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Abstract 
 
Introduction (and purpose) – Open Building is a concept which gives full flexibility 
and creative freedom for the consumer to design their dwelling according to own 
preferences (Kendall & Teicher, 2000). The multi-family house and its apartments are 
constructed according to Swedish building code, however, construction of inner walls 
and finishes remains for the consumer to decide. The purpose of the study is to evaluate 
the concept of Open Building and its initial establishment in Sweden as an alternative 
approach in designing multi-family housing. It is a case study on the housing 
development company Raw Property and their first multi-family house Raw Rosendal 
in Uppsala, consisting of 50 apartments. The study examines what positive factors that 
advocate the implementation of the concept, which opportunities for improvement that 
can be detected, and how the application of the concept has been perceived in Sweden. 
 
Method – A qualitative approach has been conducted as method. The research 
questions have been answered through semi structured interviews with key persons who 
have been part of the project, as well as literature studies. The key persons consisted of 
CEO, CMO, Architect, Supervisor and Real Estate Agent. 
 
Results – The case study resulted in answers to the interview questions with the selected 
key persons. The interview questions were constructed with basis in the research 
questions and aim of the study. The interview answers thereby resulted in answering 
the research questions. 
 
Analysis – The positive factors that could be detected from the interviews are the 
advantages connected to the possibility for the consumer to affect the dwelling. 
Flexibility and ecological sustainability were further aspects which advocates for 
continuous use of the concept. Knowledge have been gained that will be used for 
improvements to future projects. Opportunities for improvements are mainly connected 
to the difficulties of the project being the first implementation in Sweden. Further 
developments of the concept were raised for discussion during the interviews, where 
one proposal was to design the loadbearing system in wood instead of concrete. The 
adaptation of the concept in Sweden have mainly been received as positive since it is a 
further development in housing design of multi-family housing. 
 
Discussion – From the method chosen and with the limitations decided, the study gives 
a clear result that answers the research questions. The result has strong connections to 
the scientific articles written about in the theoretical framework. 
 
Keywords: BBR, Flexible housing, Housing Design, Housing Development, New 
Production, Open Building 
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Sammanfattning 
 
Introduktion (och syfte) – “Open Buildings” är ett koncept som ger full flexibilitet och 
kreativ frihet till köparen att själv utforma sin lägenhet efter egna preferenser (Kendall 
& Teicher, 2000). Huset och lägenheterna byggs upp enligt vad Boverkets byggregler 
kräver, men innerväggar och ytskikt lämnas upp till köparen att bestämma. Syftet med 
studien är att utreda konceptet “Open Buildings” och dess etablering i Sverige som ett 
alternativt tillvägagångssätt att utforma flerbostadshus. Studien är en fallstudie på 
fastighetsutvecklingsföretaget Raw Propertys första flerbostadshus Raw Rosendal i 
Uppsala, bestående av 50 lägenheter. Det studien undersöker är vilka positiva faktorer 
som förespråkar tillämpningen av konceptet, vilka förbättringsmöjligheter som finns, 
samt hur tillämpningen av konceptet har upplevts i Sverige.  
 
Metod – Som metod har ett kvalitativt angreppssätt använts. Genom semistrukturerade 
intervjuer med nyckelpersoner som deltagit i projektet samt litteraturstudier besvarades 
frågeställningarna. Nyckelpersonerna bestod av företagets VD, företagets försäljnings- 
och marknadschef, arkitekt, arbetsledare och mäklare. 
 
Resultat – Fallstudien resulterade i svar på frågor genom intervjuer med de utvalda 
nyckelpersonerna. Frågorna under intervjuerna utformades med koppling till studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjusvaren blev därmed ett resultat som svarar på 
studiens frågeställningar.  
 
Analys – De positiva faktorer som utifrån intervjuerna går att urskilja är konceptets 
fördelar med att kunden själv får möjligheten att påverka bostaden. Aspekter som 
flexibilitet och ekologisk hållbarhet förespråkar även konceptet. Det framkom flera 
lärdomar som till nästa projekt går att förbättra. De förbättringsmöjligheter som lyfts 
under intervjuerna har främst koppling till svårigheter som stötts på i och med att detta 
är det första projektet i Sverige där konceptet tillämpats. Vidareutveckling av 
konceptets användning lyftes under intervjuerna och ett förslag att i framtiden utforma 
byggnaden i trä istället för betong nämndes. Konceptets tillämpning i Sverige har till 
största del upplevts positiv, mycket eftersom det är en fortsatt utveckling i utformning 
av flerbostadshus.  
 
Diskussion – Den valda metoden med dess avgränsningar ger ett tydligt resultat som 
följer studiens syfte samt besvarar samtliga frågeställningar. Resultatet har starka 
kopplingar till de källor som lyfts under det teoretiska ramverket.   
 
Nyckelord – BBR, Bostadsutformning, Fastighetsutveckling, Flexibla bostäder, 
Nyproduktion, “Open Building” 



 

iii 

Innehåll 
Abstract ............................................................................................ i 

Sammanfattning ............................................................................. ii 

1 Introduktion ............................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ..................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................. 3 

1.3 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................... 5 

1.4 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR .............................................................. 6 

2 Teoretiskt ramverk ................................................................... 7 

2.1 REGELVERK OCH LITTERATUR ........................................................................ 7 

2.1.1 Boverkets byggregler vid utformning av bostäder ..................................... 7 
2.1.2 Konceptet ”Open Building” ....................................................................... 8 
2.1.3 Bostadsutformningens flexibilitet .............................................................. 8 
2.1.4 Användningsområden för “Open Buildings” ............................................. 9 

2.1.5 Utvärdering av tidigare projekt ................................................................ 10 
2.2 FRÅGESTÄLLNINGENS KOPPLING TILL TEORETISKT OMRÅDE ........................ 11 

3 Metod och genomförande ...................................................... 12 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGENS KOPPLING TILL METODVAL ........................................ 13 

3.1.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar fortsatt tillämpning 
av konceptet “Open Building”? ............................................................................. 13 
3.1.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från 
tidigare projekt där konceptet använts? ................................................................. 13 
3.1.3 Hur har tillämpningen av konceptet fungerat i Sverige hittills utifrån ett 
kund- och yrkesmässigt perspektiv? ..................................................................... 13 

3.2 STUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR ...................................................................... 14 

3.2.1 Företagsbeskrivning ................................................................................. 14 
3.2.2 Undersökningsobjekt ............................................................................... 14 
3.2.3 Deltagare .................................................................................................. 15 

3.2.4 Litteraturstudie ......................................................................................... 15 
3.3 EMPIRIINSAMLING ......................................................................................... 16 

3.4 ARBETSGÅNG ................................................................................................ 16 

3.5 ANALYSMETOD ............................................................................................. 17 



 

iv 

3.6 TROVÄRDIGHET ............................................................................................ 17 

4 Resultat ..................................................................................... 18 

4.1 EMPIRI .......................................................................................................... 18 

4.1.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar tillämpning av 
konceptet “Open Building”? ................................................................................. 18 
4.1.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från 
tidigare projekt där konceptet använts? ................................................................. 18 
4.1.3 Hur har tillämpningen av konceptet upplevts utifrån ett kund- och 
yrkesmässigt perspektiv i Sverige? ....................................................................... 20 

4.2 ANALYS AV EMPIRI ....................................................................................... 22 

4.2.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar tillämpning av 
konceptet “Open Building”? ................................................................................. 22 
4.2.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från 
tidigare projekt där konceptet använts? ................................................................. 22 
4.2.3 Hur har tillämpningen av konceptet upplevts utifrån ett kund- och 
yrkesmässigt perspektiv i Sverige? ....................................................................... 23 

5 Diskussion och slutsatser ........................................................ 24 

5.1 RESULTATDISKUSSION OCH METODDISKUSSION ............................................ 24 

5.1.1 Resultatdiskussion .................................................................................... 24 
5.1.2 Metoddiskussion ...................................................................................... 26 

6 Slutsatser och rekommendationer ........................................ 28 

Referenser ..................................................................................... 29 

Bilagor ............................................................................................ 31 

 

 
 
 
  



 

v 

Begreppsförklaring 
 
BBR – Boverkets byggregler. Är regelverk för byggande i Sverige. Innehåller 
föreskrifter och allmänna råd till krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och 
byggförordningen, PBF (Boverket, 2020). 

“Open Building” – Kan översatt till råa bostäder. Inom arkitektur är “Open Buildings” 
ett tillvägagångsätt för utformning av byggnader som tar hänsyn till det eventuella 
behovet av att förändras eller anpassa byggnader under dess livstid, i linje med sociala 
eller tekniska förändringar (Kendall & Teicher, 2000). 
“Infill” – Ibland “fit-out”. Representerar en relativt föränderlig interiör del av 
byggnaden. Det består av de fysiska produkter och utrymmen som kontrolleras av den 
enskilde boende som används för att göra beboeligt utrymme i en basbyggnad. 
Utfyllnaden kan bestämmas eller ändras för varje enskilt hushåll eller hyresgäst utan att 
det påverkas basbyggnaden (Kendall & Teicher, 2000). 
“Base building” - På svenska basbyggnaden. Den utgörs av byggnadens 
grundkonstruktion och är byggnadens delade infrastruktur av utrymmen och byggd 
form (Kendall & Teicher, 2000). 
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1 Introduktion  
 
Examensarbetet syftar till att utreda och analysera konceptet “Open Buildings” och dess 
etablering i Sverige genom bostadsutvecklingsföretaget Raw Property. Rapporten är ett 
resultat av examensarbetet på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Att uppnå en god bebyggd miljö handlar delvis om att människor ska ha ett tryggt och 
hälsosamt boende. Bostadsbyggandet i Sverige har under en längre tid legat på ett 
underskott till följd av den ökande befolkningsmängden (Boverket, 2021). År 2021 
visade en ökning av antalet påbörjade flerbostadshus, en tillväxt på 15 procent i 
jämförelse med 2020 (SCB, 2021). Byggnationen av bostäder har ökat sedan 2001, se 
figur 1, men marknaden är inte mättad, vilket medför att fortsatt behov av fler 
flerbostadshus finns. Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och 
boende, skriver i sin prognos för 2021–2030 att byggbehovet i Sverige uppgår till 60 
000 bostäder årligen för den kommande tioårsperioden (Boverket, 2021).  

 
Figur 1. Statistik över antalet påbörjade byggnationer av flerbostadshus och småhus i 
Sverige (Statistiska centralbyrån, 2021). 

Ett tidigare angreppssätt för att försöka råda bot på bostadsbristen var 
miljonprogrammet som ägde rum mellan 1965 och 1974, där över en miljon bostäder 
byggdes i landet (Boverket, 2020). Programmet var inte enbart positivt utan har sedan 
dess mötts av mycket kritik. Den höga standardiseringen och det industriella 
tillvägagångssättet gjorde att bostadsområdena sågs som för ensidigt utformade och 
oattraktiva (Boverket, 2020). Den mänskliga faktorn glömdes bort i förmån för 
kostnadseffektivitet och snabbt färdigställande. Lösningen var nödvändig för att förse 
marknaden med fler bostäder, men att se bostadsutformningen som något som skulle 
passa en allmän kund utan att reflektera över individen visade sig inte vara fullt lika 
hållbart. Det finns med grund i detta ett behov av att komplettera de befintliga 
metoderna, för att fylla de brister ett standardiserat och traditionellt byggande kan 
innebära. Människan och individen bör istället sättas i fokus. 
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Boverket sätter ramarna för hur bostadsutformningen ska se ut genom reglerna i 
Boverkets byggregler, BBR. Utformningskrav och tekniska egenskapskrav finns för att 
fastställa en hög standard och god inomhusmiljö. Dels finns föreskrifter som talar om 
vilka krav som måste uppfyllas, dels finns allmänna råd som ingående förklarar hur 
man bör utforma för att uppfylla dessa krav (Boverket, 2021).  

År 2019 uppmättes utsläppen av växthusgaser i byggsektorn till 21,1 % av Sveriges 
totala utsläpp (Boverket, 2021). Strävan efter ett mer hållbart byggande har blivit allt 
viktigare och innefattar alla hållbarhetsaspekter; den sociala, ekonomiska och 
ekologiska (Boverket, 2020). Den ekologiska aspekten handlar om att bygga på ett 
resursbesparande och miljöanpassat sätt. Ekonomiskt lyfts att skapa förutsättningar för 
att bygga bostäder till rimliga kostnader och hushålla med resurser. Sociala aspekten 
inkluderar att den byggda miljön ska ge en livsmiljö som är hälsosam, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad (Boverket, 2020). 

I dag planeras och utformas de flesta flerbostadshus med standardiserade lösningar. 
Lägenheter utformas för att maximera antalet rum per kvadratmeter, och ger ofta endast 
utrymme för en möjlig möblering (Schneider & Till, 2005). Planlösningarna och antalet 
kvadratmeter skiljer sig, men erhåller samma princip. Det strävas även interiörsmässigt 
efter en utformning som ska passa gemene man. Ytskikt och fast möblering är ofta valt 
av den som låter uppföra byggnaden, med målet att vara kostnadseffektivt och diskret 
(Schneider & Till, 2005). Det ger en låg möjlighet till flexibilitet för framtida köpare 
av en bostadsrätt, såvida köparen inte vill inleda med en större renovering.  

Hur människor vill leva och bo förändras genom åren. Trender kopplade till 
bostadsutformning finns i lika stor utsträckning som inom andra områden. De senaste 
åren har exempelvis behovet av ett hemmakontor visat sig nödvändigt i bostaden 
(Svensk Fastighetsförmedling, 2021). 

Ett koncept för att öka flexibiliteten och utmana dagens traditionella bostadsbyggande 
är att utforma lägenheter som går att anpassa efter funktion och utveckling, något som 
internationellt går under benämningen “Open Building”. Konceptet beskrivs av Kendall 
och Teicher (2000) som ett tillvägagångssätt vid bostadsutformning för design, 
finansiering, konstruktion, inredning och långsiktig förvaltning. Målet är att skapa en 
varierad och hållbar bostadsmiljö där individuella valmöjligheter står i fokus. “Open 
Buildings” har på den internationella marknaden beprövats i länder som exempelvis 
Iran (Khosravi et al., 2019), Nederländerna och Kina (Shanshan, 2015).  

Flexibla bostäders möjligheter att enkelt kunna förändra bostaden ger goda 
förutsättningar att kunna bo kvar i samma bostad under en längre tid, och inte behöva 
flytta om exempelvis familjesituation skulle förändras (Khosravi et al., 2019). Det är 
även mer ekonomiskt hållbart att stanna kvar i samma bostad men genomföra 
förändringar utifrån hushållets perspektiv (Khosravi et al., 2019). 

Nya lösningar och metoder löper alltid risk att stöta på problem eller brister, såväl även 
“Open Buildings” (Shanshan, 2015). Tidigare utvärderingar av konceptet har visat på 
saknad av förståelse för flexibilitetens möjligheter hos användarna, alternativt att de 
inte besuttit kunskaper nog att kunna genomföra förändringar. På grund av detta har 
utnyttjandegraden av flexibiliteten varit lägre än förväntat (Lutolli, 2021). 
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1.2 Problemformulering 
 
Raw Property är ett fastighetsutvecklingsföretag som etablerat “Open Building” på den 
svenska marknaden. Affärsidén är att sälja nyproducerade lägenheter som kvadratmeter 
i stället för traditionella rum och kök. Raw Rosendal i Uppsala är deras första projekt 
som stod färdigställt för inflyttning hösten 2021 (Raw Property, 2021). Raw Rosendal 
består av 50 lägenheter i storlekar från 29 till 170 kvadratmeter. Material som återfinns 
utvändigt som invändigt i byggnaden är betong, trä och stål (Raw Property, 2021).  

Konceptet i Sverige innebär att skalet till ett flerbostadshus projekteras och byggs med 
fasad, bjälklag och bärande väggar, samt förses med nödvändiga installationer. 
Lägenheter utformas som tomma skal och innehåller endast vad Boverkets byggregler 
ställer krav på, men är fullt utrustade för att kunna bebos. Lägenheterna har öppen 
planlösning utan några bärande innerväggar. Väggar och tak är i dammbunden 
exponerad betong, och golv är dammbundna och flytspacklade, se figur 2. Eluttag finns 
i lägenhetens hörn och i köket, detsamma gäller lamputtag. Lägenheterna är utrustade 
med ett ventilationssystem som kan kopplas vidare vid behov om nya rum byggs (Raw 
Property, 2022). Det är sedan upp till köparen att själv bestämma utformningen av sin 
bostad. Innerväggar, ytskikt och annat anpassas efter hushållets egna behov. Enligt Raw 
Property (2022) tar det ungefär 12 till 15 månader från byggstart till färdigt hus vad 
gäller företagets del av byggnationen. Resterande tid det tar att färdigställa lägenheterna 
efter egna önskemål är upp till köparen själv, beroende på vilka förändringar de vill 
göra och i vilken takt de väljer att arbeta. 

 
Figur 2. En Raw-lägenhet invändigt (Raw Property, 2022).  

Bostäder ska dimensioneras för att kunna användas långsiktigt, vara lämplig för sitt 
ändamål och ha en god form-, färg- och materialverkan (Boverket, 2020). På grund av 
de myndighetskrav som ställs på bostäder i Sverige genom Boverkets byggregler blir 
förutsättningarna för användning av konceptet annorlunda i jämförelse med andra 
länder. Stränga krav vad gäller utformning gör konceptet intressant för utvärdering. 
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Tidigare studier internationellt har visat på goda möjligheter och många fördelar med 
konceptet (Khosravi et al., 2019). 

De traditionella tillvägagångssätt som används i dag för att utforma bostäder erhåller 
sällan specifika lösningar för att en bostad ska kunna användas långsiktigt. En 
förändring av bostadsutformning som har både sociala, ekologiska och ekonomiska 
incitament är att bygga bostäder där en högre grad av flexibilitet kan uppnås (de Paris 
& Lopes, 2017). “Open Buildings” gör flexibiliteten möjlig och kan därmed vara en 
möjlig vidareutveckling av bostäder. 

Eftersom konceptet inte beprövats i någon större utsträckning i Sverige tidigare, finns 
ingen relevant forskning som undersökt just “Open Buildings” utifrån de svenska 
byggreglerna. Raw Propertys första flerbostadshus med konceptet “Open Building” är 
nyproducerat. Köpare såväl som säljare kan stöta på både sådant som fungerar bra och 
mindre bra. För att stödja en fortsatt användning av konceptet samt kunna 
vidareutveckla det, är en analys av nuläget väsentlig. Detta för att tidigt se de 
möjligheter och förbättringsåtgärder som förekommer.  

Huruvida konceptet fungerar och tas emot i Sverige, samt om det kan vara ett alternativ 
för flexibla bostäder i en fortsatt utveckling av bostadsbyggandet är ännu okänt och i 
behov av utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1.3 Mål och frågeställning 
 
Målet med studien är att utreda konceptet “Open Buildings” som ett alternativt 
tillvägagångsätt att utforma flerbostadshus. För att utreda detta kommer en 
undersökning utföras på ett nyproducerat flerbostadshus i Uppsala där konceptet 
används i Sverige för första gången. 

Studien kan leda till ökad kunskap om hur utformning av flerbostadshus kan utvecklas. 
Den kan vara till hjälp för framtida implementeringar där konceptet används, alternativt 
för framkomsten av andra koncept med nya metoder kring hur byggande kan ske. Syftet 
med studien är att utreda och utvärdera hur tillämpningen av konceptet hittills har 
fungerat i Sverige. Eftersom konceptet till en större grad är tillämpat i andra länder, 
finns möjlighet att hämta lärdom kring hur “Open Buildings” har utvecklat byggandet 
i dessa länder och vidare hur det går att tillämpa i Sverige. 

Studiens resultat kan ge kunskap för vidareutveckling av ett alternativt, mindre 
standardiserat sätt att utforma flerbostadshus. Detta är synnerligen relevant för 
yrkesverksamma personer som på något sätt är närvarande under byggprocessen, samt 
kunder som i slutändan ska bosätta sig i den färdiga produkten.  

För att besvara detta har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar tillämpning av konceptet 
“Open Building”? 

• Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från tidigare 
projekt där konceptet använts?  

• Hur har tillämpningen av konceptet upplevts utifrån ett kund- och yrkesmässigt 
perspektiv i Sverige? 
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1.4 Omfattning och avgränsningar 
 
Den valda studien genomförs inom området bostadsutformning och 
fastighetsutveckling. Studien undersöker konceptet “Open Buildings” första 
tillämpning i Sverige genom projektet Raw Rosendal. Undersökningen fokuserar på 
konceptets etablering och är en fallstudie på det första och enda flerbostadshuset som 
ännu utformats med konceptet i Sverige.  

Arbetet avgränsas genom att endast inkludera ett av Raw Propertys projekt i studien. 
Raw Rosendal är det enda utav de projekterade byggnaderna som är färdigställd när 
studien utförs och är därför det valda objektet att studera. Det enskilda projektet är fokus 
i studien och innefattar inga utomstående parter. Deltagare i studien är respondenter 
med nära anknytning till det undersökta projektet. Respondenterna har på något sätt 
medverkat under arbetsprocessen av projektet och har på så sätt kunskap kring 
tillämpningen av konceptet i projektet.  

Det undersökningen har som syfte att utreda är huruvida konceptets tillämpning har 
fungerat, vad som förespråkar tillämpning av konceptet och vilka 
förbättringsmöjligheter som finns. Studien omfattar enbart tillämpningen av konceptet 
i flerbostadshus där användarna när bostadsrättsinnehavare. Det undersökta objektet 
innefattar ett nyproducerat flerbostadshus med 50 lägenheter med storlekar från 29 m2 
till 170 m2. 

Eftersom konceptet ännu inte är väl beprövat i Sverige kommer ytterligare material från 
andra länder där  “Open Building” använts komplettera studien. Detta för att med 
bredare grund besvara de frågeställningar som studien har som syfte att besvara.  

Huruvida konceptet fungerar eller inte för det undersökta flerbostadshuset i faserna 
efter färdigställandet ingår inte i denna studie. Anledningen till detta är att studien sker 
våren 2022, nära inpå inflyttningen under hösten 2021. Studien kommer på grund av 
detta endast innehålla faser fram till färdigställandet eftersom dessa är de faser som vid 
undersökningstillfället är genomförda och därmed är möjliga att undersöka.  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Regelverk och litteratur 

2.1.1 Boverkets byggregler vid utformning av bostäder 
 
Plan- och bygglagen reglerar de lagar som gäller för vår bebyggda miljö. Under plan- 
och bygglagen finns Boverkets byggregler, BBR. Där återfinns regler om de tekniska 
egenskapskraven som plan- och bygglagen innehåller. Vad gäller regler som rör 
utformning av utrustningen finns detta i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(Boverket, 2021). 

Plan- och bygglagen säger generellt att en byggnad ska 
   1. vara lämplig för sitt ändamål,  
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och  
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

Bostäder ska tillsammans med inredning och utrustning dimensioneras och anpassas 
med hänsyn till en långsiktig användning av bostaden (Boverket, 2020). Tabell 1 visar 
vilken utrustning som ska finnas i en bostad. 

Tabell 1. Utrustning för en bostad i Sverige (Boverket, 2020). 

I en bostad ska det finnas 
a)  minst ett rum för personhygien 
b)  inredning och utrustning för personhygien 
c)  rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 
d)  rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 
e)  rum eller avskiljbar del av rum för matlagning 
f)  inredning och utrustning för matlagning 
g)  utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning 
h)  entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 
i)  utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas 
j)  utrymmen för förvaring 
k)  inredning för förvaring 

 

För bostäder om högst 35 m2 gäller att de ska utformas med hänsyn till sin storlek. 
Utrymmena för funktionerna daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning får finnas 
i ett och samma rum utan att vara avskilda. Utrymmena för funktionerna daglig samvaro 
samt sömn och vila får överlappa varandra helt eller delvis (Boverket, 2020). 
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2.1.2 Konceptet ”Open Building” 
 
Kendall och Teicher (2000) presenterar konceptet “Open Buildings” och kartlägger den 
globala utvecklingen av det. De redogör hur konceptet tidigare tillämpats vid 
utformning av kommersiella byggnader där hyresgäster får installera interiör och 
utrustning baserat på organisationens behov. Vidare beskriver Kendall och Teicher 
(2000) hur konceptet tillämpas vid bostadsutformning och hur det snabbt utvecklas över 
hela världen. Nya, så kallade “infill”-system, som är mer tillgängliga har gjort att 
konceptet har använts i en större omfattning. 

Konceptet “Open Building” vid bostadsutformning beskrivs av Kendall och Teicher 
(2000) som ett tillvägagångssätt för design, finansiering, konstruktion, inredning och 
långsiktiga förvaltningsprocesser av bostadshus, inklusive uppbyggnad med blandad 
användning. Användningen av konceptet inkluderar att skapa en varierad och hållbar 
miljö, samt att öka individuella valmöjligheter och ansvar inom den.  

Kendall (2011) beskriver hur konceptet kan påverka framtidens bransch inom 
bostadsutformning. Anpassning av inredning i bostäder beskrivs som en sedan länge 
befintlig företeelse och inte någonting nytt. Ägare av bostadsrätter uppgraderar och 
ordnar om utrymmen innan den gamla utrustningen är föråldrad. I en utformning av 
identiska bostäder kan ett återbesök på samma plats om 10–20 år att avslöja hur 
anpassningen och personaliseringen av bostäderna förändrat bostäderna.  

Bostadstillämningen beskrivs som två delar där “base building” är den ena och “infill” 
är den andra (Kendall, 2011). Genom användningen av konceptet kan företag hitta en 
konkurrensfördel i en sektor av byggbranschen som är redo för ett innovationssprång. 
Vidare menar Kendall (2011) att i utvecklade länder är detta särskilt övertygande med 
hänsyn till hållbarhetsagendan, smart tillväxt och ökad efterfrågan på 
konsumentorienterad produktion. 

 

2.1.3 Bostadsutformningens flexibilitet  
 
De Paris och Lopes (2017) beskriver hur bostäder påverkas av förändring hos de 
människor som vistas i bostadsutrymmet. Bostadsflexibilitet beskrivs sträva efter att 
möta användarnas mångfaldiga behov genom att förändra deras livsrum och funktioner.  

Flexibilitet definieras generellt som utrymmets förmåga att anpassa sig funktionellt 
eller strukturellt till ständiga förändringar hos användare, inklusive sociala, 
hållbarhetsmässiga och ekonomiska frågor (de Paris & Lopes, 2017). För att uppnå 
flexibilitet kan bostäder organiseras som ett multifunktionellt, obestämt eller 
mångsidigt utrymme. Motiven för att tillämpa flexibilitet motiveras av att en byggnad 
är föråldrad när den inte längre passar den nuvarande sociala dynamiken (de Paris & 
Lopes, 2017). Vidare lyfts argument om hållbarhet, välbefinnande, snabba och ständiga 
kulturella förändringar, brist på ny mark, och personalisering som aspekter vilka 
förespråkar tillämpningen av flexibilitet. 
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Schneider och Till (2005) undersöker möjligheterna och begränsningarna med flexibla 
bostäder. Flexibilitet är en viktig designaspekt om bostadsbyggandet ska vara praktiskt 
genomförbart både på en social, ekonomisk och ekologisk nivå. Samhället behöver se 
på bostadsutveckling långsiktigt, i en ovisshet av vad framtida behov kommer att vara 
- något som talar för flexibla lösningar (Schneider & Till, 2005). 

Arkitekter började ifrågasätta de boendemönster de upplevde fanns under 1920-talet, 
och försökte i stället se en byggnad som något där förändring kunde ske över tid och 
anpassas efter de boendes behov och önskningar (Schneider & Till, 2005). En av dessa 
var Ludwig Mies van der Rohe, som tillsammans med andra arkitekter utvecklade 
möjliga layouter för ett lägenhetskomplex i Weissenhofsiedlung. Lösningen som lades 
fram var ramkonstruktioner som den mest lämpliga grundkonstruktionen för att 
åstadkomma störst variation av planlösningar (Schneider & Till, 2005). Möjligheterna 
för framtida boende att förändra layouten blir också större, till en låg kostnad. 

Arkitekten Walter Stamm skapade strukturella och designmässiga principer för “the 
second tenant”, som exempelvis innebar att förändringar av innerväggar inte skulle 
kräva omläggning av golv eller andra större omkostnader (Schneider & Till, 2005). 
Schneider och Till (2005) diskuterar att anledningen till att konceptet inte är särskilt 
etablerat på marknaden i Storbritannien handlar om hur bostadsmarknaden ser ut. 
Bostäder säljer mer eller mindre sig själva, och det finns inga incitament för 
bostadsutvecklare att vidareutveckla dem eller erbjuda något extra. Vid bostadsköp är 
antalet rum ofta viktigare för kunden än storleken på dem (Schneider & till, 2005). 
Därför tjänar sällan bostadsutvecklare något på att göra större rum, som ger en ökad 
flexibilitet, utan rum ges minimala antalet kvadratmeter och kan sällan användas till 
mer än ett syfte eller mer än en möjlig möblering (Schneider & Till, 2005). 

 

2.1.4 Användningsområden för “Open Buildings” 
 
Huruvida “Open Buildings” skulle kunna vara en bidragande lösning till problemet med 
att hushålls behov ändras över tid har undersökts i en studie i Gonbad-e-Kavoos, beläget 
i norra Iran (Khosravi et al., 2019). Massbyggnation av bostäder har skett under en tid, 
och studiens resultat talar för att det i många fall skulle vara gynnsamt att implementera 
konceptet “Open Building” i nybyggnationerna. Khosravi et al. (2019) visar på att 
ansvaret ligger på arkitekter och designers. De bör lägga fokus på mer flexibla 
designlösningar, och myndigheter bör öka motivationen hos bostadsutvecklare att 
investera i fler flexibla bostäder i landet. 

Som en av de största styrkorna lyfter Khosravi et al. (2019) möjligheterna att över tid 
kunna justera boendet, som gör att ett hushåll kan bo kvar längre i samma bostad. Vidare 
blir renovationer lättare genomförbara och mer ekonomiska tack vare att innerväggarna 
är lätta icke-bärande väggar utan invändiga installationer. Utöver den designmässiga 
flexibiliteten som “Open Buildings” kan ge genom att samla en byggnads olika 
installationer, gör lösningen det även lättare att kunna reparera och byta ut trasiga delar 
(Khosravi et al., 2019). Man behöver inte gå in i enskilda lägenheter i samma 
utsträckning, utan mycket går att lösa från korridorer och gemensamma schakt. 
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2.1.5 Utvärdering av tidigare projekt 
 
I länder där “Open Buildings” har funnits under en längre period finns möjlighet att 
utreda konceptet under ett längre tidsspann. Två bostadskomplex, i Nederländerna och 
Kina, har i en studie genomförd 2014 undersökts och utvärderats sedan de uppfördes 
under 1970- och 1980-talet (Shanshan, 2015). Shanshans (2015) två 
undersökningsobjekt är “Molenvliet Project” i Nederländerna färdigställt 1976 och 
“Wuxi Experimental Project” i Kina färdigställt 1985. Framtaget i studien som en av 
de boendes vanligaste ändringar över tid är att göra justeringar på icke bärande 
innerväggar. Familjers behov förändras över tid, och så även rumsanvändning. 

En av lärdomarna från studiens resultat är att det för individer utan kunskap kring 
arkitektur eller konstruktion blir svårt att utföra ändringar eller tillägg. En 
rekommendation som presenteras till framtida liknande projekt är att köpare får ta del 
av information och ritningar av husets strukturella uppbyggnad, de delar som inte går 
att ändra, illustrationer av möjliga tillägg och ändringar, samt relevanta lagar 
(Shanshan, 2015).  

År 2013 anordnandes “International Building Exhibition”, IBA, i Hamburg, där projekt 
med flexibla bostäder presenterades (Lutolli, 2021). Sju år senare utreder Lutolli (2021) 
projekten i en studie där författaren valt att undersöka huruvida de boende använt sig 
av flexibiliteten eller inte. De undersökta bostadshusen bestod av både bostadsrätter och 
hyresrätter.  
 
IBA startades år 1901 i Tyskland, och har genom åren introducerat nya idéer och 
tillvägagångssätt inom arkitektur och den bebyggda miljön (Lutolli, 2021). År 2013 är 
temat “Smart Houses” och flexibilitet i fokus. I ett av projekten är planlösningarna 
skapade för att kunna ändras beroende på de boendes individuella behov. I ytterligare 
ett projekt är takbjälkarna placerade för att underlätta förändringar och även 
utbyggnader. Ett tredje projekt är uppbyggt av prefabricerade moduler. Modulerna kan 
både kombineras vertikalt, för att skapa etagevåningar, och horisontellt (Lutolli, 2021). 
 
Lutolli (2021) observerade bland annat förändringar där två mindre rum slagits samman 
till ett stort efter att en familjemedlem flyttat ut. I en annan lägenhet hade man adderat 
ett litet sovrum som hyrdes ut till en veckopendlare (Lutolli, 2021). Studiens resultat 
visade att majoriteten av hyresgästerna hellre skulle flytta än att göra förändringar. 
Detta grundade sig i att de vid utflyttning i sådana fall var tvungna att återställa 
lägenheterna till sitt ursprungliga läge, vilket har både tidsmässiga och ekonomiska 
bortfall (Lutolli, 2021).  

Studiens slutsats konstaterar att det efter sju års tid inte skett särskilt många 
förändringar i lägenheterna, det vill säga att flexibiliteten inte utnyttjats särskilt mycket. 
Lutolli (2021) rekommenderar att de boende bör vara en större del av det initiala arbetet 
med utformningen, och att de ska bli väl informerade om möjligheterna flexibiliteten 
erbjuder.  
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2.2 Frågeställningens koppling till teoretiskt område 
 
Olika teorier hjälper till att besvara olika frågeställningar, där de flesta är relevanta för 
flera av frågeställningarna. Samtliga teoriområden är kopplade till de två första 
frågeställningarna medan den tredje frågan endast har koppling till de teorier om 
möjligheterna med “Open Buildings” samt teorierna om bostadsutformning och 
flexibilitet. För att tydligare visa kopplingen mellan frågeställningarnas anknytning och 
de olika teoretiska områdena redovisas detta i figur 3.  

 
Figur 3. Redovisning av frågeställningarnas koppling till teoretiskt område. 
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3 Metod och genomförande 
 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande. Valda undersökningsmetoder, 
datainsamlingstekniker och arbetsgång redovisas, samt kopplingen mellan 
frågeställningarna och metodval. Vidare beskrivs studiens förutsättningar, 
empiriinsamling, analysmetod och undersökningens trovärdighet.  
 
Studien genomfördes i huvudsak med en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 
metod innebär att den data som samlas in är av kvalitativ art, där egenskaper och 
beskaffenhet beskrivs hos det undersökta objektet (Säfsten & Gustavsson, 2019).   
Genom en noga genomförd undersökning av företaget Raw Property via intervjuer med 
företagets grundare, konsulter och andra nyckelpersoner samlades data in och 
analyserades. Studien är en fallstudie på företaget och riktar in sig på nutida händelser. 
En fallstudie lämpar sig bäst vid eftersträvan av djup förståelse för situationer eller 
händelser, och används med fördel för att besvara varför och hur någonting är eller sker 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). Fallstudien blir i detta fall explorativ då den är av en 
undersökande form. Studien sker retrospektivt, eftersom det studerade objektet rör sig 
om ett redan slutfört projekt. 
 
Den huvudsakliga datainsamlingstekniken bestod av intervjuer som spelades in för att 
sedan transkriberas, med anledning av att senare kunna ta del av innehållet och 
underlätta analysen. 
 
De personer som ingick i gruppen med respondenter bestod av anställda från företaget 
och andra nyckelpersoner som varit en del av projektet. Vidare beskrivning av 
respondenter återfinns under avsnitt 3.2.3.  
 
Datainsamlingsmetoden intervju är insamling av primärdata. Utöver detta genomfördes 
även sekundärstudie i form av litteraturstudie. Denna bestod av vetenskapliga artiklar 
som blivit granskade och godkända.  
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3.1 Frågeställningens koppling till metodval 
 
En övergripande koppling mellan frågeställningarna och datainsamlingstekniker valda 
redovisas i figur 4. 
 

3.1.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar fortsatt tillämpning av 
konceptet “Open Building”?  

För att besvara frågeställningen genomfördes främst kvalitativ metod där 
datainsamlingen skedde genom intervjuer och litteraturstudier. Intervjuer gav djupa 
och motiverade svar gentemot vad enkäter kunnat ge. Genom att genomföra 
semistrukturerade intervjuer är det också möjligt att ställa relevanta följdfrågor som 
ytterligare fördjupar och leder till nya insikter. 
 

3.1.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från tidigare 
projekt där konceptet använts?  

För frågeställningen användes intervjuer och litteraturstudier. Litteraturstudier av 
tidigare handlingar lägger en grund för att se eventuella förbättringsförslag.  
 

3.1.3 Hur har tillämpningen av konceptet fungerat i Sverige hittills utifrån ett kund- 
och yrkesmässigt perspektiv?  

Frågeställningen besvarades med hjälp av flertalet intervjuer. Yrkesprofessionella som 
arbetat med det undersökta projektet står för det yrkesmässiga perspektivet, där de 
delger sina erfarenheter, medan kundperspektivet besvaras med hjälp av de som varit 
i nära kontakt med kunder. 
 

 
Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och metod. 
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3.2 Studiens förutsättningar  

3.2.1 Företagsbeskrivning 
 
Studien är en fallstudie på ett bostadsprojekt uppfört företaget Raw Property och har en 
stark koppling till företaget då de är dem första som använts sig av konceptet “Open 
Building” i Sverige, som studien har som syfte att utreda. Arbetet med företaget har 
inneburit kontakt med nyckelpersoner samt tillhandahållning av information och 
material. 
  
Raw Property grundades år 2018 och är ett stockholmsbaserat företag (Raw Property, 
2022). Företaget utformar nyproducerade flerbostadshus med konceptet “Open 
Building”. På företaget finns tre anställda. Utöver företagets VD, som har varit 
kontaktperson under samarbetet med företaget, finns även en projektledare samt en 
marknads- och försäljningschef anställda.  
 

3.2.2 Undersökningsobjekt 
 
Det objekt som undersökts i studien är det nyproducerade flerbostadshuset i Rosendal, 
Uppsala, som utformats och uppförts av Raw Property. Projektet vid namn Raw 
Rosendal hade byggstart i oktober 2020 och inflyttning i slutet av 2021. 
Flerbostadshuset består av sammanlagt 50 lägenheter med varierande storlekar från 29 
m2 till 170 m2. Raw Rosendal är ett av Sveriges första råa flerbostadshus och är också 
det första färdigställda projektet av Raw Property (Raw Property, 2022). Figur 5 visar 
en rendering av flerbostadshuset sett utifrån. 
 

 
Figur 5. Rendering av flerbostadshuset Raw Rosendal sett från gatan (Raw Property, 
2022). 
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Konceptet innebär att ramarna till lägenheten byggs men planlösningen lämnas till 
köparen att själv bestämma. Lägenheten är i omålad betong och har en öppen 
planlösning utan innerväggar, vilket gör att det finns möjlighet att göra sin egen 
rumsindelning. Lägenheterna är försedda med ett komplett badrum och ett enklare kök 
med tillhörande utrustning, se figur 6 och 7. Installationer som el, vatten och ventilation 
är framdraget, inkopplat och redo (Raw Property, 2022). Det är fullt möjligt att flytta 
in i lägenheterna precis som de är, men de flesta köpare är ute efter att genomföra 
förändringar. 
 

 
Figur 6 och 7. Kök och badrum i en inflyttningsklar lägenhet (Raw Property, 2022). 
 

3.2.3 Deltagare 
 
Studien har innefattat deltagare i form av respondenter som kontaktades via samarbetet 
med Raw Property och valdes ut efter relevans till studien. Deltagare för intervjuer är 
anställda på företaget samt andra nyckelpersoner som varit i nära arbete med projektet. 
Företagets VD intervjuades på grund av hans position på arbetsplatsen och 
ämneskunskap, som gav intervjun hög relevans för studien. Marknads- och 
försäljningsansvarig på företaget intervjuades även han med hänsyn till hans relevans 
för projektet och därmed studien. Vidare intervjuades arkitekt, mäklare och arbetsledare 
för projektet Raw Rosendal med anledning av att de ansågs vara mycket viktiga 
nyckelpersoner till projektet och hade därmed stor relevans för studien. 
 

3.2.4 Litteraturstudie 
 
Eftersom det undersökta konceptet ännu inte är väl beprövat i Sverige kompletterades 
studien med en litteraturstudie för att nyttja kunskap från projekt i andra länder där 
konceptet använts. Detta för att studien ska resultera i en slutsats som stämmer bra 
överens med verkligheten.  
 
Ämnesområdet definierades genom att välja relevant litteratur som bidrar till att ge svar 
på studiens frågeställningar och den undersökning som utförts. Litteraturstudien 
omfattar litteratur som har bidragit med fakta, projekterfarenheter och lärdom kring 
ämnet. Det omfattar till exempel litteratur och vetenskapliga artiklar om konceptet 
“Open Buildings”, utvärdering av tidigare projekt i andra länder, bostadsutformning 
och flexibilitet. Detta för att få en ökad förståelse för ämnet och för att kunna utforma 
frågeställningar och utföra en datainsamling som stämde bra överens med 
problemformuleringen som till slut kunde resultera i en relevant slutsats för studien. 
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3.3 Empiriinsamling 
 
Empiriinsamlingen utfördes huvudsakligen i två delar. Den första, förberedande delen, 
innehöll en litteraturstudie och den andra, undersökande delen, innehöll intervjuer.  
 
Litteraturstudien genomfördes genom litteratursökning i databasen Scopus och Primo. 
Generella sökord som användes vid litteratursökningen var “Open Building”, 
“flexibility” samt “housing design”. Sökorden valdes på det engelska språket på grund 
av att betydligt större omfattning internationell litteratur fanns att tillgodose.  
 
Den intervjumetod som användes var semistrukturerad intervju. Metoden innebar att 
intervjun utformades med öppna frågor, vilket möjliggjorde för intervjuer anpassade 
samtliga deltagare. Intervjun följer en tydlig plan och ger svar på de frågor som på bästa 
sätt för analysen framåt, samtidigt som utrymme ges för att låta andra infallsvinklar 
komma till tals. Beroende på svaren kunde relevanta följdfrågor ställas. 
 
Semistrukturerad intervju är den vanligaste inom ingenjörsvetenskapen och är den 
typen av intervju som ofta brukar sammankopplas med en intervjuguide (Säfsten & 
Gustavsson, 2019). I studien användes därmed en intervjuguide där olika frågeområden 
fastställdes. Dessa var allmänt och kännedom kring ämnet, upplevelse av projektet, 
utmaningar och lärdomar samt respons. Utifrån dessa frågeområden eller teman 
framställdes sedan anpassade intervjufrågor för respektive deltagare. Frågeområdena 
och de specifika frågorna valdes med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Anledningen till att denna typ av intervju användes var att den passade studien väl. 
Flera olika personer med varierande yrken intervjuades vilket uteslöt en helt 
strukturerad intervju, då frågorna i intervjun behövde anpassas något till varje deltagare. 
En ostrukturerad intervju uteslöts även det med tanke på att innehållet i intervjuerna 
fortfarande behövde följa samma teman för att komma fram till ett relevant resultat för 
studien.   
 
 

3.4 Arbetsgång  
 
Arbetet inleddes med att läsa på om ämnet i samband med litteraturstudien, vilket 
bidrog till ökad kunskap inför förberedandet av empiriinsamling. Inför datainsamlingen 
valdes metod, lämpliga deltagare att hålla intervjuer med samt utformning av 
intervjufrågor. Deltagarna som valdes till empiriinsamlingen i form av intervjuer var 
VD och marknadschef från Raw Property, medverkande arkitekt medverkande 
platschef och mäklare för projektet.  
 
Intervjuerna med de fem deltagarna genomfördes individuellt under mars månad 2022 
via Teams och tog ungefär 40 minuter vardera. Vid varje intervjutillfälle var båda 
författarna närvarande och arbetet med att ställa frågor delades lika. Samtliga intervjuer 
spelades in med hjälp av funktionen i Teams. Efter intervjun transkriberades svaren och 
sammanställdes i separata dokument.   
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3.5 Analysmetod 
 
Resultatet från undersökningen presenteras i separata dokument där ställda frågor och 
svar från varje deltagare återfinns. Varje intervju utvärderades till en början enskilt och 
relevanta citat urskildes. Utifrån dessa svar valdes citat ut som ansågs bidra till studien 
och dess tre frågeställningar. Citaten sorterades sedan utifrån frågeställningarna för att 
lättare kunna hantera dem i ett sammanhang. Intervjusvaren jämfördes med varandra 
för att finna likheter och olikheter för att sedan tolka dessa. Empirin ställdes senare även 
mot litteraturstudien och dess artiklar för att hitta samband och ytterligare avgöra 
resultatet och dess tydlighet. 
 
 

3.6 Trovärdighet 
 
Studiens validitet och reliabilitet är av stor vikt för trovärdigheten. Validitet i en studie 
hanterar hur väl datainsamlingen mäter det man avser mäta (Säfsten & Gustavsson, 
2019). För intervjuer och enkäter beror validiteten på hur väl frågorna är formulerade 
utefter vad som ska besvaras. Det rör sig inte om antalet frågor, utan om hur träffsäkra 
de är. För att nå en stark validitet behövde frågorna bearbetas noggrant. Att låta frågorna 
granskas av tredje part var ett sätt att kontrollera frågorna innan de användes i intervju 
eller enkät. Att undvika vaga begrepp och istället vara tydlig stärker 
begreppsvaliditeten. Den interna validiteten handlar om huruvida undersökningen och 
det sätt den genomförs på faktiskt kommer kunna svara på frågeställningarna (Säfsten 
& Gustavsson, 2019).  
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i undersökningen och om den skulle kunna 
upprepas i andra sammanhang och ge liknande resultat eller inte (Säfsten & Gustavsson, 
2019). Något som gör att reliabiliteten på intervjuerna är en risk är att företaget i 
fallstudien och dess medarbetare vill lyfta de positiva aspekterna och gärna undvika 
problem eller svårigheter. För att på något sätt stärka reliabiliteten är det därför av stor 
vikt att även personer utanför företaget finns med som respondenter.  
 
Trovärdigheten på litteraturstudien är inte fullt lika riskfylld. Där handlar det mer om 
att rätt dokument förs fram. Att kontrollera validiteten och reliabiliteten är av större vikt 
för datainsamlingstekniker som rör människor och deras erfarenheter och 
uppfattningar.
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4 Resultat 

4.1 Empiri 
 
I kapitlet redogörs den insamlade empirin från de intervjuer som fallstudien inneburit. 
Här har relevant empiri och intressanta citat samlats utifrån de tre frågeställningarna 
studien har som avsikt att besvara. Den insamlade empirin finns i sin helhet i form av 
protokoll från varje intervju som bilagor 1–5.  
 

4.1.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar tillämpning av konceptet 
“Open Building”? 
 
Konceptets fördelar såg respondenterna som många, men där möjligheten att fritt 
påverka sitt boende och skapa något personligt och unikt var den främsta de lyfte fram. 
Enligt marknadschefen innebär det även att “Boendeformen ger såna möjligheter för 
människor med olika smak och förutsättningar att bo i samma hus, som vi tror kan vara 
lite häftigt, att bostadsområdena blir lite mer dynamiska”. De boende har en gemensam 
applikation, som ger utrymme för att skapa sociala kontakter med sina grannar, något 
mäklaren lyfte som något hon “Inte tror finns så mycket vid andra nyproduktioner”. 
Hon berättar vidare att “Alla är inbjudande och öppna med vad dom gör om i sina 
lägenheter och delar med sig. Det har blivit som en liten familj där man hjälps åt och 
till exempel delar med sig av att man ska anlita en elektriker och frågar om någon mer 
vill ha hjälp när man ända ska ha dit en hantverkare till huset.” 

Ekologisk hållbarhet lyftes fram av främst VD:n och arkitekten som en viktig positiv 
aspekt. Marknadschefen pratar om hur lägenheterna jämförs med att köpa ett 
renoveringsobjekt, men där ingenting behöver rivas ut, utan endast adderas. Det gör det 
möjligt att undvika att riva ut nytt material, om det för individen inte passade, vilket 
minskar svinnet, berättar marknadschefen. Till skillnad från ett äldre renoveringsobjekt 
nämner även marknadschefen att “Alla installationer och allting är helt nytt. Du behöver 
inte vara orolig att du ska riva något golv och hitta någon fuktskada, eller att elen är 
gammal.” 
 
VD:n ser det positiva i att flexibiliteten kvarstår även i framtiden och ger fortsätta 
möjligheter att förändra bostaden. “Jag tror att mycket med fördelarna som vi har 
försökt skapa från början lever vidare, med att man inte behöver ha några bärande 
innerväggar i lägenheten. Långsiktigt är målet att det alltid ska vara en flexibel bostad 
som kan förändras och byggas om.” 

 

4.1.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från tidigare 
projekt där konceptet använts? 
 
De egentliga nackdelarna som kan urskiljas enligt respondenterna handlar om 
svårigheterna som uppstår med ett nytt koncept på marknaden. Mäklaren uttrycker det 
som att “Många kanske saknar förståelsen för att det kan bli bra. Många kunder har 
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kanske missat chansen för att man tror att det kan bli jobbigt att behöva bygga om 
lägenheten.” En konkret nackdel mäklaren lyfter fram är att inga externa förråd finns 
eftersom all yta används till lägenheter. 

Problemen som uppstått i projektet går även de att koppla till att det är konceptets första 
etablering. Från mäklarens perspektiv var det banken som var det största problemet, där 
förståelsen för vad projektet innebar var den bristande länken. Kunder hade svårt att få 
lånelöfte, och på så sätt svårt att köpa en lägenhet. Hon säger att “Det tog lång tid innan 
vi fick en bank som kom och tittade på de här lägenheterna på plats och fattade vad 
projektet handlade om.” Även de potentiella kunderna hade till en början svårigheter 
att greppa konceptet. “Detta projekt har varit ännu lite svårare eftersom många har varit 
förvirrade angående att det inte är färdigbyggt. Eftersom ytskikten inte är klara upplevs 
dom halvfärdiga” berättar mäklaren.  

Även företagets VD svarar att den största utmaningen handlade om att etablera 
konceptet i sig. “Det största problemet vi upplevde var att faktiskt hitta ett första projekt 
och få köpa marken. Det tog oss sex år att hitta en kommun som ville sälja mark till 
oss. När man är ny i branschen i Sverige så är det ett stort steg att hitta det där första 
projektet och få förtroende från en kommun och speciellt när man ska bygga någonting 
annorlunda som man inte känner igen sedan tidigare” svarar han på frågan om 
utmaningar och eventuella svårigheter. Arkitekten menar på att utmaningen i början var 
kopplad till hur konceptet skulle kunna appliceras på svenska byggregler. Han säger att 
“Utmaningen var ju att ta reda på exakt hur enkel, eller hur rå, en bostad eller den 
volymen eller ytan kan vara i Sverige”. 

Mäklaren lyfter som förbättringsåtgärder till framtida projekt fram att “Tidigare ta 
kontakt med bank och förklara konceptet så att de är villiga att satsa pengar på projektet 
så att processen med kunders lånelöfte kan effektiviseras.” Hon ser även att låta 
inredningsföretag agera bollplank i ett tidigare skede hade kunnat göra skillnad för de 
som fortfarande kände sig osäkra över att genomföra ett köp eller inte. 

Samtliga respondenter svarar att de tar med sig många lärdomar från Raw Rosendal. 
Marknadschefen svarar konkret att “Framförallt vissa små, tekniska lösningar. Det 
handlar om till exempel ventilationssystem, att vara mer tydlig vad det är för typ av 
produkt man levererar.” Även tekniska förbättringar ser företagets VD som något som 
kan förändras till det bättre i framtida projekt. “Allt från elinstallationer till ytskikt i 
hallen till ventilationssystem” svarar han. Han förklarar dock att “Det krävs att man 
bygger ett hus och ser det i verkligheten för att kunna utveckla produkten.” 

I intervjun med arbetsledaren för projektet lyftes materialvalet av betong upp som ett 
problem. Han berättar att materialet vid besiktningen var problematiskt då fläckar i 
betongen syntes som vanligtvis göms bakom ytskiktet. Ett ytterligare problem gällande 
betongen vid besiktning var efterklangstiden då betong har en förmåga att studsa 
tillbaka ljudet från exempelvis ventilation och stegljud. Arbetsledaren menade på att 
KL-trä istället vore att föredra som stommaterial för konceptet. De fördelar som lyftes 
med KL-trä var att “Det är lätt att hantera om det är någonting som inte passar, det är 
bara att såga. Är det någonting som har blivit fel så är det bara att slipa av. Det håller 
samma utseende hur man än gör mer eller mindre. Får man något fuktgenomslag så går 
det att hantera också.” 
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Utveckling av konceptet genom att bygga i trä var något även arkitekten lyfte under 
intervjun och sade att det har kommit upp som förslag vid planering av projekt efter 
Raw Rosendal. Arkitekten lyfte hållbarhetsaspekten och sade att “Just koldioxid- och 
hållbarhetsmässigt så vore det ju väldigt intressant att bygga ett sånt här hus i massivt 
trä också och kunna bevara den som en exponerad trästomme”. Han menar fortsatt att 
det såklart kommer in annat i beslutfattande om detta som ekonomi och risker men 
menar också på att man absolut skulle kunna bygga ett sånt hus i trä, och att det med 
går snabbt i den utveckling som sker.  

Marknadschefen och VD:n har båda idéer på frågan om möjligheterna att 
vidareutveckla konceptet. Marknadschefen berättar att de i deras pågående projekt i 
Vallastaden, Linköping, ska “Testa en produkt där vi kommer att erbjuda vissa 
lägenheter där vi bygger upp innerväggar till dem.” Detta förklarar han är i syftet att 
sänka tröskeln för de potentiella köpare som känner att steget är för stort. Samtidigt 
trycker marknadschefen även på att det fortfarande är viktigt att bibehålla det avskalade 
som är kärnan i deras koncept.  

VD:n säger att “Vi vill fortsätta att utveckla vår produkt. Vi har som mål att bygga i de 
större städerna nationellt i Sverige. Sen också att konceptet ska utvecklas naturligt över 
tid.” Han nämner även det som kan begränsa möjligheterna lite. “I Sverige har vi BBR 
som ställer vissa krav. Vi vill kunna skala av så mycket av lägenheten som vi kan för 
att kunna lämna så mycket som möjligt till kunden att bestämma själv.” Själva 
konceptet ser han kan vidareutvecklas. “Idén kan utvecklas till att testas vid radhus till 
exempel, man kan testa vid olika ägandeformer. Det skulle kunna vara 
ägandelägenheter eller hyresprojekt.” 

Jämfört med projekt internationellt när frågan om vidareutveckling av projektet ställs 
menar arkitekten att “Vissa har ju gjort ett stort projekt och sen sålt lägenheterna, och 
sen så har man gått vidare och skräddarsytt olika lägenheter där man gör liksom ett 
interiörprojekt åt olika kunder. Det tror jag absolut skulle vara smart, även för Raw”.  

 

4.1.3 Hur har tillämpningen av konceptet upplevts utifrån ett kund- och 
yrkesmässigt perspektiv i Sverige? 
 
Respondenterna var eniga om konceptets målgrupp; att den är kreativa människor i 
olika åldrar som är duktiga på att använda sin fantasi och vill ha full frihet att bestämma 
slutresultatet av sin lägenhet. Marknadschefen svarade att “Är man inte intresserad av 
att bygga vidare eller bara vill flytta in eller köpa för att bo, skulle jag nog säga att det 
kanske inte passar”. 

Responsen på marknaden har enligt samtliga respondenter varit positiv. Det har märkts 
en nyfikenhet på konceptet och projektet. Både marknadschefen och arkitekten lyfte att 
marknaden tycks vara i behov av en utveckling inom bostadsutformningen. Arkitekten 
sade att “Det behövs ju innovation i marknaden, och det är ju en ganska likriktad 
marknad. När vi har tittat utomlands, och gjort studiebesök och pratat med andra aktörer 
så har det varit likadant i andra länder”.  
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VD:n förklarar att kunder och aktörer såsom banker och kommuner till en början var 
tveksamma och avvaktande till projektet eftersom konceptet var främmande. Projektet 
möttes av många frågor av kunder, om allt från prisfrågor till tekniska frågor, nämner 
mäklaren. Det som verkar ha gjort många kunder tveksamma till att köpa en lägenhet i 
projekt Raw Rosendal var dels prisfrågan, men också tiden kunden själv kommer 
behöva lägga ner på att renovera lägenheten. VD:n svarade i intervjun att “Jag tror den 
vanligaste frågan är vad det skulle kosta att bygga klart en lägenhet”. Just det är något 
som företaget har svårt att svara på då det beror helt på vad kunden tänkt göra med 
lägenheten, förklarar VD:n. Ovisshet och okunskap kring renovering tros ha lett till 
tveksamma kunder enligt mäklaren.  

Till skillnad från en traditionell lägenhet tillkommer det, för de som vill, en tid av 
renovering, samt en tillkommande kostnad för den. Renoveringen i en ny lägenhet i 
detta projekt har dock fördelen att många genomför en renovering samtidigt, vilket kan 
underlätta och bidra till gemenskap. Det var något mäklaren lyfte som en fördel med 
konceptet under intervjun, eftersom boende även kan samordna avstängningar och 
inhyrda hantverkare vilket kan underlätta vid renovering. 

Efterfrågan på mer flexibla lägenheter finns alltid i samband med hållbarhet. 
Marknadschefen menade på att det är något som saknas på marknaden och att 
efterfrågan hos kunder inte finns i så stor utsträckning i dagsläget på grund av okunskap, 
men att intresset nog finns där även hos kunder som hos arkitekter och andra i 
branschen.  
 
I intervjun med mäklaren nämnde hon möjligheten kunden har att bygga lägenheten till 
något unikt och se det som en investeringsmöjlighet. Det tros uppskattas av många 
kunder och med mer beprövade projekt och mer spridning av konceptet kan detta bidra 
till en växande marknad. VD:n svarade följande på frågan om det fanns risk att mätta 
marknaden: “Vi är ganska försiktiga och gör inte för stora projekt för jag tror att man 
kan mätta marknaden i ett område på en viss tid”. 
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4.2 Analys av empiri 

4.2.1 Vilka positiva faktorer går att urskilja som förespråkar tillämpning av konceptet 
“Open Building”? 
 
För förstaköpare finns möjligheten att helt fritt välja hur lägenheten ska ta form, där 
flexibiliteten ger utrymme att välja planlösning, ytskikt och stil utan några större 
begränsningar. Det skapar ett flerbostadshus med en stor variation av olika boenden, 
som drar till sig en större bredd av köpare. 

Konceptet ger huset en flexibilitet som består, tack vare att innerväggarna inte är 
bärande. Det lämnar möjligheten öppen att kunna förändra sitt boende efter 
boendesituation över tid, något som även kommande bostadsrättsinnehavare kan dra 
nytta av.  

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är tillämpningen av konceptet fördelaktigt. Oönskat 
material behöver inte rivas ut, något som bidrar till att minska en del av det stora svinn 
som kan förekomma i byggbranschen. Flexibiliteten skapar även möjligheten att kunna 
bo kvar längre i sin lägenhet även om de boendes behov förändras, vilket i sin tur är en 
mer ekonomisk och social hållbar lösning än att flytta till någonting nytt.  
 

4.2.2 Vilka förbättringar är möjliga att genomföra utifrån erfarenheter från tidigare 
projekt där konceptet använts? 
 
Det faktum att huset i Rosendal är ett förstagångsprojekt har inneburit många lärdomar. 
Det har i sin tur bidragit till möjliga förbättringsåtgärder vad gäller allt från specifika 
tekniska lösningar och materialval, till allmänt upplägg kring implementering och 
etablering. 

För att ytterligare förbättra konceptet handlar det mycket om att skapa en större 
förståelse för det. Det gäller kunder, bank, kommun och andra inblandade aktörer. Med 
ett projekt genomfört blir den processen betydligt lättare. Ett tidigare exempel från 
verkligheten kan visa på konceptets genomförbarhet och strategi.  

Tidigare kontakt med de olika aktörerna kan göra att säljbarheten ökar. Banker kan 
bevilja lånelöfte i ett tidigare skede och ta in arkitekter och inredare vid 
försäljningsstart. Det kan göra att potentiella köpare lättare kan fatta beslut efter 
diskussioner om deras möjligheter. Att erbjuda att sätta upp innerväggar som ett tillägg 
kan även det vara ett sätt som gör att fler fattar beslut om att köpa.  

En potentiell förbättring i utformningen av liknande flerbostadshus är enligt arkitekt 
och arbetsledare att använda trä istället för betong i konstruktionen. Det på grund av 
svårigheter som stöts på i samband med betongen, som till exempel vid besiktningen, 
samt de fördelar som finns med att bygga i trä.   
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4.2.3 Hur har tillämpningen av konceptet upplevts utifrån ett kund- och 
yrkesmässigt perspektiv i Sverige? 
 
Tillämpningen av konceptet i Sverige har upplevts positivt utifrån undersökningen. Då 
konceptet är nytt med projektet Raw Rosendal har man dock stött på hinder som 
tveksamhet från både ett kund- och yrkesmässigt perspektiv. Samtidigt har många visat 
nyfikenhet och varit positiva till projektet och det nya konceptet, både kunder och 
aktörer i branschen. Konceptet tros ha en växande marknad och har god potential att 
vidareutvecklas och tas an av fler företag och på så vis utveckla och förändra samhällets 
bild av hur vi kan utforma bostäder.  



 

24 

5 Diskussion och slutsatser 
 
Kapitlet redovisar diskussioner kring resultat och metod, följt av studiens slutsatser, 
rekommendationer och förslag på vidare forskning.  
 

5.1 Resultatdiskussion och metoddiskussion 

5.1.1 Resultatdiskussion 
 
Frågeställningarna har besvarats väl utifrån studiens syfte, och utredningen av 
konceptet har givit värdefull kunskap om hur utformning av flexibla flerbostadshus kan 
ta form. 
 
Resultatet var utifrån de positiva faktorerna tydligt. Samtliga respondenter var överens 
om att möjligheten för kunden att själv kunna utforma sin bostad efter sina behov var 
en av de största fördelarna med konceptet. Följt med att bostaden enkelt kan förändras 
vid behov. Det nämns också som en av styrkorna i undersökningen av Khosravi et al. 
(2019). Han anser att det är av stor vikt att över tid kunna förändra och justera sin 
bostad, och på så sätt kunna bo kvar längre i bostaden. 
 
Majoriteten av respondenterna lyfter vikten av hållbarhet och hur konceptet på olika 
sätt kan bidra till ett mer hållbart byggande. I enlighet med vad Boverket (2020) skriver 
om den ekologiska hållbarheten, att bygga resursbesparande, är “Open Buildings” ett 
tillvägagångssätt att inte slösaktigt använda material. Det lyfter marknadschefen när 
han berättar om hur man i lägenheterna inte behöver riva ut något fullt fungerande, utan 
endast addera. De lägre priserna på bostäderna och hushållandet med resurser går även 
i linje med den ekonomiska hållbarheten, som handlar om just det (Boverket, 2020). 
 
De anställda på Raw Property, det vill säga VD:n och marknadschefen, lyfter 
flexibiliteten ur ett hållbarhetsperspektiv. I artikeln skriven av Schneider och Till (2005) 
talar de för att just flexibilitet är en viktig designaspekt om bostadsbyggandet ska vara 
praktiskt genomförbart på en social, ekonomisk och ekologisk nivå. 
Bostadsutvecklingen behöver ses från ett långsiktigt perspektiv, i den ovisshet som 
finns kring vad framtida behov innebär (Schneider & Till, 2005). Just det berättar Raw 
Propertys VD är deras mål. “Långsiktigt är målet att det alltid ska vara en flexibel 
bostad som kan förändras och byggas om” säger han. Han menar på att flexibiliteten 
lever kvar eftersom den bärande stommen förblir den samma även om olika 
bostadsrättsinnehavare väljer att använda innerväggar på olika sätt. Det samstämmer 
även med vad Kendall och Teicher (2000) beskriver om målet med konceptet, att skapa 
en varierad och hållbar miljö och öka individuella valmöjligheter och ansvar inom den. 
 
Resultatet var inte fullt lika tydligt i de frågor i intervjuerna som rörde nackdelar, utan 
i stället kom svaren att handla mer om problem och svårigheter samt förbättringsförslag 
utifrån dessa, vilket var det som eftersträvades i andra frågeställningen.  
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Boverkets byggregler kan enligt studien vara något som begränsar konceptets 
möjligheter till en så avskalad bostad som möjligt i Sverige. BBR ställer krav på att det 
i en bostad måste finnas inredning och utrustning för personhygien samt inredning och 
utrustning för matlagning (Boverket, 2020). Företagets VD säger att “Vi vill kunna 
skala av så mycket av lägenheten som möjligt till kunden att bestämma själv”. Enligt 
BBR och de krav som ställs tvingas både kök och badrum färdigställas innan 
slutbesked. Det samstämmer inte med konceptet då tanken är att köpare ska få utforma 
bostaden själva. Det är sannolikt att de fullt utrustade kök och badrum som finns rivs ut 
när kunderna utformar sina bostäder. Detta trots att utrymmena är nya, endast för att 
passa kundernas enskilda önskemål. Här finns en förbättringsmöjlighet då det är 
negativt ur ett ekologiskt och ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv då resurser utnyttjas 
i onödan.  
 
BBR-kravens negativa påverkan på tillämpningen av konceptet kan anses vara en 
svaghet och kan hindra konceptets etablering i Sverige. Vissa kan mena på att Sverige 
inte ännu är redo för just detta koncept på grund av BBR-kraven. En väg runt detta kan 
vara att engagera köpare vid utformning av kök och badrum så att de utformas efter 
kundens önskemål och på så sätt undvika rivning. Författaren i en tidigare studie lägger 
ansvar på exempelvis myndigheter att öka motivationen att investera i fler flexibla 
bostäder (Khosravi et al., 2019). Ett sätt att göra det skulle vara för Boverket att hitta 
alternativa BBR-krav, som inte utgör samma hinder. Samtidigt ställer det krav på 
uppföljning i senare skede, för att se till att krav istället är uppfyllda då. 
 
Bostäder påverkas av de människor som bor i bostaden och hur bostadsflexibilitet stävar 
efter att möta användarnas olika behov (de Paris & Lopes, 2017). Flexibilitet definieras 
som utrymmets förmåga att anpassa sig funktionellt eller strukturellt till ständiga 
förändringar hos användare. För att uppnå flexibilitet menar författarna att bostäder kan 
organiseras som ett multifunktionellt, obestämt eller mångsidigt utrymme. Det går att 
applicera på Raw Propertys sätt att utforma flerbostadshus med konceptet “Open 
Buildings” genom att lämna utrymmet till kunden att färdigställa. Utformningen på 
bostaden blir på så sätt obestämd och flexibel då möjligheten finns att utforma och 
förändra bostaden på önskvärt sätt. Det som förespråkar tillämpningen av flexibilitet är 
att en byggnad är föråldrad när den inte längre passar den nuvarande användaren, och 
på så sätt har behov att kunna förändras (de Paris & Lopes, 2017). Författarna lyfter 
även argument kring hållbarhet som en aspekt som förespråkar tillämpningen av 
flexibilitet, vilket även var något de anställda på Raw Property lyfte under intervjuerna.  
 
I tidigare internationella projekt där man utvärderat projekt med konceptet “Open 
Building” har man konstaterat att flexibiliteten inte alltid använts särskilt mycket.  
Lutolli (2021) rekommenderar att de boende ska vara en större del av det initiala arbetet 
och bli väl informerade om flexibiliteten och dess möjligheter. Liknande åsikter 
uttrycktes från respondenterna i studien, och gör att resultatet är tydligt. Mäklaren 
förklarade att hon ser att låta ett inredningsföretag finnas till hands att bolla idéer med 
i ett tidigt skede skulle kunna göra skillnad för dem som känner sig osäkra på huruvida 
de ska köpa eller inte. Marknadschefen berättar att de i ett framtida projekt ska “Testa 
en produkt där vi kommer att erbjuda vissa lägenheter där vi bygger upp innerväggar 
till dem.” Det menar han skulle kunna sänka tröskeln för potentiella köpare som känner 
sig osäkra på grund av att projektet blir för stort att ta sig an.  
Det finns alltså strategier för att ytterligare uppmuntra till flexibiliteten för de som inte 
riktigt har kunskaper om flexibilitetens möjligheter. Att bistå köpare med information 
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om flexibiliteten via bland annat ritningar och illustrationer är även en lärdom som 
Shanshan (2015) lyfte i sin undersökning av tidigare projekt med konceptet. Resultat 
från flera studier visar alltså en samstämmighet i att tydligt informera och hjälpa kunder 
att utnyttja flexibiliteten. 
 
Konceptets etablering i Sverige påverkas starkt av dess förmåga att konkurrera med 
andra sätt att utforma bostäder. Kendall (2011) beskriver att företag kan hitta en 
konkurrensfördel genom att använda konceptet då han menar att byggbranschen nu är 
redo för ett innovationssprång. Kendall (2011) menar fortsatt att detta är särskilt 
övertygande i utvecklade länder med hänsyn till hållbarhetsagendan, smart tillväxt och 
ökad efterfrågan på konsumentorienterad produktion. Det är något som kan visa på att 
konceptet har goda chanser till etablering i Sverige. Det samstämmer med det arkitekten 
lyfte om att Sverige, likt andra länder, är i behov av utveckling och innovation i 
utformningen av bostäder.  
 
Ett förslag på utvecklingsmöjlighet från respondenterna är som tidigare nämnt att bygga 
i trä istället för betong. Det på grund av dess fördelar i samband med konceptet samt 
samhällets intresse att bygga långsiktigt hållbart. På så sätt kan konceptets identitet 
stärkas och fokuseras mer på ekologisk hållbarhet, vilket kan ge bättre mottagande av 
kunder och ytterligare hjälpa etableringen av konceptet. Det kan påverka konceptets 
konkurrensförmåga positivt och bidra till en ökad etablering i Sverige.  
 

5.1.2 Metoddiskussion 
 
Vald metod med dess avgränsningar valdes utefter befintlig tidsram och den tillgång 
till resurser studien utförts efter. Om förutsättningarna varit annorlunda hade 
avgränsningarna kunnat förändrats på flera sätt. Intervjuer hade kunnat genomföras 
med fler respondenter, med utomstående parter till projektet inkluderade. Det hade 
kunnat ge en tydligare helhetsbild på konceptet och eventuellt gett mer nyanserade svar 
på frågeställningarna. Studien hade också kunnat fortgå och då även undersökt senare 
faser i processen och fler projekt som planeras byggas av Raw Property. Det hade i sin 
tur kunnat ge djupare förståelse för konceptets tillämpning. På grund av den bestämda 
tidsramen var detta något som inte var möjligt. 
 
Studien hade kunnat kompletteras med en enkät till de kunder som köpt en bostad i Raw 
Rosendal. Det hade tydligare kunnat besvara den sista frågeställningen om hur 
tillämpningen av konceptet har upplevts utifrån ett kund- och yrkesmässigt perspektiv 
i Sverige. Det beslutades att inte utföras eftersom Raw Property själva utförde en egen 
kundundersökning. Intervjuer med främst marknadschefen och mäklaren gav en 
sammanfattad bild kring hur konceptet har mottagits och gav tillräcklig information för 
att kunna besvara den sista frågeställningen även från ett kundperspektiv. En 
enkätundersökning i det tidiga skede ansågs inte bidra med ytterligare information nog 
och anses vara mer relevant längre fram när kunderna har bott i bostäderna en längre 
tid.  
 
Tillvägagångssättet fungerade väl utifrån studiens syfte. Fallstudien med dess 
semistrukturerade intervjuer gav utförliga och nyanserade svar, men var samtidigt alltid 
relevanta utifrån frågeställningarna. Vad gäller intervjufrågorna liknade flertalet 
varandra och majoriteten av respondenterna besvarade ofta flera frågor under en och 
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samma fråga. Dock var det viktigt att även de som liknade varandra fanns med som 
säkerhet utifall en respondent inte skulle ge några utförliga svar. Intervjuerna bestod 
inte enbart av frågor som besvarade frågeställningarna, utan även informationsfrågor 
för att få mer information om respondenterna och deras bakgrund inom branschen. 
Detta för att eventuellt kunna se hur deras tidigare erfarenheter skulle påverka svaren 
på frågorna och lättare kunna tolka och analysera svaren. 
 
Samtliga respondenter som fick förfrågan om att delta i studien tackade ja, något som 
gynnade studien väl då deltagarna var noga utvalda på grund av deras olika kopplingar 
till projektet. Naturligtvis finns fler nyckelpersoner som hade kunnat deltagit och 
bidragit till en större svarsfrekvens, samtidigt hade de personer inte varit fullt lika 
relevanta med övergripande erfarenheter, utan endast kunna svara för specifika moment 
under projektet.  
 
Validiteten i studien kan ses som god. Frågorna i intervjuerna och tillhörande svar var 
tillräcklig träffsäkra för att kunna besvara frågeställningarna. Tack vare att flera frågor 
hänfördes till samma frågeställning kunde svar ges utifrån olika synvinklar. För att få 
svar på hur tillämpningen av konceptet fungerat sett utifrån ett kundperspektiv, och på 
så sätt stärkt reliabiliteten, hade intervjuer med kunder kunnat konstruerats. Dock hade 
inflyttning precis skett och många befann sig fortfarande i en renoveringsfas och hade 
inte hunnit få någon helhetsuppfattning ännu. Störst osäkerhet vad gäller reliabiliteten 
fanns för frågeställning nummer två, rörande förbättringsåtgärder. Risken handlade om 
att alla respondenter inte nödvändigtvis skulle vilja lyfta problemområden och 
förbättringsåtgärder. Samtliga respondenter gav dock konkreta exempel och hade 
utförliga svar. För att ytterligare förbättra reliabiliteten hade fler respondenter kunnat 
ombes delta. En större svarsfrekvens hade sannolikt kunnat ge fler förslag och åtgärder. 
 
Det studien hade som avsikt att undersöka var konceptet “Open Buildings” som ett 
alternativt tillvägagångsätt att utforma flerbostadshus genom en fallstudie på det första 
utförda projektet i Sverige där konceptet används, Raw Rosendal. Syftet anses utifrån 
metodval och tillvägagångsätt vara väl uppnått och frågeställningarna besvarade. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
Resultatet av studien visar att konceptet “Open Buildings” i Sverige kommer med sina 
för- och nackdelar. Fördelarna och möjligheterna är många, problemet ligger i att få 
bukt på de brister eller problem som kan uppstå. Sveriges byggregler medför vissa 
begränsningar vad gäller möjlighet till avskalning i en bostad. Det är i nuläget svårt att 
undvika installation av exempelvis kök som sedan riskeras rivas ut och på så sätt bidra 
till slöseri av resurser. Det bör dock inte ses som ett hinder utan en förbättringsmöjlighet 
för att tillämpningen av konceptet i Sverige kan bli ännu mer flexibelt och hållbart.  
 
Studiens resultat kortfattat: 

• Hållbarhetsperspektivet och flexibiliteten förespråkar båda en fortsatt 
användning av konceptet “Open Building”. 

• Konceptet riktar sig till kreativa människor som själva vill skapa deras 
drömbostad, och bostäderna kan lättast jämföras med renoveringsobjekt. 

• Konceptet möts med stor optimism och nyfikenhet från samhället, ett tecken på 
att bostadsutformning och bostadsutveckling i Sverige ger utrymme för nya 
lösningar. 

• En viktig lärdom är att involvera projektens intressenter, exempelvis bank och 
kommun, tidigt i processen för att se till att förståelsen för konceptet och dess 
möjligheter är tydligt längs hela kedjan. Det kan leda till att få bukt på 
problemen som uppstått, vilka har berott på avsaknad av förståelse från 
intressenter. 

• Det kan vara fördelaktigt att testa andra material än betong i konstruktionen för 
att enklare uppfylla BBR-krav och besikta bostäderna. Ett alternativt material 
är trä. 

 
Studien kan bidra till utveckling av flexibla bostäder i Sverige, både vad gäller 
konceptet “Open Building” och andra tillkommande koncept. Undersökningen kan 
tillsammans med annan forskning vara en grund för hur bostadsutformningen i 
framtiden kan bidra till ett mer hållbart byggande, både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 
 
Konceptets etablering befinner sig fortfarande i ett tidigt skede i Sverige. Vidare kan 
konceptets framfart undersökas. Det är av värde för att kunna erbjuda bästa möjliga 
lösning. Raw Rosendal kan undersökas på nytt efter ett par år i bruk för att se hur 
konceptet fungerar i praktiken. Kommande projekt i andra städer där konceptet 
tillämpats kan även utvärderas och kan användas för jämförelser. 
 
Förslag till vidare forskning: 

• Undersöka hur väl flexibiliteten lever vidare i ett flerbostadshus med konceptet 
“Open Building”. Hur det i detta skede förhåller sig till konceptet och skiljer sig 
från andra flerbostadshus.  

• Undersöka på vilka sätt flexibilitet i bostäder kan implementeras ytterligare i 
Sverige 

• Utvärdera hur olika materialval påverkar möjligheterna med “Open Buildings”. 
• Undersöka hur konceptet “Open Buildings” kan projekteras i trä. 
• Utvärdera andra tillvägagångsätt att utforma flerbostadshus.
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Intervju – VD 
Information 
Information till deltagare: 

Syftet med studien är att utreda och analysera konceptet “Open Building” och dess etablering 
i Sverige via bostadsutvecklingsföretaget Raw Propertys utförda projekt Raw Rosendal i 
Uppsala. Detta genomförs med en undersökning i form av bland annat intervjuer med 
nyckelpersoner till projektet följt av andra undersökningar.  

Studien utförs som examensarbete på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola av byggingenjörsstudenterna Maja Halleryd och Linn 
Ivarsson.  

Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Det är endast personerna bakom 
studien som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och deltagarens namn. 

 

Information om deltagare: 

Yrkesroll: VD och arkitekt 

Datum för intervju: 2022-03-10  

Längd på intervju: 30 min 
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Intervju 
Bakgrund: 

1.Vad har du gjort innan ditt arbete på Raw Property? 

S: Jag studerade arkitektur på universitet och sen dess har jag jobbat i England och startade 
jag en egen firma i Stockholm 2010. Jag har drivit den firman i 10 år, ritat projekt i Sverige 
och Europa, Frankrike, Holland, England och Norge. Jag har jobbat mest med bostäder.  

2. Hur kom du i kontakt med konceptet “Open Building”? 

S: Det var från en artikel i en tidning om ett projekt i Finland som hette Tila Housing. Då 
ringde jag till hon arkitekten som hade ritat och byggt det huset. Så det var på den vägen.  

3. Varför startade ni Raw Property?  

a) Varför behövs ni på marknaden? 

S: Jag tycker att det är ett spännande koncept och en bra idé. Det finns lite för lite variation i 
bostadsmarknaden. Jag tror folka vill kunna bestämma mer, folk vill vara kreativa och det 
kändes som någonting roligt att jobba med.  

4. Hur många anställda finns det på företaget och vad har de för roller? 

S: Idag är vi tre. Det är jag som är VD, sen var vi David som är projektledare och Rikard som 
är vår försäljning- och marknadschef.  

5. Vad har ditt arbete med projektet Raw Rosendal inneburit? 

S: Allt från att hitta projektet till att sälja in till kommunen. Jag har varit med och skissat fram 
projektet i början med de projekterande arkitekterna. Försäljningsmaterial och upphandling 
av alla konsulter och mäklare. Jag har varit med och träffat kunder hela 
försäljningsprocessen. Jag har handlat upp en entreprenör, följa upp och varit alla byggmöten. 
Finansiera projektet och förhandla med banken. Jag har varit inblandad i alla delar eftersom 
det är vårt första projekt.  

 
Information: 

6. Hur går försäljningen till? 

a) Fanns det någon visningslägenhet klar att kunna hålla visning i? Eller endast 
renderingar att tillgå? 

S: Vi körde bara på renderingsbilder och vi hade en broschyr och vår hemsida. Sen hade vi en 
mäklare, så vi byggde upp en liten del av mäklarens kontor med information om projektet och 
ritningar och beskrivningar på konceptet. 

b) Finns det förslag på möjliga planlösningar för köpare att titta på för att bli mer 
motiverade till köp? 
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S: Nej, vi försökte att inte göra det i början och sen har vi haft några kunder vi har hjälpt lite 
och pratat med och skissat och visat hur man skulle kunna göra men idén är att vi inte ska 
berätta för mycket hur dom ska göra. Vi vill att de här kreativa personerna ska få vara 
kreativa.  

7. Vad har kunden för ansvar när det kommer till att färdigställa lägenheten? 

S: Ja det är precis som i en vanlig bostadsrätt. Det är samma ansvar som man har om man gör 
en renovering. Det är ingen skillnad där, man ska följa reglerna som finns i Sverige för att 
göra en renovering.  

8. Om man ska genomföra mer omfattande förändringar av sin köpta lägenhet, tycker du då 
att man ska ta hjälp av en arkitekt? (Exempelvis sätta upp innerväggar för att skapa fler rum 
osv?) 

S: Det är klart att om man inte har kunskap själv är det bra att få hjälp av folk som kan det. 
Det är ett yrke att rita hus och kunna planera bra bostäder. Det är rimligt, men sen finns det 
också vissa som klarar av det själv ändå så det är inte alla som behöver den hjälpen.  

9. Hur kommer en försäljning i nästa steg gå till, dvs när nuvarande boende vill sälja?  

a) Har ni något med det att göra?  

S: Nej, vi har sålt det första projektet nu och då har faktiskt redan två lägenheter sålts vidare 
men det har vi ingenting med att göra. Det är som begagnad marknad. 

b) Ska lägenheten återställas eller ser konceptet bara ut som det gör vid första inflytt? 

S: Nej, inte alls. Tvärtom, då är det slöseri med resurser att riva ut värden som har skapats av 
kunden. Vi skapar grunden så kommer den första boende in i huset och skapar sina värden. 

c) Finns det några för- och nackdelar med konceptet i det läget? 

S: Nej men jag tror att mycket med fördelarna som vi har försökt skapa från början lever 
vidare med att man inte behöver ha några bärande innerväggar i lägenheten. I alla framtid är 
det målet att det ska vara en flexibel bostad som kan förändras och byggas om. Det är klart att 
de som flyttar in absolut först är de som får den råa ytan som ingen annan har gjort någonting 
med. Det blir lite andra förutsättningar nästa gång någon flyttar in, men flexibiliteten i 
bostaden lever vidare.   

10. Hur fungerar uppfyllandet av BBR-krav när lägenheterna inte har några innerväggar? Till 
exempel ställs krav på att ha ett “rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila”, hur 
fungerar det när inga innerväggar finns? 

S: Det finns ett krav på att man kan ha ett rum för sömn och vila men inte för att man måste 
bygga det. Utan man måste visa att det finns möjlighet till det.  
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Upplevt arbete: 

11. Hur var ert upplevda arbete med projekt Raw Rosendal? Projektering, produktion, 
färdigställande. 

a) Finns det några fördelar/nackdelar med konceptet? 

S: Jag skulle säga att i alla delar av projektet har det uppkommit frågor eftersom det är ett 
nytt projekt där vi har fått skapa sättet att göra det. Det är allt från finansiering till 
projektering, alla tekniska lösningar, det med kommunen och bygglov. Jag tror att det är så i 
alla byggprojekt att man har problem att hitta lösningar men när det är ett helt nytt koncept att 
bygga bostäder då blir det en annan nivå. Det blir mycket man måste skapa.  

  b) Fanns det något speciellt problem som stod ut och var extra svårt att lösa? 

S: Det finns alltid lösningar. Eftersom det här är nytt så finns det inte normer för någonting vi 
har gjort. Det finns inte så mycket att falla tillbaka på vid lösning av ett problem eftersom det 
inte är gjort förut. Det är mer mängden av frågor som vi har fått lösa i projektet.  

12. Upplever ni skillnader vid arbete med ett flerbostadshus med detta koncept till skillnad 
från ett traditionellt? 

a) Positiva/negativa aspekter? 

S: Jag har inte byggt flerbostadshus tidigare. Jag har varit med och ritat men inte haft den här 
rollen så jag kan inte riktigt jämföra. Det är kopplat till frågan innan att eftersom det är ett 
nytt koncept så skapar det problem. 

b) Finns det några problem en kan köpare stöta på i dessa lägenheter till skillnad från 
traditionella? 

S: Ja men det är den självklara delen med att då ska dom utföra ett projekt själv istället för att 
köpa en nyckelfärdig bostad. Om man tycker det är ett problem. Jag tror att de kunder som 
har köpt en bostad av oss inte ser det som ett problem utan det är därför de har köpt för att de 
ser det som ett kul projekt och en möjlighet att kunna vara kreativa. Det är en vanlig 
bostadsrätt egentligen och det ska man inte glömma, men att man får chansen att skapa själv. 

13. Stötte ni på några utmaningar eller problem kopplade till konceptet under ert arbete? 

a) Vad tar ni med er för lärdomar från projekt Raw Rosendal till senare projekt? 
b) Finns det förbättringar att utföra med konceptet till vidare arbete?  

S: Ja och det håller vi på att utvärdera nu. Vi har haft möten med entreprenören, med vår 
projektledare så nu håller vi på med att sätta ner allt. Jag har inte ett rakt svar på den frågan 
men vi har lärt oss väldigt mycket. Det finns många saker som vi tycker har fungerat jättebra 
som vi kommer kunna ta vidare till nästa projekt och sen finns det andra saker som inte blev 
lika bra som vi kommer ändra till nästa projekt. Allt från elinstallationer till ytskikt i hallen 
till ventilationssystem. Det krävs att man bygger ett hus och ser det i verkligheten för att 
kunna utveckla produkten. Nu har vi ett “case” så nu sitter vi och försöker förstå det. 
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c) Kan man vidareutveckla konceptet på något sätt? 

S: Ja och vi tittar på andra som bygger med detta koncept utomlands. I Sverige har vi BBR 
som ställer vissa krav. Vi vill kunna skala av så mycket av lägenheten som vi kan för att 
kunna lämna så mycket som möjligt till kunden att bestämma själv. Idén kan utvecklas till att 
testas vid radhus till exempel, man kan testa vid olika ägandeformer. Det skulle kunna vara 
ägandelägenheter eller hyresprojekt.  

d) Hur tror du att RAW Property kommer utvecklas som företag? 

S: Vi vill fortsätta att utveckla vår produkt. Vi vill försöka bli bäst. Jag tror att folk kommer 
titta på det här och förstå att det blev ett spännande projekt. Jag tror det kommer komma 
andra som också kommer testa konceptet. Vi var först och vi vill fortfarande vara bäst och 
växa som bolag. Vi har som mål att bygga i de större städerna nationellt i Sverige. Sen också 
att konceptet ska utvecklas naturligt över tid.  

 

Respons: 

14. Har ni tidigare upplevt en efterfrågan på marknaden efter mer flexibla flerbostadshus? 

S: Nej jag kommer inte från den branschen då jag är arkitekt. Jag lockades av idén inte av att 
jag såg en efterfrågan av det. Det var mer att jag tyckte konceptet verkade jättecoolt och det 
ville jag jobba med.  

15. Hur har responsen varit på marknaden?  

S: Väldigt bra tycker jag: Vi hade tillträde i slutet på november och i slutet på december var 
det första projektet slutsålt. Det ska vi se som en stor succé.   

a) Finns intresse inom byggbranschen? 

S: Ja, jag har blivit intervjuad en del. Det finns intresse i byggbranschen. Jag tror det är 
många som har gått runt och tänkt på den här idén själva men inte gjort något projekt.   

b) Hur stor var efterfrågan i jämförelse med ett annat nybyggt hus med liknande läge? 

S: Jag tror att vi har en annan kund i jämförelse med en traditionell nyproduktion. Jag skulle 
säga att vårt projekt i olika skeden har sålt snabbare och ibland lite långsammare än ett 
konkurrerande projekt i samma område. Det har inte varit någon märkvärdig skillnad och det 
är väldigt bra eftersom det är ett första projekt där ingen vet vad konceptet innebär.  

c) Vilka tillhör er målgrupp?  

S: Kreativa människor. Jag tror kanske att unga vuxna kanske har mindre intresse, inte för att 
man inte lockas av idén, utan för att om man är yngre har man inte ägd en lägenhet tidigare 
och saknar erfarenhet vid renovering osv. Då kanske detta koncept känns läskigt och man 
saknar viss kunskap som krävs. Man kan till exempel vara rädd för at det ska kosta för 
mycket, men det gör inte det. Sen har vi en del som köper sin första lägenhet och köper man 
då en av de minder lägenheterna så krävs det inte så mycket renovering utan mest ytskikt. Det 
är mer i de större lägenheterna som det krävs mer omfattande byggjobb.  
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16. Ser du att konceptet är en marknad som kommer att bli mättad så småningom eller 
kommer behovet finnas kvar? 

S: Jag tror att intresset kommer öka. Vi är ganska försiktiga och gör inte för stora projekt för 
jag tror att man kan mäta marknaden i ett område på en viss tid. Men jag tror att över tid kan 
detta komma att bli ett koncept som kan bli mer vanligt och säljas ganska mycket.  

17. Vad fick ni för respons från kunder? 

S: Det var mycket tekniska frågor med el- och ventilationssystem. Det var fler frågor innan 
de flyttade in när de planerade sina projekt. Sen när kunderna hade flyttat in blev det mer de 
vanliga frågorna om felanmälan osv.  

a) Vilka frågor möttes ni av från potentiella köpare? 
b) Fanns det något som gjorde att köpare verkade tveksamma? 

S: Ja jag tror den vanligaste frågan där va vad det skulle kosta att bygga klart en lägenhet. Det 
går inte riktigt att svara på den frågan. Det beror på om man ska sätta en fin ek panel i hela 
bostaden eller om man bara ska hänga upp ett tyg runt sov delen och sen ställa in möbler. Det 
kan kosta jättemycket eller lite det bestämmer man själv. 

 

Avslutningsvis: 

18. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

S: Nej, men tillbaka med det här med problem. Det största problemet vi upplevde var att 
faktiskt hitta ett första projekt och få köpa marken. Det tog oss sex år att hitta en kommun 
som ville sälja mark till oss. Jag har jobbat med idén sedan 2012. När man är ny i brunchen i 
Sverige så är det ett stort steg att hitta det där första projektet och få förtroende från en 
kommun och speciellt när man ska bygga någonting annorlunda som man inte känner igen 
sedan tidigare. Nu har vi ett projekt som är byggt och inflyttat och vi har kunder som vi kan 
visa. Nu är det en helt annan situation som vi står i. Vi har ett antal projekt nu som kommer 
framöver så nu är vi i ett annat läge.  
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Intervju - Arkitekt 
 

Information 
Information till deltagare: 

Syftet med studien är att utreda och analysera konceptet “Open Building” och dess etablering 
i Sverige via bostadsutvecklingsföretaget Raw Propertys utförda projekt Raw Rosendal i 
Uppsala. Detta genomförs med en undersökning i form av bland annat intervjuer med 
nyckelpersoner till projektet följt av andra undersökningar.  

Studien utförs som examensarbete på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola av byggingenjörsstudenterna Maja Halleryd och Linn 
Ivarsson.  

Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Det är endast personerna bakom 
studien som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och deltagarens namn.  

 

Information om deltagare: 

Yrkesroll: Arkitekt 

Datum för intervju: 2022-04-05 

Längd på intervju: 40 min 
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Intervju 

 

Bakgrund: 

1. Vad har du för yrke och vad är din tidigare utbildning? 

Jag är arkitekt och har utbildat mig till arkitekt, dels i Lund, och i Milano som utbyte, och vid 
Kungliga konsthögskolan. Jag har drivit en arkitektbyrå sedan 2012 och innan dess så 
jobbade jag på Wingårds arkitektkontor i Stockholm i fyra år och innan dess så jobbade jag 
på en arkitektbyrå i Luleå. 
 

2. Hur länge har du arbetat med Raw Property?  

Jag hittade en artikel 2012 och då hade jag och VDn precis startat en arkitektbyrå så vi 
diskuterade runt den då, och sen har vi drivit det som ett idéprojekt kan man säga, under ett 
antal år, och sen 2018 tror jag det var så grundade vi ett bolag, Raw Property i samarbete med 
ett fastighetsutvecklingsbolag. Och då man kan säga 2018 så drog det igång kan man säga, 
2019. Så jag har ju arbetat med det egentligen som idé sedan 2012 och sen rent aktivt då 
sedan 2018/2019 där. De senaste två åren har jag suttit i styrelsen för Raw Property men inte 
jobbat aktivt i bolaget. Däremot har min roll varit att rita husen, alltså vara arkitekt, så jag har 
ritat de projekt som Raw Property har arbetat med. 
 

3. Vad har ditt arbete på Raw Property och med projektet Raw Rosendal inneburit? 

Man kan säga att jag har utvecklat konceptet, det har jag arbetat med, jag och VDn gjorde det 
gemensamt, och sen så har min roll varit att vara arkitekt för husen. 

 

4. Hade du hört talas om den här typen av koncept för bostadshus innan Raw Property? 

Jag hörde talas om det via en artikel i en finsk arkitekttidskrift som jag läste, och redan då så 
tyckte jag att den idén var väldigt intressant. Så man kan säga att det var via den artikeln som 
jag läste 2012 och sen så fick vi ett bra gensvar som idé när vi var i kontakt med Stockholms 
stad och så vidare. Sen så har vi ju då utvecklat det längs vägen. Man kan säga som svar på 
frågan enkelt, via en tidningsartikel om en byggnad i Finland som heter Tila Housing som var 
byggt 2011. 
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Information och upplevt arbete: 

5. Vad ser du som de största fördelarna med konceptet som gjorde att ni ville börja 
arbeta med det här? 

Det var väl egentligen de interiöra kvalitéerna. Det projektet i Finland var ett, exteriört, så var 
det ett ganska, det stack inte ut så mycket, det hade en viss industriell känsla med stora 
fönsterpartier och så vidare, men framför allt så var det ju den interiöra känslan och 
möjligheter att köpa eller bo i en generell bostad där man själv kunde påverka innanmätet, 
eller interiören, efter de behov som man själv har. Vi gjorde också ett besök, ett platsbesök i 
Finland där vi kom in i en sådan lägenhet, och jag har talat med arkitekten där och har lärt 
känna henne längs vägen, arkitekten för det finska Tila Housing. Jag tycker liksom att 
interiören och idén om en flexibel bostad. Sedan även att jag blev nyfiken i och med att det 
fanns potential att bygga och köpa en billigare bostad, vilket också var intressant i och med 
att bostadsmarknaden och priserna hade redan då stigit väldigt mycket, och även nu längs 
vägen med det här arbetet med det här så är det en bra möjlighet. Dessutom att det inte fanns 
något liknande, och att det kändes som att det här skulle vi kunna göra Sverige och vara först. 
 

6. Finns det några nackdelar, några du såg innan ni började med projektet? 

Det som var utmaningen var ju att vi kunde se att det var möjligt i Finland, utmaningen var ju 
att ta reda på exakt hur enkel, eller hur rå, en bostad, eller den volymen eller ytan kan vara i 
Sverige, så det var ju en utmaning. Det var väl en nackdel att det fanns en viss osäkerhet 
kring hur Sveriges marknad eller regelverk skulle påverka. I Finland så, när vi satte oss in i 
det och talade med dom, så var det enbart ett hygienrum man var tvungen att ha, alltså en 
toalett eller badrum med tvättmöjlighet och så som man var tvungen att ha, I Finland, som jag 
minns det, behövde man inte något kök till exempel. I Sverige så behöver man ju ha ett kök 
och de funktionerna behöver vara på plats för att kalla det en bostad, och sen då lite andra 
funktioner kring förvaring och hatthylla och sådana saker, som vi har rett ut nu. Men det var 
väl utmaningen, annars såg jag inte direkt några nackdelar tycker jag, utan snarare många 
fördelar. 
 

7. Kan en köpare stöta på några svårigheter i dessa lägenheter till skillnad från 
traditionella? 

Ja, svårigheterna är väl det som man måste göra. Många söker ju sig till den här produkten 
för att de är intresserade av att göra det. Men det är väl egentligen bara om det är någon som 
kanske missbedömer sin egen kapacitet, om man absolut inte är händig eller sådär. Det 
behovet har man ju inte i en konventionell bostad. För de som intresserar sig för detta är det 
nog ingen svårighet egentligen. Det är väl bara att bedöma hur de ska gå vidare. Sen vill jag 
också poängtera att de här bostäderna är ju fungerande bostäder, alltså det finns ju kök och 
badrum och alla de installationer som krävs, så man kan ju bo som det är, om man accepterar 
att man har en helt öppen bostadsytan. Men det är väl helt enkelt de praktiska svårigheterna 
kring att bygga väggar och sådant som kan vara en svårighet. Men återigen så är det ju det 
som lockar dem som köper de här bostäderna. 
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8. Har du stött på några svårigheter för dig som arkitekt med att planera ett sånt här hus i 
jämförelse med ett vanligt flerbostadshus? 

Det har såklart varit en svårighet att reda ut vad som krävs, i synnerhet i början, när 
bygglovshandläggaren vi hade en dialog med i Uppsala och redde ut, vi banade ju ny mark så 
att säga, eller vi bröt ny mark eller banade ny väg. Det var väl bitvis en svårighet att reda ut 
vilka krav som ställdes. Vi ställde en ny typ av frågor till kommunen och också då gällande 
slutbesiktningen när gällande bygglovshandläggaren sa okej så var det väl också vissa frågor 
kring slutbesiktning och sådär, som en byggnadsinspektör ska göra som vi hade lite dialog 
med. Så det var väl det som var svårigheterna. Annars tycker jag att det var ganska normalt 
vid projekteringen så. Det var ju lite, i just Rosendal, så var väl svårigheten att bedöma 
marken, alltså vilken lägenhetsfördelning, alltså vilka storlekar som passade på just den här 
platsen. Vi hade den lågdelen i byggnaden hade vi ju från början gjort tre lägenheter bredvid 
varandra, och sen ganska snabbt in i projektet så märkte vi väl att det var en stor efterfrågan 
på små lägenheter, så då gjorde vi som en liten anpassning där, och gjorde lite fler, skissade 
om en del av huset och gjorde lite fler mindre lägenheter. 
 

9. Ser du att man kan göra några förbättringar till nästa hus? 

Vi har ju såklart tagit med oss vissa saker till ritbordet i nästa projekt, men annars är det väl ganska 
mycket utvärdering som kommer att ske. Nu har ju huset kommit att användas, att folk har flyttat ini 
slutet på förra året, alltså i slutet på 2021, så det kommer säkert mycket erfarenheter från och med nu. 
Jag har ju inte jobbat så mycket som arkitekt med det, jag har inte hört så mycket om det, det är ju 
mer VDn som lyssnar på kunder och så vidare. Det kan ju vara vissa mått och vissa storlekar sådär. Ju 
mindre en lägenhet är desto mer given är den ju. Ju större en lägenhet är gör att den blir mer flexibel, 
alltså att man kan bygga kanske två rum bredvid varann mot fasaden om den har en viss bredd. Om 
lägenheten är för smal så är det ju ganska givet att använda den mer som en etta. Så lite sådana saker 
har vi ju såklart lärt oss.  
 
Som arkitekt så har jag absolut tyckt att trä vore ett läckert material och också föreslagit det i några av 
de projekt som följde efter Rosendal. Betong är ju lämpligt för att många som tycker om den där 
robusta stommen, och den är lämplig på många sätt, men just CO2 hållbarhetsmässigt så vore det ju 
väldigt intressant att bygga ett sånt här hus i massivt trä också och kunna bevara den som en 
exponerad trästomme. Det tycker jag som arkitekt och miljövän, men sen fattar inte jag alla beslut 
utan föreslår saker, men det är ju mycket ekonomi och risker som andra kalkylerar som spelar in. Men 
jag tycker absolut att man skulle kunna bygga ett sånt hus i trä, och det går ju ganska snabbt också i 
den utveckling som sker. 
 

10. Kan man vidareutveckla konceptet på något sätt? 

Det tror jag nog. Jag tänker både såklart att man skulle kunna vidareutveckla hur man tänker 
kring de kök som installeras och huruvida man kan hitta fast inredning och hur de skulle vara 
flexibla, och hur man kan utveckla det. Sen finns det såklart massor man kan utveckla. 
Rosendal är ju bara inflyttat i slutet på förra året så att det är ju liksom i sin linda. Men det är 
väl liksom hållbarhetsaspekter, byggnadstekniskt, liksom att titta på andra stommaterial och 
slipa på detaljer som jag tänker skulle kunna vara en vidareutveckling. 
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Utformning: 

11. Vid planering av hur planlösningen skulle se ut, har ni tittat på olika alternativ till 
utformning för den som flyttar in?  

Ja det gör vi, det knyter väl an lite till det jag nämnde tidigare, att vissa storlekar vinner man 
flexibilitet på. En större lägenhet har man ju möjlighet att göra flera olika alternativ inom 
samma yta, så det har vi tittat på litegrann. Var man kan placera trappor, om man stänger av 
ett rum på det sättet, på några olika sätt, det har vi ju tittat på. Sen så de planlösningar som 
presenteras i bygglovsskedet så gör man ju en möblering för att visa på att tillgängligheten 
kan uppnås och så vidare, och det behöver man göra för att få bygglov, och sen därefter kan 
man ju förändra den bostaden. I och med att vi bygger några väggar, utan vi visar på ett sätt 
där tillgängligheten kan uppnås, och att man kan ha ett sovrum mot en tyst sida som BBR 
kräver i vissa fall. Inte i alla fall, i vissa fall, men i vissa tomter så är det ju inget buller så. 
Men sen när byggnaden tas i bruk så kan man ju bygga lite mindre sovrum, alltså du vet i 
befintliga byggnader, eller konventionella byggnader, så byggs ju lägenheter ibland om. Ett 
stort sovrum kanske kan byggas till två mindre sovrum, och då behöver man inte bygglov för 
det. Så vi har kikat lite på såna alternativ, det har vi gjort. 
 
 

12. Finns det några arkitektoniska kriterier som kan missas vid utformning av bostäder 
med detta koncept?  

Ja det kan ju finnas risk för det, att folk gör någonting som inte är så genomtänkt och så 
vidare. Men den risken finns ju även i konventionella lägenheter när de byggs om. Jag ser 
inte det som en så stor risk utan det blir ju faktiskt upp till var och en, och om dem gör 
någonting osmart så kan ju det sänka värdet på lägenheten sen så, men jag ser inte det som 
något egentligt specifikt problem för de här bostäderna egentligen, det gör jag inte. Det är 
klart att det blir viktigt att var och en gör saker och ting som fungerar och kanske i högre 
utsträckning än konventionella bostäder men samtidigt tycker jag också att det finns många 
fördelar med det. Jag tycker ju också att det finns en potential att som arkitekt lämna över 
mer makt och frihet och ge det till de som ägarna och de som bor är ju också ganska 
intressant. Vissa kommer att göra ganska traditionella lösningar, andra lite mer utmanande. 
Det är ju intressant att låta ett hus påverkas av sina boende. Som i alla bostadsrätter så får 
man ju inte ändra fasad utan det är ju innanför skalet. 
 

13. Vilka material är att föredra när man bygger denna typ av flerbostadshus? 
a) Stomme och fasad 

Stommen där är det ju viktigt att stommen är robust så att den klarar de här 
förändringarna som en byggnad står inför under sin livslängd. Jag menar en tung 
stomme, en robust stomme, till exempel betong, eller tegel kanske man också kan 
tänka sig. Robusta material helt enkelt, att det inte är så många skikt och så vidare 
känns ju lämpligt. Så jag tycker betong och tegel i viss mån, korslaminerat trä. Det är 
väl de materialen som är homogena och robusta på lite olika sätt. Så det finns nog bra 
möjligheter liksom att laborera, att blanda material kan göra också. 
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b) Ytskikt invändigt (både för att göra om och behålla) 
Ytskikt invändigt så tycker jag personligen om att få föredra hög kvalitet, alltså 
trämaterial och ytskikt som håller över tid, men det har ju inte så mycket konceptet att 
göra, utan det tycker jag generellt är bra i bostäder. I Open Building så talar man ju 
mycket om framing och infill, där frame, då ramverket och stommen ska vara robust 
och klara att de invändiga lösningarna ska kunna förändras då över tid. Men nej jag 
har ingen specifik, jag menar vissa kanske kommer att regla upp och sätta gips och 
spackla och måla och så vidare, och de som föredrar det. Man får ju lägga ganska 
mycket tid och resurser på det, och det är ju lite svårare att förändra sen. Men jag ser 
inte riktigt några såna speciella lämpliga ytskikt, utan det kan vara alternativa och 
speciella lösningar, eller det kan vara ganska konventionella lösningar med 
gipsinnerväggar och så, eller man kan tänka sig många olika sätt att göra det och jag 
har inte riktigt några preferenser där. Det viktiga är väl liksom att man måste kunna få 
in det här materialen in i huset när man ska bygga om, så det är ju det. 
 
F: Om man köper sådana penthouse-lägenheter som man kan göra till två våningar, 
om man skulle lägga in ett till bjälklag, hur fungerar det med logistiken där? Tar man 
in det genom dörren eller hur funkar det? 
Ja alltså det är ju i Rosendal, där har vi ju ritat in primärbalkar, och de sitter liksom på 
plats från början, de hade inte gått montera när man har stängt huset. Så innanför dem 
kan man få in lättreglar eller andra sekundärbalkar som kan hålla ett bjälklag och 
utforma det som man vill. Man kan ju ha en del öppet, dubbel höjd och en del som en 
entresol, eller man kan bygga hela våningsarean där det är möjligt, alltså man kan 
bygga en helt ny våning om man vill, bara med en trappa. De sakerna kan man lyfta in 
via balkonger och fönster och så vidare. Då får man ta in en kranbil kanske som lyfter 
upp det, med sånt som är svårt att få in i hissen och så. 
 
 

14. Var det någon skillnad att utforma fasaden gentemot ett traditionellt flerbostadshus?  
a) Placering av fönster etc. 

Ja där har jag ju utformat fasaden så att det på vissa ställen, till exempel i mitten av en vägg, 
att man ska kunna bygga en vägg som ansluter mot fasaden, och även de balkarna som jag 
pratade om tidigare ligger ju inspända. I de större lägenheterna kan man, på bilder eller foton 
av lägenheterna, se att det finns som ett kors. Det är ju då att där kan man bygga mot en vägg, 
en innervägg, eller ett bjälklag. Så det har ju varit speciellt och ganska unikt för den här typen 
av bostäder. Så det har påverkat fasaden. Sen har vi ju generellt sett stora glaspartier. Vi har 
ju mycket ljus i de här lägenheterna om man jämför med traditionella bostäder. Det är väl en 
allmän trend att folk vill ha mycket ljus. Att vi har gjort punkter där man kan ansluta väggar 
mot fasaden, i och med att de inte redan är byggda från början. 
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15. Tycker du att man behöver ta hjälp av en arkitekt när man som köpare planerar 
färdigställandet av en lägenhet? (Sätta upp nya innerväggar osv.)? 

Ja, det tycker jag. Jag tycker ju det, jag jobbar ju som arkitekt, jag är ganska övertygad om 
att, eller jag är övertygad om att man kan skapa ett värde även för det. Vi lär ju känns huset, 
och har studerat olika möjligheter, och då kan man lyssna av kunden och föreslå för dem 
saker man vet skulle fungera, och resonera om hur stor eller hur smal kan man göra en trappa 
och ja, hjälpa folk att göra rätt prioriteringar. Det tycker jag skulle vara ett stort värde. Vi har 
ju hjälpt och haft diskussioner med några kunder om det, men det tror jag är en bra grej. 
Också några av de här koncepten med liknande idéer i andra länder har ju också haft det. 
Vissa har ju gjort ett stort projekt och sen sålt lägenheterna, och sen så har man gått vidare 
och skräddarsytt olika lägenheter där man gör liksom ett interiörprojekt åt olika kunder. Det 
tror jag absolut skulle vara smart, även för Raw. Man jobbar ju också med typlägenheter, så 
att gör man det så är man ju dels uppvärmd på vad som kan vara lämpligt, när man har 
utformat huset så har man testat lite olika varianter som kan göras, och sen så har man ritat en 
sån bostad åt en kund så kan man snabbt bli ganska erfaren, för våningen ovanför ser ju ofta 
likadan ut och då kan man ju vara ganska rationell när man hjälper nästa kund om det blir så. 
Det har ju skett litegrann i Rosendal där vi har hjälpt någon enstaka kund med det, både för 
att få rätt stil och hjälpa till professionellt att disponera ytan, och det gör ju även vi som 
arkitekter, kanske ritar kök och så vidare. Men det är ju litegrann en budgetfråga. 
 

Avslutningsvis: 

16. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

Rakt upp och ned så tycker jag att du ställt bra frågor, och jag tycker det är kul att ni sätter er 
in i det här. Det har varit ett roligt projekt att rita för mig, och det har ju rört mycket 
uppmärksamhet också, alltså kring Raw Property som bolag, men även för mig som arkitekt. 
Det är kul att vara först med någonting tycker jag. Det behövs ju innovation i marknaden, och 
det är ju en ganska likriktad marknad. När vi har tittat utomlands, och gjort studiebesök och 
pratat med andra aktörer så har det varit likadant i andra länder. Vi gjorde det här, vi fick göra 
det här i Sverige efter att den här värsta konjunkturen hade mattats av något, då fanns det 
möjligheter att tänka nya tankar, så det tror jag har gynnat de här husen att bli av. Så har det 
även varit i andra länder. Bland annat i Holland så har vi pratat med arkitekter där. När det 
var bostadskris så fick vi möjligheten att komma åt tomter och göra nya start. Så det är kul att 
bidra inte bara med välritade hus, utan även nya idéer för vårt boende, för det brinner jag för. 
När jag har talat med, inledningsvis då, med Boverket för att reda ut vissa såna 
gränsdragningar och krav så har ju de varit väldigt intresserade, de har liksom bejakat de här 
frågorna och tyckt att det är intressant själva, fast att det är de som ställer krav. Det sker ju 
löpande, då och då, uppdatering av regler, och kanske de också kommer att förändras 
litegrann i framtiden som gör det mer flexibelt. Jag tycker att vi har ett bra system i Sverige 
med ett strikt bygglov och höga kvalitetskrav på bostäder, och det tycker jag att vi ska vara 
så, det gynnar ju oss alla, men det är ju exakt hur man svarar på de kraven måste ju kunna ske 
på olika sätt. 
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Intervju – Marknadschef 
 

Information 
Information till deltagare: 

Syftet med studien är att utreda och analysera konceptet “Open Building” och dess etablering 
i Sverige via bostadsutvecklingsföretaget Raw Propertys utförda projekt Raw Rosendal i 
Uppsala. Detta genomförs med en undersökning i form av bland annat intervjuer med 
nyckelpersoner till projektet följt av andra undersökningar.  

Studien utförs som examensarbete på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola av byggingenjörsstudenterna Maja Halleryd och Linn 
Ivarsson.  

Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Det är endast personerna bakom 
studien som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och deltagarens namn. 

 

Information om deltagare: 

Yrkesroll: Marknads- och försäljningschef  

Datum för intervju: 2022-03-11 

Längd på intervju: 42 min 
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Intervju 
Bakgrund: 

1. Vad har du för tidigare erfarenhet?  

S: Jag pluggade ekonomi- och fastighetsprogrammet 2002-2005 i Gävle med inriktning 
fastighetsmäklare. Sen har jag jobbat i fastighetsbranschen sen 2005, både som 
fastighetsmäklare och marknad/affärsutveckling under dem här åren. Har jobbat som mäklare 
på både mer traditionella byråer och mer exklusiva nischade byråer som Eklund Stockholm 
New York bland annat. Jag har under den här tiden så pluggade jag också två år på Johan 
Business School där jag pluggade marknadsföring och ledarskap, och egentligen var det 2017 
jag kom in i nyproduktion på riktigt och då lämnade jag Eklund och började jobba med 
nyproduktion på heltid. Sen dess har jag gjort det, förutom att jag var förra året på ett uppdrag 
på 9 månader på Bonnier Fastigheter med kommersiella fastigheter, men annars har jag bara 
jobbat med flerbostadsmarknaden.  
 

2. Hur länge har du arbetat på Raw Property? 

S: Började i maj förra året, så inte ett år än. Så jag har inte varit här jättelänge än, utan 10 
månader ungefär. 
 

3. Vad har ditt arbete på Raw Property och med projektet Raw Rosendal inneburit? 

S: Nej, men om man kollar på Raw Property som varumärke så är det två delar det här när 
man har en ny produkt på en ny marknad, och framförallt kanske ett okänt företag. lite som vi 
var eller är, så handlar det om när man ska...det gäller att man har balans hur mycket man 
marknadsför produkten kontra sitt eget varumärke. Det får inte för mycket av “du ska bara 
förklara produkten hela tiden”, för risken finns då att man lägger alla resurser på att förklara 
en ny produkt och försöker sälja in den på marknaden, och så gör man som företag det 
grovjobbet, och sen är det någon annan aktör som står på sidan och som sen kommer in, “Ni 
har redan gjort det här och fått ta positionen på marknaden så att man...” Vi har gjort jobbet 
förklarat den nya produkten, men vi glömde ta positionen, och det är den där balansen som vi 
kommer in i. Samtidigt som vi måste förklara den här produkten så måste vi också...Det ska 
vara vi som förknippas med det här. Därför har vi tagit fram en kommunikationsplattform där 
vi jobbar med cirka 5 st sanningar, valda sanningar, som vi hela tiden, i varje intervju jag gör, 
VD:n gör, alla kampanjer och allting, så pratar vi om dom här 5 sanningarna hela tiden. Det 
upprepas och upprepas och det är det som förknippas med oss. Så så ser det ut arbetet med att 
bygga det här varumärket samtidigt som man ska försöka lansera en ny produkt. Det är ju en 
del. Sen om man kollar på Raw Rosendal; när jag kom in där så hade vi väl sålt kanske 30 av 
50 lägenheter ungefär, men det som vi har märkt med Rosendal är att försäljningen för vår 
produkt ökade ganska kraftigt ju närmare tillträde. Det är inte ovanligt att det är så i 
bostadsbranschen, men samtidigt är det ovanligt att man säljer så pass lite innan som vi 
gjorde. Vi hade ju väldigt trög start, och det har vi även i Linköping. Vi säljer väldigt, väldigt 
lite, för folk är så ny produkt, de känner inte till varumärket och det är en ny marknad, någon 
annan måste gå före där. Men sen när huset börjar komma upp och man börjar bli såhär “okej 
det här är på riktigt”. Så det blir ju samma, om vi kollar på den här kurvan/grafen nu hur 



  3 

försäljningstakten har sett ut nu i Linköping, så ser den likadan ut som med Rosendal, så ska 
jag säga. Det är ingen större skillnad. Fördelen för oss är ju att vi sitter med bra investerare, 
så vi kan ju börja bygga i tidigt skede. Vi känner att vi har lite is i magen, att okej, vi tror 
ändå att vi kommer lösa det här tillträdesdagen. Vi vet också att, jag kan komma in i det 
senare, men att när man har gjort ett projekt, så lär man sig så otroligt mycket av vad man 
hade kunnat göra annorlunda och bättre, så är det. Det är det vi tar med oss nu till det här 
projektet och till de kommande projekten som vi ska bygga.  
 

4. Var ni bekant med den här typen av koncept för bostadshus sedan innan? 

S: Nej, jag har inte gjort det. Jag vet ju VD:n, som grundade företaget, hörde talas om det här 
2012 eller någonting. Det är väl lite mer vanligt utomlands, han är ju från England, och så var 
väl dem och besökte nåt finskt företag som hade gjort likande har jag för mig. Det här är ju, 
vad jag vet, det första i Sverige som gör det här på riktigt. Sen finns det väl alltid några hus 
där man lämnat vinden oinredd och sådär, det är inte helt ovanligt. 

 
Information: 

5. Om du skulle ge oss en snabb pitch av Raw Property och erat koncept, hur skulle det låta? 
S: Det är ett banbrytande bostadskoncept för alla som vi ha en personligare livsstil. Vi bygger 
råa lägenheter med betongväggar, golv, tak och så gör kunden resten helt enkelt. Det skulle 
kunna vara en liten pitch. Men samtidigt så väcker det ju en hel del frågor såklart, men det är 
väl mycket det vi i vår kommunikation handlar om, att vi vill ge kunden en personlig frihet, 
det är ju det, att bestämma själv. Vi som bostadsutvecklare ska inte bestämma hur ni ska bo, 
utan vi ger er förutsättningarna för att skapa en så personlig lägenhet som möjligt. 
 

6. Vad är det som lockar mest med ert koncept? 

S: Det skulle jag säga är möjligheten att få påverka sitt eget boende. Att man verkligen får 
bestämma själv hur man vill ha det, och att det inte är någon annan som bestämmer.  
 

7. Vilken aspekt väljer ni att lägga störst fokus på vid marknadsföringen? 

S: Det är ju det med personlighet, personliga bostäder och att man själv får bestämma hur 
slutresultatet ska se ut. Det är väl det som vi trycker mest på, och det är väl vår nya pay-off 
som är “Just add personality”. Det är det som är. Personlig och kreativ frihet egentligen. Vi 
tror att många som har den här kreativa ådran, eller att man gärna vill vara lite kreativ, och vi 
ger dem utrymmet att vara det. Sen är det en del i det hela som handlar lite om hållbarhet, det 
är ju såhär, man river ju inte ut någonting utan man bara adderar, vilket jag tycker är ditåt vi 
borde komma i bostadsbranschen. Det är orimligt att det rivs ut så mycket nytt material varje 
år i nyproducerade bostäder för att “det var inte det här jag hade velat haft”.  
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8. Hur gick försäljningen till? 

S: Jag var inte med på själva försäljningsstarten, men det var ju ett klassiskt sådant 
säljstartevent som man brukar ha. Man har ett visst datum och så kommer det folk dit. Så har 
man tagit fram planritningar, och man berättar, och så tror man att man har tänkt på allt och 
det har man ju sällan gjort. Framförallt när det är såhär nytt. Men det var så det var. Jag kan 
bara flika in att jag tycker Vallastaden i Linköping: trög försäljning, men jag tycker all 
marknadsföring vi gör och alla aktiviteter vi gör så får vi sån otroligt fin respons. Man ser hur 
många som går in, och likes och allt möjligt som man ju kan mäta på idag. Men ändå är 
försäljningen trög. Det var lite liknande i början i Rosendal också, att det var trögt. Att köpa 
en bostad, det är så många människor som ofta är inblandade i ett bostadsköp. Man ska fråga 
sina kompisar, sina föräldrar, sen ska man få okej av banken, sen ska man fråga någon annan 
och sen...Det går så många varv innan man tar köpbeslut av en bostad för att man vill att det 
ska bli rätt. Det är alltid nån som är så “ja men vilka är dem där då, Raw property” och sen 
sådär “jaha men har du tänkt på...det är ju jättemycket pengar, du vet det kommer bli 
skador..”. Då blir det sådär, de där hindren är ganska många och därför är det så viktigt för 
oss att synas, synas, synas, bygga varumärke så att man kommer över de här första hindren så 
man kan våga ta beslutet, och det där är ju en del av det hela. Att kunna förklara produkten 
men ändå inte tappa bort vilka som är avsändaren så att säga. Det är det vi håller på med och 
försöker hela tiden. Men det kommer ta tid, det kommer ta flera år innan folk bara köper utan 
att tänka sig för på samma sätt. 

 

9. Hur kommer en försäljning i nästa steg gå till, dvs när den nuvarande boende flyttar ut?  

a. Finns det några för- och nackdelar med konceptet i det läget? 
S: Det är ingen skillnad från vanlig nyproduktion eller vanliga marknaden. Det man 
skulle jämföra vår produkt med är ju som att köpa ett renoveringsobjekt, fast alla 
installationer och allting är helt nytt. Du behöver inte vara orolig att du ska riva något 
golv och hitta någon fuktskada, eller att elen är gammal. Alltså allt sånt är helt nytt, så 
det du gör hos oss är ju bara adderar sånt som är det roliga, du gör det roliga själv. Du 
belägger ditt eget golv om du inte vill ha ett betonggolv, sätter upp dina innerväggar, 
spacklar, målar. Vi har ju förberett med elinstallationer, men du måste ju ha en 
elektriker som drar uttag till nya rum om du vill bygga sånt och sådär. Men du 
behöver inte vara orolig att inte det är tillräckligt med el eller ventilation. Allt sånt är 
ju dimensionerat för varje lägenhet. Så det är ingen större skillnad egentligen. 
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Upplevt arbete: 

10. Hur var ert upplevda arbete vid marknadsföring och försäljning av dessa lägenheter? 

a. Finns det några fördelarna med konceptet? 
b. Finns det några nackdelar med konceptet? 

S: Nej, egentligen inte. Det passar ju inte alla helt enkelt. Det passar ju såna som vill 
skapa sitt eget boende, så skulle jag kunna säga. Är man inte intresserad av att bygga 
vidare eller bara vill flytta in eller köpa för att bo, då skulle jag nog säga att det 
kanske inte passar. Det är väl det som är nackdelen. Sen fanns ju utmaningar, man 
ville gärna veta vad det skulle kosta att bygga vidare, och de frågorna är ju ganska 
svåra att svara på för det beror ju helt på vad det är för kund och vad de vill bygga för 
något.  
 

11. Upplever ni skillnader som marknads- och försäljningschef vid arbete med ett 
flerbostadshus med detta koncept till skillnad från ett traditionellt? 

a) Positiva/negativa aspekter?  
S: Här säljer man mer in ett koncept, och en livsstil och en dröm, medan för andra är 
det området och till viss del produkten. Då är bara pris och läge som är helt 
avgörande, resten ser likadant ut. 
I ett vanligt bostadshus så marknadsför man ofta läget eller lägenheten, du 
marknadsför ju produkten också, men kanske inte lika mycket. Här blir det något 
annat.  

b) Det blir lite annat fokus kanske? 
S: Ja precis. 
Skillnaden är att i ett traditionellt bostadshus så blir det mer att man marknadsför mer 
läget. Produkterna är oftast ganska likriktade skulle jag säga, i vanlig nyproduktion, 
här marknadsför du mer en upplevelse eller något som man skulle kunna... 

c) Kan en köpare stöta några svårigheter i dessa lägenheter till skillnad från 
traditionella? 
S: Det beror ju på. 
 

12. Stötte ni på några utmaningar eller problem kopplade till konceptet under ert arbete? 

a) Vad tar ni med er för lärdomar från projekt Raw Rosendal till senare projekt? 
S: Jättemånga egentligen skulle jag säga. Framförallt vissa små, tekniska lösningar. 
Det handlar om till exempel ventilationssystem, att vara mer tydlig vad det är för typ 
av produkt man levererar. I några lägenheter så hade vi extra avlopp, köksavlopp, för 
att man skulle kunna sätta köket på några andra platser till exempel, och det hade vi 
kunnat göra på ett annorlunda sätt, vilket vi kommer att göra nu, så det blir lite 
enklare.  
 

b) Kan man vidareutveckla konceptet på något sätt? 
S: Vi kommer i Vallastaden att testa en produkt där vi kommer att erbjuda vissa 
lägenheter där vi bygger upp innerväggar till dem. Det handlar egentligen om att vi 
har märkt att det här steget, den här barriären från där vi är idag till att renovera själv, 
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det är lite hög tröskel för vissa. Det är den tröskeln vi vill sänka lite. Det här är ju 
verkligen en sån här balansgång när man jobbar med marknadsföring, eftersom vi inte 
vill förknippas de övriga bostadsutvecklarna, om man säger så. Så vi måste lägga det 
där som någon typ av add-on-produkt, inte att det är någonting som är förpackat att vi 
har de här olika varianterna, utan att det blir som ett litet tillval, men det är fortfarande 
Raw property, det är fortfarande en avskalad produkt vi säljer. Så det är inte så att 
man kan välja om man vill köpa den som en klassisk nyproduktion eller en Raw-
produkt, utan det är fortfarande Raw, det vi kommer göra är att erbjuda, vi har tagit 
fram några idéskisser på lägenheter där man kan köpa till, där vi sätter upp gips, plyfa, 
väggar, drar el till väggarna, men dem får spackla och måla väggarna själva, vi lägger 
inga golv men vi drar fram isåfall ventilation till de rummen. Den skulle jag inte säga 
kommer från Uppsala, den kommer på grund av att det har varit trögt i Linköping att 
de inte riktigt har tagit emot det än. 
 

c) Har ni gjort några förändringar i marknadsföringen för era kommande projekt i 
jämförelse med Raw Rosendal? 
S: Det handlar mycket om det här med att man har trott att folk förstår mer än vad 
dem gör. Vi måste förklara vår produkt bättre, vad det är för typ av produkt, för 
mångas intresseanmälan förstod aldrig vad det var riktigt. Det är ju nummer ett. Sen 
har vi ju aldrig haft några bilder att jobba med förut, utan det har vi ju nu på ett helt 
annat sätt. Vi har även följt en familj med filmkamera, ungefär lite som husdrömmar, 
nu under resan, så det kommer också bli. Sen är det faktiskt en influencer som har 
köpt en lägenhet i huset faktiskt, den största lägenheten. Hon och hennes kille har typ 
en miljon följare ungefär, så dom kommer dokumentera sin resa där. Jag pratade med 
henne senast idag gällande just det. Vi har ju hittat ett upplägg där vi är med på något 
sätt och hjälper henne, och så pratar hon om det som vi vill prata om. Då blir det lite 
av de sanningarna från oss som blir viktiga för oss att få ut. Vi får se hur det går. Det 
där är en chansning när man jobbar med influencers sådär. Hennes målgrupp kanske 
inte är exakt vår målgrupp, men samtidigt blir det ju trovärdigt, hon har ju köpt en 
lägenhet i huset, så då blir det en helt annan grej, än att vi hade kontaktat henne utan 
att hon köpt. Plus att hon kommer hyra en lokal i huset och ha sin 
influencerverksamhet där. Så det blir ju spännande. Annars är det väl, vi ägs av ett 
företag som heter Besqab, som är ett stort företag, och när jag började här så - vi sitter 
ju tillsammans – dom är ju kanske 80 st i alla fall här tror jag. Och när jag satte mig 
där så var det så “Jaha är det du som är den nya på Raw? Ja jag har aldrig riktigt 
förstått vad ni gör”. Att de som jobbar på företaget som äger oss till 51 %, dom har 
inte riktigt förstått. Det var där någonstans jag började första att problemet här har ju 
varit att man inte riktigt lyckats förklara produkten, och det där är ganska vanligt. 
Man tror själv att “ja men det där fattar ju alla”, men det gör ju inte alla. Man måste 
nästan ställa sig utanför och så “vad är det jag säger nu, hur låter det här, förstår man 
det här”. Jag hoppas verkligen att vår nya webb som kommer bli klar inom två 
månader kanske, att vi lyckas på fram det på ett mycket bättre sätt, att förklara 
produkten lite bättre än vi gör idag. 
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Respons: 

13. Har ni tidigare upplevt en efterfrågan på marknaden efter mer flexibla flerbostadshus? 

S: Både ja och nej egentligen. Jag skulle säga att äganderätter, är ju en relativt ny 
bostadsform, har ju börjat bli mer och mer populär, framförallt i Stockholmsområdet. Men 
jag tror också att det är nästan bara Stockholmsområdet, jag vet inte riktigt hur det ser ut i de 
andra större städerna, Göteborg och Malmö, men det vi kan säga när det gäller vår produkt är 
ju att vi har märkt att det finns ett otroligt intresse bland andra. Både arkitekter och andra, och 
såna som tycker att det är en jätteintressant produkt, att det är någonting man saknar på 
marknaden, just det här hållbarhetstänket och att kunden får bestämma mer själv. Vi har 
märkt att vi har fått jättepositiv respons med många intervjuer och många tidningar som har 
skrivit om det här, så tror jag absolut att har saknats nån form av koncept. Sen ska jag inte 
säga att det är det här konceptet som har saknats helt, utan det är ju andra grejer också när det 
gäller bostadsrättsformen. Det är ju en speciell form som vi väl är ensam om i världen tror 
jag, som har bostadsrätter. Oftast är det ofta att man äger äganderätter i de andra länderna. 
OBOS har ju något nåt som heter deläga, där dom äger halva lägenheten, och köparen den 
andra halvan, just för att kunna få in unga på bostadsmarknaden. Den typen av koncept tycker 
jag är superintressant, det tror jag faktiskt kommer komma mer och mer med tanke på de 
höga bostadspriserna. Det är många olika former som har vuxit upp mycket senaste åren, där 
man har testat lite olika varianter, där vissa funkat bättre och vissa sämre. 
 

14. Hur har responsen varit på marknaden?  

a) Vilka tillhör er målgrupp? 

Det där är en jättebra fråga, den har man ju fått flera gånger, många vill veta vilka det 
egentligen är som köper såna här bostäder. Det är de här som är lite kreativa, kanske som 
Anckarman, eller som vill göra det här själv, eller som tycker att all nyproduktion idag är 
väldigt likadana, och att man får vara med och bestämma själv. Åldersmässigt har det varit 
ganska varierat. Det har varit lite äldre och yngre som har köpt. Även såna med barn, så det 
är svårt att sätta exakt vilket typ av människor det är. Men det dem har gemensamt är att dem 
tycker det är kul att kanske projektleda eller gillar det där och har idéer. 
 

15. Ser du att konceptet är en marknad som kommer att bli mättad så småningom eller 
kommer behovet finnas kvar? 

S: Jag tror absolut att det finns en marknad. Vi är ju först i Sverige som gör det här, så jag 
tror absolut att det finns en marknad för det. Sen gäller det ju att kommuner och så tycker att 
det är ett spännande koncept. Nu har ju vi haft lite tur att vi har fått en hel del mark. Det är ju 
en begränsad målgrupp, så är det ju, det är ju inte alla som vill göra det här. Sen mättad skulle 
jag inte säga än på ett bra tag, men om alla skulle göra såhär så...men det tror jag inte på. Jag 
tror att det är som alltid med nischade produkter, det finns en marknad för en nischad 
produkt. 
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Avslutningsvis: 

16. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

S: Just hållbarhetstänket, och att boendeformen ger såna möjligheter för människor med olika 
smak och förutsättningar att bo i samma hus, som vi tror kan va lite häftigt, att 
bostadsområdena blir lite mer dynamiska. Det kan jag tycka är någonting. Jag tror att det är 
väldigt intressant för vissa bostadsområden, att man får in personer från olika, jag ska inte 
säga olika kulturer, men att man har olika förutsättningar. Det blir så olika lägenheter, det är 
det vi tror bli någonting annat, än att alla lägenheter är likadana. Jag tror att det var några som 
köpte en lägenhet, de var från Ryssland, och när de berättade var de skulle göra med sin 
lägenhet så var det allt annat än det här superminimalistiska. Det blir ju ganska roligt. Annars 
blir det ju så att alla lägenheter ser likadana ut och så ställer de dit sina möbler, sen ser det 
likadant ut. Här blir det ganska stor skillnad på lägenheterna, vilket är kul för huset och 
området. 
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Intervju – Arbetsledare 
Information 
Information till deltagare:  

Syftet med studien är att utreda och analysera konceptet “Open Building” och dess etablering 
i Sverige via bostadsutvecklingsföretaget Raw Propertys utförda projekt Raw Rosendal i 
Uppsala. Detta genomförs med en undersökning i form av bland annat intervjuer med 
nyckelpersoner till projektet följt av andra undersökningar.  

Studien utförs som examensarbete på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola av byggingenjörsstudenterna Maja Halleryd och Linn 
Ivarsson.  

Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Det är endast personerna bakom 
studien som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och deltagarens namn. 

 

Information om deltagare: 

Yrkesroll: Arbetsledare  

Datum för intervju: 2022-03-28 

Längd på intervju: 20 min 
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Intervju 
Bakgrund: 

1. Vad har du för yrke och vad är din tidigare utbildning? 

S: Jag jobbar som kalkylator och inköpare. Jag har en tidigare utbildning på en 
yrkeshögskola, Nackademin, och innan det har jag gått en gymnasieutbildning.  

2. Hur länge har ni arbetat tillsammans med Raw Property? 

S: Jag var med under ett år ungefär, men vi som bolag var med under en längre tid. Jag tror 
att vi som bolag har haft samarbete på 3 år, och hjälpt till att ta fram olika kostnadskalkyler 
för det här projektet för att komma i land med att dem ska få sin investering och så vidare. 
Vi var nog med från start när dom började ta fram själva konceptet och hur dem ville göra 
det, då ville dem ha någon att bolla idéer med. Då var min före detta kollega med och startade 
det.  

a) Har ni varit med någonting i efterhand? 

S: Ja, vi har ju hand om alla garantiärenden, så vi är ju fortfarande i projektet, men utöver det 
har vi inte så mycket mer. Jag vet inte om andra projekt är igång. Det var väl ett som har 
startat i Linköping, som vi var med och räknade lite på, men jag tror att vi valde att tacka nej 
till det sen, vi är ju ett Stockholmsbolag, så det blir lite långt. 

3. Vad har du gjort innan? 

S: Innan det så pluggade jag och innan det så jobbade jag som snickare. 

4. Vad har ditt arbete tillsammans med RAW Property inneburit? 

S: Lärdomar utan dess like. Det är ett speciellt projekt eftersom det är ju som jag har förstått 
det, det enda i Sverige som har tagit fram just den här prototypen. Det var ju deras 
pilotprojekt, så det var mycket saker att handskas med under tiden. Saker som vi insåg att 
“nämen det här är kanske inte så bra” och då liksom tillbaka till deras ritbord och försöka 
förändra det. Man fick ju vara med om en jäkla resa. Det var ett toppen projekt att hoppa in i 
som arbetsledare för första gången. Det innebär ju allting från ett vanligt projekt men det är ju 
ändå jäkligt speciellt.  

a) Vad hade du för arbetsuppgifter? 

Jag hade produktionsledning och administration, så jag hanterade protokollföring under 
möten, men samtidigt ute på plats och öste på gubbarna där ute så dem producerade.  

5. Var ni bekant med den här typen av koncept för bostadshus sedan innan? 

S: Nej. Jag hade inte, men vi fick väl höra om det för första gången när Oliver kontaktade 
oss, för ungefär tre och ett halvt år sedan, men jag hade inte hört talas om det tidigare. Jag har 
förstått det som att det är det första i Sverige. Jag har dock hört från min platschef, han var 
med på 80-talet, då hade Småa hus ett liknande koncept där de byggde radhus i typ samma 
stuk, men det var väl lite mer färdigt. Men det var fortfarande oinrett, det var väl kanske inte 
målat på väggarna om man säger så, men inte såhär. 
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Infofrågor: 

6. Hur fungerade besiktningen av de råa bostäderna? 

S: Besiktningen blir ju knepig, eller den blev knepig, för Raw köpte en klass B betong av oss 
och vi levererade en klass B betong, men man förväntade sig en klass A betong. Det kan väl 
bli lite formgenomslag när man gjuter, dem har ju gjort prefab-stomme, så det kan ju bli lite 
porer här och där, något stengenomslag, något formgenomslag, såna saker var ju inte något 
som Raw förväntade sig, och då förde ju dem det sen vidare det till huvudbesiktningsmannen 
som besiktade det här, så det var ju en himla diskussion kring just det, väggar alltså. Raw 
hade inte riktigt förstått vad dem hade köpt, 3-4 ytterväggar som var jäkligt grova, man kan 
se det som en grovputsad vägg, ganska stenigt. Det blev också en diskussion på besiktningen, 
någonting som egentligen skulle kommit upp tidigare, så det blev lite...Saker som egentligen 
var korrekt utfört blev diskussioner på besiktningen. I vanliga fall kan man se på en vägg, att 
man har något hål i väggen, det är ju jättetydligt, medan blir det mer “här är det svarta 
fläckar”, jaha hur hanterar man det, det får ju vara det, men det är ju inte någonting dem ville 
ha. På så sätt så blir det jäkligt knepigt, från en traditionell besiktning. Men jag tycker att vi 
löste det jäkligt bra. Vi hade liksom satt oss ner allihopa och sen kom vi fram till nåt. Vi 
gjorde ganska många besiktningar. Det är ju inte så många lägenheter, 50 lägenheter tror jag, 
och vi gjorde väl säkert 6 besiktningar. Vi tog god tid på oss, vi diskuterade varje rum och 
kom fram till någonting varje gång, men så brukar det egentligen inte riktigt vara. 
Besiktningsmannen har ju en bok den ska följa, så dem brukar ju bara gå in och så “här är det 
dåligt målat” eller “här är en spricka i golvet” eller vad det kan vara. Såna saker var väl lite 
konstigt på det här projektet mot andra.  

a) Behövs en ytterligare besiktning när kunden gjort ändringar till sin lägenhet? 

S: Nej, det ska ju inte göra det om man gör mindre åtgärder, typ lägger in ett parkettgolv, 
men om det är så att man ändrar rumsbildningen så kan man väl behöva det. Jag har inte 
riktigt helt koll på allt det där. Till exempel vet jag att om man ändrar om ventilationen, då 
behöver man ju göra en OVK. Då behöver man väl en besiktning, för då har man ju ändrat 
själva rumsbildningen, då behöver man se till så att det rummet har rätt flöde in med värme 
och luft och allt vad det nu innebär. De som bygger, jag tror det är 11 eller 13 lägenheter som 
har dubbel våningshöjd, om dem bygger till ett övre plan så bli ju det en bärande konstruktion 
och där behöver man ju ta in en KA som kan kolla på det där och se så att det är exakt.  
Vi blir ju aldrig inkallade till en ny besiktning på det sättet, utan det är tvåårsbesiktningen 
eller femårsbesiktningen, men det är ju inte riktigt...ja det är ju standard. Men om en kund sen 
vill bygga vidare i sin lägenhet så är det ju de själva som behöver ta in en besiktningsman. 
 

7. Hur fungerar uppfyllandet av BBR-krav när lägenheterna inte har några innerväggar? Till 
exempel ställs krav på att ha ett “rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila”, hur 
fungerar det när inga innerväggar finns? 

S: BBR-kraven jobbas ju in under projekteringen, så de var ju godkända och klara om man 
säger så, så vi skulle ju bara bygga efter handling. Det borde väl vara lite från lägenhet till 
lägenhet. Vi hade ju ettor som var typ 30 kvadrat. Det är väl baserat på storlek och hur många 
som ska vistas i lägenheten. Om det är typ 40 kvadrat och uppåt då ställs vissa krav, 
bänkskivan ska vara längre och sådär.  
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Det enda som vi hade problem med, det var ljudet. Efterklangstiden. Betong har ju en väldig 
förmåga att studsa tillbaka ljudet, och det var ju betongväggar, betongtak, och sen så var det 
flytspacklat golv. Det studsar ju överallt. Sjöng man där inne så var det som om man sjöng i 
en kyrka. Det studsade hejvilt. Det var någonting som vi hade problem med med 
ventilationen. Den har ju en väldig efterklangstid när den går, den går ju konstant. I vanliga 
fall när man har en parkett, då har man ju en stegljudsmatta under parketten, och träet studsar 
ju inte lika mycket som betongen, och gips hanterar ju också det, och i olika rum så har du ju 
liksom väggar och isolering i väggarna så då hanterar du det också. Så det var ett problem vi 
hade. Det löste sig med lite ljuddämpande åtgärder inom ventilationstrummorna. 
  

8. Finns det några material att föredra när man bygger denna typ av flerbostadshus? 

S: Inte betong kanske. Betong kanske inte är att föredra. Dels så har vi ju allt det här med 
stengenomslagen, med ballasten som liksom trycker igenom cementen som man kan se. Det 
kan bli ett problem. Det är ju svårt att slipa av betongen, för då kommer det ju bara mer och 
mer ballast fram. Om man tänker vad som skulle kunna vara bra... Jag tycker ju mycket om 
trä. KL-trä tror jag hade varit ett ganska bra koncept för just det här. Det är lätt att hantera om 
det är någonting som inte passar, det är bara att såga. Är det någonting som har blivit fel så är 
det bara att slipa av. Det håller samma utseende hur man än gör mer eller mindre. Får man 
något fuktgenomslag så går det att hantera också. Så jag skulle nog säga KL-trä. Det har ju 
också en isolerande effekt i sig och en bärande effekt. Enda problemet är väl att man kan ju 
inte bygga så högt, markytan blir inte riktigt värd kanske. 

 

Upplevt arbete: 

9. Hur var ert upplevda arbete vid produktion av dessa lägenheter?  

a) Vad tyckte du fungerade respektive inte fungerade under processen?  
S: Det var ju ett speciellt projekt. Jag upplevde det som att det var spännande i början 
men det övergick i en frustration för att man inte visste vad man skulle göra. I vanliga 
fall kan vi ju dölja med en gipsskiva om man har en skadad vägg eller någonting sånt, 
men det blir annat när liksom har så “här har vi porer, det behöver vi slipa bort och 
fylla igen”, “Ja okej men då kommer det synas, hur hanterar vi det?”. Jag upplevde 
det som att det var mycket oklara punkter som man inte visste om från början. Lite 
sådant.  

b) Finns det några fördelar med konceptet? 
S: Det här var ju deras pilotprojekt, så de hade en vision och de ville få ut det i 
produktion, men som med alla nya koncept så blir visionen drabbad när man inte 
riktigt har produktionen satt. Fördelen är ju med konceptet att när man har gjort några 
projekt så kan det ju gå väldigt fort att bygga på det här sättet eftersom att man inte 
har alla de här mellanliggande arbetena, som att bygga väggar eller vad det nu kan 
vara, ytskiktet också. Det är ju en fördel som kan vara, det går fort och det blir bra, 
och det är ju alltid kul när det kommer nya koncept. Jag tycker att det är ju alltid 
positivt för branschen i allmänhet när någon kommer med något nytt, för det ger lite 
mer konkurrens mot andra. 
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10. Upplevde ni några skillnader vid produktion av flerbostadshus med detta koncept till 
skillnad från ett traditionellt flerbostadshus?  

S: Jag jobbade ju som snickare lite innan, så jag har ju varit på några byggen. Processen är 
väl typ den samma, bara att det är färre moment. I vanliga fall så använder man ju en lite 
liknande stomme och reser upp bara att från när stommen har rest sig tills att man ska besikta 
det så har man fler saker att göra. Så på så sätt är det ju ganska bra, men det kommer ju saker 
med det också. Man kan inte tidsätta någonting man inte riktigt vet hur lång tid det tar och så 
blir det knepigt. 
 

11. Stötte ni på några problem kopplade till konceptet under ert arbete? 

S: Ett problem vi hade var att de ville ha ett flytspacklat golv i lägenheterna. Egentligen så 
ville de ha ett betonggolv, men vi klarade inte stegljudet med ett betonggolv utan var tvungna 
att använda flytspackel. Vi använde filigranbjälklag som är ett plattbärlag som man gjuter på 
sen, och den hålgjutningen, de som gjuter på det sen, har toleranser på plus minus 1 
centimeter. Så i en lägenhet så kan det diffa, i ena hörnet kan det vara minus 1o millimeter 
och i andra hörnet så kan det vara plus 10 millimeter. Så då gör det att när man sedan ska 
göra flytspacklingen så behöver flytspacklet hålla från högsta punkt, eftersom det ska ligga 
plant över hela ytan, så då måste man utgå från den högsta punkten då blir plus 10 millimeter, 
då hamnar man 1 centimeter över vad man har tänkt på allt, för att man måste hålla 35 
millimeter på flytspacklet för att det ska hålla. Det finns liksom ingenting att jämka 
däremellan. Det var ett jätteproblem vi hade. Vi hade Partab-moduler, Partab är ett företag 
som gör badrumsmoduler, och dem sätter vi på plats när vi har gjutit, och då hamnar ju 
tröskeln där den hamnar, för vi går ju efter en plushöjd då som arkitekterna och 
konstruktörerna jobbat sig fram till. När vi går efter den plushöjden sen och kommer vidare i 
vårt arbete och flytspacklar där så kan tröskeln hamna antingen för högt eller för lågt, och då 
kommer nästa problem, att då måste vi ha tillgänglighetskravet på oss, att vi måste anpassa 
tröskeln. Så det var ett jätteproblem, just flytspacklingen, och jag tror att det hade varit både 
mer ekonomiskt för både oss och för Raw att bara lägga in ett billigt, eller ja man kan lägga 
in vilket golv som helst egentligen, antingen parkett eller tarkett eller linoleum, vad som 
helst. Då klarar man stegljudet ändå. Men de ville ju ha den betonglooken, och då vart det det 
här problemet istället. 

 

Avslutningsvis: 

12. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

S: Det är väl bara att fortsätta komma på nya koncept. Det är ju alltid kul att börja något unikt 
och vara med på en ny resa liksom, att tänka lite utanför boxen. Det är alltid bra tror jag. Vi 
märkte ju det där, det såldes ju hur lätt som helst i ett område som fortfarande var en 
arbetsplats, och folk köpte ju nästan på ritning, vilket är ganska ovanligt idag när att det finns 
så mycket på marknaden. Hitta de här små nycklarna som gör det attraktivt. Kommer man ner 
20 procent under marknadspris så är det jättepositivt, för alla liksom, studenter och allt 
möjligt.  
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Intervju - Mäklare 
 

Information 
Information till deltagare: 

Syftet med studien är att utreda och analysera konceptet “Open Building” och dess etablering 
i Sverige via bostadsutvecklingsföretaget Raw Propertys utförda projekt Raw Rosendal i 
Uppsala. Detta genomförs med en undersökning i form av bland annat intervjuer med 
nyckelpersoner till projektet följt av andra undersökningar.  

Studien utförs som examensarbete på 15 högskolepoäng vid avdelningen för Byggnadsteknik 
vid Jönköpings tekniska högskola av byggingenjörsstudenterna Maja Halleryd och Linn 
Ivarsson.  

Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Det är endast personerna bakom 
studien som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och deltagarens namn. 

 

Information om deltagare: 

Yrkesroll: Mäklare 

Datum för intervju: 2022-03-07 

Längd på intervju: 35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

Intervju 
Bakgrund: 

1. Vad har du för yrke och vad är din tidigare utbildning?  
S: Jag jobbar som fastighetsmäklare och jag läste till fastighetsmäklare på Gävle högskola på 
deras tvååriga utbildning. 

2. Hur länge har ni arbetat tillsammans med Raw Property? 
S: Vi kom i kontakt våren 2021. Dom hade först kontakt med en annan mäklare men ville 
sedan ha en omstart med en annan mäklare. Då kom vi in i bilden och hade en ny säljstart. Så 
vi kom igång med den nya försäljningen efter sommaren förra året. 

a) Var du enda den mäklaren från ert företag som var involverad då eller va ni flera? 

S: Ja, som ansvarig mäklare. Sen har vi alltid en assisterande mäklare så vi är två stycken. Så 
vi var två stycken från företaget, jag och min kollega. 

3. Vad har du gjort innan? 

S: Jag har inte jobbat med något liknande Raw Property förut. Utan jag har jobbat med 
“vanlig” nyproduktion, både lägenheter och hur. Jag har även jobbat med projekt där det har 
varit en tomt där man sen får bygga ett hus. Det är mycket andrahandsmarknaden som jag 
jobbar med.  

4. Vad har ditt arbete tillsammans med Raw Property inneburit? 

S: Det har varit mycket att rapportera varandra om kunder. Många frågor som dyker upp i ett 
sånt här typ av projekt där man inte är van vid vad som ingår. Det har varit mycket med att 
försöka illustrera för kunden hur det kan komma att se ut och vi har använt oss av de 
renderade bilderna från Raw Property. Sen är det ju så att alla kunder inte är redo eller mogna 
för att köpa ett sådant typ av projekt, utan dom som har köpt det är ju verkligen dom som 
känner att det här är roligt att dom kan renovera och bygga om det precis så dom vill ha det. 
Jag har några omförsäljningar just nu där det är dom som har byggt om och vill sälja som 
hade det som tanke från början. Det går väldigt bra då varje lägenhet är unik i sig vilket är det 
vi försökt framhäva. Arbetet med Raw Property har varit att verkligen marknadsföra och 
annonsera att det här är verkligen ett väldigt unikt tillfälle att som kund har sin chans att köpa 
sin drömbostad.  

5. Var ni bekant med den här typen av koncept för bostadshus sedan innan? 

S: Det var helt nytt. Det var mycket med att själv försöka sätta sig in i vad det innebär. Vi har 
fått bolla frågor med Raw Property för att lära oss och sedan kunna sälja in det till kunder. 
Där är det ju viktigt att känna till produkten innan man går vidare i arbetet.  
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Infofrågor: 
 
6. Hur gick försäljningen till? 

a) Fanns det någon visningslägenhet klar att kunna hålla visning i? Eller endast 
renderingar att tillgå? 

S: Det var bara renderingsbilder, inga visningar på plats. Det man kunde åka förbi och titta på 
var huset utifrån. I och med att det var en byggarbetsplats så fanns det ingen möjlighet att 
komma in och titta pga. säkerhetsrisken. Det var mycket på ritning. De sista 3–4 visningarna 
kunde vi hålla på plats då många redan hade tillträtt sina lägenheter. Då hade vi möjlighet att 
komma in i huset och hade visning i en visningslägenhet.  

a) Finns det förslag på möjliga planlösningar för köpare att titta på för att bli mer 
motiverade till köp? 

S: Det fanns dels ritningar på det färdiga rummet med badrummet och köket inritat. Sen 
kunde man också få en alternativ planlösning som visade hur man t.ex kunde få till en trea 
genom att sovrum var inritade. Det har även funnits möjlighet att träffa stylister och 
inredningsföretag som man kan sitta och bolla idéer med angående materialval osv så det tror 
jag många tyckte var bra. Är man inte så kunnig själv är det ju bra att bolla med någon som är 
duktig på design och arkitektur. Detta fick man erbjudande om efter köpet.  

7. Hur kommer en försäljning i nästa steg gå till, dvs när den nuvarande boende vill sälja?  

S: Det blir som vanliga lägenheter som säljs. De är ju nyproducerade men ombyggda. Jag har 
en etta som är ombyggd till en minitvåa som ligger ute för försäljning och sen har jag en trea 
som kommer ut snart som är helt ombyggd. Lägenheterna blir ju nyproducerade men med en 
unik känsla som inte ser ut som alla andra.  

a) Finns det några för- och nackdelar med konceptet i det läget? 

S: Det är kanske lite för tidigt att säga. Hittills har det bara varit positivt att man tycker att det 
är lite coolt med de här lägenheterna som är i betong och det är väldigt tyst i lägenheterna. 
Men en nackdel är det här med att det inte finns externa förråd eftersom all yta används till 
lägenheter.  

 

Upplevt arbete: 

8. Hur var ert upplevda arbete vid försäljning av dessa lägenheter? 

S: Jättekul och spännande. Något som man inte gjort förut. Man fick tänka i lite andra banor 
och hitta olika lösningar på hur man kan göra med ett enda stort rum som är i betong. Det har 
varit roligt att använda fantasin.  

a) Upplevde ni några utmaningar som mäklare under försäljningen? 

S: Ja, att sälja på ritning är ju alltid lite svårare oavsett vad det är för typ av projekt. Detta 
projekt har varit ännu lite svårare eftersom många har varit förvirrade angående att det inte är 
färdigbyggt. Eftersom ytskikten inte är klara upplevs dom halvfärdiga och därmed kommer ju 
nästa problem i att banken var tveksamma med att lämna lånelöfte för att de inte trodde att 
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lägenheten var klar. Tillslut fick vi med oss en bank som var väldigt positiva och som idag är 
nöjda med att dom fick med sig nya kunder. I och med de andrahandsförsäljningarna som 
skett nu har man jun även fått lite bevis på att det funkar hur bra som helst och att det var värt 
det.  

a) Finns det några fördelarna med konceptet? 

S: Ja fördelen är att du får ett unikt hem. Du har en lägenhet som du bygger om precis så som 
det passar dig. Alla lägenheter som har byggts om ser verkligen helt olika ut. Alla som bor 
där har även en gemensam app där alla är inbjudande och öppna med vad dom gör om i sina 
lägenheter och delar med sig. Det har blivit som en liten familj där man hjälps åt och t.ex 
delar med sig av att man ska anlita en elektriker och frågar om någon mer vill ha hjälp när 
man ända ska ha dit en hantverkare till huset. Sen vet jag också att inflyttade brukar hälsa på 
hos grannar för att se hur grannar har byggt om och fråga om råd och tips. Det har skapat mer 
sociala kontakter som jag inte tror finns så mycket vid andra nyproduktioner. Då flyttar du in 
och så är det klart. Jag tror det skapar en trevlig gemenskap. Denna app ligger Raw Property 
bakom.  

a) Finns det några nackdelar med konceptet? 

S: Nackdelen är väl att många kanske saknar förståelsen för att det kan bli bra. Många kunder 
har kanske missat chansen för att man tror att det kan bli jobbigt att behöva bygga om 
lägenheten. Nu har jag ju kunder som hör av sig som har ändrat sig och vill köpa. Så 
nackdelen är att man som kund inte tagit chansen att få konceptet förklarat för sig och inte 
varit så “open minded” när man hört om projektet. För vissa passar denna typ av lägenheter 
då dom är duktiga på att visualisera sig hur det kan bli medan vissa måste bli serverade bilder 
och planlösningar.  

9. Upplevde ni några skillnader vid försäljning av ett nyproducerat flerbostadshus med detta 
koncept till skillnad från ett traditionellt nyproducerat flerbostadshus?  

a) Positiva/negativa aspekter? 

S: Ja skillnaden är ju att du har ett mer färdigt koncept till kunden vid ett vanligt koncept med 
färdiga ytskikt där det egentligen är betong under. Allt är egentligen serverat och klart där du 
inte ändrar på någonting. Det du köper är det du får. Kunder som verkligen vill bygga om får 
ju chansen från scratch att bygga upp lägenheten som dom vill ha det. Så det är den stora 
skillnaden. Sen finns det också en stor skillnad i plånboken. Har man kapital så kanske man 
tycker att det är roligare att sätta sin egen prägel och då handlar det ju om att det kostar ju. En 
vanlig lägenhet kostar ju men då har man inte samma möjlighet att bygga om. 

a) Kan en köpare stöta på några svårigheter i dessa lägenheter till skillnad från 
traditionella? 

S: Jag har inte hört någonting. Det som kan vara en svårighet är ju dom som vill bygga om 
och kanske flytta kök eller så där det blir arbete med vatten och avlopp. Ska man göra något 
sånt arbete krävs det att man tar kontakt med föreningen och informerar boende om att 
vattnet kommer varan avstängt ett par timmar någon dag till exempel. Det var ju smidigt när 
alla fick tillträde samtidigt och kanske påbörjade en ombyggnation samtidigt att man inte 
behövde tänka på sina grannar på samma sätt. Då kunde man stänga av vattnet under två 
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dagar så kunde de som ville passa på att dra om sina rör. Så en nackdel blir ju för en köpare i 
andrahand där den möjligheten inte finns på samma sätt.  

10. Stötte ni på några problem kopplade till konceptet under ert arbete? 

S: Det enda stora problemet var banken. Att kunder inte fick lånelöfte så att man inte kunde 
komma vidare i processen trotts att kunden var intresserad. Finnanseringen var inte klar för 
att banken inte tyckte att det var ett projekt som dom ville satsa sina pengar i. det tog lång tid 
innan vi fick en bank som kom och tittade på de här lägenheterna på plats och fattade vad 
projektet handlade om.  

a) Finns det förbättringar att utföra med konceptet till framtida projekt?  

S: Att tidigare ta kontakt med bank och förklara konceptet så att de är villiga att satsa pengar 
på projektet så att processen med kunders lånelöfte kan effektiviseras. Nu har vi ju även detta 
projekt i bagaget så att man kan påvisa att det funkar. Vi försöker ju även få boende att dela 
med sig av sina ombyggda lägenheter så att man får in så mycket material som möjligt som 
man kan visa upp vid nästa projekt.  

En förbättring till framtida projekt vore att ta in inredningsföretag som ett bollplank i ett 
tidigare skede. Såklart förstår jag att man inte kan ta den tiden när en kund bara är nyfiken 
men när det börjar närma sig försäljning att man kan erbjuda redan då en konsultation på 
plats. Det tror jag hade gjort skillnad för de som var mer osäkra gällande ett köp. Det finns ju 
mycket material som man har upptäckt nu under det här första projektet där man har upptäckt 
alla “barnsjukdomar” som banken och möjlighet till bollplank och mer material som man kan 
ha med sig till framtida projekt.  

 

Respons: 

11. Har ni tidigare upplevt en efterfrågan på marknaden efter mer flexibla flerbostadshus? 

S: Nej jag tror att det här är ganska nytt tänkt. Jag tror inte att folk har tänkt på att det går att 
göra såhär i en bostadsförening. Så det här projektet kom som en nyhet. Här var man nog lite 
före än vad folk tänker sig.  

12. Hur har responsen varit på marknaden?  

S: Dom har tyckt att det är ett coolt projekt. Jag har fortfarande kunder som har hört av sig 
om det finns lägenheter kvar. Det är många som har följt projektet som har tyckt att det är 
intressant och äntligen något nytt och annorlunda. Det har funnits lägenheter med loft och två 
ingångar där man har sett möjligheten att hyra ut eller att t.ex bo med sin tonåring.  

a) Finns efterfrågan bland kunder?  
b) Hur stort var intresset i jämförelse med ett annat nybyggt hus med liknande läge? 

S: Intresset var mindre till en början. Ju fler lägenheter som vi sålde och när det blev slutsålt 
så var det fler som hörde av sig. Sen var det ju inte så många lägenheter till salu, endast 50 st, 
så intresset att köpa var klart mindre jämfört med andra projekt.  
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a) Vilken typ av köpare är intresserad av en Raw-lägenhet?  

S: Dom som är duktiga på att använda sin fantasi. Jag tror inte man köper detta som en 
förstagångsköpare utan dom som har köpt en lägenhet är oftast från hus eller annan lägenhet 
som varit med i bostadscykeln ett tag och har lite erfarenhet. Man har ett intresse av att bygga 
om lägenheten till sin drömbostad. Sen såklart är det köpare som har ett större kapital för det 
har ju varit höga priser ändå plus att man då ska bygga om. Så lägenheterna har ju inte varit 
billiga. Lägenheterna passar nog inte äldre köpare då dom nog tycker att det är besvärligt att 
bygga om. De vill gärna ha en produkt som är färdig. Lägenheterna passar nog inte heller 
stora barnfamiljer. Dom som helt enkelt vill ha en färdig lägenhet och inte är intresserade av 
att bygga om passar inte denna lägenhet.  

13. Ser du att konceptet är en marknad som kommer att bli mättad så småningom eller 
kommer behovet finnas kvar? 

S: Jag tror att det kan finnas kvar. Det är något nytt och jag tror fler kan tycke att det här är en 
kul grej. Man kan se det som en investeringsmöjlighet men även att man själv tycket att det är 
lite kul att flytta från sin nuvarande bostad och bygga om lägenheten till något helt unikt.  

14. Vad fick ni för respons från kunder? 

a) Vilka frågor möttes ni som mäklare av från potentiella köpare? 

S: Mycket prisfrågor. Där hade vi hjälp av hantverkare som vi skickade vidare frågorna till. 
Mycket om vad det kan kosta med att sätta in nytt kök eller golv. Många frågor om 
ombyggnaden som vi skickade vidare. Vi hade ett företag som hjälpte kunder att bygga om så 
vi skickade över alla frågor dit.  

b) Fanns det något som gjorde att köpare verkade tveksamma? 

S: Att det skulle kosta mycket att bygga om så som man ville ha det. Det kommer ta mycket 
tid. Man kanske är i ett läge att man vill flytta in ganska omgående i sin bostad. Man tänkte 
kanske att tänk om inte marknaden håller så investerar man massa pengar i en lägenhet så är 
inte det värt om man behöver sälja om ett par år. Sen hade vi kunder som hörde av sig efter 
ett tag igen och hade ändrat sig när dom hade hört mer om projektet av vänner osv.  

Ekonomi: 

15. Anser du att det som köpare finns en ekonomisk fördel att köpa denna typ av lägenhet i 
jämförelse med en traditionell? 

S: Nej jag tror inte det är för ekonomin man köper det utan det är för konceptet man köper det 
och att man vill ha något unikt. Dom är ju inte så att lägenheterna är så pass billiga så att man 
tänker att detta är något man tjänar på. På sikt när en lägenhet kommer ut till försäljning i 
andrahand så sticker det ju ut i jämförelse med annat när man ser att man har byggt om det 
till något unikt. Det är något man inte sätt förut till skillnad från liknande lägenheter som 
ligger ute som är vanliga nyproduktioner som ofta ser snarlika ut.  

Avslutningsvis: 

16. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

S: Nej inget jag kommer på.  


