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Sammanfattning 

Bakgrund 

Startpunkten för strukturfondsprojektet BOOST, Boende och 

Bostadsutveckling för stark tillväxt, är insikten att innovationskraften 

och hållbarhetsperspektivet inom boendesektorn är eftersatt. Detta 

speciellt avseende tre lågt prioriterade grupper; nyanlända, äldre och 

ungdomar. När BOOST projektet initierades 2016 diskuterades 

många olika sätt att stimulera innovationskraften avseende de 

prioriterade målgrupperna. I en av dessa diskussionerna kläcktes 

idén om att närmare studera mångfald i villastaden.  

 

En initial mediaundersökning bekräftade att villastädernas framtid var 

en viktig frågeställning. Detta inte minst genom de sk Attefallshusen 

som tillkom 2014 som ett sätt att skapa fler boende i befintliga 

boendemiljöer. Inom BOOST beslutade vi därför att dra igång ett 

mindre projekt inom området. Projektet fick namnet ”Mångfald i 

Villastäder”, för att understryka att vi adresserar möjligheten för unga, 

äldre och nyanlända att bo i de befintliga villastäderna. 

Studien omfattar dels sekundärmaterial (mediapublikationer, 

rapporter med mera) samt primärmaterial. Det sistnämnda inkluderar 

bankkontakter, flera avstämningar med fastighetsmäklare, samt 

intervjuer med experter.    



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 4 

Viktigaste resultat 

Potentialen när det gäller att öka mångfalden i villastäderna verkar 

vara stor, och många framhåller möjligheten att skapa både 

pekunjära och sociala värden med ökad mångfald. Potential borde 

driva fram en förändring, och sådan sker också. Framförallt när det 

gäller byggregler och storlekskraven på s k Attefallare. Tyvärr finns 

det andra mycket tydliga hinder som gör att större Attefallare (sk 

”Bolundare”) inte kommer att få någon nämnvärd effekt. Detaljplaner 

och andra regelverk är hinder som analyserats utförligt i tidigare 

studier. Efter vår kartläggning av nuläget har vi därför valt att 

fokusera på incitamenten till ökad mångfald. Vem skall egentligen 

initiera det utökade boendet?  

 

I den avslutande delen av rapporten har vi rapporterat om de första 

stegen i att utveckla en ny affärsmodell för mångfaldsbyggande i 

villastäderna. Vår slutsats är att förändringar i ägandet är en situation 

som öppnar upp för projekt som leder till utvidgat boende. Efter att ha 

undersökt de möjligheter som erbjuds i samband med överlåtelser 

kan vi konstatera att potentialen finns där. Det krävs dock 

förändringar i regelverk och beskattning för att den skall förverkligas. 

Vi uppmanar framförallt politiker på nationell och lokal nivå att agera. 

Det är inga revolutionerande beslut som måste tas. Gör bara lite mer 

som i Norge, så kan potentialen snabbt förverkligas.   
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Inledning 
I följande rapport summerar vi våra insikter från projektet Mångfald i 

Villastäder. Först i rapporten beskriver vi bakgrunden och 

mediadebatten 2014-201904. Därefter sammanfattar vi två 

omfattande utvecklingsprojekt som adresserat villastädernas 

situation. I rapportens tredje mer explorativa del, diskuterar vi hinder 

och möjligheter för en fortsatt utveckling mot mångfald i villastäderna.  

Mångfald i villastäder –Media 2014-201904 

Metod 

För att kartlägga debatten om mångfald i villastaden mellan 2014-

201910 använde vi oss av Retriever Mediearkivet som är Nordens 

största digitala nyhetsarkiv med tryckta dagstidningar, tidskrifter och 

affärspress. Sökningen på ”mångfald i villastad*” gav emellertid få 

träffar, vilket gjorde att vi utökade våra sökningar med begreppen 

”förtätning” och ”Attefallare”. Begreppen mångfald, villastad och 

förtätning i olika kombinationer gjorde att vi identifierade 256 artiklar. 

77 av dem ansågs relevanta1 och lästes. 

 

 
1 Vi gjorde även sökningar där vi kombinerade villastad med begreppen ”unga”, ”äldre” och 
nyanlända (samt varianter på det begreppet). Dessa sökningar resulterade i artiklar om bråk i 
villastäder där unga var inblandade. I övrigt överlappade resultaten föregående sökningar.  
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För sökordet Attefallshus innehöll Mediearkivet 6 389 artiklar mellan 

2014- 2019102.  Ämnet var populärast 2014 med 1800 artiklar, sedan 

har intresset avtagit till 2018. Under 2019 har dock antalet ökat och 

med två månader kvar av året har 720 artiklar publicerats. Bland 

totalen gjordes ett urval av artiklar baserat på Retrievers inbyggda 

funktion att kategorisera artiklar efter "relevans".  Vi scannade drygt 

tusen artiklar och läste 409 artiklar mer i detalj.  

 

Baserat på vår sökning har vi valt att organiseras texten utifrån de 

tema vi identifierat i analysen av mediaartiklar. Analysen utgår från 

att vi systematiskt noterade centrala begrepp som förekom i de lästa 

artiklarna. Exempel på begrepp är; ”byggregler”, ”detaljplanering”, 

”bygglov” ”försäljning”, ”politik”, ”För- och nackdelar med förtätning”, 

”protester”, ”politik” etc. Det blev en lång lista med begrepp. Vi 

klustrade därför begreppen i sex teman (se nedan). Teman som vi 

strukturerat vår analys efter.   

 

• Regelförändringar och politiken  
• Förtätningens för- och nackdelar i befintliga villastäder 

• Uppförande av Attefallare 

• Användning och affärsmodeller  

• Byggandet av Attefallare  

 

Vi har valt att börja med temat regelförändringar och politiken då det 

temat ger en översikt över utvecklingen under hela perioden. 

Därefter har vi övergivit den strikta kronologin och diskuterat vart och 

 
2 6389 kan låta som mycket. Dock måste man vara medveten om att många artiklar är mycket lika 
varandra. T ex identifierade vi 18 artiklar under 2019 med varianter på titeln ”Vänta med Attefallaren 
– nya regler väntar”. 
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ett av de följande temana för sig. Då regelförändringarna framförallt 

berör införandet av Attefallshus ver 1.0 och ver 2.0, så handlar 

rapporten inledningsvis mycket om detta. Efterhand bredas 

perspektivet till att omfatta mångfald i villastäderna.  

 

Men innan vi börjar är det värt att notera att det inte verkar finnas 

någon exakt definition av villastad eller trädgårdsstad, men ofta 

framhålls några egenskaper som definierar dem. Villastäder 

innehåller huvudsakligen privata villor och småhus, vilka är högst två 

våningar höga (Kristenson, 2017). En villastad, eller trädgårdsstad, 

är en planerad förort med öppna grönområden och trädgårdar 

(Prawitz, 2016). Villastäder skall dock inte förväxlas med begreppet 

Trädgårdsstad. Det senare lanseras t ex av TMF (Trä och 

MöbelFöretagen) som ett sätt att skapa stadsmiljöer med blandad 

bebyggelse. I praktiken kan det handla om en nybyggd stadsdel med 

blandad bebyggelse men även en mer planerad förtätning av en 

befintlig stadsdel som inte nödvändigtvis består av villor i 

ursprungsläget.   

Regelförändringar och politiken  

Vi har valt 2014 som startpunkt för det var då som den dåvarande 

bostadsministern Stefan Attefall föreslogs en reformation av den 

svenska bostadsmarknaden. Den föreslagna reformen syftade till att 

göra det möjligt för husägare att bygga ett 25 kvadratmeter stort hus 

på sin tomt utan bygglov, dessa hus har fått namnet Attefallshus. 
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Sverige hade redan sedan 38 år haft liknande lagstiftning i form av sk 

trädgårdsskjul – eller "Friggebodar" som döptes efter en annan 

tidigare bostadsminister, Birgit Friggebo.  Attefallaren innebar tre 

betydande regelförändringar. Den tillåtna boytan ökade från 15 till 25 

kvm. Det blev tillåtet att använda Attefallshusen som 

permanentbostad och inte enbart som en kompletterande byggnad 

till ett befintligt hus. Samt, det krävdes inget bygglov, utan enbart en 

bygganmälan om vissa villkor uppfylldes. Syftet med förändringarna 

var att skapa bostadsmöjligheter för 150 till 200 000 personer över 

hela Sverige. Attefallshusen skulle vara en attraktiv boendelösning 

för unga, studenter, samt personer med begränsade resurser, något 

som i slutändan skulle förbättra dynamiken på hela svenska 

bostadsmarknaden. 

 
2017 gav bostadsministern Boverket i uppdrag att utreda möjliga 

förändringar i byggreglerna för Attefallare. Resultatet som 

presenterades i maj 2018 innebar förändringar både avseende 

lovplikten och storleken på Attefallarna. Enligt förslaget skall ett krav 

på skriftligt grannmedgivande bifogas bygganmälan framledes, 

oavsett husets placering på tomten. Skälet till denna förändring var 

att det tidigare kravet på en enkel bygganmälan utan 

grannmedgivande ledde till att anmälningarna överklagades med 

hänvisning till de mänskliga rättigheterna, något som i praktiken 

gjorde att länsstyrelserna måste behandla varje anmälan i likhet med 

en bygglovsansökan.  

 

En annan stor förändringen i Boverkets rapport var förslaget om att 

byggytan skulle utökas till 30 kvadratmeter (boyta ca 27 kvadrat), 
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något som sågs som en viktig pusselbit i att adressera 

bostadsbristen. Enligt FastighetsSverige (20180503) betraktade 

bostadsministern Attefallarnas bristande framgång som tydligt 

kopplad till begränsningen i storlek. Större Attefallare skulle attrahera 

studenter och unga vuxna mer. Enligt SvD 20180804 är förslaget 

okontroversiellt och bedömdes därmed ha goda chanser att 

förverkligas oavsett politisk majoritet efter riksdagsvalet. I Boverkets 

rapport kan man dock tolka in en viss skepsis då man beräknar att 

Attefallsreformen hittills inneburit ungefär fyra nya bostäder per 

kommun och år. Boverket konstaterar även att ”reglerna om 

undantag från krav på bygglov för Attefallsåtgärder så här långt 

endast i begränsad utsträckning bidragit till bostadsförsörjningen.” 

(Boverket 2018:17).  

 

I oktober 2019 beslutade så regeringen att föreslå en regeländring. 

Lite skämtsamt går det nya konceptet under namnet ”Bolundaren”. 

De nya reglerna som kommer att gälla från mars 2020 har redan 

kritiserats. Emma Kovacic som bloggar på Sveriges Arkitekters 

hemsida (se arkitekt.se) skrev t ex ”och vad gäller lösning på den 

rådande bostadsbristen kan Attefallshus 2.0 (i de fall de blivit 

bostäder) liknas vid en botoxinjektion; en illusion som ger en 

kortvarig effekt men inte tar hand om symptomen, inte behandlar 

problemet på djupet och därmed inte förändrar något i grunden. 

Attefallshus försvårar mer än de löser.” (20170926). När så förslaget 

om utökade Attefallshus äntligen nådde riksdagen under hösten 

2019 så uppkom ny kritik.  
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”Att fem kvadrat extra skulle öka byggtakten avsevärt är osannolikt. 

Stockholms kommun föreslog att storleken utökas till åtminstone 35 

kvm. Och varför inte 40 kvadrat? Om reformen nu är viktig för att lösa 

bostadsbristen. Fem kvadrat är visserligen ett steg i rätt riktning. Men 

om regeringen vill göra reformen så framgångsrik som möjligt 

behöver en annan förändring göras. Det handlar om att slopa 

reglerna kring tillgänglighet, i folkmun känt som 

handikappanpassning.” (Svd 20191017) 

 

SvD lyfter fram handikappanpassningen som ett betydande problem. 

Detta stämmer, åtminstone i teorin. I praktiken är det sannolikt så 

som bl a Patrik Johansson på Attefallshus.se argumenterar, dvs att 

många Attefallare anmäls som komplementbyggnad men i praktiken 

utnyttjas för komplementboende. (se vidare resonemang nedan). Om 

detta stämmer skulle en förändring av handikappanpassnings-

reglerna innebära att fler kan sova med gott samvete om nätterna, 

men det skulle inte få så särdeles stor effekt på det reella byggandet 

av Attefallshus som komplementboende.    

 

Storleken på en Attefallare anses vara en viktig fråga. I 

Bohuslänningen (2180514) argumenterades för att tanken med 

Attefallare var god, men även om boytan ökade till 27 kvadrat under 

2019 så var det för lite. Skall de fungera som permanentbostäder 

krävdes det enligt debattören 41 kvadratmeter boyta (50 kvadrat 

yttermått). Detta för att få plats med klädkammare och förråd. Frågor 

om besittningsrätt, taxering/fastighetssskatt och byggregler måste 

även ses över för att Attefallare inte skall bli en andraklassens 

bostad.  
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Förtätningens för- och nackdelar i befintliga villastäder 

 

I media var den förtätning av villastäderna som antogs följa på 

regelförändringarna 2014 ett tydligt tema, ofta kopplat till politiken. 

2018 var det riksdagsval i Sverige, något som även påverkade 

debatten om förtätning och Attefallare3  

 

I mediadebatten har Attefallare ofta setts som medlet för att uppnå 

ökad förtätning av villastäder, en dellösning på bostadsbristen. Men 

samtidigt erkänns det att det inte är en enkel lösning. Det största 

problemet är att övertyga befintliga boende om att upplåta mark- och 

rekreationsområde för andra boende. Något som kan ställas mot det 

generella faktumet att det saknas bostäder i nästan alla kommuner i 

Sverige. Stadsplanerare har generellt sett positivt på att utnyttja 

förtätningsmöjligheterna, eftersom det bidrar till en minskning av 

bostadsbristen samtidigt som det framhålls att områdenas karaktär 

måste bevaras. Utmaningen blir att förtäta på ett hållbart och 

estetiskt tilltalande sätt så att båda behoven balanseras. Något som 

Boverkets idéskrift ”Rätt tätt” (Boverket, 2016) diskuterar utförligt. I 

Rätt tätt framgår att förtätning av befintlig bebyggelse kan kopplas till 

flera intressen; demokrati, hållbarhet (t ex trafikproblem), sociala 

möten, attraktivitet, effektivt resursutnyttjande (t ex av befintlig 

infrastruktur) samt rekreation. Beroende på hur dessa olika intressen 

prioriteras kan förtätningen ses både som en möjlighet och en 

styggelse.     

 

 
3 Ett stort antal artiklar berör förtätning genom nya bostäder i städers centrala delar. Dessa har vi 
exkluderat i vår översikt. 
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I mediasökningen identifierade vi många artiklar som diskuterade 

kopplingen mellan villastäder och förtätning. Två stadsdelar som ofta 

förekom i media var Aspenäs i Lerums kommun och Danderyd i 

Stockholm. Vi väljer att illustrera politiktemat med dessa två exempel.  

 

Aspenäs villastad tillkom under 1920-talet och bestod till en början av 

villor i 1920-talsklassicism byggda vid Aspenäs säteri. Området 

utvecklades och har blivit till ett av de mest populära villaområdena i 

Lerums kommun. Gradvis har området förtätats och nyare typer av 

hus har tillkommit. Utvecklingen har kritiserats av många boende och 

lett till tvister både mellan boende och mellan boende och 

kommunen. Ofta har reglerna betraktats som godtyckliga. 2015 rev 

kommunen upp ett beslut om att hindra avstyckningar av tomter som 

understeg 1000 kvadratmeter, något som upprörde många som ville 

bevara områdets karaktär.   

 

Under 2018 lämnade en boendeförening in ett medborgarförslag om 

förändrade byggregler. Utgångspunkten var att det krävdes ett 

helhetsgrepp, inte minst då infrastrukturen i området började nå sin 

bristningsgräns. Medborgarförslaget innehöll två alternativ, antingen 

en uppdatering av detaljplanen eller utveckling av 

områdesbestämmelser.  

 

I november 2018 beslutades kommunen att utforma nya 

områdesbestämmelser (som förenklar detaljplaneprocessen). En 

process som tar cirka två år och inkluderar medbestämmande från 

de boende. I Aspenäs innebär detta sannolikt att processen tar 

längre tid, då det finns två läger. De som vill avstycka sina tomter och 
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förtäta och de som vill bevara villastadens nuvarande utformning. 

Kommunen förutser därför att oavsett hur områdesbestämmelserna 

utformas så kommer de att överklagas. 

 

I Danderyd handlade även debatten om ökad förtätning. I detta fallet 

finns en politisk koppling som aktualiserade debatten. I maj 2018 

protesterade ett hundratal personer utanför Djursholms slott för att 

bevara Danderyds trädgårdsstad. Uppropet skedde strax innan 

Danderyds lokalpolitiker skulle samlas i slottet inför 

kommunfullmäktige. Efter valet bildade KD, L och M ett styre som 

tydligt tagit till sig av protesterna och lovade att ”Danderyd ska 

fortsätta vara en villa- och trädgårdsstad, lovar den nya koalitionen 

där byggprocesserna ska kännetecknas av varsamhet, transparens 

och dialog." (Mitt i Danderyd, 20181030). Spekulationer förekom om 

att partierna som bildade styre efter valet tagit intryck av att 

Centerpartiet ökat kraftigt efter sitt tydliga ställningstagande mot ökad 

förtätning i Danderyd. På andra kanten hävdade Socialdemokraterna 

att deras (marginella) valframgång kunde kopplas till att de tydligt 

argumenterat för att man måste adressera bristen på 

hyreslägenheter i Danderyd och att inte ett fåtal villaägare backade 

av Villaägarnas riksförening skulle diktera villkoren för det stora 

flertalet.  

 

Efter valet 2018 sjönk antalet artiklar med politiska kopplingar. Dock 

fanns det en fortsatt aktualitet i den förtätningen som uppförandet av 

Attefallare innebär.  
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Uppförande av Attefallare 

Attefallshusens första år (201408-201508) resulterade i uppförande 

av 7000 hus. En stor majoritet av dessa avsåg användningsområden 

liknande Friggebodarna, dvs som förråd, växthus, tvättstuga och 

gäststuga (Vallgårda, 2015). Endast 500 av de 7000 ansökningarna 

under det första året avsåg Attefallshus för permanentboende. En 

anledning till att så få satsat på byggnation för boende tros vara att 

det drar med sig många andra kostnader, t ex vatten och avlopp 

(Ljones, 2016).  

 

En uppdatering 2017 visar att det totala antalet Attefallshus i Sverige 

totalt var 12 322, varav cirka 1 800 byggts med avsikt att användas 

som permanentbostad (Lind, 2017). Alltså har reformen några år 

efter genomförandet, inte på långa vägar uppnått det stolta målet på 

över 150 000 bostäder (Schmidt, 2017). En förklaring till den 

blygsamma siffran finns kanske i en undersökning utförd av 

byggmaterialbolaget Cembrit, 2015 (Fredén & TT, 2015). I en enkät 

besvarad av 1 100 husägare var det bara tre procent som ville bygga 

ett Attefallshus i syfte att hyra ut det medan hela 50% kunde tänka 

sig att bygga ett hus för andra ändamål som vinterträdgård, 

gäststuga eller förvaring (Fredén & TT, 2015). Enligt Anna Ranow, 

informationschef på byggmaterialbolaget är svenskar i allmänhet inte 

intresserade av en extra inkomstkälla på bekostnad av att ha en 

hyresgäst på tomten, utan vill hellre ha ett Attefallshus för egen nytta 

(Fredén & TT, 2015). 

 

Ett frekvent tema i rapporteringen om Attefallare har varit reportage 

om hur många (eller få) bygganmälningar som lämnats in och hur 
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Attefallarna används. Mariestadstidningens artikel från 20180520 

kan exemplifiera. Man konstaterar i reportaget att under perioden 

2015-2017 hade det inkommit totalt 19 anmälningar om startbesked 

till miljö- och byggnadsnämnden i Gullspång, Töreboda och 

Mariestad. Detta jämfördes med Huddinge som enligt tidningen 

erhållit 200 anmälningar under samma tidsperiod. Ett antagande var 

att skillnaden låg i att bostadsbristen var mindre på landsbygden. 

Men, även större kommuner anmälde ett bristande intresse. Östgöta 

Correspondenten rapporterade 20180508 att endast fyra 

anmälningar för permanentboende gjorts 2017 och i perioden 2015-

2017 var det totalt 14 anmälningar i kommunen.  

 

Rapporten om lågt antal bygganmälningar står i kontrast till en artikel 

på Mynewsdesk 20171129 baserat på ett pressmeddelande från 

Attefallshus.se. Enligt meddelandet byggs det årligen 3000 

Attefallare i Sverige och ökningstakten är stark. Givet att 

ökningstakten mellan 2014-2017 håller i sig förutsågs att det skulle 

uppföras 40 000 Attefallare den kommande tioårsperioden. Även 

Systemhus AB en aktiv Attefallshusbyggare, rapporterar även under 

2018 en starkt ökande försäljning av Attefallare, dock utan att 

presentera några siffror.  

 

Attefallshus.se utgör källan för flera uppgifter om bygganmälningar 

och uppförande av Attefallare. Attefallshus.se drivs av Patrik 

Johansson som enligt egen uppgift inte har några kopplingar till 

aktörer i branschen (frånsett annonseringar på hemsidan). Patrik har 

genom att tillfråga de 21 (19 svarade) största kommunerna i Sverige 

uppskattat antalet anmälningar och startbesked för Attefallare under 
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perioden 2014-2017. Totalen är då 14 920 anmälningar. De 19 

svarande kommunerna står för 37% av Sveriges befolkning vilket 

innebär att extrapoleringen kan vara vansklig. Dvs är svaren för en 

population bestående av större städer jämförbar med alla 290 

kommuner i Sverige?  

 

Om vi jämför med Boverkets Plan och Byggenkät4 så inkom 18 300 

anmälningar totalt under perioden 2015-2017, dvs drygt 3000 mer än 

i Patriks statistik. Därav avsåg 3100 Attefallare som komplement-

bostad. Här har Patrik en poäng när han anmärker på att det är svårt 

att följa upp vad Attefallaren egentligen utnyttjas till. Han antar att de 

billigare komplementbyggnaderna ibland utnyttjas som 

komplementboende när de väl är färdigställda. Med utgångspunkt 

från en analys av 169 besökare på hemsidan antar Patrik att ca 40% 

av Attefallshusen används för uthyrning, dvs det skulle innebära ca 

5900 stycken om man utgår från en total på 14900 (Patriks uppgift) 

eller 7300 om man utgår från 18300 (P&B enkäten).  

 

Den kommun som stoltserar med flest anmälningar om bostad är 

Huddinge utanför Stockholm. Gör vi en extra sökning på Huddinge 

och Attefall* så identifieras hela 252 träffar under perioden 2014-

2019. Många handlar om att Huddinge är i topp när det gäller antalet 

bygganmälningar, samt att Huddinge utsetts till årets tillväxtkommun 

på Fastighetsgalan 2018. I sökningen förekom även begreppet 

”minivillor” som avser Attefallare med sovloft (sk 25 kvadratare). 

Enligt Lokaltidningen Mitt i (20160503) representerar detta en ny 

affärsidé från byggföretagen. Ett tjugotal bostadsrättsföreningar 

 
4 Svarsfrekvensen varierade mellan 84 och 95% dessa tre år. 
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bestående av två villor och en Attefallare hade bildats på kort tid. 

Priset på 25 kvadrat Attefallare? Cirka 2 miljoner SEK. Bilden av 

Huddinge som en kommun som driver en mycket aktiv bostadspolitik 

är tydlig i sökningen.  

Användning och affärsmodeller  

Vi har redan varit inne på en viktig vågdelare, användningen av 

Attefallare som komplementbostad eller komplementbyggnad. Som 

antytts ovan ställer reglementet hårdare krav på t ex 

handikappsanpassning om byggnaden skall användas som bostad, 

något som gör att totalpriset stiger. Men även inom bostads-

användningen finns det utrymme för olika affärsmodeller. Utifrån vår 

genomgång av media har vi identifierat några olika typer av 

affärsmodeller.  

 

Göteborgsposten 20180406 beskriver familjen Eriksson-Saternus 

upplägg. Vi tar det som exempel på affärsmodellen som vi kallar 

”Komplementresursen”. Familjen byggde en Attefallare för ca 

500 000:- på befintlig tomt. De hyr ut den tio månader om året för 

5000:-/månad. Hyresintäkten är skattefri (upp till 50 000:-), något 

som gör att investeringen är lönsam inom 11-12 år (räknat på en 

effektiv ränta på 1-2%). Så lönsam att de nu planerar att investera i 

en 40 kvadratmeter lägenhet i det befintliga huset, något som skulle 

göra totalekonomin ännu bättre. En intressant spinn-off är att Jakob 

Saternus startat ett bolag där han hjälper andra med att organisera 

privatuthyrning.  Komplementresursen är kanske den affärsmodell 

som man först kommer att tänka på när man pratat mångfald i 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 18 

villastäderna. Faktum är att rapportförfattaren själv tillämpar den, 

genom att hyra ut en lägenhet i sitt hus som från början var ett 

tvåfamiljshus men som över åren omvandlats till ett enfamiljshus. Nu 

är cirkeln sluten och två familjer bor i huset igen.  

 

Men det finns andra affärsmodeller som fått stor publicitet i media. I 

avsnittet om Huddinge kommun beskrevs en affärsmodell som vi 

benämner Bostadsrätten. Dvs attefallshuset som ingående i en 

bostadsrätt med minst två andra boende. Under några år var detta 

en mycket populär affärsmodell bland byggare i Stockholmstrakten. 

Thorsson & Augustsson (2017) kartlade förekomsten 2017 i 51 större 

kommuner och identifierade tretton där bostadsrätter med Attefallare 

hade bildats. Tolv av dessa låg i Stockholm och ca 40%, dvs 34 av 

83 anmälningar hade skett i en enda kommun, Huddinge.   

 

Modellen där man skapar två bostäder inom ramen för en befintlig 

bostad och sedan kompletterar med en Attefallare är ett sätt att 

konstruera en bostadsrätt med tre enheter. Ofta sker detta inom 

befintlig bebyggelse, dvs det är en tydlig förtätning.  

 

Intrycket är att boomen vad gäller denna form av förtätning var 2016 

och att modellen därefter avtagit i popularitet. En orsak är att 

myndigheterna blivit noggrannare i sin process och en annan är att 

bankerna blivit restriktivare när det gäller belåningen av små 

bostadsrättsföreningar samt vid köp av bostäder i desamma. 

Bostadsratter.se (20180110) beskriver en situation där många 

bostadsrättsföreningar, ibland med upp till tio lägenheter, nekas lån i 

bank.   
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Ett annat är att uppföra hus på en tidigare obebyggd tomt. Vi kallar 

den Nybygget. I nybygget ingår det ett parhus med två boende, 

samt en Attefallare. Brf Skvadronhöjden byggs för närvarande av 

byggföretaget Kolfast. Området är ett gammalt sommarstugeområde 

i Vallentuna. Omfattningen är 11 tomter som bebyggs med ett parhus 

och en Attefallare, dvs total kommer det att ingå 33 bostadsrätter i 

föreningen. Föreningen uppnår därmed en kritisk storlek. 

Skvadronhöjden har dock stött på patrull då de boende i området 

överklagat till länsstyrelsen. En möjlighet som öppnat sig då 

överklagandena grundar sig på ett beslut i Mark- och 

miljööverdomstolen i fjol om att Europa-konventionen om mänskliga 

rättigheter ger grannar rätt att överklaga även byggandet av 

Attefallshus.  Enligt SvD 20190429 kan ett sådant överklagande av 

kommunens startbesked ta flera år att avgöra. Mark- och 

miljööverdomstolens beslut är direkt kopplat till Boverkets förslag om 

att ett skriftligt grannmedgivande i fortsättningen måste bifogas 

bygganmälan.  

 

Bland kommentarerna till ovanstående artikel beskrivs även en 

liknande affärsmodell, men med en liten tvist. Enligt 

uppgiftslämnaren byggs det på samma sätt som i fallet ovan i 

Tungelsta. Där har dock byggherren lovat att gå in som delägare i 

bostadsrättsföreningen om inte de bostadsrätter som är Attefallare 

blir sålda. Kommentatorn undrar vilka potentiella intressekonflikter 

som skulle kunna uppstå med byggherren som ägare/uthyrare till ett 

antal bostadsrätter i en bostadsrättsförening, där medlemmarna i 

övrigt köpt sina bostadsrätter av densamme byggherre.   
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Som lite kuriosa kan även berättas att Östersundsposten 20170926 

rapporterade om en udda affärsmodell, där man kan köpa Attefallare 

som husbåt. Tillverkaren, Ottossons Bygg AB hade som mål att 

serietillverka två Attefallsbåtar om året.  

 

Trots att antalet Attefallare för boende var litet 2017 kan vissa 

positiva effekter skönjas. Attefallshusen har inneburit en ny potentiellt 

intressant produkt för hustillverkarna. Några goda exempel på 

användning av Attefallare som flyktingboende och studentboende 

finns också. Det finns även entreprenörer som hittat nya sätt att 

innovera med dessa hus. En entreprenör har startat ett hyresföretag 

för Attefallshus. Hans idé är att erbjuda Attefallshus rustade för 

permanentboende till villaägare med förbehållet att han får hyra ut 

husen i upp till fyra år varpå fastighetsägarna får köpa husen för 1 kr 

(Skeppar, 2017). Även MKB i Malmö har testat denna affärsmodell 

redan 2015/16. Deras tanke var att bostadsföretaget skulle skriva 

avtal med villaägaren om att få hyra en del av dennes tomt och 

sedan placerar en Attefallare där för uthyrning (SKD, 20151103). 

Tyvärr fanns det inte något intresse bland villaägarna i Malmö 

kommun. En orsak till det låga intresset var enligt MKBs företrädare 

att villägaren enligt upplägget inte kunde påverka vem som hyrde 

bostaden av MKB. Vi kallar denna affärsmodell för hyraren.  

 

Tidningen Arkitektur berättar i december 2018 om Airbnbs liknande 

tankar kring uthyrning. De har genom sitt dotterbolag Samara startat 

ett projekt som benämns ”Backyard”. Idén är att Samara skall 

designa ett hus som man kallar för Accessory Dwelling Units (ADUs). 
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Tomtägare köper huset och ställer det på sin tomt. Därefter hyrs det 

ut via Airbnb. Airbnb sätter höga mål. Deras ambition är att designen 

av deras ADUs skall utgå från att boendet skall delas och därför vara 

vara mycket nytänkande. 

 

“The Backyard team surveyed the construction industry in search of 

practical solutions, ranging from eco-friendly building materials to 

fully prefabricated homes. “Simply put, nothing addressed long-term 

adaptability from a systemic perspective,” project lead Fedor Novikov 

adds. “The only way to close the gap was to work from first principles 

and imagine entirely new approaches for building homes.” (Samara 

pressrelease NOVEMBER 29TH, 2018. See samara.com) 

 

Projektet bemannades och startade 2018. Oktober 2019 finns det 

ingen uppdaterad information om hur Backyard projektet fortskrider.  

 

Genomgångsboendet, exemplet Östersund. 2016 var flyktingkrisen 

akut. Östersundsbostäder agerade och köpte in 99 stycken 

Attefallshus, tänkta som genomgångsboende. Men Migrationsverket 

ratade boendet och då byggloven överklagades kunde endast ett 

fåtal hyras ut. 2018 kom domen i det mål som Konkurrensverket 

drivit. Östersundsbostäder fick betala 2 MSEK i böter för att inte följt 

upphandlingslagen 2016. Enligt Länstidningen 20190919 fungerar 

emellertid de 99 husen idag som ett fullgott genomgångsboende. 

Enligt Österssundshems hemsida hyrs husen ut till nyanlända och 

unga mellan 18-30 år. Boendet är tillfälligt och står på tillfälliga 

bygglov. Hyran ligger på 5739:-/månad och då får man 25 kvadrat 
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samt 9 kvadrat loft. Enligt Länstidningen hyrs 15 av husen av 

Östersundskommun för särskilda boende.  

 
Den sista affärsmodellen som vi inkluderar i vår förteckning 

benämner vi bortom pengarna. Denna affärsmodell skiljer sig från 

flera av de andra som vi redogjort såtillvida att det inte är den 

ekonomiska avkastningen som är den primära drivkraften. I bortom 

pengarna modellen handlar det istället om social eller miljömässig 

hållbarhet. Vi tar villaägaren Lars-Göran (Hem&Hyra 5, 2019) som 

exempel. Lars-Göran hörde om flyktingfamiljen från Syrien som inte 

hade ett boende. Sagt och gjort han byggde en Attefallare på tomten. 

Ny flyttade familjen någon annanstans, men han fick snabbt en 

annan hyresgäst. En hyresgäst som kommenterade det inträffade 

med orden; ”Jag tycker det är konstigt att inte fler hyr ut till andra om 

de har plats över. Varför inte när så många behöver bostäder? Är de 

kanske lite rädda? Jag hoppas i alla fall att fler gör som Lars-Göran.” 

(Tasin hyresgäst hos Lars-Göran). I vårt material finns det många 

andra liknande exempel. Allt från en enskild husägare som inrett en 

lägenhet eller byggt en Attefallare, till de som dragit igång större 

sociala boendeprojekt där mångfald i villastäderna blivit till en del av 

projektet. 

 

Inom Metadesign, ett annat delprojekt inom BOOST 

strukturfondsprojekt, har fokuserats på behoven hos de tre 

gemensamma målgrupperna (nyanlända, äldre och unga). I 

avrapporteringen av detta delprojekt presenteras många kreativa 

idéer om hur bostäder kan göras mer funktionella och attraktiva för 

de fokuserade målgrupperna. Det konstateras också att det finns ett 
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stort intresse av att dela boende, men det saknas vad som kan 

beskrivas som ”kontaktförmedlare” (matching agents). I sin bok 

skissar projetkdeltagarna på hur en sådan roll, som till och med 

skulle kunna utvecklas till en egen yrkesroll, kan utvecklas. Se, 

Tham, M., Ståhl, Å. and Hyltén-Cavallius, S. (eds) (2019)   

 

Sammanfattningsvis har vi identifierat sex olika affärsmodeller. 

Nedan har vi listat dem, och beskrivit det primära målet, vem som är 

drivande huvudaktör i modellen samt vem som är den boende.  

 
Namn Primärt mål Huvudaktör Boende 
Komplement-

resursen 

Ekonomisk 

avkastning 

Ägare av villan Hyrestagaren/ 

utökade familjen 

Bostadsrätten (till- 

eller ombyggnad) 

Ekonomisk 

avkastning 

Byggbolaget eller 

villaägaren 

Bostadsrätts-

köparen 

Nybygget 

(nybygge) 

Ekonomisk 

avkastning 

Byggbolaget Bostadsrätts-

köparen 

Hyraren Ekonomisk 

avkastning 

Byggbolaget/ 

uthyraren & 

fastighetsägaren 

Hyrestagaren 

Genomgångs-

boendet 

Smidigare 

bostadsmarknad 

Boende aktör Hyrestagaren 

Bortom pengar Boende för alla Villaägaren eller 

annan aktör 

Hyrestagaren 

 

Byggandet av Attefallare  

Tar vi steget från uthyrning och ser till producenterna av Attefallare 

så listar Attefallshus.se 21 stycken leverantörer. Villaportalen 
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identifierar 36 stycken och hus.se identifierar 136 leverantörer av 

trähus (våren 2019). Antalet speglar troligen branschen väl. Det finns 

ett antal mindre, ofta ganska små företag, som specialiserat sig på 

Friggebodar, Attefallshus och fritidshus i olika utförande. Men, det 

finns också ett stort antal aktörer som primärt säljer lösvirkeshus eller 

någon form av prefabricerade hus. De flesta av dessa kan även 

erbjuda Attefallslösningar.  

 

Prisskillnaderna illustrerar användningsområdena väl. Köper man en 

byggsats och bygger Attefallaren som komplementbyggnad (läs 

förråd eller dylikt) kan priset bli mycket lågt, vi pratar om 30-40 000:- 

(obs eventuellt grundarbete tillkommer). Steget till att utnyttja 

Attefallare till bostad medför kostnader för toalettutrymme och kök, 

vilket gör att totalpriset stiger snabbt. Vill man maximera Attefallaren 

genom att addera ett sovloft eller en källare, så stiger priset med ca 

100 000:- (enbart för byggsatsen).  Siktar man på ett nyckelfärdigt 

hus kan priserna lätt hamna i intervallet 500-700 000:-. I de flesta fall 

ingår inte grundarbete i dessa priser. Nedan exemplifierar vi 

premiumsegmentet med Attefallshus Danderyd, nyckelfärdigt från 

610 000:- (se Attefallsdesign.se) 
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Andra sidan på myntet så återfinns möjligheten till en intäkt vid 

uthyrning av Attefallaren. Avsaknaden av en reglerad hyressättning 

av Attefallare har också diskuterats i några tidningsartiklar. Vid 

sökningar på nätet har en bred prisskala identifierats där de högsta 

hyrorna i Stockholmsområdet toppat på 10 000:-/månad. Ett relativt 

högt kvadratmeterspris även om uthyrarna ofta lyckats bygga 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 26 

Attefallshus som enligt annonsen överstiger de stipulerade 25 

kvadratmeterna.   

 

Ett tydligt tema i media är artiklar om hur man bygger ett Attefallshus. 

Ett tema som ligger utanför syftet med denna rapport. Vi har därför 

exkluderat en noggrann genomgång av temat här. Istället tar vi den 

enkla utvägen och hänvisar till Attefallshus.se och Svenskt Trä. 

Svenskt Trä publicerade så sent som oktober 2019 en fullständig 

byggbeskrivning av en Attefallare (25 kvadrat) som kan användas 

både som komplementboende och förråd (www.svenskttra.se)  

Förtätning av villastäderna – två utvecklingsprojekt  
I vår kartläggning identifierade vi två större utvecklingsprojekt som 

adresserade frågan om förtätning av villastäderna, 500K och 

Mellanstaden. Projekten drevs 2015/2016 av två arkitektfirmor i 

Stockholm. Vi har läst rapporterna och intervjuat Åsa Kallstenius 

drivande i 500K projektet på KOD Arkitekter.  

500K 

Finansierat från Boverkets program för innovativt byggande för unga 

drog 500K igång 2016 med syftet att undersöka potentialen för fler 

bostäder i Sveriges villastäder.  500K står för 500 000 möjligheter. 

Logiken är att om 1 % av landets villaägare bygger ytterligare en 

bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år (dvs 1% av ca 

2 miljoner villor i Sverige ger 20 000 X 25 år). 500K utgick från 
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förhållandena i Stockholm, där utredningen identifierade 265 000 

småhus i 26 kommuner, dvs i snitt 10 000 per kommun. 

 

Detta resonemang bygger på en grundläggande utgångspunkt som 

vägledde 500K; att många små initiativ tillsammans kan skapa en 

stor förändring. Utgångspunkten för resonemanget var att 2016 

prognosticerades behovet av nya bostäder till 20 000 till år 2020. I 

praktiken en fördubblad byggtakt. Något som ansågs omöjligt att 

åstadkomma enbart genom att öka traditionell husproduktion. De 

små initiativens tanke översattes i 500K av en ”egna hemrörelse 2.0”. 

Med 2.0 avses en ny egnahemrörelsen där det är de befintliga 

boende som upplåter marken till nybyggarna. Till skillnad från den 

första egna hemrörelsen där kommunerna upplät mark. Fördelen 

med tanken om småskaliga idéer uttrycktes i 500K som:  

 

”Fördelarna med 500k-modellen är bland annat att det blir fler aktörer 

som bygger och att eftertraktade stadsdelar med hem för fler kan 

utvecklas inom befintlig kvartersmark. På så vis kan ytterligare 

stadsspridning undvikas och mer park- och naturmark bevaras. En 

varsam utveckling på villastadens egna villkor stödjer också 

livsstilsförändringar och ett ökat resursdelande.” (500 K 2016:12) 

 

I 500K utredningen identifieras och argumenteras på ett uttömmande 

sätt för ökad mångfald i villastäderna. Inte minst det sociala och 

ekologiska fördelarna för en ökad förtätning understryks i rapporten.  

 

Praktiskt identifierade 500K fyra sätt som villastaden kan utvecklas:  

1. Befintligt hus delas upp i flera bostäder 
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2. Befintligt gårdshus (t ex garage) byggs om till bostad 

3. Fler bostäder skapas genom tillbyggnad 

4. Nya bostadshus byggs på befintliga tomter 

Det måste noteras att först på fjärde plats i denna lista återfinns 

byggandet av nya bostadshus på befintliga tomter. Den lösning som 

adresseras av Attefallskonceptet. Istället är den övergripande 

slutsatsen i utredningen att dagens detaljplaner och 

detaljplanearbete måste uppdateras så att det ges ökad flexibilitet 

och därmed möjlighet att låta boendet anpassas till människors 

livsresor. Hemsidan Arkitektur intervjuade Åsa Kallstenius, drivande i 

projektet 20170612. ”Vi fann att många villaområden hade 

detaljplaner som inte uppdaterats sedan områdena planlades för 

kanske hundra år sedan och vi ville undersöka om det gick att öka 

handlingsutrymmet utifrån den tid och värld vi lever i i dag.” På 

frågan om regelverken var otidsenliga svarade hon. ”– Ja, milt sagt! 

Otidsenliga och inkonsekventa. I dag går det till exempel bra att 

bygga ett Attefallshus om 25 kvadrat på tomten. Men man får inte bo 

i ett 40 kvadratmeter stort garage. Trots vår tids miljöutmaningar 

finns det inte heller några som helst bestämmelser kring 

miljöaspekter.” 

Mellanstaden 

Mellanstaden var ett projekt som arkitekbyrån Paradiso drev 2015 i 

Stockholm. Utgångspunkten var att 72% av ytan i Stockholm består 

av småhus, emedan endast 21% av befolkningen bor i dessa. Detta 

faktum kan sedan adderas med den akuta bostadsbristen och den 
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påtagliga segregationen. Slutsatsen är densamma som i 500K, dvs 

att potentialen är stor i en förtätning av villastäder. Projektet 

Mellanstaden är dock lite annorlunda såtillvida att det till största 

delen ägnas åt tre fallstudier (Linde, Hökmossen och Spånga). 

Paradiso konstaterar att potentialen är stor. I de tre områden som de 

skissat på ny detaljplan skulle befolkningen minst kunna fördubblas. 

Extrapoleras resultaten skissar utredarna på att 160 000 nya 

bostäder skulle kunna byggas i stor-Stockholm.  

 

Dock pekar även denna utredning på behovet av uppdatering av 

befintliga detaljplaner som utökar befintliga byggrätter. De indikerar 

även att det krävs politiskt mod att initiera ett sådant arbete. Praktiskt 

måste processen börja med en uppdatering av detaljplanerna 

därefter kan själva byggprocessen antingen drivas av de boende 

genom självbyggande eller genom byggande i kommunal regi.  

 

Själva drivkraften för byggandet är de möjligheter som utökade 

byggrätter ger. I praktiken leder en detaljplaneuppdatering som ökar 

byggrätten till en värdestegring på befintliga tomter. En stegring 

grundad på möjligheten till de intäkter ett utökat boende kan 

innebära. Projektet skissar på flera möjligheter att realisera denna 

potential.   

 

I självbyggarfalllet skulle kommunen stödja självbyggarna genom lån, 

garantier och handledning. I kommunfallet skulle villaägarnas sälja 

tillbaka sin tomt som tomträtt till kommunen som sedan står som 

byggherre vid ett förtätande bygge. En variant på kommunalt 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 30 

byggande skulle vara att kommunen utnyttjar förköpsmöjligheter vid 

överlåtelser och förvärvar tomter/hus för att sedan initiera förtätning.  

 

Projektet spekulerar slutligen om möjligheten för återkomsten av den 

traditionella byggmästaren. Dvs mindre lokala byggföretag som är 

specialiserade på denna form av bebyggelse.   

Sammanfattning 

Både 500K och Mellanstaden identifierar en stor (eller mycket stor) 

potential för förtätning av villastäderna i Stockholm. De identifierar 

även flera samhälleliga skäl till att en sådan förtätning bör initieras av 

samhället. Det största hindret till en initiering återfinns också på den 

samhälleliga nivån, genom behovet av att uppdatera och 

modernisera detaljplaner och regler för boende. Mellanstaden är 

tydliga med att en sådan modernisering som för med sig utökade 

byggrätter kan frigöra stora potentiella värden hos befintliga 

villaägare. En ekonomisk drivkraft som skulle driva realiseringen av 

förtätande bygge i nästa steg. 
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Analys och framtidsspaning 
I denna den tredje delen av rapporten, diskuterar vi hinder och 

möjligheter för en fortsatt utveckling mot mångfald i villastäderna. 

 

När BOOST projektet initierades 2016 diskuterades många olika sätt 

att stimulera innovationskraften avseende de prioriterade 

målgrupperna. I en av dessa diskussionerna kläcktes idén om att 

närmare studera mångfald i villastaden. Efter en genomgång av 

mediadebatten (redovisas ovan) konstaterades att förtätning av 

villastäderna var ett aktuellt ämne, inte minst för att det adresserades 

genom Attefallsreformen. Mångfald och därmed inkluderingen av 

yngre, äldre och nyanlända var inte lika utförligt diskuterad som 

möjligheten att adressera den generella bostadsbristen i Sverige. 

Dock var det ofta implicit antaget att dessa tre målgrupper skulle 

utgöra lämpliga boende när det skedde förtätningar i villastäderna.  

 

När problemet och debatten analyserades stod det klart att 

potentialen var hög. I KOD arkitekters ingående studie antogs 

potentialen utgöra en procent av landets villaägare (500K). Om 

denna en procent (20 000) byggde en ny bostad årligen skulle 

500 000 hem skapas på 25 år. Detta konstaterande gjordes dock 

utan någon ingående analys av potentialen i form av hur stora 

befintliga villastäder är och hur ”förtätningspotentialen” se ut i de 

olika områdena. Mellanstaden (2015) extrapolerade sina tre 

fallstudier till hela Stockholmsområdet och konstaterade att den 

metoden gav vid hand att det skulle finnas potential för 160 000 nya 

bostäder genom förtätning enbart i Stockholmsområdet.   
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I denna studie utgår vi från antagandet att det fanns en potential och 

fokuserade på vilka hinder och incitament som finns för potentialens 

förverkligande. Som redovisas ovan konkluderade 500K och i viss 

utsträckning Mellanstaden utredningen att detaljplanernas utformning 

och bristande uppdatering utgjorde ett stort hinder för ökad 

förtätning. Till viss del adresserade Attefallsreformen dessa hinder 

2014. Trots detta har inte förtätningen inte riktigt tagit fart, och det är 

svårt att se att den förändring av Atefallsreformen som nu föreslagit 

av Boverket kommer att göra någon större skillnad.   

 

I analysen av mediadebatten framgår att det finns många synpunkter 

på förtätning av villastäder. Till viss del kan man hävda att dessa 

synpunkter emanerar från traditionell skepsis inför förändring. Dvs 

”gärna mer förtätning, men inte i vårt kvarter” typen av resonemang. 

Men, det finns också en hel del andra skäl, ofta kopplade till 

bevarande av traditionella boendemiljöer och infrastrukturfrågor. Som 

beskrivs ovan (se Brf Skvadronhöjden) aktualiseras dessa skäl 

påtagligt när det gäller mer omfattande förtätningsprojekt. En studie 

gjord av SBAB 2018/2019 adderade insikter5. Enligt enkäten som 

studien baseras på är vanligaste skälet till att man inte hyr ut för 

boende att det skulle inkräkta på privatlivet.  

 

”När vi frågade varför man inte hyr ut delar av sin bostad var det 

vanligaste svaret ett det skulle inkräkta på privatlivet. Det näst 

vanligaste svaret på frågan varför man inte hyr ut delar av sin bostad 

ar att man inte hade tillräckligt med plats. Samtidigt visar andra 

 
5 SBAB, Komma Hem- rapporten gjord vintern 2018/2019 inkluderade djupintervjuer, enkät till 1500 
personer samt expertintervjuer. Studiens resultat finns på SBAB.se. Vår information kommer från 
artikel nio Hyr ut Friggeboden – Lös bostadskrisen.  
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studier att drygt hälften av svenskarna har ett eller flera sovrum över 

som idag används som t ex kontor eller hobbyrum. Kanske är det så 

att även de som svarat att man inte har plats syftar på eget space?” 

(SBAB.se 20191018) 

 

SBABs studie rörde framförallt uthyrning av befintliga utrymme.  

Steget till att bygga om eller bygga nytt för att hyra ut är sannolikt 

större än att hyra ut inom ramen för befintligt boende. Något som 

innebär att samma typ av hinder kan återfinnas även i de fallen.  

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas flera typer av hinder som 

förklarar varför mångfaldsprojekt i villastäderna inte tar fart. Ett 

resonemang bygger på att det är ett krångligt regelverk som 

förhindrar projekten (detaljplaner, storleken på nybygget, 

tillståndskrav, infrastruktur etc). Emedan ett annat resonemang utgår 

från att det finns ett förändringsmotstånd som är mer av psykologisk 

natur, dvs att nya hyresgäster skulle ”inkräkta på privatlivet” och att 

man inte vill hantera själva uthyrningsprocessen. En form av social 

beröringsskräck! Balanserar vi dessa typer av hinder mot 

incitamenten så blir bilden tydlig. För även om den ekonomiska, 

sociala och miljömässiga vinningen av ökad mångfald i villastäderna 

kan vara betydande så verkar inte incitamenten vara av den storlek 

att den svenska husägaren i gemen är beredd att bekämpa 

regelproblematiken eller övervinna sitt psykologiska motstånd.  
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Så här långt i analysen började vi gemensamt i arbetsgruppen 

fundera på om det finns något som skulle kunna förändra balansen 

mellan hindren och incitamenten. Finns det några grupper som 

upplever incitamenten som större (t ex värderar det ekonomiska 

tillskottet mer än genomsnittet?). Eller finns det någon specifik 

situation i livscykeln som förändrar hindrens betydelse? 

 

Det första spåret var ganska uppenbart. Naturligtvis är det så att det 

finns subgrupper i samhället som har olika preferenser och därmed 

reagerar mer eller mindre på de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga incitamenten till ökad mångfald i villastäderna. Detta 

har vi t ex adresserat i en av de sex affärsmodellerna ovan; ”bortom 

pengar”. Att detta spår vinner större uppmärksamhet vilket gör att 

acceptansen för delat boende successivt ökar slåss ju också fast i 

den studie som delprojektet Metadesign inom BOOST 

strukturfondsprojekt avrapporterat i boken Olkology (Tham, M., Ståhl, 

Å. and Hyltén-Cavallius, S. (eds) (2019)   

 

Ekonomiska, sociala och  
miljömässiga incitament 

Boende 
utvidgning 
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Det spår som vi emellertid valde att fördjupa oss i var 

ägandeförändringar. I runda tal finns det 4,92 miljoner bostäder i 

Sverige 2018 fördelat på 2,08 miljoner i småhus, 2,51 miljoner 

lägenheter samt 0,33 miljoner specialbostäder. Enligt 

mäklarstatistiken omsätts ungefär 50 000 villor och 100 000 

bostadsrätter årligen. SCB registrerade 54 725 marknadsmässiga 

köp av småhus som permanentbostad under 2018. En mindre 

nedgång från föregående år.  Omsättningen av befintliga 

villabeståndet är alltså långsam, ungefär 2,6% av beståndet 

omsattes under 2018.  
 

När det säljs cirka 55 000 villor sker det också en del skifte i 

incitamenten. Det kan vara relaterat till ålder, om en yngre generation 

tar över ägandet av villan är det sannolikhet att denna generations 

preferenser avviker från säljarnas preferenser (som ofta är äldre). 

Preferenserna kan även avvika när det gäller sociala och 

miljömässiga aspekter, men också vara en konsekvens av att de nya 

ägarna har en mer ansträngd ekonomisk situation. Slutligen kan 

preferensförskjutningen också vara relaterad till situationen i sig. Nya 

ägare tenderar att vara mer sugna på att renovera och utveckla sitt 

nya boende än de gamla ”insuttna” ägarna. Det finns oss veterligen 

ingen studie som systematiskt undersökt skillnaderna mellan 

preferenser hos olika generationer på villamarknaden. VI kan därför 

idag bara spekulera kring preferensskillnaderna vid dessa 55 000 

årliga överlåtelser.   

 

Men, förutom dessa eventuella förändringar i preferenser mellan 

tillträdande och avlämnande ägare finns det oftast ytterligare en aktör 
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som spelar stor roll vid ägandeförändringar, nämligen mäklaren. 

Mäklarens roll är att skapa en affär, gärna en affär som är så bra 

som möjlig för säljaren, då det är på försäljningspriset som 

mäklarens provision beräknas. Mäklaren har tillgång till flera verktyg 

för att åstadkomma detta. Annonsering, visningar och hemsidan är 

några av de mest traditionella. Styling har också slagit sig in i denna 

grupp under de senaste åren.  

 

 

Idén som vi utvecklade i detta projekt var att mäklaren i sitt 

marknadsföringsarbete skulle inkludera möjligheten till att höja värdet 

på fastigheten genom ett utökat boende. 

 

 

Vår arbetshypotes blev alltså att om mäklaren i marknadsföringen 

inkluderade möjlighet att utöka boendet skulle värdet på fastigheten 

stiga. I bästa fall skulle säljaren få mer betalt, köparen skapa en ny 

intäktskälla, en boendesökande erhålla en ny boendemöjlighet och 

fastighetsmäklaren erhålla ett högre arvode (då arvodet ofta baseras 

på en procentsats på köpeskillingen). I praktiken skulle dessa fyra 

parter dela på ett slumrande värde. De skulle bli värdedelare! 

 

 

 

   

 

 

 

Säljaren Köparen 

Hyresgästen 
Mäklaren 

Värdedelare 
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När man jobbat några tiotals år med affärsutvecklande verksamhet 

så inser man att de flesta goda idéer har redan tänkts av någon 

annan. Det finns (tyvärr) ofta också ett skäl till varför många av dem 

inte förverkligats. Men denna insikt innebär inte att man skall ge upp! 

Tvärtom, det finns alltid mer att utforska, och det finns guldkorn 

därute! Sagt och gjort, vi beslöt oss för att testa vår idé på den aktör 

som borde stött på vår tanke tidigare. Vi gick till en av de äldsta och 

mest renommerade fastighetsförmedlarna.  

 

I vår införsäljning (även kallad ”pitch” på nysvenska) så presenterade 

vi vår idé med följande bild6. Rent konceptmässigt tänkte vi alltså att 

mäklaren på sin hemsida adderade information om potentialen för ett 

utvidgat boende till objektsbeskrivningen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Hoppas det framgår att vi tagit bort den aktuella adressen samt bytt ut bilden på mäklaren. 
Eventuella likheter mellan den nuvarande bilden och rapportens författare är enbart en tillfällighet.    

Mångfaldsgatan 8 
Någonstans i Sverige 

t boende Utvidgat boende 
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Under menyfliken ”utvidgat boende” finns det olika möjligheter. En 

möjlighet är att inkludera en generell text kring vilka regler och lagar 

som gäller för utvidgat boende. Därefter är det enbart 

förutsättningarna för fastigheten i fokus och mäklarens intresse för 

hur långt man vill gå som avgör. Att inkludera kontaktuppgifter till 

ansvariga på kommunen samt detaljplaner, leverantörer av 

byggtjänster & Attefallare samt arkitekt är en nivå. Att be arkitekt 

skissa på förslag som även kan bli föremål för tänkt kalkyl (potentiell 

hyresintäkt minus uppskattad investering) är en annan nivå. Att 

påbörja ansöka om bygglov (när så behövs) är en tredje nivå.  

 

Till vår förvåning visade det sig vid våra kontakter med mäklare att 

de inte tidigare arbetat med denna typ av koncept. Vi fann det då 

motiverande att ta idén till nästa nivå och bokade möte på nämnda 

mäklares huvudkontor. Ett möte som konfirmerade budskapet vi fått 

på lokal nivå. Utökat boende som värdehöjande koncept hade 

tidigare inte utnyttjats systematiskt hos denna marknadsledande 

mäklare. Möjligheten att det gjorts så hos andra mäklaren kan dock 

inte uteslutas.  

 

Luttrad inom affärsutveckling så ställer man sig i detta fallet direkt 

frågan – varför då då? Dvs varför har ingen annan kommit på och 

lanserat denna idé? 

 

Svaret på denna fråga verkar bottna i två delvis kopplade rotorsaker.  
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Den första rotorsaken utgår från mäklarens ansvar i 

försäljningsprocessen. Vad kan mäklaren skriva/inte skriva när de 

presenterar fastigheten för försäljning?    

 

En fastighetsmäklare har inte i köprättsligt avseende någon mer 

långtgående upplysningsplikt – annat än för de förhållanden de 

upplysts om av säljaren. De ska ge köparen råd och upplysningar om 

fastigheten och dess förhållanden. I detta ligger främst att det ska 

finnas en skriftligt upprättad objektsbeskrivning och en 

boendekostnadskalkyl. Enligt fastighetsmäklarlagen kan en mäklare 

bli skadeståndsskyldig om denne “uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosätter sina skyldigheter” och detta leder till skada för köparen. 

Mäklare som medvetet undanhåller information eller lämnar felaktig 

dito om förhållanden som var viktiga vid köpet kan alltså bli ansvarig 

för ekonomisk skada som uppkommer till följd av detta. 

 

Fastighetsmäklarinspektionens slutkläm är att: ”Om korrekta och 

rättvisande uppgifter lämnas om objektet kan framtida tvister 

undvikas. Mäklaren bör därför uppmärksamma säljaren på fördelarna 

med att lämna uppgifter om objektet; säljarens ansvar för fel 

begränsas och risken för rättsliga tvister blir mindre.” 

(http://www.fmi.se/radgivnings--och-upplysningsskyldigheten, 

20191023) 

 

Som framgår är fastighetsmäklarens roll tydlig enligt lagstiftningen. 

Mäklaren har ingen egen undersökningsplikt utan endast plikt att 

delge köparen information som säljaren delgett hen. I praktiken är 

det dock ofta så att den potentiella köparen ofta ser mäklaren som en 

http://www.fmi.se/radgivnings--och-upplysningsskyldigheten
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motpart i förhandlingen och därför lätt kan komma att se mäklarens 

ansvar som betydligt bredare än det som lagen tillskriver densamme. 

En missuppfattning som gör att det kan uppstå tråkiga tvister när 

något gått fel. Då mäklarna är medvetna om detta förhållande så 

agerar de ofta med försiktighet. Framförallt gäller detta när 

informationen innehåller osäkerhet, som tex när ett potentiellt 

utvidgat boende presenteras. Kan den potentiella köparen erhålla 

uppfattningen om att ett utvidgat boende projekt är både 

genomförbart och kan inbringa hyresintäkter av viss storlek så kan 

detta vändas mot uppgiftslämnaren i ett senare skede. Naturligtvis 

finns det sätt att hantera detta, dels genom att information som 

delges är generell till sin natur och dels genom att uppgiftslämnaren 

friskriver sig för ansvar för de uppgifter som delges köparen. Ett 

relativt enkelt sätt är att på hemsidan inkludera intressanta case där 

andra köpare genomfört framgångsrikt projekt för att utvidga 

boendet. Samt, tips och länkar till rådgivare/arkitekter och byggare.  

 

Av en slump stötte vi i vår arbetsgrupp på en bekant som höll på att 

sälja sin fastighet, som inkluderade ett utvidgat boende. Ett fall som 

vi tycker illustrerar fastighetsmäklarens tvetydiga inställning till denna 

intäktskälla.  

 

 
Villan är byggd i början av 1920-talet. 195 kvadratmeter med tomt på 
ungefär 1000 kvadrat. Belägen i en villastad. Begärt pris drygt 7MSEK. I 
beskrivningen av bostaden skrivs följande om det redan existerande 
utvidgat boende. ”Nuvarande ägare har byggt om ett rum samt ett badrum till en 
gästlägenhet som nås via en separat entré (rummet var förr pigkammare). I 
rummet finns även ett pentry. Lägenheten har under flera år hyrts ut och är uthyrd 
även i dagsläget. Slanten man får är ett trevligt tillskott till huskassan men om 
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familjen är stor och kräver utrymme så går det med enkla medel att återigen 
integrera rummet med resterande bostadsyta.”  
 
Under rubriken ”fakta” adderas följande information: ”Nuvarande ägare har en 
hyresgäst som betalar 4800 kronor per månad. Uthyrningslägenheten ligger bakom 
köket och har egen entré. Lägenheten består av ett rum, pentry och badrum. 
Hyresgästen vill gärna bo kvar om intresse finns. Hyreskontrakt finns.” 
 
I övrigt kommenteras inte det utvidgade boendet. I mäklarens verktyg för 
boendekalkyl återfinns ingen rubrik för uthyrningslägenhet eller annat 
eventuellt utvidgat boende. Något som ter sig lite underligt då hyresintäkten 
på lägenheten som beskrivs som ”ett trevligt tillskott till huskassan” 
reducerar den månatliga kostnadskalkylen med uppemot 25%.  
 
När säljaren intervjuats uttryckte hen det som lite underligt att mäklaren inte 
använde uthyrningsmöjligheten tydligare i marknadsföringen. ”Mäklaren 
noterade det som en möjlighet, men 50 000:- skattefritt är en stor möjlighet. Med 
nuvarande nettoränta kan man betala räntan på många miljoner med de 
pengarna.”  
 
 
 

Den andra rotorsaken till varför idén om att lansera utvidgat boende 

inte fått genomslag är av finansiell natur. För att en värdedelning 

mellan de fyra aktörerna skall ske måste värdet skapas. I det här 

fallet består värdet av det utvidgade boende. Det är 

uhyrningslägenheten eller Attefalleren som hyrestagaren skall betala 

hyra för. En verklig eller potentiell hyra som höjer värdet på 

fastigheten.  

 

I de flesta fall behöver köparen låna för att kunna köpa fastigheten. 

Om ett utvidgat boende räknas med i kalkylen för fastigheten stiger 

priset och lån måste vara högre, men å andra sidan förs hyran in 
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som en intäkt i kalkylen. Det är här det uppstår ett problem. Det finns 

ingen rad för hyresintäkt i bankernas bolånekalkyler.  

 

På Finansinspektionens hemsida under ”frågor och svar” (20191023) 

hittar man följande skrivning. ”Vad räknas som bruttoinkomst? Svar: 

Med bruttoinkomst (inkomsten före skatt) avses som utgångspunkt 

den förvärvsinkomst som fastställts av Skatteverket. Utöver det kan 

bankerna räkna med andra inkomster som de bedömer är säkerställda 

och varaktiga, som studiebidrag, barnbidrag, löneförhöjningar etc. 

Även kapitalinkomster som är säkerställda och varaktiga kan räknas 

med. Det är bankerna som ska göra bedömningen om inkomsten är 

säkerställd och varaktig.” 

Vi kan göra två noteringar i ovanstående. Den första är att 

hyresintäkter inte omnämns som ett exempel på intäktskälla för (den 

private) fastighetsägaren. Det andra är skrivningarna om att 

bankerna bedömer vad som är säkerställd och varaktig inkomst.  

 

Vi har varit i kontakt med flera banker, identifierat ett stort antal fall 

på nätet och scannat de boendekalkyler som identifierats. Slutsatsen 

är tydlig. Hyresintäkter anses generellt inte kvalificera sig som en 

varaktig inkomst.   

 

 

20120506 publicerade Jan Bolmesson, ekonomisk skribent sin 

historia kring det eventuella förvärvet av en hästgård med flera 

uthyrningslägenheter7. Historien är lång och innehåller flera olika 

 
7 Se https://rikatillsammans.se/7-nej-senare-en-sann-historia-om-en-forhandling-med-banken-om-att-
lana-pengar-till-ett-litet-hyreshus/ 

https://rikatillsammans.se/7-nej-senare-en-sann-historia-om-en-forhandling-med-banken-om-att-lana-pengar-till-ett-litet-hyreshus/
https://rikatillsammans.se/7-nej-senare-en-sann-historia-om-en-forhandling-med-banken-om-att-lana-pengar-till-ett-litet-hyreshus/
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delar. Det som är intressant här är dock det initiala problem Jan fick 

när han gick till två av våra större banker och efterfrågade lånelöfte. 

Svaret han fick var att bankerna inte räknade hyresinkomster som 

inkomster. En av bankmännen han hade kontakt med la till att; ”Jag 

får egentligen inte lov att säga det, men gå till en annan bank för jag 

håller med dig om att det är konstigt och jag förstår personligen inte 

heller den här policyn som vi har.” På nästa bank fick han samma 

svar. Motiveringen var att de inte räknade med hyresinkomster för 

dessa var inte garanterade längre än tre månader. Jan är en 

bevandrad förhandlare, vilket gjorde att han efter strid lyckades 

inkludera en del av hyresintäkten i boendekalkylen. Detta skedde 

2012 och vårt intryck är att sådana undantag är mer sällsynta idag. 

 

 

Senare har vi hittat åtskilliga inlägg på nätet som kommenterar 

samma fenomen. Här inkluderar vi två illustrationer. 

 

Vi har varit runt hos nio banker nu och jag tror inte att en enda kunde 

ta med hyresintäkterna, trots att vi har haft det uthyrt i nio år och har 

hyreskontrakt. Jag menade på att den intäkten är säkrare (i en 

studentstad) än vilken tillsvidareanställning som helst! Då drog någon 

sk banktjänsteman åt sig öronen: "va, blir ni av med jobben?". Nu 

hängde det inte på hyresintäkter eller inte den här gången för oss, 

men jag kan tänka mig att man blir skitförbannad om det är en del i 

upplägget. Den möjligheten/risken måste ju också värderas som allt 

annat i bedömningen. Det klarar de tydligen inte av.” (Byggahus.se 

20150824) 
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”Jag har pratat med två olika banker idag och de håller mycket hårt 

på sina automatiska kalkyler och vägrar räkna en krona i inkomst 

från uthyrning, även om jag skulle ha ett färdigt hyreskontrakt med 

hyresgäst och en våning i huset som sagt är gjord för uthyrning.” 

(Swelockers, 20170809) 

 

Vi valde att kontakta två större svenska banker för att undersöka 

dagsläget när det gällde denna fråga. Svaret var som vi antog, dvs 

att hyresinkomster inte inkluderades i boendekalkylerna för 

privatpersoner. Det intressanta i en av bankerna var dock att denna 

policy såg olika ut på olika marknader. I Norge var kutymen att tio 

månaders hyresinkomst inkluderades i boendekalkylen vid 

låneansökningar. Dessutom var kalkylen bättre i Norge då intäkten är 

helt skattebefriad (i Sverige gräns på 50 000:-). Värt att notera är 

också att andelen ”villalägenheter” (lägenhet i befintlig villa eller 

uthyrd Attefallare) utgör största delen av det totala beståndet av 

hyreslägenheter i Norge. Dessa lägenheter återfinns framförallt i 

universitetsstäderna.  Varför det var möjligt att belåna dessa 

hyresintäkter i Norge men inte i Sverige fanns det inget svar på.  

Vad kan man göra? 
Det finns en potential för att öka mångfalden i villastäderna. En 

potential som relativt enkelt kan förverkligas. Nedan har vi 

sammanfattat några punkter som vi tror kan göra villastäderna till en 

del av lösningen på det svenska bostadsproblemet. De första 

punkterna adresserar den nationella nivån medan punkt 3-5 
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adresserar den lokala nivån. Vi skriver speciellt om den lokala nivån 

då vi ser en god möjlighet att utveckla det lokala näringslivet genom 

att systematiskt adressera villastädernas utvidgade boende8.  

 

1. Sverige anammar den norska beskattningen av hyresintäkter i 

mindre privata fastigheter. I praktiken innebär det att taket på 

50 000:- för skattefrihet tas bort. 

 

2. Finansinspektionen uppmanar bankerna i Sverige att anamma 

den norska modellen för att beräkna boendekostnader.  I 

praktiken innebär detta att hyran för ett utvidgat boende (till 

viss del?) inkluderas i boendekalkyler som en fastighetsintäkt.  

 

3. Kommunerna föreslås påbörja ett proaktivt arbete för att 

skapa en lokal marknad för mångfaldsbyggande. I ett första 

steg kan lokala aktörer (arkitekter, mindre byggare, lokala 

byggkonsulter, uthyrningsföretag, banker) samlas för att 

nätverka kring hinder och möjligheter. 

 

4. Kommuner uppmanas att proaktivt undersöka potentialen för 

mångfald i sina villastäder. KOD arkitekters rapport (500k) är 

en utmärkt utgångspunkt. En uppdatering av detaljplaner och 

förenkling av byggprocesser kan få stor betydelse.  

 
5. En ökad mångfald behöver inte naturligtvis inte vara kopplad 

till förändrat ägande. En potentiell affärsidé är att positionera 

sig på (den lokala) marknaden som ”mångfaldsbyggaren”. Att 
 

8 I dessa förslag utgår vi från att föreslagna reformer (introduktionen av 
”Bolundaren”) genomförs som planerats våren 2020. 
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som arkitekt eller byggare (kanske tillsammans) aktivt 

marknadsföra möjligheten till utvidgat boende i villastäderna. 

Stöds denna affärsidé av proaktivt arbete av kommunerna och 

ändrade regler enligt punkt ett och två ovan, kan den leda till 

fler jobb på den lokala arbetsmarknaden! 

 

Avslutningsvis 
 

Titeln på denna rapport är ”Mångfald i villastäderna – ett 

enfaldigt projekt? En fråga vi nu kan besvara med ett stort JA.  

 

Att öka mångfalden i villastäderna är enligt oss en mycket god 

idé. Tyvärr har denna möjlighet inte analyserats så grundligt 

som krävs innan man gått till politisk handling. Tanken att 

Friggebodar/Attefallare/Bolundare skulle ge ett stort tillskott av 

boendemöjligheter bara genom att tillståndsprocessen 

förenklats och boendet succesivt blir några kvadratmeter 

större är starkt förenklad. Såtillvida är mångfald i villastäderna 

idag ett enfaldigt projekt.  

 

I denna rapport har vi försökt öppna upp diskussionen genom 

att jobba med en annorlunda infallsvinkel på den 

mångfaldssmöjlighet som här erbjuds. Vi hoppas att detta kan 

inspirera våra bostadspolitiker till att ta ett bredare grepp på 

frågan.  
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Mångfald i villastäderna är en alltför viktig fråga för att 
förslösas i ett enfaldigt projekt. 
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