det är ett gammalt villaområde 

med uppvuxna vackra trädgårdar och unik charm som det är. En typ småstadskönsla likt Duvbo i 

Sundbyberg. Finns få liknande områden i Stockholm.” 

Kommentar: Argumenten rör olika ställningstaganden, men det går ändå att utläsa att det mest åter-

kommande argumentet är att bevara Solhems stora fastigheter då detta betraktas som en kvalitet. 

 

 

Fråga 17 - Skulle du kunna tänka dig att gå ihop med grannar och själv driva en sådan utveckling, med 

stöd av en professionellt kunnig person? 

Ja   19% 

Nej  43% 

Vet ej  38% 

Kommentar: De flesta är inte intresserade av att själva driva utveckling, och många är osäkra i frågan, 

och ca en femtedel kan tänka sig detta. 

 

 

 

Fråga 18 - Jämförelse - vilken av de fyra alternativen föredrar du MINST?  

Alternativ A 10% 

Alternativ B 5% 

Alternativ C 0% 

Alternativ D  85% 
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Fråga 19 -  Berätta gärna varför du valde just det alternativet? (Citat i urval) 

“Alldeles fel i vårt villaområde för tätt o högt ökad trafik på redan idag högt belastade gator. Inne i 

området saknas trottoarer” 

“Då tappar du villaområdet känslan helt” 

“Ingen vinst.” 

“Vi vill ha vårt Solhem oförändrat” 

“Skulle det byggas så mycket vore det inget villaområde längre utan en stad. Jag vill bo i villa, inte i 

flerbostadshus och jag vill inte tvingas flytta” 

“Du kan inte bygga ut på det sättet i området, det skulle förändra strukturen på hela området” 

“Förstör nuvarande miljö.” 

“Ändrar hela utseendet” 

“Vill inte ha tätare bebyggelse” 

“Jag vill ha kvar min tomt och tomterna runt våra hus.” 

“Vi valde att flytta till Solhem och att bo i villa eftersom vi vill ha en tomt och inte bo för tätt inpå 

andra” 

“Om det blir de andra alternativen så säljer jag fastigheten och flyttar någon annanstans dvs vinsten 

får vara styrande.” 

“Känslan av att bo i Solhem kommer att förstöras.” 

“Förstör den ursprungliga tanken med området, den bör bevaras.” 

“Vi valde att bo i Solhem eftersom det är villaområde med småstadskänsla men nära stan. Det nega-

tiva var att det är väldigt tätbebyggt och få grönområden. Detta alternativ skulle förvärra det nega-

tiva ytterligare.” 

“För att Solhem är ett unikt område med sin småstadscharm, vilket är få områden i Stockholm som 

har” 

Kommentar: Argumenten rör olika ställningstaganden, men de flesta svar rör alternativ D som inne-

bär rivning av alla hus för en ny struktur. Respondenterna är emot förändring i sig, de är emot ökad 

täthet och emot en förändrad karaktär.

 


