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Förord 

Det finns många människor som har varit helt oumbärliga för att få 
denna bok till stånd. Det handlar inte bara om akademiska kollegor, 

utan också om familj och vänner. De personer som i stor utsträckning brytt 
sig om mitt arbete och kommit med goda råd och förslag har varit lika viktiga 
som de personer som inte nämnvärt brytt sig om avhandlingen, utan som 
har betraktat mitt arbete som vilket som helst. Jag är mycket tacksam över att 
ha haft båda dessa kategorier människor runt omkring mig under den fyra 
år långa skrivprocessen.

De personer som varit mig behjälpliga förtjänar dock ett extra benäm-
nande. Först och främst ett mycket stort tack till mina handledare Peter 
Gillgren och Catharina Nolin. Ni har stått stadigt vid min sida under hela 
doktorandperioden, tagit er den tid som behövts för att läsa mina texter och 
ge mig ovärderlig feedback och kloka råd. Det sistnämnda gäller såväl för 
själva avhandlingsskrivandet som för en doktorands övriga åtaganden. Jag är 
verkligen glad över att just ni vägledde mig genom doktorandåren. 

Ett varmt tack också till Högre seminariet, Konstvetenskapliga institu-
tionen, Stockholm universitet, till mina doktorandkollegor, till alla forskar-
assistenter och till de två studierektorerna. Alla har ni varit en stor del i denna 
avhandling och ett viktigt stöd, både akademiskt och socialt. Utan era insatta 
kommentarer, om både stort och smått, hade inte denna bok varit vad den är 
idag, och utan långdragna luncher, högljudda fikastunder och trevliga resor 
hade jag inte haft en sådan rolig doktorandtid.

Tack till Emilie Karlsmo som var min slutseminarieopponent och gjorde 
en mycket noggrann och ärlig läsning av mitt manus. Du hjälpte mig att se 
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min text ur en annan vinkel och lyfta mina diskussioner det extra snäpp som 
krävdes för att producera en intressant avhandling. 

Och till Petra, min trogna vän och följeslagare, ett djupt och innerligt 
tack för den tid du lagt ned på att läsa min text för att komma med nyttiga 
och initierade kommentarer som gav mina diskussioner och analyser ett helt 
annat djup. 

Ett hjärtligt och uppriktigt tack till min älskade familj: till pappa för de 
oförtröttliga språkgranskningarna, till mamma för intellektuellt stöd och till 
Agnes för din ständiga närvaro och noggranna läsning. Mitt sista tack går till 
Patrik: Tack för att du finns och för att du för in ett behövligt utomakade-
miskt perspektiv i mitt liv. Den här boken är till dig.
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Inledning 
Lägenhetsvisning, Varberg	
Tjejen: Får man riva väggarna hur som helst? 
Mäklaren: Nja, det beror på vilken vägg du menar. 
Tjejen: (pekar på en vägg): Den där.  
Mäklaren: Nä, det kan jag säga direkt att den får du inte riva. 
Det är ju ytterväggen och det skulle förstöra konstruktionen i 
så fall.1

”Vilken tid lever du i?” frågar Skanska i en reklamfilm för nybyggda 
bostäder som visades i svensk tv under 2010.2 I filmen visas Skanskas 

nyproducerade bostad upp i ett kort klipp och presenteras med hjälp av 
klara och rena färger till musik som doftar tydligt 2000-tal. Ljuset flödar in 
genom de stora fönstren med låg bröstning men där utsikten knappt kan 
anas. Planlösningen är av allt att döma öppen och i den korta sekvensen får 
tittaren se den del av rummet som rymmer soffan, som är placerad tätt intill 
ett matbord. Köket syns däremot inte i bild. Lägenheten är inredd med en 
blandning av designklassiker och tidsenliga möbler. Färgsättningen är ljus 
men med vissa starka accentfärger på textilier. På väggen hänger färgglad 
konst och en hund syns hoppa ned från soffan. Inga människor finns dock 
i bild. 

1.  Tjuvlyssnat, ”Det där med öppen planlösning kan lätt gå överstyr”, 27/2 2011
tjuvlyssnat.se/sodra-sverige/det-dar-med-oppen-planlosning-kan-latt-ga-overstyr, (20/8 
2011).
2.  Skanska, ”Skanska tänk nytt”, Youtube, youtube.com/watch?v=LdsAdjf2NIM, (8/2 2011). 
Filmen är en minut lång och visades på svenska reklamfinansierade tv-kanaler under 2010. 
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Denna öppna och ljusa bostad lyfts av Skanska fram som vår tids 
innovation på bostadsfronten genom att kontrasteras mot en kort exposé 
över den svenska bostadshistorien. Tillbakablickandet ackompanjeras av 
historiserande instrumentalmusik som tillsammans med de svart-vita eller 
dova färgskalorna och den ihärdiga berättarrösten skapar en känsla av gam-
mal journalfilm. I en första scen, som föreställer en bostad år 1899, syns en 
rökande man och en syende kvinna som sitter i ett mörkt rum med tunga 
gardiner. Samtidigt som kvinnan med fäktande armar öppnar dörren till 
vädringsbalkongen utbrister berättaren att ”den lilla vädringsbalkongen är 
här för att pryda fasaden, icke att vistas på”. I den andra scenen, från 1908 syns 
en mor förbereda någonting i köket medan barnen springer ut och in till dess 
de blir utmotade av en käpp med krökt handtag. Berättaren kommenterar: 
”I de små praktiska köken tillagas måltiderna. Tjo och tjim får ske på annan 
plats.” Nästa scen visar en trapphall från 1924 med en hiss som rymmer 
enbart en kvinna och hennes kassar medan en pojke med en besviken min 
får ta trapporna. ”Hiss är nu mer regel än undantag. I de nätta hissarna får 
allt plats. Nästan” skanderar berättarrösten. I nästa scen har vi kommit till 
1932 och filmen blir lätt kolorerad. En man och en kvinna syns samsas om 
utrymmet framför spegeln i det lilla badrummet medan berättaren förklarar: 
”Stora badrum, nej tack. Här ska ingen yta gå till spillo, funktionalismen är 
här!” I scenen därefter görs ett hopp till 1973. I ett vardagsrum spelar en grupp 
vänner couronne djupt nedsjunkna i manchesterklädda möbler medan berät-
tarrösten meddelar att ”oljepriset når nya rekordnivåer. Då är det lite mysigt 
och ekonomiskt att bo med lägre takhöjd.” Samtidigt syns en av spelarna 
slå ned en taklampa när han jublar efter ett vinnande drag. Med budskapet 
”tänk nytt” levererar Skanska sin slutsats att det inte var bättre förr. Mellan 
raderna går att utläsa att företaget inte föreställer sig bostaden i 2000-talets 
Sverige som en plats för isolerad familjegemenskap och obekvämt vardagsliv, 
utan att den förväntas vara en plats för umgänge och gemensam matlagning 
i stora öppna ytor och på generösa balkonger. Genom att kontrastera den 
nybyggda ljusa och öppna bostaden mot äldre tiders bostäder lyfter Skanska 
i sin tv-reklam fram en rad argument för att köpa nyproducerat. De önskar 
med reklamen skapa ett begär hos tv-tittarna efter ett nytt, modernt boende 
som kan motsvara förväntningarna på livet idag. Med detta grepp synliggörs 
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samtidigt centrala föreställningar om hur 2000-talets bostad förväntas se ut 
och fungera – en bostad som är öppen, ljus och generös. 

Idag finns bostaden med öppen planlösning, det vill säga en bostad med 
öppna, vägglösa samband mellan kök och vardagsrum, överallt omkring oss. 
I tv-kanalernas många byggprogram liksom i inredningsreportage i dagstid-
ningar, kvällstidningar och månadsmagasin är den öppna bostaden ett van-
ligt förekommande inslag. En snabb titt i husleverantörernas kataloger visar 
likaså att denna bostadstyp dominerar som arkitektoniskt utformningsideal. 
Likadant ser det ut i de nybyggda områdena av flerbostadshus. Men även 
i ombyggnationer av det äldre bostadsbeståndet, både i fristående hus och 
i lägenheter, är den öppna planlösningen ofta använd. Väggar rivs ut och 
köken hamnar i anslutning till vardagsrummen och därmed i allas blickfång. 
Hand i hand med den öppna planlösningens popularitet går också ett stort 
intresse för inredning, köksutformning och matlagning. 

Den öppna planlösningen i bostadsarkitekturen är dock inget nytt feno-
men. Internationellt har den en lång historia. Det är möjligt att gå tillbaka till 
1800-talet och diskussionen om bostaden som en samlande plats för familjen. 
I västvärlden sökte grupper av intellektuella en bostad och en planlösning 
som kunde bryta med den tydligt hierarkiskt planerade borgerliga bostaden 
och som bättre kunde motsvara de krav som de ansåg att den nya tiden 
ställde. Tiden kring första världskriget kom att bli en viktig brytpunkt för 
synen på bostaden och dess utformning. Nya tillverkningstekniker och nya 
material innebar samtidigt en möjlighet att konstruera bärande väggar och 
öppna upp byggnaden inåt och utåt.3 I Europa och senare i USA blev bostä-
der med öppen planlösning, framför allt i villaarkitekturen, ett vanligt inslag 
i bostadsbyggandet. I Sverige diskuterades under tidigt 1900-tal inte de arki-
tektoniska kvaliteterna hos den öppna planlösningen i samma utsträckning 
som i det kontinentala Europa och i USA, men det finns exempel på hur man 
gjorde mer praktiskt inriktade försök att arbeta med friare rumssamband och 
nytänkande planer. Den öppna planlösningen blev på allvar en central fråga 
i Sverige i den diskussion kring ett förändrat bostadsbyggande som fördes 
under 1980-talet.4 

3.  Christer Bodén, Modern arkitektur: funktionalismens uppgång och fall, Helsingborg 1989, s. 42.
4.  Ola Nylander, Bostaden som arkitektur, diss., Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
1998, s. 35–36.
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Under 1990-talet började det svenska bostadsbyggandet förändras och 
under en ganska begränsad period kom den öppna planlösningen att få 
allt starkare fäste i nyproduktionen av flerbostadshus. När det omdiskute-
rade S:t Eriksområdet på Kungsholmen, Stockholm, uppfördes i slutet av 
1990-talet användes öppna planlösningar som ett sätt att få in ljus i djupa 
enkelsidiga bostäder.5 Under samma tid, kring millennieskiftet, hölls flera 
stora bostadsutställningar runt om i landet och där gjorde bostaden med 
öppen planlösning på allvar sitt intåg i svensk bostadsarkitektur.6 På H99 
i Helsingborg och Bo01 i Malmö introducerades den stora publiken för de 
nya idealen inom stadsbyggande och bostadsutformning. Gamla vattennära 
industrimarker hade där omvandlats till exklusiva bostadsområden med 
lägenheter som karaktäriserades av öppna planlösningar, stora fönster och 
väl tilltagna balkonger och terrasser. I Stockholm inviges Hammarby sjöstad 
2002 med utställningen BoStad02 då projektet hade kommit ungefär halv-
vägs.7 Stadsplanen och läget vid vattnet ansågs ge möjligheten att utveckla 
delvis nya hustyper med höga rumshöjder, generösa balkonger och stora 
fönsterytor, liksom ställa krav på stadsmässighet och miljömässigt byggande.8 
Det var också runt år 2000 som öppna planlösningar på allvar började få upp-
märksamhet i media, som del av en ny livsstil. Till exempel skriver Rebecka 
Tarschys i Dagens Nyheter i mars 2000 att köken nu blivit samlingsplatsen för 
allas behov i en tid när människor har bråttom och ständigt är på språng.9 
Året efter konstaterar Katarina Dahlgren i samma tidning i artikeln ”Spisen 
flyttar in i vardagsrummet”, att köket har blivit hemmets sambandscentral 
och att gränserna mellan köket och hemmets övriga utrymmen är på väg att 
lösas upp. Matlagning har blivit ett sätt att umgås och köket har därmed fått 
en ändrad ställning i hemmet, menar Dahlgren och konstaterar att ”hjärtat 

5.  Astrid Reichwald, ”Köken får dagsljus S:t Eriks torn. Planlösningarna i lägenheterna 
ändras”, Dagens Nyheter 13/12 1997. 
6.  Stig Dedering, ”En utredning om kravet på avskiljbarhet i boverkets byggregler”, Rapport 
16/1 2006 Boverket 2006.
7.  Jan Inghe-Hagström, ”Projektets framväxt”, i Åsa Bodén (red.), Hammarby sjöstad 
BoStad02, Stockholm 2002, s. 29.
8.  Inghe-Hagström 2002, s. 40.
9.  Rebecka Tarschys, ”Smarta vardagskök för nutidsfamiljer”, Dagens Nyheter 26/3 2000.
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på dörren borde egentligen hänga på köksdörren och ingen annanstans.”10 
De upplösta gränserna och kökets allt mer centrala placering framställs i dessa 
exempel från det tidiga 2000-talet som något nytt och spännande, men också 
lite skrämmande. 

Så, vilken tid lever vi egentligen i? Skanskas fråga är i högsta grad rele-
vant, både för en diskussion om bostaden som sådan liksom för ett vidare 
resonemang om gestaltningen av livet i och kring den. Frågan kan sägas 
bilda en utgångspunkt för denna avhandlingsstudie, i vilken genomslaget av 
bostäder med öppen planlösning sedan millennieskiftet undersöks. 

Syfte och frågeställningar 
Studien är utförd med utgångspunkt i den nybyggda stadsdelen Hammarby 
sjöstad i Stockholm och bygger på olika aktörers enskilda berättelser om 
bostäder med öppen planlösning. Begreppet berättelse syftar här på utsagor 
såväl i skriftlig och muntlig form som i bildform. Intervjuer har gjorts med 
byggherrar och arkitekter som varit inblandande i projektet, samt med några 
boende i området. Dessutom har några utvalda svenska inredningstidningar 
studerats för att jämföra de föreställningar om den öppna planlösningen som 
där står att finna med dem som utkritalliserar sig i intervjumaterialet. 

Syftet med avhandlingen är dels att undersöka hur berättelser om 
bostäder med öppen planlösning idag skapas, förmedlas och sprids, dels att 
synliggöra och diskutera vilka samhälleliga normer och ideal dessa berättelser 
bidrar till att generera och upprätthålla. De frågor jag ställer mig är:

• Vad säger de studerade berättelserna om livet i och kring bostaden?
• Hur förmedlas dessa berättelser och i vilka sammanhang uppträder 

de? 
• Vilka sociala och samhälleliga betydelser kan berättelserna tillskrivas? 

Frågorna har i sig ingen inbördes rangordning utan tillmäts alla lika stort 
intresse och vikt. Innehållet och ordningsföljden är emellertid ett resultat 
av den teoretiska analysmodell jag använder mig av, nämligen Norman 
Faircloghs kritiska diskursanalys, där diskurs beskrivs som uppdelad i de tre 
komponenterna text, diskursiv praktik och social praktik. Den första frågan 
10.  Katarina Dahlgren, ”Spisen flyttar in i vardagsrummet”, Dagens Nyheter, 11/3 2001.
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kan följaktligen kopplas till textnivån, den andra till den diskursiva praktiken 
och den tredje till den sociala praktiken. Frågorna ska dock inte ses som 
separerade från varandra, utan är snarare att betrakta som olika dimensioner 
av intresset kring den öppna planlösningens arkitektur. Min användning av 
Faircloughs modell beskrivs mer utförligt i teoriavsnittet nedan, där jag också 
preciserar och fördjupar innebörden av de tre frågeställningarna. 

Teoretiska ingångar och begrepp 
Avhandlingen arbetar med två huvudbegrepp: berättelse och diskurs. Berät-
telsebegreppet är direkt kopplat till min arbetsmetod som grundar sig på ett 
etnografiskt synsätt och används för att fånga in de individuella utsagor som 
beskriver och behandlar den öppna planlösningens arkitektur. Mitt intresse 
ligger i att identifiera gemensamma nämnare i dessa enskilda berättelser 
och förankra dem i ett större samhälleligt sammanhang. Diskursbegreppet 
används för att diskutera hur berättelserna uppkommer, hur de sprids och 
vad de kan säga oss om det samhälle vi lever i. Min ambition med att använda 
både berättelsebegreppet och diskursbegreppet i samma studie är att sam-
manföra två analystraditioner och kunna använda det som den etnografiska 
metoden för med sig av synliggörande av individuella erfarenheter och före-
teelser för att sedan med hjälp av diskursanalysen placera dem i ett större 
socialteoretiskt sammanhang. 

Berättelser 
Studieobjektet i denna avhandling är således berättelser. Det rör sig om berät-
telser om bostaden, om livet i den och kring den, och om planeringen av 
den. Berättelserna härrör från såväl boende, byggherrar och arkitekter som 
från representanter för inredningsmedia, och de förmedlas i talad form, i 
bildform och i skriven text. Det som sammanför dessa berättelser är att de 
alla behandlar samma fenomen, nämligen bostäder med öppen planlösning. 
Men hur de gör detta, och vad berättelserna innehåller, skiljer sig åt. 

Vad som egentligen utgör en berättelse och hur den kan betraktas och 
sedan tolkas finns det olika uppfattningar om. Språkforskare Lars-Christer 
Hydén menar att det finns två huvudsakliga synsätt på vad en berättelse är. 
Det ena betraktar berättelsen som en metodologisk källa, som ett av många 
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sätt att tolka verkligheten på. Det andra omfattar synen på en berättelse som 
en enhet med början och slut, där fokus i högre utsträckning ligger på att 
fånga verkligheten.11 Det första synsättets berättelsebegrepp menar han är 
mer svårpreciserat men handlar om att berättelsen betraktas som en bredare 
livsberättelse. Centralt inom denna definition är att berättelser är händelser 
som äger rum i vissa sammanhang, är orsakade av någon, upplevda av någon 
och framställda av någon. Inom det andra synsättet skulle en definition av 
berättelsebegreppet kunna lyda ”en väl avgränsad enhet inom ramen för ett 
pågående samtal eller språklig framställning”.12

Det är emellertid inom den först beskrivna traditionen jag har hämtat 
min syn på berättelser. Detta innebär att jag betraktar en berättelse som en 
källa vilken används för att komma åt de uppfattningar om världen som 
skapas genom att förmedlas i olika berättelser. Etnolog Katarzyna Wolanik 
Boström hävdar i sin avhandling Berättade liv, berättat Polen (2005), att 
människor både erfar och handlar narrativt, att berättelserna är det främsta 
mediet för att skapa mening i erfarenheten och att de utgör ontologiska 
villkor för det sociala livet. Hon menar också att ett narrativt perspektiv 
på relationen mellan erfarenhet och berättande på samma gång är ”proces-
suell, oskiljbar och inbördes skapande”.13 Vad och hur människor berättar 
påverkas av tillgängliga kulturella berättelser utifrån vilka människor skapar 
ett ”jag”, konstaterar Wolanik Boström.14 Dessa kulturella – eller offentliga 
berättelser – är större berättelser som enskilda människor på naturliga sätt 
förhåller sig till i sitt eget berättande och på olika sätt laddade med makt. 
Det finns kanoniserade, dominanta berättelser med vissa värdenormer vilka 
håller tillbaka andra berättelser. 15 Berättelser skiljer sig enligt detta synsätt 
från andra förmedlingsformer genom att de bygger på erfarenheter. Hydén 
utvecklar denna grundtanke när han menar att berättelser hjälper oss att 

11.  Lars-Christer Hydén, ”De otaliga berättelserna”, i Lars-Christer Hydén och Margareta 
Hydén (red.), Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, Stockholm 
1997, s. 17.
12.  Hydén 1997, s. 19–20. 
13.  Katarzyna Wolanik Boström, Berättade liv, berättat Polen: en etnologisk studie av hur hög-
utbildade polacker gestaltar identitet och samhälle, diss., Umeå universitet, Umeå 2005, s. 23. 
14.  Wolanik Boström 2005, s. 23–24.
15.  Wolanik Boström 2005, s. 25.
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förstå den värld vi lever i, oss själva och de människor vi omger oss av. Att 
studera berättelser blir således, förtydligar Hydén, en metod med vars hjälp 
vi strukturerar gestaltningen av vår ”fysiska och sociala värld, oss själva och 
andra”.16

De berättelser som utgör avhandlingens studieobjekt baseras alla på 
någon typ av personlig erfarenhet av bostäder med öppen planlösning. Det 
kan röra sig om direkta erfarenheter av att bo och leva i en öppen planlösning, 
men också indirekta erfarenheter upplevda antingen i samband med uppfö-
randet och konstruktionen av en öppen bostad, eller genom att människor 
har tagit del av åsikter om bostadens funktion eller om livet i denna. Jag har 
i huvudsak tagit fasta på den dimension av berättelser som handlar om hur 
de används för att strukturera vår ”sociala och fysiska värld” där utsagor om 
bostaden måste anses ha en viktig roll. En berättelse är en kommunikativ 
handling, det krävs alltså fler än en person för att den ska kunna uppstå. 
Jag använder i undersökningen både berättelser med en direkt mottagare – 
som i till exempel samtal – och indirekta – som i tidskriftsartiklar. Det är i 
förmedlingen av idéer till andra som berättelserna skapas. 

Berättelser som diskurs 
Avhandlingens berättelser förhåller sig alla på olika sätt till dominerande sam-
hälleliga uppfattningar om den öppna planlösningen, de etnologen Wolanik 
Boström kallar ”offentliga berättelser”. Detta leder till att enskilda personer 
medverkar till att både skapa och förmedla värderingar om bostaden, någon-
ting som ligger mycket nära det sätt på vilket man kan beskriva företeelsen 
diskurs.

Diskursanalysen såsom den formats inom samhällsvetenskap är en 
teoretisk modell för att förstå samhället omkring oss och vilken betydelse 
språket har för vår uppfattning om oss själva och världen. Jag har valt att 
huvudsakligen använda Norman Faircloughs diskursbegrepp och den kri-
tiska diskursanalysen. Fairclough använder begreppet diskurs för att beteckna 
språkanvändning och menar att diskurser medverkar i konstituerandet av 
sociala identiteter, bidrar till att konstruera sociala relationer mellan män-

16.  Hydén 1997, s. 16.
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niskor och är delaktig i uppbyggandet av kunskapssystem. Han invänder 
mot Michel Foucaults syn på diskurs som enbart konstituerande, och vill i 
stället se ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och sociala praktiker där 
de två påverkar varandra.17 

Fairclough ser diskursen och diskursanalysen som tredelad. Diskursen 
byggs upp av element där varje element är text, en diskursiv praktik och social 
praktik. Poängen med den tredelade analysmodellen är att få möjlighet att 
studera själva kopplingarna mellan diskurser och det sociala sammanhang 
som de är en del av. Faircloughs ambition är att sammanföra tre analystradi-
tioner med varandra: dels en textnära lingvistisk tradition, dels det han kall-
lar en ”makrosociologisk tradition”, där fokus ligger på att analysera sociala 
strukturer och slutligen dels en ”mikrosociologisk tradition” som undersöker 
hur dessa sociala strukturer är skapade av människor. Han menar att trots 
att människor ofta är omedvetna om de sociala maktstrukturer och sociala 
relationer som omger dem, är människorna med och påverkar hur dessa 
manifesterar sig.18 

Faircloughs relativt vaga intresse för aktörens roll i skapandet av diskur-
sen ger mig möjligheten att länka samman diskursbegreppet med ett mer 
etnografiskt berättelsebegrepp. Jag har valt att betrakta en berättelse som en 
diskursiv händelse. Den diskursiva händelsen utgörs av alla möjliga instanser 
av en diskurs och är den som utgör utgångspunkten i Faircloughs diskursana-
lys.19 Någonting som sägs, skrivs eller utförs inom en diskurs är en diskursiv 
händelse. Lars-Christer Hydén menar att det har uppstått ett nytt intresse för 
berättelsen i och med fokuseringen på språkets betydelse för uppfattningen av 
verkligheten. Men det är då berättelsen som en indikator på hur vi uppfattar 
oss själva, andra och världen omkring oss, som är intressant, inte berättelsen 
i sig själv.20 Detta intresse ligger nära de språkliga funktioner hos diskursen 
som Fairclough identifierar; identity – det vill säga hur sociala identiteter 
skapas i diskursen –, relational – hur sociala relationer är förhandlade och 
statuerade – och slutligen ideational – hur texter betydelsegör världen och 

17.  Norman Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge 1992, s. 60.
18.  Fairclough 1992, s. 72. 
19.  Fairclough 1992, s. 4.
20.  Hydén 1997, s. 16.
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dess processer, enheter och relationer.21 Att studera individuella berättelser 
kan med detta synsätt bli ett sätt att ringa in och synliggöra diskurser.

Den innersta kärnan i Faircloughs tredelade modell består av text, det vill 
säga tal, skrift och bilder, ensamma eller i samverkan. Faircloughs textanalys 
har en tydlig lingvistisk förankring och fokuserar både på språklig form och 
på mening.22 Jag har emellertid inte använt mig av denna förhållandevis strikt 
lingvistiska textanalys eftersom jag främst är intresserad av det generella inne-
hållet i berättelserna, och har därför närmat mig den metod som brukar kallas 
kvalitativ innehållsanalys. Fokus i en sådan analys sätts på att hitta skillnader 
och likheter i olika texter och att dela in textavsnitten i skilda kategorier. 
Medvetenheten om det sammanhang texten är skapad i är essentiell, liksom 
dess förhållande till omgivande texter. Jag har dock inte gjort systematiska 
sökningar i materialet genom att exempelvis räkna ord såsom annars är 
vanligt i en renodlad kvalitativ innehållsanalys, eftersom detta inte tillförde 
någon meningsfull information för mitt intresseområde.23 Avhandlingens 
första frågeställning, som fokuserar på innehållet i de studerade berättelserna, 
är sprungen ur Faircloughs textnivå. Jag har intresserat mig för vad dessa 
berättelser säger om hur livet i och kring den öppna bostaden ska utformas. 
Analysen har gått ut på att söka efter gemensama teman i berättelserna, oav-
sett vilken materialkategori de tillhör. Det är dessa teman som dispositionen 
av huvudtexten sedan bygger på. 

Den diskursiva praktiken inkluderar hos Fairclough processer som pro-
duktion, distribution och konsumtion av text. Dessa varierar mellan olika 
diskurstyper beroende på sociala faktorer. För det första är variationen 
avhängig deltagande aktörers tillgängliga resurser, vilka i sin tur påverkas av 
sociala strukturer, normer, konventioner och diskursordningar. För det andra 
är den betingad av den specifika naturen hos den sociala praktik de tillhör.24 
Den analytiska skillnaden mellan texten och den diskursiva praktiken är 
emellertid inte knivskarp eftersom det inte går att tala om text utan att dis-

21.  Fairclough 1992, s. 64.
22.  Fairclough 1992, s. 73–78. 
23.  Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt. Metodbok i sam-
hällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2.uppl., Lund 2007 (2000), s. 44.
24.  Fairclough 1992, s. 78–79.
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kutera hur den producerats.25 Avhandlingens andra fråga är direkt kopplad 
till denna nivå och innehåller främst en diskussion om hur uppkomsten av 
berättelser om fenomenet den öppna planlösningen är beroende av inom 
vilka diskurser de yttras och av vilka positioner de medverkande aktörerna 
inom dessa de besitter. Denna dimension av diskursanalysen intresserar sig 
också för relationen mellan olika utsagor och hur delar av dessa utsagor sprids 
sinsemellan.

I den sociala praktiken ryms frågor om ideologi och makt. Fairclough 
förstår ideologi som konstruktioner av verkligheten som förvandlas till olika 
dimensioner av diskursiva praktiker, och vilka i sin tur bidrar till produktion, 
reproduktion och transformation av dominerande relationer. Ideologi som 
diskursiv praktik blir som mest effektiv när den naturaliseras och uppnår 
status som common sense. Men detta stabila tillstånd är ovanligt och i stället 
är det kampen som är det intressanta. Hegemonibegreppet är därför viktigt 
för Fairclough. Han utgår ifrån Antoni Gramscis definition och menar att 
hegemoni är kampen mellan klasser och grupper om att vinna ett stabilt 
tillstånd för att skapa dominerande och stadigvarande relationer, vilka tar 
sig ekonomisk, ideologisk och politisk form. Inte alla diskurser är dock 
ideologiska, det blir de först om de innefattar meningar som bidrar till att 
upprätthålla eller omstrukturera maktrelationer.26 All social praktik är inte 
heller diskursiv, menar Fairclough. Diskursen kan vara en del av en social 
praktik, men den påverkas lika mycket av icke-diskursiva praktiker, som 
exempelvis ekonomisk praktik.27 På denna punkt skiljer sig Fairclough från 
andra diskursteoretiker som till exempel Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, 
vilka inte gör någon skillnad mellan diskursiv och social praktik.28 Jag är själv 
något tveksam till båda dessa uppdelningar eftersom jag anser de försvårar 
möjligheten att verkligen synliggöra hur social praktik skapar ideal, men har 
valt att ändå använda Faircloughs tre dimensioner, dock utan att lägga så stor 
vikt vid varkan uppdelningen av diskursiv social praktik och icke-diskursiv 

25.  Fairclough 1992, s. 73–74.
26.  Fairclough 1992, s. 87–88.
27.  Fairclough 1992, s. 66.
28.  Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics, 2 uppl., London 2001 (1985), s. 107. 
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social praktik eller vid indelningen i ideologiska eller icke-ideologiska dis-
kurser. Avhandlingens sista fråga kan kopplas samman med denna tredje 
analysdimension och riktar in sig på frågor om makt som exempelvis klasstill-
hörighet, familjeideal eller genusrelationer. Det handlar om hur berättelser, 
i alla former, har betydelse för den sociala verklighet vi lever i, och att det 
som uttalas om den öppna bostaden medverkar till att skapa och föra vidare 
ideal om densamma. Det går dock inte att separera de tre dimensionerna i 
Faircloughs diskursanalys, utan de måste betraktas tillsammans för att bli 
verksamma – alldeles som studiens tre frågeställningar belyser olika sidor av 
fenomenet den öppna planlösningen.

De diskurshändelser, alltså berättelser, som jag studerar är skapade inom 
olika traditioner. Ett samtal fungerar inte på samma vis som den skrivna 
berättelsen i en tidskrift, och en bild kommunicerar sitt budskap på ett annat 
sätt än en tidningsartikel. Dessa texter kan sägas hör hemma i olika genrer. 
Fairclough beskriver en genre som ett av de element som tillsammans bygger 
upp vad han kallar en diskursordning, det vill säga summan av de diskursiva 
praktiker som ryms inom en institution eller ett samhälle och relationen 
mellan dem. En diskursordnings övriga element är stilar (styles), aktivitets-
typer (activity types) och diskurser.29 En genre hålls ihop av någorlunda stabila 
sociala regelverk vilka i sin tur kan kopplas samman med en viss typ av 
aktivitet. Begreppet genre innefattar alltså inte bara en viss typ av text utan 
också det sätt på vilket den tillkommit.30 En vetenskaplig intervju kan ses 
som tillhörande en viss genre, en artikel i en inredningstidning kan ses som 
en annan genre och bildreportage utgör ytterligare en. I materialet finns flera 
genrer representerade. Jag är intresserad av det som trots olika genretillhörig-
heter är gemensamt i dessa olika berättelser, snarare än det som skiljer dem åt. 

Fairclough menar att upprinnelsen till förändring i diskursiva händelser 
består i att producenter och uttolkare problematiserar konventioner. När 
konventionerna används på nya sätt bidrar det till diskursiva förändringar. 
Kampen mellan klasser och grupper om att vinna ett stabilt tillstånd för 
att kunna skapa dominerande och varaktiga relationer vilka tar ekonomisk, 

29.  Fairclough 1992, s. 43, 68–70.
30.  Fairclough 1992, s. 125–126. 



21

ideologisk och politisk form är det centrala i studiet av diskurser.31 När nya 
språkanvändningar efter ett tag blir naturaliserade läggs grunden till etable-
randet av nya hegemonier. Genom att studera hur texter inlemmas i varandra, 
så kallad intertextualitet, får man också ett verktyg för att studera förändring. 
Texter är produktiva och kan transformera tidigare texter och rekonstruera 
existerande konventioner och generera nya texter, menar Fairclough. Men 
människornas möjlighet att delta i denna förändring begränsas av sociala 
faktorer, som maktrelationer av olika slag.32 Vilken genre en enskild text 
tillhör får enligt Fairclough betydelse för hur andra texter kan inlemmas 
och vilken typ av intertextualitet som används.33 Här är jag intresserad av att 
studera hur vissa föreställningar om den öppna planlösningen återkommer i 
berättelserna och hur de vandrar mellan olika textgenrer och hur de förändras 
vid förflyttningarna. 

Diskursanalysen är en relativt öppen teori på så vis att den kräver att varje 
forskare till viss del omtolkar och anpassar den efter den aktuella studien. 
Grundantagandena och synen på samhälle och vetenskap ligger alltid fast, 
men själva analysen är föränderlig. Jag använder Faircloughs analysmetod och 
teoretiska synsätt som en utgångspunkt för att synliggöra de diskurser och 
sociala fenomen som styr berättelserna om den öppna planlösningens bostad, 
men jag följer inte till punkt och pricka hans analysmetod i den löpande 
texten. I det avslutande kapitlet aktiverar jag på ett mer konkret sätt den 
tredelade modellen och svarar samtidigt på undersökningens frågeställningar. 

Social teori 
En viktig utgångspunkt i denna studie är att betrakta den fysiska bostaden, 
lika mycket som inredningen av den liksom livet i och kring den, som en 
diskursiv produkt tätt kopplad till samhälleliga ideologier. Hur vi ser på 
bostaden, hur vi pratar om den och väljer att förmedla berättelser om den är 
en del i skapandet av nya ideal kring bostaden. Enligt Fairclough måste dis-
kursanalysen kompletteras med en eller flera sociala teorier för att forskaren 
ska kunna föra ett resonemang kring hur diskurser får samhällelig betydelse. 

31.  Fairclough 1992, s. 92–93.
32.  Fairclough 1992, s. 102–103.
33.  Fairclough 1992, s. 128–129.
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Berättelserna om den öppna planlösningens bostad kommer därför också att 
diskuteras utifrån några olika socialteoretiska begrepp som har sin gemen-
samma nämnare i att de visar hur berättelserna om den öppna planlösningen 
medverkar till att skapa och upprätthålla maktrelationer av olika slag. 

Arkitekturteoretiker Kim Dovey menar att den byggda miljön ramar in 
vardagens platser genom att skapa och stänga in, och på så vis förmedlar, kon-
struerar och reproducerar maktrelationer. Den byggda miljön är skapad efter 
vissa intressen och speglar det specifika i kamper som rör exempelvis kön, 
klass, ras, kultur och ålder. Arkitektur ramar in, både bokstavligt och diskur-
sivt, menar han.34 Fokuseringen på just dessa maktförhållanden är centrala 
i mina analyser av berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. 
Detta perspektiv, där arkitekturen ses som en samhällelig funktion som har 
betydelse för konstruktion av olika ideal och inte som en enbart teknisk eller 
konstnärlig konstruktion, har varit en grundläggande utgångspunkt i mitt 
arbete. En viktig målsättning i denna studie är att diskutera hur berättelserna 
om den öppna bostadens arkitektur återger och reproducerar dessa maktför-
hållanden, och hur de därmed får betydelse för den ”fysiska” verkligheten. 

Ett likaså betydelsefullt begrepp i denna undersökning är klass. Utgångs-
punkten är att berättelserna om den öppna bostadens arkitektur grundar 
sig på tydliga föreställningar om tillhörighet och på livsstilsideal som kan 
härröras till en klassgemenskap. Den amerikanske urbanforskaren Richard 
Florida ser i boken The Rise of the Creative Class (2002) på klassbegreppet som 
att människor organiserar sig i sociala grupperingar baserat på ekonomiska 
funktioner och utifrån detta skapar sig sina sociala och kulturella preferenser, 
konsumtionsvanor och identiteter.35 Jag är intresserad av att diskutera och 
undersöka om ett gemensamt klassbegrepp kan användas på den grupp män-
niskor som kommer till tals i undersökningen, vilket begrepp det i så fall kan 
vara och hur ett sådant skulle kunna bidra till förståelsen av genomslaget av 
den öppna planlösningens arkitektur. 

En dimension av maktutövandet är skapandet av genusrelationer. Leslie 
Kanes Weisman beskriver i Discrimination by Design. A Feminist Critique of 

34.  Kim Dovey, Framing Places. Mediating Power in Built Form, 2 uppl., London/New York 
2008 (1999), s. 1–2.
35.  Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, Göteborg 2006 (2001), s. 102. 
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the Man-made Environment (1994) hur det är männens vilja och blick som 
har styrt utformningen av vår fysiska miljö. Hon menar att hemmet inrym-
mer en territoriell dikotomi, både symboliskt och spatialt. Man säger att ”a 
women’s place is at home” men också att ”a man’s home is his castle”. Männen 
bestämmer över hemmet och kvinnan underhåller det, menar Weisman.36 
Jag utgår från idén att rådande könsstrukturer i samhället har betydelse för 
den fysiska miljöns gestaltning, men också att den fysiska miljön i sig skapar 
och upprätthåller skillnader mellan könen, någonting som blir mycket påtag-
ligt i den öppna planlösningens arkitektur när köket, traditionellt kvinnans 
domän, ges en sådan synlig placering i bostaden. 

Två andra viktiga begrepp för att förstå hur berättelserna om den öppna 
planlösningens arkitektur ges sociala implikationer är	 livsstil och identitet. 
Här har sociologerna Antony Giddens och Erwin Goffman fått stå som de 
huvudsakliga förebilderna. I sin bok Modernity and Self-identity. Self and 
Society in the Late Modern Age (1991) gör Anthony Giddens sin definition 
av livsstil:

Livsstilar är rutiniserade praktiker, där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, 
handlingssätt och umgängesmiljöer. […] Alla dessa val (liksom större och djupare 
val) är inte bara beslut om hur man ska handla, utan också om vem man vill vara.37

Erving Goffman för en likande diskussion i boken The Presentaion of Self 
in Everyday Life (1959) där han hävdar att vi människor deltar i ett ständigt 
pågående skådespel där våra identiteter och personligheter iscensätts för att 
motsvara uppsatta normer inom det sammanhang vi rör oss.38 Detta reso-
nemang går att applicera på bostaden genom att visa att den är en viktig 
del i detta identitetsskapande. Hur bostaden ser ut, hur man pratar om den 
och var den är belägen har betydelse för hur man blir uppfattad av andra 
människor.

36.  Leslie Kanes Weisman, Discrimination by Design. A Feminist Critique of the Man-made 
Environment, Chicago 1994 (1992), s.86.
37.  Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna 
epoken, Göteborg 1999 (1991), s. 102. 
38.  Erving Goffman, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 4 uppl., 
Stockholm, 2004 (1959), s. 15. 
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Två teoretiska begrepp som likaså har en betydelsefull roll i studien och 
som har en mycket nära relation till de definitioner av livsstil och identitet 
som gavs ovan är konsumtion och status. Ekonomen Sofia Ulver-Sneistrup 
diskuterar i sin avhandling Status Spotting: a Consumer Cultural Exploration 
into Ordinary Status Consumption of ”Home” and Home Aesthetics (2008) 
dessa två begrepp tillsammans och i relation till just bostaden. Hon visar 
på en mångfacetterad betydelse av begreppet status, som rymmer såväl en 
strävan efter social tillhörighet, social makt och prestige i relation till andra 
människor. Detta är, menar hon, någonting människor strävar efter när de 
konsumerar olika varor till bostaden. Hon visar genom sin fältstudie att 
status är en betydelsefull dimension av hemrelaterad konsumtion, även om 
konsumenterna själva sällan erkänner detta.39 Jag är, med utgångspunkt i 
Ulver-Sneistrup resonemang om status, intresserad av att diskutera, dels hur 
den öppna planlösningens bostad ges betydelse genom konsumtion, dels hur 
människor definierar sig själva genom konsumtion och genom sin bostad.

Övriga begrepp och benämningar 
Centrala teoretiska begrepp i avhandlingen är således i första hand diskurs och 
berättelse, men också makt, klass, genus, livsstil, identitet, status och konsum-
tion. Utöver dessa förekommer ett antal andra uttryck och begrepp som likaså 
kan kräva sin precisering för att inte missförstås.

Jag använder berättelse/-r i bestämd form, singularis eller pluralis, för att 
beskriva de individuella utsagor om den öppna planlösningens arkitektur 
som utgör undersökningens material. Handlingen att berätta används för 
att beskriva ett sätt att förmedla sin egen berättelse, och detta utför både de 
intervjuade personerna och de journalister som skriver reportage om den 
öppna planlösningen. 

Jag har valt att genomgående använda begreppet bostad och inte ”hem” 
när jag beskriver en lägenhet eller ett hus med öppen planlösning. Dessa 
två begrepp brukar skiljas åt genom att bostaden får beskriva den materiella 
funktionen medan hemmet betecknar en känslomässig koppling. Bostads-
forskare Christina Redvall hävdar i Bostadens estetik: om relationen mellan 
39.  Sofia Ulver-Sneistrup, Status <spotting: A Consumer Cultural Exploration into Ordinary Status 
Consumption of ”Home” and Home Aesthetics, diss., Lunds universitet, Lund 2008, s. 4–5, 249.
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människa och bostad (1987) att bostaden enligt många förknippas med myn-
dighetsutövning och ses som ett torrt byråkratord. Hemmet står däremot för 
liv och den egna världen.40 Jan Eriksson, arkitekt och docent vid högskolan 
i Gävle, väljer i Bostadens värden (1993) att helt undvika begreppet hem på 
grund av dess värdeladdning och använder i stället bostad, som till skillnad 
från hem inte måste vara ett ”hem för någon”. Eriksson vill se bostaden 
som en artefakt hellre än ett fenomen skapad i någons huvud. 41 Jag har valt 
att använda begreppet bostad för att undvika just den mer känslomässiga 
dimension som ”hem” förknippas med. ”Hem” används däremot konsekvent 
i intervjuutskrifterna, varför jag ibland i min hänvisning till dessa även kan 
använda mig av ordet.

I avhandlingens titel gör jag det klart att denna studie handlar om arki-
tektur. Men vad som ska betraktas som arkitektur är, i likhet med frågan 
om vad som är konst, en omtvistad fråga. Nationalencyklopedin gör följande 
definition: 

arkitektu´r (för etymologi se arkitekt), byggnadskonst. Termen avser i vidsträckt 
betydelse allt mänskligt byggande, i mer avgränsad mening byggnader av särskild 
dignitet eller konstnärlig ambition.

Jag instämmer i den vida definitionen som innefattar allt mänskligt byg-
gande, men inte i den snävare betydelsen att det krävs vissa oklara konstnär-
liga kriterier för att klassa en byggnad som arkitektur. 

Jag har valt att använda mig av beteckningen stadsdel när jag beskriver 
Hammarby sjöstad, inte ”förort” eller ”förstad”, eftersom det är så området 
omnämns i de flesta sammanhang. Det finns emellertid en diskussion om 
Hammarby sjöstad ska betraktas som en förort eller som en del av staden. 
I Arkitektur med tema Hammarby sjöstad (2010) skriver Moa Tunström i 
artikeln ”Ditt namn ska vara stad” hur valet att ta med ”stad” i namnet 
aktivt kopplar ihop Hammarby sjöstad med de positiva värden som laddas i 
detta begrepp, exempelvis ”modern”, ”kreativ”, ”socialt liv” och ”miljövän-

40.  Christina Redvall, Bostadens estetik: om relationen mellan människa och bostad, Göteborg 
1987, s. 10.
41.  Jan Eriksson, Bostadens värden, Statens institut för byggnadsforskning, Rapport SB:54, 
Gävle 1993, s. 18.
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lig”. Samtidigt markeras också en distans till förorten som får stå som en 
representant för de omvända värdena, menar hon.42 

Jag skriver ibland om öppna bostäder eller öppna samband och syftar då 
på en bostad med öppen planlösning. Likaså används också begreppen kök 
och vardagsrum, inte för att beteckna avgränsade områden i bostaden utan 
för att beskriva specifika funktioner. 

Metod, material och avgränsningar
Metod 

Denna avhandling är en studie av samtidshistoria, det vill säga av skeenden 
som till stor del äger rum här och nu, eller i en nyss förfluten tid. Detta inne-
bär särskilda förhållningssätt när det gäller insamlande och val av material. 
En traditionell konstvetenskaplig metod, som exempelvis en genomgång och 
analys av arkivmaterial, fyller ingen större uppgift i denna undersökning. 
Min arbetsmetod grundar sig i stället på ett etnografiskt synsätt som i korthet 
innebär att jag utfört intervjuer i en naturlig miljö där sammanhanget tillåts 
påverka och blir till en del av materialet, och där människors egna ord och 
uttryck ligger till grund för mina tolkningar. Intervjuerna har genomförts på 
vad som ibland kallas ett ”halvstrukturerat” sätt, vilket innebär att jag har låtit 
informanterna prata fritt kring ett antal av mig formulerade frågor.43 Ibland 
har frågeordningen följts till punkt och pricka, men ibland har samtalet tagit 
helt andra riktningar. Ambitionen har dock varit att samtala kring mina 
frågor någon gång under intervjun. Informanterna har ställts inför delvis 
olika frågesällningar beroende på i vilken position de intervjuas.44 Vid inter-
vjutilllfället fick också den intervjuade en text med en kort beskrivning av 
studiens mål och metod för att kunna ta ställning till sin egen medverkan. 
Jag har inte varit intresserad att leta reda på nya berättelser om den öppna 
bostadens arkitektur, utan av att fånga upp de som redan existerar och flore-
rar i samhället. Därför hoppas jag att jag, även ur ett begränsat studiematerial, 
ska kunna dra också mer generella slutsatser om berättelsernas innnehåll, 
förmedling och normaskapande funktion.
42.  Moa Tunström, ”Ditt namn ska vara stad”, Arkitektur nr 5 (2010), 44–45, s. 44–45. 
43.  Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997, s. 32. 
44.  Listan med frågor bifogas i slutet av boken. 



27

Den etnografiskt inriktade metoden är en arbetsmetod där jag som 
forskare aktivt deltar i skapandet av mitt eget källmaterial vilket innebär 
vissa viktiga överväganden. Framför allt handlar det om att vara medveten 
om att jag i min roll som forskare påverkar de människor jag möter. Jag är 
med mina frågor med och styr samtalet i en viss riktning som grundar sig 
på mina önskemål. Etnolog Eva Fägerborg menar att en intervju inte kan 
ses som en enhetlig källkategori, utan som en gemensam konstruktion som 
är resultatet av ett samspel mellan forskaren och informanten.45 Resultatet 
påverkas av själva intervjusituationen, var man befinner sig och vilka de 
inblandade personerna är, där faktorer som ålder, kön och klass spelar in. 
Men det handlar också om att jag själv befinner mig mycket nära mitt eget 
studiematerial, eftersom jag själv är medskapare till det, och därför måste 
försöka att åstadkomma en viss distans mellan mig själv och det jag studerar. 

Intervjuerna har utförts i de boendes egna bostäder i Hammarby sjöstad, 
och på arbetsplatsen för dem som intervjuades i sin profession. Samtalen 
spelades in digitalt och deras längd varierar mellan cirka 20 och 90 minuter. 
Jag har träffat mina informanter vid endast ett tillfälle vardera och har aktivt 
valt bort att göra några längre observationer i vardagsmiljö som skulle inne-
bära mer ingående betraktelser och analyser. Detta val grundar sig i att jag 
är intresserad just av berättelser om hur bostaden fungerar och används, inte 
hur den verkligen gör det i vardagen eller hur det faktiska planerings- och rit-
ningsarbetet går till. Intervjuerna har först grovtranskriberats för att skapa en 
överblick över samtalet och sedan har de transkriberats på detaljnivå. Under 
det att intervjuerna skrivs ned har mycket av det tankearbete som sedan ligger 
till grund för analyserna skett. Själva transkribtionen måste därför ses som 
en analyssituation snarare än ett hantverk. Utskriften blir en konstruktion 
av det inspelade samtalet där jag som forskare väljer ut vad som anses viktigt 
att skriva ned och vad som ska väljas bort eller förenklas.46 Eftersom mitt 
intresse främst ligger hos innehållet i det sagda har jag inte intresserat mig för 
det rent lingvistiska såsom språkliga nyanser och grammatiska egenheter. Det 
handlar alltså inte om en så kallad etnopoetisk transkription, det vill säga en 

45.  Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fält-
arbete, Lund 1999, s. 59.
46.  Kvale 1997, s. 149–150.
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avskrift som tar hänsyn till sådana faktorer som tonläge, pauser eller dialekt, 
utan om en mer ordagrann transkription.47 Enligt den kvalitativa innehålls-
analysens metod beskriven ovan har jag sammanställt texterna och penetrerat 
dem noggrant och markerat ut olika återkommande ämnen. Dessa har jag 
sedan sammanfört i större övergripande teman som har utgjort grunden för 
undersökningens disposition och som analyserats efter Faircloughs tredelade 
diskursanalys. De citat som används har valts ut för att på ett klargörande 
sätt poängtera och lyfta fram innehållet i det tema som diskuteras i respektive 
kapitel och för att visa upp hur diskurserna kring den öppna planlösningens 
bostad ser ut. Språket i de valda citaten har, i de fall det ansetts behövligt, 
gjorts mer lättläst än originalet.

Byggherrar och arkitekter har haft möjlighet, i de fall de själva efterfrågat 
detta, att läsa igenom min intervjuutskrift av vårt samtal och komma med 
synpunkter på denna. Detta har gjort att vissa samtal korrigerats i efterhand 
med avseende på särskilda formuleringar och faktainnehåll. Denna möjlighet 
har inte givits till de boende på grund av att de inte representerar något före-
tag utan bara sig själva. Eftersom jag inte heller fokuserat på det grammatiska 
och språkliga, utan på innehållet, har jag inte sett dessa korrigeringar som 
något större problem. 

Material
De berättelser som studeras kan inrangeras i två huvudsakliga material-
kategorier. Den första utgörs av de intervjuer som genomförts med byggherrar 
och arkitekter som varit ansvariga för delar av bostadsbyggandet i Hammarby 
sjöstad samt med personer bosatta i några av stadsdelens lägenheter. Den 
andra materialkategorin inrymmer reportage ur svenska inredningstidningar 
vilka behandlar bostäder med någon form av öppen planlösning. Referens-
material rörande den öppna planlösningen i svenskt 2000-tal har samlats in 
kontinuerligt under arbetet och kommer från olika källor, i huvudsak från 
svensk media, och består av bostadsannonser, reklamfilmer, artiklar, krönikor 
och tv-program om bostäder och inredning. Det historiska referensmaterialet 
består till största delen av översiktsverk och artiklar. 

47.  Fägerborg 1999, s. 69.
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Vid bygget av Hammarby sjöstad hade fram till avhandlingsarbetets start-
datum i januari 2008 drygt 25 byggföretag av olika storlek varit inblandade.48 
Av dessa har jag i denna studie valt att närmare kontakta fyra stycken. Genom 
att göra intervjuer med ansvariga personer på respektive företag har jag givit 
dem möjlighet att berätta om sina och företagets tankar kring valet att bygga 
just öppna planlösningar. De byggföretag jag valt ut är Svenska Bostäder, 
HSB, Familjebostäder och NCC, vilka alla har ansvarat för flera projekt i 
Hammarby sjöstad med bostäder i olika upplåtelseformer. Svenska Bostäder 
har byggt hyresrätter och studentbostäder, HSB bostadsrätter, Familjebostä-
der hyresrätter och kooperativa hyresrätter, och NCC bostadsrätter. Både 
Familjebostäder och Svenska Bostäder är del av den kommunalägda allmän-
nyttan. Alla fyra företagen har samarbetat med olika arkitekter och arkitekt-
kontor i sina projekt i stadsdelen, vilket var ett kriterium för valet. Ett annat 
kriterium var att få en blandning mellan offentliga och privata bostadsbolag. 
Jag har samtalat med Bo Vetterud på Svenska Bostäder, Anders Borg från 
Familjebostäder, Tomas Sandstedt, NCC, och Hans-Olov Rådelöv på HSB.

Vid avhandlingsarbetets start hade ett 30-tal arkitektkontor varit aktiva i 
Hammarby sjöstad.49 Arkitekterna kommer vanligtvis in i projektet genom 
att anlitas av olika byggherrar. De kan finnas med i processen redan från pla-
neringsstadiet, antingen via ett byggföretag eller som fristående experter. De 
arkitekter som här kommer till tals har alla ritat flera projekt i stadsdelen och 
har alla också samarbetat med fler än en byggherre. Några har dessutom varit 
med vid utformandet av detaljplanerna. De arkitekter jag har samtalat med 
är Mats Egelius, partner på White arkitekter, Annette Lindberg på Lindberg 
Stenberg arkitekter, Peter Erséus från Erséus arkitekter AB samt Torbjörn 
Almqvist på AIX arkitekter. Alla fyra befinner sig ungefär i samma ålderska-
tegori, 50-plus, men min ambition har inte varit att försöka göra en jämn 
fördelning gällande ålder och kön, utan snarare att spegla det förhållande 
som varit för handen vid uppförandet av Hammarby sjöstad, nämligen att 
det har varit betydligt fler manliga arkitekter inblandande liksom avsevärt fler 

48.  Enligt informationen i Petter Eklund och Katarina Juvander (red.), Sjöstaden. Hammar-
by sjöstad: gatorna, husen, panorama, historien, framtiden, 2 uppl., Stockholm 2006 (2005).
49.  Enligt information om byggprojekten i Eklund och Juvander 2006.
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i åldersspannet över 50 än i det yngre. Etablerade byggherrar och arkitekter 
dominerar i Hammarby sjöstad.50

Utöver arkitekter och byggherrar, vilka jag ibland för att sammanfatta 
kallar bostadsbyggarna, har jag träffat människor i Hammarby sjöstad som 
bebor en bostad med öppen planlösning för att samtala kring deras syn på sin 
egen bostad. Jag har gjort totalt tolv intervjuer, åtta stycken med en ensam 
person och fyra stycken med par. Åldersmässigt befinner sig dessa personer 
i spannet 25 till 70 år, med tyngdpunkten på personer mellan 30 och 40 
år. En etniskt svensk bakgrund dominerar helt hos informanterna och är 
alla väletablerade både ekonomiskt och socialt. De besökta lägenheternas 
storlekar varierar mellan tvåor på runt 50 kvadratmeter till femmor på strax 
över 100 kvadratmeter. I min undersökning är de mindre lägenheterna dock 
betydligt mer välrepresenterade än de större.

Urvalet har skett enligt en kontaktbaserad princip. En intervju har ofta 
lett till en annan och jag har utnyttjat mitt kontaktnät för att få mötena till 
stånd. Detta är förstås en urvalsprincip som kan ifrågasättas och diskuteras, 
men eftersom jag inte är mer intresserad av någon viss boendes historia än 
någon annans, har denna princip fungerat väl för syftet. För att skapa en 
större bredd i intervjumaterialet har jag emellertid försökt få en någorlunda 
spridning i ålder och familjeförhållanden hos informanterna. Boende såväl 
i hyres- som i bostadsrätter är representerade. Intervjuerna har skett hemma 
hos respektive informant för att underlätta samtalet om bostaden. De boende 
har av integritetsskäl anonymiserats här. Det är deras berättelser som ska 
stå i fokus, inte deras person. De personer som å andra sidan intervjuats i 
egenskap av sin profession, det vill säga byggherrar och arkitekter, har jag 
valt att namnge just därför att de är representaner för någonting utöver sig 
själva. Etnolog Lena Martinsson gör en liknande uppdelning i sin bok Jakten 
på konsensus. Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag. Hon motiverar 
det med att integritetsskyddet är mer angeläget att värna om för dem som 
intervjuas som privatpersoner än för dem som representerar ett företag.51 Jag 
har valt att inte hänvisa till intervjuerna i avhandlingens fotnoter. I stället 

50.  Se bifogad lista över byggprojekt i Hammarby sjöstad. 
51.  Lena Martinsson, Jakten på konsensus. Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag, 
Malmö 2006, s. 9–10. 
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finns en förteckning över alla intervjuer samt en beskrivning av intervjusi-
tuationen i en bilaga.

Sex olika tidskrifter har valts ut med två nummer vardera, ett från våren 
2009 och ett från hösten 2009. Sköna hem (upplaga 93 400 ex), Elle interiör 
(55 600) Plaza interiör (34 900) är de tre av de mest sålda magasinen i Sverige 
varför dessa blev mina första val. Utöver dessa har jag studerat tre tidningar, 
Allt om kök och bad (upplaga ej mätt), Vårt nya hem (20 500) och Vårt nya 
kök (16 500) för att även täcka in nyare mer okända magasin samt tidningar 
med specialinriktning på kök. I samtliga tidningar varvas kortare artiklar om 
inredning med shoppingtips, hemma hos-reportage och annonser. Enbart 
reportage som behandlar en öppen bostad har dock tagits med och analyse-
rats, men då både den skrivna texten och bildmaterialet. Av det totala antalet 
reportage i dessa tidskriftsnummer, vilket uppgår till runt 40 stycken, fokuse-
rar 14 på en bostad med öppna samband. I undersökningen används bilderna 
från de studerade reportagen genomgående som exempel på de texter som 
bygger upp diskursen och som medverkar, både i sin egen rätt och tillsam-
mans med omgivande skriven text, till att skapa berättelser om den öppna 
planlösningens arkitektur. Urvalet av bilder som tryckts i avhandlingen är 
baserat på de bilder jag har fått tillgång till och tillåtelse att använda av de 
representerade fotograferna. De återges i textmarginalen i anslutning till de 
textpartier där de analyseras som små svart-vita versioner. I slutet återfinns 
en bilaga där bilderna är tryckta i större format samt i färg. Samma bild kan 
förekomma vid flera tillfällen i boken, då de analyseras utifrån olika aspekter. 
Övrigt material i tidningarna har använts för att fördjupa diskussionen om 
den öppna planlösningen idag. 

Materialet består allt som allt av fyra intervjuer med byggherrar, fyra 
intervjuer med arkitekter, tolv intervjuer med boende samt 14 reportage. 
Valet att studera inredningstidningar på samma premisser som intervjuma-
terial är gjort för att visa hur berättelser sprids och representeras på många 
ställen i samhället. Referensmaterialet, både det samtida och det historiska, 
har ett dubbelt användningsområde i och med att det kan begagnas både som 
rena faktakällor och som exempel på diskursinstanser. Denna dubbelhet är 
inte alltid lätt att hantera, men viktig att ta tillvara. Jag försöker genomgående 
vara tydlig med vilken roll materialet spelar i olika sammanhang. 
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Avgränsningar 
En öppen planlösning i bostadsarkitekturen innebär i den tolkning som 
begagnas här, en avsaknad av stängbara dörrar mellan i första hand de båda 
rumsfunktionerna vardagsrum och kök. Det finns många variationer på en 
öppen planlösning, både den med det helt gemensamma rummet där köket 
utgör ena långsidan (bild 1), den med en tydligare L-form där köket finns 
i ena änden av rummet (bild 2), eller den version där höga köksskåp delvis 
skapar en skärm mot vardagsrum och matplats (bild 3). Bild 1 visar också hur 
en möjlig avgränsning av den öppna ytan är markerad på planritningen. Det 
finns också, framför allt i större lägenheter och villor, versioner med öppna 
samband mellan våningsplanen. Vanligt förekommande är att matplatsen 
ligger i anslutning till själva köksdelen som en skyddande zon mellan den 
del som utgör vardagsrummet och den del som utgör köket. I mitt material 
gör jag emellertid ingen skillnad på dessa olika typer av planer, utan har 
valt att fokusera på bostäder som har någon form av öppet samband mel-

Bild 1
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Bild 2

Bild 3
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lan vardagsrum och kök. Bostäder som utformas med öppna planlösningar 
utrustas också i de flesta fall med stora fönsterytor som öppnar upp bostaden 
även utåt, mot omgivningen (bild 4). Öppenheten finns således på två nivåer: 
inom bostaden och ut mot omgivningen. Jag har intresserat mig för båda. 

I denna avhandling fokuserar jag på den öppna planlösningen i nypro-
ducerade flerbostadshus, alltså i lägenheter. Detta beror dels på att öppna 
samband funnits längre och i större utsträckning i svensk villaarkitektur, dels 
på att lägenhetens ofta mer begränsade storlek och färre antal rum gör att den 
öppna planlösningen får en helt annan inverkan på bostadens totala utform-
ning. Anledningen till att jag valt att studera nyproduktion i första hand, och 
inte till exempel stenstadens ombyggda sekelskiftsvåningar, är helt enkelt att 
det försiggått en stor nyproduktion de senaste tio åren, något som fått stor 
uppmärksamhet i media och också resulterat i en rad boutställningar, till 
exempel ovan nämnda H99, Bo01 och BoStad02. Den öppna planlösningen 
i villaarkitekturen och i ombyggda äldre bostäder är emellertid av lika stor 
betydelse för innehållet och skapandet av berättelserna om den öppna plan-
lösningens arkitektur. De bostäder som visas upp i inredningsmagasinen, 
och som figurerar i denna avhandling består av den anledningen både av 
nyproduktion och ombyggda bostäder. 

För att avgränsa mig har jag valt att utgå från ett tydligt definierat bostads-
område i mitt materialinsamlande. I fokus står alltså stadsdelen Hammarby 
sjöstad, placerat mitt emellan Stockholms innerstad och närförort, med ena 
benet på Södermalm och det andra på kanten till Nackareservatet och Sickla 
köpkvarter. Valet härrör från att stadsdelen sedan invigningen har fått stå 
som ideal för 2000-talets bostadsbyggande. Detta gäller både planeringen 
av stadsplanen såväl som miljösatsningen och utformningen av bostäderna. 
Hammarby sjöstad är ett av de första områdena i Sverige med så kallad water-
front housing där man använder vattennära områden i staden, ofta gamla 
industrikvarter, för att bygga påkostade bostäder. Liknande områden, ofta 
benämnda just sjöstad, har uppstått i kölvattnet av Hammarby sjöstad, där 
läget vid vattnet utgör utgångspunkten för arkitekturen.52 Öppna planlös-

52.  Några exempel på sjöstäder som uppstått de senaste åren är Glasberga sjöstad (Södertälje), 
Gertrudsviks sjöstad (Västervik), Limhamns sjöstad, Väsby sjöstad, Luleå sjöstad, Falu sjöstad, 
Kalmar sjöstad, Ljungfrusund sjöstad (Ekerö), Sandnäset sjöstad (Krokom). Detta är resultatet 
av en sökning på ”sjöstad” på Google, 13/6 2011).

Bild 4
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ningar och stora fönsterytor är den genomgående arkitektoniska formen i 
dessa områden.53 Eftersom jag främst är intresserad av att studera berättelser 
om bostäder, hur bostaden framställs i tal, text och bild, eller i materiell form, 
framstår kartläggningen av ett specifikt område som mer överkomligt än en 
jämförande studie mellan flera olika bostadsområden. 

Källmaterialet, det vill säga intervjuer och tidningsmaterial, är insamlat 
under 2008 och 2009. För sekundärmaterial om Hammarby sjöstad sträcker 
sig fokus bakåt till tiden för de första planerna för området på 1980-talet och 
fram till avhandlingsskrivandets slutfas, hösten 2011. Eftersom det är berät-
telser om den öppna planlösningen snarare än om den faktiska utformningen 
av bostaden som har intresserat mig, har jag valt att inte göra en metodisk 
historisk genomgång av idéerna bakom bostäder med öppen planlösning. 
Utgångpunkten är hur den öppna planlösningen framställs idag. Däremot 
har jag intresserat mig för hur det historiskt har berättats om den öppna 
bostaden, något som jag har använt mig av för att diskutera berättelserna av 
idag. 

Forskningsfält 
Mitt forskningsfält befinner sig i ett tvärvetenskapligt landskap där influen-
serna är många och blandningen av synsätt är ett viktigt redskap. Forskning 
som jag förhåller mig till har genomförts inom ämnesområden som konst-
vetenskap, etnologi, sociologi, nationalekonomi och arkitekturhistoria och 
rör såväl frågor om bostaden, arkitektur och stadsplanering, som metod och 
teori. Förankringen i den konstvetenskapliga forskningen är dock en viktig 
utgångspunkt. 

Bostaden med öppen planlösning, såsom den definieras och diskute-
ras här är en relativt ny företeelse, och forskning som berör denna fråga 
är av naturliga skäl därför mycket begränsad. En kort historisk genomgång 
av bostadsplanernas framväxt, där den öppna planlösningen får ett visst 
utrymme har exempelvis sammanställts av arkitekterna och forskarna Ola 
Nylander och Kjell Forshed i Bostadens omätbara värden (2003) och i Nylan-

53.  Hela området beräknas, när det är färdigbyggt, rymma runt 25 000 människor i 11 000 
lägenheter. I Hammarby sjöstad är ungefär 54 % av bostäderna bostadsrätter, resten är hyresrät-
ter. Se http://www.hammarbysjostad.se/ (26/8 2011).
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ders avhandling Bostaden som arkitektur (1998).54 Dessa studier har varit 
värdefulla för att få en överblick av bostadsplanernas förändring över tid och 
när den öppna planlösningen blev en vanligt förekommande plan, men har 
givit mindre gällande bostadsplaneringens förankring i en vidare samhälle lig 
kontext. Ovan nämnda Jan Eriksson reflekterar över genomslaget av öppen 
planlösning i bostadsarkitekturen i ett kapitel i antologin Bostaden och kun-
skapen (2006).55 Han hävdar bland annat att ekonomiska vinster varit de 
främsta orsakerna till den öppna planlösningens genomslag. Samma åsikter 
framför han i ”Bostaden som kunskapsobjekt” i Arkitekturmuseets årsbok 
Hem i förvandling från 2000.56 Där diskuterar också Eva Björklund planlös-
ningarnas förändring under 1900-talet. I avsnittet ”Allrum eller salong. Folk 
och herrskap i den svenska bostadens utveckling” skriver hon bland annat 
om den öppna planlösningens utformning och genomslag.57 Hon diskuterar 
hur argumenten för öppnare samband har varierat över åren och hur de 
delvis kopplats till föreställningar om olika livsstilar. Alla dessa nyss nämnda 
författare är i grunden utbildade arkitekter och intresserar sig för den öppna 
planlösningen i första hand som en gestaltningsfråga. Björklund diskuterar 
visserligen i större utsträckning för livet i bostaden, men min ambition är att 
också placera in den öppna planlösningens arkitektur i ett vidare samhälleligt 
sammanhang för att kunna diskutera hur idéer om den uppkommer och 
sprids.

I internationell, och då framför allt anglosaxisk forskning har den öppna 
planlösningen som ett samhälleligt fenomen fått något mer uppmärksamhet 
än i Sverige. Till exempel skriver redan nämnda australiensiske konstvetaren 
Kim Dovey i Framing Places. Mediating Power in Built Form (1999) några 
rader om den öppna planlösningens framväxt under sent 1900-tal, när han 
diskuterar hur det sedan slutet av 1900-talet skett en uppblandning mellan 

54.  Ola Nylander och Kjell Forshed, Bostadens omätbara värden, Stockholm 2003.
55.  Nylander 1998.
56.  Jan Eriksson, ”Vad vet vi och vad behöver vi veta?”, i Tommy Berger m.fl. (red.), Bostaden 
och kunskapen, Klippan 2007; Jan Eriksson, ”Bostaden som kunskapsobjekt”; Christina Eng-
fors (red.), Hem i förvandling, Stockholm 2000.
57.  Eva Björklund, ”Allrum eller salong. Folk och herrskap i den svenska bostadens utveck-
ling”, i Christina Engfors (red.), Hem i förvandling, Stockholm 2000.
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privata och offentliga delar i bostaden.58 Han har en intressant och användbar 
ingång där fokus ligger på hur arkitektur medverkar till att både skapa och 
upprätthålla maktrelationer av olika slag, och där de upplösta sambanden får 
utgöra ett exempel på hur maktgränser i bostaden förskjuts. Denna diskus-
sion, liksom den som sociolog Sharon Zukin för i boken Loft Living: Culture 
and Capital in Urban Change (1982) där hon studerar genomslaget av så 
kallad loft living i New York på 1970-talet, har varit viktiga för min förståelse 
av hur bostaden både bidrar till och underbygger olika sociala beteenden, 
även om de behandlar andra delar av världen och delvis en annan tid.59 Zukin 
konstaterar att en öppen planlösning med ett kökscentrerat liv var en av 
hörnstenarna i loftbostaden och att det var just upplösningen mellan det 
privata och det mer offentliga som var grunden till att en ny livsstil skapades 
kring dessa bostäder. 

Forskning generellt om bostäder finns såväl inom konstvetenskapen som 
inom mer socialt eller tekniskt inriktade ämnesområden. Jag betraktar bosta-
den som en fysisk plats där människor lever, omgärdat av vissa normer och 
ideal om hur man bäst lever sitt liv. Detta inkluderar både frågor om utform-
ning, tekniska krav och sociala förutsättningar. Inom konstvetenskapen finns 
en tradition av en mer sociologiskt inriktad bostads- och arkitekturforskning, 
där Gregor Paulsson är en tidig förgrundsgestalt. I trebandsverket Svensk stad 
(1950–1953), som han skrev tillsammans med en stor stab av medarbetare, 
utvecklar han tankegångar om sociala frågors betydelse för bostads- och 
stadsutformning och tar ett helhetsgrepp om den svenska stadens utveckling 
och stadslivet under 1800-talet.60 Birgit Gejvalls avhandling 1800-talets stock-
holmsbostad: en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen 
(1954) är ytterligare ett tidigt exempel på en bostadsforskning med inriktning 
på boendesvanor och användning av staden och bostaden.61 Denna avhand-
ling har haft betydelse för min förståelse av det sena 1800-talets bostäder där 

58.  Dovey 1998.
59.  Sharon Zukin, Loft Living: Culture and Capital in Urban Change, New York 1989 (1982).
60.  Gregor Paulsson (red.), Svensk stad, Stockholm 1950–1953: del 1, Liv och stil i svenska 
städer under 1800-talet; del 2, Från bruksby till trädgårdsstad; del 3, Stockholm 1953. 
61.  Birgit Gejvalls 1800-talets stockholmsbostad: en studie över den borgerliga bostadens planlös-
ning i hyreshusen, diss. Stockholms universitet, Stockholm 1954.



38

en uppdelning i offentliga och privata delar liksom i kvinnliga och manliga 
delar var en viktig utgångspunkt vid planläggandet av bostaden. På senare år 
har emellertid bostaden inte givits nämnvärt mycket uppmärksamhet i den 
konstvetenskapliga forskningen. I stället har andra arkitektoniska uppgifter 
studerats, som till exempel begravningsplatser, stadsplanering, kärnkraftverk, 
turistanläggningar och trädgårdar.

Det finns en stark forskningstradition om bostadsarkitektur som jag som 
bostadsforskare idag bör förhålla mig till, och som handlar om 1900-talets 
bostadsbyggande och skapandet av folkhemmet. Bland dessa finns till exempel 
konstvetare Eva Eriksson som i sin avhandling Mellan tradition och moderni-
tet: arkitektur och arkitekturdebatt 1900–1930 (2000) beskriver hur arkitektu-
ren förändrades i Sverige under 1900-talets första år där bostadsbyggandet ges 
en betydelsefull plats.62 Arkitekt och arkitekturhistoriker Eva Rudberg gör i 
Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden (1992) en genomgång 
av bostadsbyggandet på 1940- och 1950-talen och beskriver det arbete som låg 
bakom idéerna om ”den goda bostaden”.63 Denna forskningstradition, där 
fokus ligger på olika byggnadsuppgifter, arkitekturens utveckling och gestalt-
ning, utgör idag en viktig kunskapsbas, inte minst för en förståelse för vilka 
bostadsfrågor som den arkitekturhistoriska forskningen intresserat sig för, 
men också för att studera hur synen på bostaden har förändrats de senaste 30 
åren. Jag ställer mig dock tveksam till den beskrivning av svenskt bostadsbyg-
gande som en enkelsidig framgångssaga som dessa författare många gånger 
företräder. Synen på folkhemmets bostadsbyggande har dock på senare år 
nyanserats av flera forskare. En nykommen antologi har haft särskilt stor 
betydelse för min egen forskning, nämligen Swedish Modernism: Architecture, 
Consumption and the Welfare State (2010).64 Helena Mattson och Sven-Olov 
Wallenstein för som redaktörer för antologin bland annat en diskussion om 
bostaden och inredningen av denna som redskap i strävan efter ett modernt 
samhälle, därmed hur arkitektur kan vara ett samhälleligt maktmedel. Trots 
fokus på en annan tid har denna antologi varit till stor nytta i mina egna 
62.  Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: arkitektur och arkitekturdebatt 1900–1930, 
diss., Stockholms universitet, Stockholm 2000. 
63.  Eva Rudberg, Folkhemmets byggande: under mellan- och efterkrigstiden, Stockholm 1992.
64.  Helena Mattson och Sven-Olov Wallenstein (red.), Swedish Modernism: Architecture, 
Consumption and the Welfare State, London 2010.
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diskussioner om hur arkitektur måste ses som skapare och upprätthållare av 
olika samhällsnormer. 

I två nyutkomna avhandlingar skrivna av ekonomer, diskuteras hur olika 
värden skapas kring bostaden: Maria Fuentes, Att göra hem. En studie av unga 
mäns boende och konsumtion på 2000-talet (2011) och Sofie Ulver-Sneistrups 
Status Spotting: A Consumer Cultural Exploration Into Ordinary Status Con-
sumption of ”Home” and Home Aesthetics (2008), är båda studier av bostads-
relaterad konsumtion och diskuterar utifrån olika aspekter hur hem och 
status skapas genom att konsumeras.65 Dessa avhandlingar har tillsammans 
bidragit till att fördjupa min förståelse för de processer som ligger bakom 
människors val och konsumtion av inredning. I Fuentes avhandling saknas 
dock en diskussion om klass och genus, vilket jag anser vara nödvändiga 
aspekter att beakta när bostadskonsumtion studeras. Båda bygger dessutom 
på intervjuer i hemmiljö, vilket även gör dem till viktiga referensverk gällande 
metod och material. 

Avhandlingens undersökning kretsar som sagt kring Hammarby sjöstad. 
För att vara en relativt ung stadsdel är Hammarby sjöstad redan väl under-
sökt och omskrivet i många sammanhang. Framför allt har miljöprofilen 
varit av intresse för forskning. Nyligen kom emellertid konstvetare Oskar 
Nordells mastersuppsats ”Ordning och variation. Stadsbyggnad och diskurs 
i Stockholm, utifrån exemplen Hammarby sjöstad och Lövholmen” (2011) 
där han med hjälp av stadsdelarna Hammarby sjöstad och Lövholmen, båda i 
Stockholm, diskuterar de processer som styr gestaltningen av staden och reser 
frågan vad en stad egentligen är.66 Värt att nämnas i sammanhanget är också 
det pågående forskningsprojektet Modellstaden: Gemenskap och hållbarhet i 
Hammarby sjöstad, där Lissa Nordin och Mark Graham från Genusveten-
skapliga institutionen vid Stockholms universitet genom en etnografisk 
studie undersöker hur idéer om gemenskap hänger samman med frågor om 
hållbart leverne.

Stadsplanering och urbanforskning är således två forskningsområden 

65.  Maria Fuentes, Att göra hem. En studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet, 
diss., Göteborgs universitet, Göteborg 2011 och Ulver-Sneistrup, 2008.
66.  Oskar Nordell, ”Ordning och variation. Stadsbyggnad och diskurs i Stockholm, utifrån 
exemplen Hammarby sjöstad och Lövholmen”, mastersuppsats, Uppsala universitet 2011.
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som tangeras i undersökningen. I antologin Bor vi i samma stad? Om stads-
utveckling, mångfald och rättvisa (2005) diskuteras frågor om segregation 
och gentrifiering, resonemang som haft en stor betydelse för tankar om för 
vem och av vem idealen kring den öppna planlösningens bostad skapas.67 
En av redaktörernas, Moa Tunströms, avhandling På spaning efter den goda 
staden (2009) har haft betydelse för min förståelse av hur man kan diskutera 
planeringen av staden och rådande stadsideal utifrån diskursteoretiska syn-
vinklar.68 Antologin Storstadens omvandlingar: Postindustrialism, globalisering 
och migration. Göteborg och Malmö (2006) och då framför allt André Jansons 
kapitel om Bo01 i Malmö, har bidragit till en fördjupad förståelse för de 
mekanismer som skapar staden och hur specifika livsstilar uppstår kring 
bostaden.69

Tunströms avhandling är inte den enda att anlägga ett diskursteoretiskt 
perspektiv på bebyggd miljö. Diskursanalys har på senare år även fått fäste 
inom den konstvetenskapliga forskningen. Stina Hagelqvist och Katrin Sten 
Holmqvist har i sina respektive avhandlingar – Arkitekttävlingen som föreställ-
ning: den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella 
villkor under 1900-talets första hälft (2010) och Campus Sundsvall: att bygga 
symbolvärden (2008) – använt diskursanalysen som en teoretisk och metodo-
logisk ingång till sina studier av arkitektur.70 Fredrik Krohn Andersson har i 
sin nyligen publicerade avhandling Kärnkraftverkets poetik (2012) konsekvent 
använt Faircloughs tredelade modell och samtidigt kombinerat denna med 
en narrativitetsmodell.71 Hans forskning har varit av stor betydelse för min 

67.  Ola Broms Wessel, Moa Tunström och Karin Bradley (red.), Bor vi i samma stad? Om 
stadsutveckling, mångfald och rättvisa, Stockholm 2005. 
68.  Moa Tunström, På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i 
svensk stadsbyggnadsdiskussion, diss., Örebro universitet, Örebro 2009.
69.  André Jansson, ”Den föreställda staden? Produktionen av Bo01. Framtidsstaden som 
socialt och imaginärt rum.”, i Ove Sernhede och Thomas Johansson (red.), Storstadens omvand-
lingar: Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö, Göteborg 2006. 
70.  Stina Hagelqvist, Arkitekttävlingen som föreställning: den svenska arkitekttävlingens 
ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft, diss., 
Stockholms universitet, Stockholm 2010); Katrin Sten Holmqvist, Campus Sundsvall: att 
bygga symbolvärden diss., Umeå universitet, Umeå 2008. 
71.  Fredrik Krohn Andersson, Kärnkraftverkets poetik: begreppsliggöranden av svenska 
kärnkraftverk 1965–1973, diss., Stockholms universitet, Stockholm 2012.
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egen förståelse av både berättelse- och diskursbegreppet och fungerat som en 
viktig referensram för studiet av arkitektur. Utanför Sverige diskuterar bland 
andra den redan flera gånger nämnda Dovey i Framing Places likaså arkitek-
tur utifrån ett diskursteoretiskt synsätt. När det gäller berättelseperspektiv 
med avseende på arkitektur inom den konstvetenskapliga forskningen har 
förutom Krohn Anderssons också Per Strömbergs avhandling Upplevelse-
industrins turistmiljöer: visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 
1985–2005 (2007) varit en studie som jag ständigt återkommit till i mitt 
arbete.72 Den har funnits med redan från ett mycket tidigt skede och har 
varit en givande källa till såväl frågor om metod och material som teoretiskt 
synsätt. Framför allt har Strömbergs etnografiska inriktning och angreppsätt 
på studiet av bebyggd miljö varit förebildligt i mitt eget arbete. 

Disposition 
Avhandlingen innehåller förutom inledning och avslutning tre empiriska 
kapitel samt en engelsk sammanfattning. I de tre huvudkapitlen utvecklar jag 
olika teman hos berättelserna om den öppna bostaden, vilka utkristalliserats 
vid genomgången av berättelserna. Dessa är bostaden som social katalysator, 
den öppna planlösningens hjärta samt den öppna bostaden som scen. Andra 
teman hade förstås varit möjliga, som till exempel en tydligare fokusering 
på konsumtion eller renovering, men jag har ansett de tre studerade temana 
vara de mest intressanta.

De tre huvudkapitlen kan betraktas som tre separata fallstudier som 
fokuserar på vissa utvalda delar av berättelserna om de öppna planlösningens 
bostad, vilka jag finner särskilt utmärkande och intressanta. De kan läsas i en 
följd, men också vart och ett för sig, utan inbördes ordning. De tre kapitlen 
kan sägas utgå från skiftande perspektiv där en inzoomning sker på olika 
nivåer. I kapitel 1 står användandet av bostaden i centrum. I kapitel 2 är det i 
stället en specifik plats, inifrån, och dess förändrade betydelse jag närstuderat 
medan kapitel 3 beskriver hur bostaden betraktas utifrån.

I kapitel 1, ”Den öppna bostaden som social katalysator”,	diskuterar jag 
föreställningen om den öppna bostaden som generator för socialt umgänge. 

72.  Per Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer: visuella berättarstrategier i svenska 
turistanläggningar 1985–2005, diss., Uppsala universitet, Uppsala 2007.
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Det handlar om hur den öppna bostaden verkar kunna uppfylla en längtan 
om att alltid få vara tillsammans och aldrig behöva vara ensamma. Idealbilden 
av det ständigt befolkade hemmet där gäster kommer och går i en strid ström 
diskuteras, liksom hur bondestugan som dröm konstrueras genom berät-
telserna om den öppna planlösningens arkitektur. Även eventuella baksidor 
med det föreställt sociala livet lyfts fram och ventileras. 

I kapitel 2, ”Den öppna bostadens hjärta”, koncentrerar jag mig på kökets 
och matens plats i den öppna bostaden och hur föreställningar om det goda 
livet kretsar kring matlagning och måltider, både i vardagen och vid fest. 
Det handlar om hur en av de mest centrala funktionerna i bostaden har fått 
en ändrad betydelse och hur planlösningen har förändrats med den. Kökets 
funktion som någonting utöver en fysisk plats för vardagsarbete diskuteras 
också, liksom frågor om klass och genus i förhållande till köket i den öppna 
planlösningens bostad. 

Det sista av huvudkapitlen, ”Den öppna bostaden som scen”, handlar om 
hur allting blir synligt i den öppna ytan, hur den blir som en scen, och både 
vad man gör och hur man inreder framträder på ett nytt sätt. Men kapitlet 
berör också behovet av att avgränsa den öppna ytan för att hantera den, för 
att kontrollera den. Den disciplinering av privatlivet som öppenheten och 
synligheten innebär är likaså ett centralt tema i detta sista huvudkapitel.

Den ”avslutande diskussionen” har givits en betydelsefull roll, där jag 
inte bara svarar på och diskuterar resultaten från studien, utan också slutligen 
aktiverar Faircloughs tredelade diskursmodell samt sammanför och relaterar 
de tre huvudtemana till varandra. 

Bilagor
I slutet av boken återfinns ett antal bilagor med information som jag refererar 
till i olika sammanhang. För det första finns de frågelistor jag utgick från vid 
intervjuerna bifogade. För det andra finns en förteckning över de bostäder 
som besöktes under intervjuerna. För det tredje finns alla de bilder som i 
kapitel 1–3 förekommer som små svart-vita ikoner återgivna i färg och i hel-
sidesformat. Slutligen finns också en karta över Hammarby sjöstad utmärkta 
med de olika delområdena samt upphovsmän.
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kapitel 1

Den öppna bostaden som  
social katalysator

Idag behöver vi en bostad som i hela sin struktur överens-
stämmer med våra kroppsliga känslor såsom de influerats och 
frigjorts genom sport, gymnastik och ett sinnligt leverne: ljus, 
transparent och rörligt. Som en konsekvens uttrycker detta 
öppna hus en reflektion över det rådande mentala tillståndet: 
det finns inte längre enskilda angelägenheter. Saker och ting 
tränger in i varandra.73

Siegfried Giedion 1929

I ett reportage från inredningstidningen Allt om kök och bad från hösten 
2009 berättas om Håkan och hans nyrenoverade bostad. Håkan beskrivs 

som en man som är både inrednings- och matlagningsintresserad och av den 
anledningen varit mycket noga med hur hans nya kök skulle se ut. Bosta-
den har en öppen planlösning och valet av denna framställs i texten som en 
självklarhet, liksom bra och väl tilltagna arbetsytor i köket. Han förklarar sin 
ambition och citeras i artikeln:

Jag vill ha ett kök med mycket arbetsytor och där man kan vara många personer 
samtidigt utan att man går in i varandra. Jag gillar också att ha fester, middagar 
och folk omkring mig och ville ha en stor umgängesyta. Det öppna, att man är 
tillsammans även om en person sitter i vardagsrummet och tittar på TV och den 
andra står i köket och lagar mat har alltid tilltalat mig. Dessutom ville jag också 
ha bar så att man kan sitta vid den om man äter frukost ensam och i stället gå in 
till matsalen om man är fler som äter.74

73.  Författarens översättning från engelska av Siegfried Giedion i Sven-Olov Wallenstein, ”A 
family Affair: Swedish Modernism and the Administering of Life”, Sven-Olov Wallenstein och 
Helena Matsson (red.) Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, 
London 2010, not 11, s. 198. 
74.  Forogh Kargar, ”Modernt vitt i vårt sekelskifteskök”, Allt om kök och bad, nr 5 2009, s. 42.



44

Detta citat ringar in en rad frågor som är intressanta för detta kapitel. Dels 
finns här temat om hur den öppna bostaden anses möjliggöra för människor 
att sysselsätta sig med diverse olika aktiviteter var för sig men samtidigt vara 
tillsammans, samlade i den öppna ytan. Dels finns temat om det ständigt 
befolkade hemmet, dit gäster kommer och går i en strid ström och där fester 
förbereds och mat lagas i sällskap med gästerna. I det empiriska materialet 
är en av de vanligast förekommande idéerna om fördelarna med att bo i 
en bostad med öppen planlösning att den öppna bostaden underlättar 
umgänget med familj och vänner. Detta är en föreställning som upprepas 
genom hela materialet; hos bostadsbyggare, arkitekter och boende såväl som i 
de studerade inredningsmagasinen. Den gemensamma tråden i dessa teman, 
och således också för detta kapitel, är att ingen någonsin behöver vara ensam 
i en bostad med öppen planlösning. 

Det sociala i det lilla sammanhanget 
Det sociala i fokus 

Den öppna planlösningens bostad saknar väggar mellan det som traditionellt 
benämns kök respektive vardagsrum och skapar på så vis en stor samman-
hängande yta i bostaden där det sociala umgänget samlas. Hur den öppna 
bostaden används för just umgänge är genomgående en central fråga i berät-
telserna, men fokus är något olika hos boende, arkitekter, byggherrar och i 
inredningstidningarnas reportage.

En specifik fördel med den öppna planlösningen som framkommer i 
intervjuerna med de boende är att den anses ge möjlighet till ett smidigare 
umgänge med andra personer som befinner sig i den öppna ytan. Gustav 
och Lovisa, ett par i 30-årsåldern, bor i en tvåa med fönster och balkong ut 
mot Hammarby allé, huvudgatan i Hammarby sjöstad. Planlösningen är 
helt öppen utan skiljeväggar mellan köksdelen och vardagsrummet. De ser 
stora vinster med en öppen planlösning, och menar att den som står i köket 
inte behöver känna sig ensam och att man slipper vara otrevlig mot gästerna 
genom att försvinna iväg in i köket. Oskar, en 32-årig gift småbarnspappa, 
som nyligen har flyttat från en bostad med öppen planlösning till en inte 
fullt så öppen bostad, båda i Hammarby sjöstad, berör också dessa frågor. 
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Han berättar att de tillfällen när de oftast utnyttjade den öppna ytan i den 
förra bostaden var innan de fick barn, när de hade middagar med kompisar: 

Då blir det ett väldigt naturligt steg från middagsbordet över till soffdelen och om 
någon känner sig lite trött så kan den glida över till soffan och ändå vara kvar och 
med i diskussionen. […] Så alla är med i samma kontext, det är inte så här att nu 
utvisas jag till köket för att jag ska laga mat och så är man inte med. Så det tycker 
jag är den klart schysstaste fördelen.

Just möjligheten att hålla samtalet igång och inte avbryta umgänget för att 
någon måste gå ut i köket är en fördel med det öppna som framhålls av de 
flesta boende som intervjuats. Emil och Sara är i övre 20-årsåldern och nyin-
flyttade i en bostadsrättstvåa på 66 kvadratmeter med två generösa balkonger 
och stora fönster ut mot Sickla kanal. De tycker att det öppna sambandet 
mellan kök och vardagsrum är en trevlig yta att vara i och att det är enkelt 
att röra sig emellan rumsfunktionerna. De poängterar också att samtalet 
underlättas av den öppna ytan, framför allt när de har gäster hemma:

Sara: Som igår när vi rätt många här och åt, några satt vid matbordet, jag hjälpte 
fram lite i köket, så satt några här [soffan]. 
Emil: Men alla är ändå delaktiga i samma […] samtal.

Att kunna vara tillsammans och föra en ständigt pågående konversation har 
också betydelse för hur umgänget kan te sig. Frida är 28 år och bor med sin 
sambo i en lägenhet på två rum och kök. Hon berättar att hon anser att den 
öppna ytan gör det lättare att ha vänner hemma när man måste vara ensam 
värd:

Det är jätteskönt när man har folk här, om jag har tjejkompisar, eller om Martin har 
killkompisar, och inte båda är här, så gör det inget om jag står i köket och liksom 
håller på med mat eller så, för jag kan fortfarande vara social mot mina gäster. 
Annars så lämnar man ju dem, och går in i köket och fixar det man ska. Men nu 
kan man fortfarande vara med i konversationen fast än man inte sitter vid bordet. 

I de boendes berättelser betonas gång på gång enkelheten i det liv som anses 
uppstå i den öppna planlösningens och att det är avsaknaden av väggar som 
anses skapa en möjlighet att kunna umgås och samtala helt utan ansträng-
ning. Ytterligare en positiv sida av de öppna sambanden som framhålls av de 
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boende är känslan av att både familjemedlemmar och gäster blir mer måna 
om att hjälpa till med disk och annat köksarbete i en öppen planlösning. 
Oskar menar att det beror på att när man har folk på middag i en öppen 
planlösning framstår det som mer uppenbart vad som behöver göras och vad 
man som gäst kan hjälpa till med. Frida är inne på samma spår och berättar 
att den öppna planlösningen på ett annat sätt inbjuder gäster att hjälpa till 
eftersom köket både är nära och synligt. Även om hon säger att hon själv 
gärna kan duka av, menar hon att det är många som bara tar sin tallrik och 
ställer den på diskbänken utan att hon ber dem. Förutom enkelheten är också 
delaktighet, oavsett om det handlar om att kunna vara aktiv i ett samtal eller 
behjälplig med köksbestyren, en egenskap specifikt kopplade till en bostad 
med öppen planlösning som de boende säger sig uppskatta.

För arkitekterna är utgångspunkten att rita bostäder som fungerar rent 
arkitektoniskt, där möjligheterna till ljusinsläpp och flexibilitet är centrala. 
Men även idén om att kunna vara tillsammans i en öppen planlösning fram-
hålls som en viktig utgångspunkt för arkitekternas arbete. Detta framförs 
till exempel av Torbjörn Almqvist, från AIX arkitekter, när han berättar att 
han främst är intresserad av arkitektoniska egenskaper i bostaden, men att 
de sociala egenskaperna ändå inte är oviktiga: ”Man hoppas ju att i bostaden 
ska man kunna ha ett socialt liv, som är interaktivt och bra och därför så 
är ju öppenheten i grunden väldigt trevligt.” Den öppna lösningen ser han 
uppenbarligen som en bostadstyp som genom sin arkitektoniska utformning 
underlättar samvaro. Det sociala blir i hans berättelse i första hand en positiv 
bieffekt av strävan efter ”arkitektoniska kvaliteter”. 

Bland byggherrarna ses den öppna bostadens popularitet främst som 
en orsak av ändrade livsmönster. Bo Vetterud på Svenska Bostäder menar 
att umgänget i familjen gynnas av att alla finns nära varandra och att hyres-
gästerna uppskattar denna intima gemenskap den tid de är hemma. Han 
berättar om en av företagets lägenheter med öppen planlösning: 

Om man tänker sig en sådan här lägenhet, man är två stycken som bor här, eller 
tre om man har ett barn, så kommer man hem ifrån sina jobb och så ska man sätta 
igång och göra mat. Någon sätter på tv:n, det är kanske Bolibompa, eller någonting 
sådant där, och man har lite koll på vad ungarna tittar på eller vad de gör. Man 
vill ha den här sociala kontakten de timmarna som man har kvar av dagen. Då 
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är den öppna planlösningen, som då kan se ut på olika sätt, en bra möjlighet att 
kommunicera med lägenheten i övrigt. 

Vetterud tror att den öppna planlösningens popularitet beror på genomslaget 
av en ny livsstil, där ett stressigt liv får människor att vilja vara nära varandra 
de få timmar som är möjliga. Att framställa umgänget som en del i ett spe-
cifikt sätt att leva på, som kan tillfredsställas just av de öppna sambanden, är 
utmärkande för framför allt byggherrarna.

I inredningstidningarna finns likaså många beskrivningar av hur män-
niskor tar de öppna ytorna i anspråk. Reportaget ”Bergsäkert drömhus” från 
Plaza interiör berättar om en familj med totalt fem barn från föräldrarnas 
tidigare förhållanden, som tillsammans bor i ett nybyggt hus. Artikelförfat-
taren beskriver bostadens arkitektoniska utformning och menar att: ”[d]en 
öppna planlösningen får köket och vardagsrummet att flyta samman till en 
naturlig mötesplats för hela familjen”.75 Barnen bor där varannan vecka och 
har sina rum på en egen våning och den öppna ytan runt köket blir därför 
familjens samlingsplats. Återigen ges de öppna sambanden, själva arkitektu-
ren, en inneboende funktion som skapare av socialt liv. I samma tidskrifts 
novembernummer tycks reportaget ”Nybygge för gemenskap”. I titeln sam-
manfattas på ett explicit sätt vilken funktion bostaden tillskrivs i artikeln. 
Kristina och Henrik bor med ett barn i ett nybyggt hus på 197 kvadratmeter. 
De anser, enligt artikelförfattaren, att ”den öppna planlösningen i köket och 
vardagsrummet är kärnan i hemmet och den givna platsen att umgås på” 

och att ”en öppen planlösning med flexibla sittplatser gör det möjligt att 
anpassa rummet efter behov”.76 För paret beskrivs det vara viktigt att ha det 
hemtrevligt, och den öppna ytan som bjuder in till gemenskap verkar vara 
en viktig faktor för att uppnå den känslan. 

Att de öppna sambanden är flexibla och kan fungera vid flera olika 
tillfällen lyfts fram på många håll i inredningstidningarnas berättelser om 
den öppna planlösningen. Familjen i reportaget ”Vi vågade välja med hjär-
tat” från Allt om kök och bad pekar också på de sociala fördelarna med den 
öppna ytan och menar att det är ”enkelt att umgås med varandra i en öppen 

75.  Richard Bo Gardt, ”Bergsäkerts drömhus”, Plaza interiör, nr 5 2009, s. 119.
76.  Anna Malmgren, ”Nybygge för gemenskap”, Plaza interiör, nr 11 2009, s. 102, 104.
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planlösning”.77 Det medelålders paret, Lennart och Birgitta, har byggt om 
sitt gamla kök och citeras i Allt om kök och bad där de berättar i reportaget 
”Omvandlingen av vårt 70-talskök”. Köket ligger i en öppen planlösning 
mot vardagsrummet.

Vi gör allt i köket. Barnbarnen kan rita och leka i köket när de är här. Köksön i 
mitten är jättebra. Nu står jag mitt i köket när jag lagar mat vilket är jättetrevligt. 
Och när vi har gäster behöver jag inte stå med ryggen mot dem och med ansiktet 
mot en vägg utan får en annan sorts kontakt.78

Föreställningar om bostaden som en plats för möten är en viktig ingrediens i 
tidningarnas texter. Det räcker inte att beskriva det vackra och funktionella i 
bostäderna. Att också lyfta fram hur bostaden fungerar som en mötesplats för 
umgänge och hur de intervjuade familjerna aktivt använder bostadens funk-
tioner, är en del av berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. 
Det finns emellertid en paradox i inredningstidningarnas sätt att framställa 
den öppna bostadens sociala kvaliteter. Det sociala tar nämligen förvånans-
värt liten plats i reportagens bilder som ofta visar avfolkade miljöer och stili-
serade detaljbilder (se exempelvis bilder 5–7). De tillfällen familjemedlemmar 
finns med på foton är de, med några undantag ensamma, utan möjlighet till 
interaktion med andra (bild 9). De finns där för att poängtera något i bilden, 
en funktion i ett rum eller hos ett inredningsföremål. Det är i stället genom 
de skrivna texterna som föreställningen om den sociala bostaden i första hand 
förmedlas. Den skrivna texten betonar det myllrande hemmet där familj 
och vänner kommer och går i en strid ström, medan bilderna visar upp ett 
stilrent, tillrättalagt hem där utseende och yta är centrala egenskaper. Texten 
och bilderna säljer således olika ideal, men har båda funktionen att attrahera 
läsarna och skapa en bild av den ideala bostaden. Såväl ord som bild är delar 
av textnivån i diskursen, men de är uppenbart sprungna ur olika diskursiva 
praktiker där olika konventioner för textproduktion råder. 

Betoningen på det sociala livet i den öppna bostaden har att göra med 
synen på bostadens funktion i samhället idag, menar Peter Corrigan i The 
Sociology of Consumption. Han hävdar att hemmet sedan slutet av 1900-talet 

77.  Thérese Ottosson, ”Vi vågade välja med hjärtat”, Allt om kök och bad, nr 2 2009, s. 44.
78.  Forogh Kargar, ”Omvandlingen av vårt 70-talskök”, Allt om kök och bad, nr 5 2009, s. 38.
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49

har förvandlat de olika delarna, såsom kök och vardagsrum, till en ”con-
tinuous semi-differentiated space”.79 En av hemmets viktigaste funktioner 
idag är som en plats för kommunikation och socialt liv, menar han, och 
detta äger rum i den öppna ytan kring köket.80 Det sociala tar, så som det 
framställs i kapitlet, stor plats i berättelserna om den öppna planlösningens 
arkitektur. Det verkar finnas en gemensam dröm om det sociala livet hos 
boende, arkitekter, byggherrar och inredningsmagasinen. Hur detta sociala 
liv beskrivs och vilken vikt det tillmäts varierar dock mellan materialgenrer. 
De boende fokuserar på hur den öppna planlösningen gör det sociala livet 
enklare och hur de öppna sambanden skapar känsla av delaktighet. Arkitekter 
pratar om ytor och arkitektoniska kvaliteter och beskriver det sociala som en 
extra vinst, byggherrar trycker på livsstil och inredningstidningarna beskriver 
det sociala med orden flexibilitet och mötesplats – märk väl i ord och inte i 
bild. Deras respektive utsagor är skapade inom olika diskurser, som har olika 
regler för tillblivelse och spridning. Arkitekter och byggherrar är styrda av det 
professionella sammanhang de tillhör, de boende styrs av ideal kring livsstil 
och vardagsliv, medan inredningstidningarna bland annat är påverkade av 
rådande konventioner inom mediebranschen. De intertextuella relationerna 
mellan texterna är tydliga, men det i första hand själva budskapet i texten 
som är likartat, inte alltid själva orden. Den öppna planlösningens bostad 
används som en symbol och möjliggörare för social samvaro och leder till 
sociala praktiker kring boendet där umgänge ses som norm. 

Familj och vardag
I ovanstående genomgång framträder två huvudsakliga sociala funktioner 
hos den öppna planlösningens arkitektur. Den ena är att de öppna samban-
den förväntas göra vardagslivet och umgänget med den närmaste familjen 
smidigare, den andra är att den öppna planlösningen anses vara idealisk 
för mer festliga tillställningar i närvaro av vänner. I detta underkapitel står 
vardagen i fokus. 

En av de mest framträdande aspekterna i de boendes berättelser om 

79.  Peter Corrigan, ”The home”, The Sociology of Consumption. An Introduction, London 
1997, s. 109. 
80.  Corrigan 1997, s. 109–110. 

Bild 9
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vardagslivet i den öppna planlösningen är att den betraktas göra det lättare 
för olika familjemedlemmar att ägna sig åt olika aktiviteter, men ändå tillåta 
hela familjen att vara tillsammans. Emil och Sara berättar om just detta:

Emil: Det blir ju väldigt mycket lättare även om en person kanske sitter och tittar 
på tv och den andra personen gör något annat, […] man är ju alltid relativt nära 
varandra. Man kan alltid prata.
Sara: Som nu när du hade köket, […] vi käkade framför tv:n och så går jag och 
plockar undan i köket och så kan jag ändå lyssna lite med ett öra. Man […] kan 
ha kontakt.
Emil: Nackdelen är ju då förstås att om någon gör någonting som den andra inte 
vill ta del av, eller lyssna på eller vad som helst, så är det mycket svårare.

Kontentan kan sägas vara att så länge inte de pågående aktiviteterna i allt för 
stor utsträckning konkurrerar om samma utrymme är den öppna ytans sam-
lande funktion en stor fördel. Anna-Lena berättar att familjen, som förutom 
henne själv består av hennes man och två tonårsbarn, sysselsätter sig med 
olika typer av verksamheter i den öppna ytan. Någon kan titta på tv samtidigt 
som någon annan sitter och jobbar och en tredje sitter vid datorn. Men trots 
att de är involverade i olika aktiviteter ”har man en kommunikation”, menar 
hon. I samtalet med Frida jämför hon hur det var att bo i en tidigare bostad 
som hade en mer traditionellt funktionsuppdelad plan, mot hur det är att 
bo i en öppen planlösning. Hon menar att i den förra bostaden umgicks hon 
och hennes sambo inte lika mycket eftersom de ofta befann sig i olika rum: 

När vi väl flyttade […] var man ju hela tiden tillsammans, alltså det spelade ingen 
roll. Vi kunde hitta på vad som helst, man umgicks ändå. […] Det blev mer, vad 
heter det, kvalitetstid.

Dessa berättelser, hur den öppna ytan beskrivs ge mer gemensam tid utan 
att de boende behöver umgås aktivt, förekommer ofta i intervjuerna. Enkel-
heten i att umgås i den öppna planlösningen betonas återigen, liksom också 
den gemenskap som skapas. I de tre intervjuutsnitten ovan framkommer att 
de öppna sambanden föreställs ge mer kontakt i vardagen och hur den öppna 
planlösningen blir till ett slags allrum för 2000-talet. 

Idén med allrummet, så som den formulerades i mitten av 1900-talet, var 
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emellertid att hela familjen skulle kunna samlas kring en gemensam aktivitet. 
Termen allrum lanserades 1951 i ett tävlingsförslag för experimentområdet 
Baronbackarna i Örebro. Bakom förslaget låg arkitekterna Sidney White och 
Per-Axel Ekholm. Allrummet var ett rum som skulle innehålla alla aktiviteter 
förutom matlagning, det vill säga socialt umgänge, vila samt måltider. Arki-
tekterna ville få familjen att avstå från det sällan använda finrummet och 
bättre utnyttja bostadens begränsade yta.81 Det som är centralt i dagens berät-
telser om den öppna planlösningen är i stället att den öppna ytan tillåter de 
boende att sysselsätta sig med olika saker, men att den öppna planlösningen 
gör att de ändå befinner sig tillsammans. Att veta att andra personer finns i 
närheten verkar vara tillräckligt och ger en känsla av trygghet. När de boende 
befinner sig i den öppna ytan är de ibland bara rent fysiskt tillsammans, 
mentalt kan de befinna sig långt ifrån varandra. 

Lucas Forsberg, som forskar på familjefrågor, har i sin avhandling, Invol-
ved Parenthood. Everyday Lives of Swedish Middles-class Families från 2009, 
undersökt hur svenska föräldrar hanterar sitt föräldraskap i vardagslivet. Han 
menar att en viktig strategi för att disponera tiden är multitasking, det vill säga 
förmågan att göra flera saker samtidigt. Denna strategi används både som ett 
sätt att få mer tid med barnen och som ett sätt att använda tiden effektivt, 
menar han.82 Många barnfamiljer kämpar för att få vardagen att gå ihop, 
vilket framkommer med tydlighet i och med konstruerandet av begreppet 
”livspussel”. Termen introducerades inför valet 2002 av TCO för att beskriva 
det ständiga pusslandet för att få ihop familjeliv med arbete och fritidssys-
selsättningar och har sedan dess tagits upp i samhällsdebatten och av de flesta 
politiska partier.83 Att få ihop vardagen och hitta tid att vara tillsammans är 
dock inte enbart en fråga för familjer med barn. Även de par som kommer 
till tals i den här studien lyfter upp detta i intervjuerna. Kanske skulle det 

81.  Eva Rudberg, ”Folkhemmets välfärdbygge 1940–1960”, i Claes Caldenby (red.), Att bygga 
ett land: 1900-talets svenska arkitektur, Stockholm 1998, s. 114. Det nya sättet att planera 
bostaden på fick dock mindre betydelse för det faktiska användandet av bostaden visade senare 
bostadsundersökningar, enligt Rudberg.
82.  Lucas Forsberg, Involved Parenthood. Everyday Lives of Swedisg Middles-class Families, diss., 
Linköpings universitet, Linköping 2009, s. 94–95. 
83.  Forsberg 2009, s. 13.



52

kunna gå att betrakta bostaden med öppen planlösning som en möjlighet 
att kompensera för en vardag med ont om tid och för ett konstant dåligt 
samvete gentemot familjen och sig själv i en tid när det ställs höga krav på 
att hinna med både karriär och familjeliv. Att ständigt vara tillsammans, även 
man företar sig olika saker ger kvalitetstid menar en av de intervjuade, citerad 
ovan, och för detta ändamål förefaller den öppna bostaden vara idealisk. 
Fler typer av aktiviteter kan utföras samtidigt när vardagsrum och kök slås 
ihop till en enhet, föräldrar kan laga mat medan barnen tittar på tv, eller en 
familjemedlem kan läsa tidningen vid köksbordet medan en annan sitter 
med datorn i soffan och ändå alltid vara nära varandra. 

Men berättelserna om att vara tillsammans i den öppna ytan handlar inte 
enbart om att få möjlighet till gemensam tid i en stressig vardag, till viss del 
handlar den också om att frambringa en känsla av kontroll. Det är lättare 
att få överblick över vad övriga i den öppna ytan sysselsätter sig med, oavsett 
om det är familjemedlemmar eller gäster, till exempel vad de pratar om, vad 
de tittar på för tv-program eller vad de läser. Johanna, gift tvåbarnsmor i 
30-årsåldern som bor i en trea med sin familj, berättar att hon tycker att det 
är lättare att ha uppsikt över vad barnen gör i en öppen planlösning och att 
man därför slipper undra vad de är sysselsatta med. Möjligheten till uppsikt 
anser hon var svårare i familjens förra lägenhet som hade en traditionell 
fysisk rumsuppdelning. Även Anna-Lena som har tonårsbarn ser fördelar 
med att ha insyn i vad barnen gör. I den öppna planlösningen finns de alltid 
i blickfånget menar hon. Tidigare när familjen bodde i en tvåplansvilla var 
det svårare att ha kontroll: ”Vi har alltid haft ungdomar runt oss, de har alltid 
funnits nära oss, men nu har man ju mer en direktkontakt.”

Även från planeringshåll syns denna inställning. Arkitekt Annette 
Lindberg gillar möjligheten att hela tiden vara delaktig i andra personers 
förehanvanden. ”Ungefär som här på kontoret, vi sitter här och överhör var-
andra. Vill man vara ifred går man in i ett mindre rum.” Likaså den omvända 
kontrollaspekten representeras i materialet. Hans-Olov Rådelöv på HSB tror 
att småbarn tycker det är bra att ha koll på vad mamma och pappa gör. De 
kan se att de finns i närheten och det ger en trygghet. 

Kontrollperspektivet i relation till bostaden är förstås inte någonting 
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nytt. I modernismens bostäder möjliggjorde exempelvis stora fönsterytor och 
glasade innerväggar att kvinnan kunde arbeta i köket och samtidigt hålla 
uppsikt både över barnens lek, både inom- och utomhus, och mannens tid-
ningsläsande.84 En ny samhällsstruktur och tekniska hjälpmedel av olika slag 
har skapat fler möjligheter till kontroll, men ändå verkar oron att någonting 
ska kunna hända inte ha minskat. Den nära sociala kontroll som till exempel 
fanns i bondesamhället när människor levde tätt intill varandra hela dagarna, 
finns idag inte på samma sätt kvar på ett naturligt sätt.

Berättelserna om vardagen förmedlas i störst utsträckning av de boende. 
Att de öppna ytorna anses underlätta vardagslivet är tydligt i deras berättelser, 
och vinsterna handlar alltså både om enkelheten att uppnå gemenskap och 
om möjlighet till kontroll. Men även i det övriga materialet reproduceras 
föreställningar om hur den öppna planlösningens bostad kan underlätta 
vardagen. Föreställningarna om det sociala vardagslivet i den öppna ytan 
är tydligt kopplade till olika förväntade sociala praktiker kring framför allt 
familjen. I berättelserna om den öppna bostadens arkitektur uppmålas just 
en idealbild av familjen, vilken hålls samman av umgänge och samling kring 
sociala aktiviteter. I berättelserna är det inte nödvändigtvis en kärnfamilj som 
åsyftas, men normen att leva i något slags familjekonstellation framträder 
starkt i berättelserna, både i dem som fokuserar på gemenskap och i dem 
som behandlar kontrollperspektivet. Som ett belysande exempel på hur 
familjenormen reproduceras kan nämnas den utsmyckning som återfinns 
på trapphuset till den byggnad på Hammarby allé i Hammarby sjöstad där 
matbutiken Lidl huserar (se bild 16). Utsmyckningen föreställer en berättelse 
i fem bilder om livet i stadsdelen som börjar med att en man och kvinna möts 
och slutar med att de får barn. Sekvensen utgör en mycket tydlig illustra-
tion av en kärnfamilj och förstärker samtidigt de sociala praktikerna kring 
den öppna bostadens arkitektur.85 Att arkitektur kan vara med i skapandet 
och befästandet av idealen kring traditionella kärnfamiljen, menar exem-
pelvis Kim Dovey i Framing Architecture. Bostaden planeras efter målet att 
tillfredsställa de behov som uppkommer av en sådan familjestruktur, som 

84.  Judy Attfield, ”Bringing Modernity Home. Open Plan in Brittish Domestic Interior”, i 
Irene Cieraad (red.) At Home. Antrophlogy of Domestic Space, New York 1999, s. 73.
85.  Primula/Rosenbergs Arkitekter, Sjöstadsporten, Kvarteret Mältaren (2010).
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delade sovplatser för barn och vuxna och gemensamma umgängesytor där 
föräldrarna ges möjlighet att hålla koll på vad barnen företar sig.86

Vänner och fest 
Trots att familjen, hur den än är sammansatt, utgör en självklar bas för 
umgänget i bostaden är det slående hur denna i berättelserna om den öppna 
planlösningens arkitektur ofta förväntas fungera i första hand vid festliga 
tillfällen. Inslagen om vardagen utgör en betydligt mindre del i det sam-
mantagna materialet. Att kunna bjuda in släkt och vänner är en del av den 
sociala samvaron och en viktig beståndsdel i konstruktionen av idealen om 
livet i den öppna bostaden. Frågan om hur många timmar en genomsnittlig 
familj verkligen har gäster på besök hör emellertid inte hemma här eftersom 
jag är intresserad främst av föreställningar om det ”ideala” livet. 

Redan i föregående två avsnitten framgick att den öppna planlösningen 
av de boende anses underlätta samvaron med gäster genom att värdarna kan 
vara ständigt närvarande. Att det också är möjligt att rymma många personer 
i en bostad med öppen planlösning lyfts likaså fram som en fördel i samtalen 
med de boende. För Adam och Lisa, ett par i 40-årsåldern med två små 
barn, är just utrymmet för vänner en av de största fördelarna med en öppen 
planlösning. 

Det är väl en del av den öppna planlösningen att man kan ha många gäster om 
man vill […] Det har vi haft med oss från lokalen [tidigare bostad] där vi hade 
ganska många gäster ofta, och även i den förra lägenheten, att vi fick plats med 
ett stort bord. Det är inte alla lägenheter där man kan ha tio, tolv pers bara så där, 
faktiskt överhuvudtaget. 

De anser helt enkelt att den öppna planlösningen ger dem större möjligheter 
till umgänge med andra än vad en mer sluten, funktionsindelad bostad skulle 
göra eftersom den skapar mer plats att umgås gemensamt på. Att ha möjlig-
het att rymma även större fester är ett återkommande tema i berättelserna om 
den sociala, öppna bostaden. Emil och Sara, ett par i 30-årsåldern, berättar 
att de tycker att de öppna ytorna fungerar bra vid fester. Emil:

86.  Dovey 2008, s. 163. 
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Till exempel om man har plockmat eller så där, då utnyttjar man den öppna ytan 
lite på ett annat sätt tycker jag. Man skulle dra sig lite för att […], om det var en 
vägg här, dela upp festen och ha lite mat i ett rum och lite mat i ett annat rum, 
men så kan man väldigt lätt göra här.

De menar att den öppna sambanden skapar en rörelse på festen och samtidigt 
låter människor vara i kontakt med varandra. Det är således just vid festliga 
sammankomster med många människor som den öppna planlösningens 
fulla potential uppenbarar sig. Kristian, 28 år, som bor med sin fru i en fyra i 
en av SKB:s kooperativa hyresrätter, menar att de kanske inte alltid är så bra 
på att utnyttja den öppna ytan till vardags men att det fungerar bättre när 
de har fester hemma. Då är det skönt att ha den öppna ytan anser han, och 
eftersom man hela tiden är nära gästerna blir dessutom ljudvolymen lägre. 
Föreställningen om ett socialt liv där vännerna kommer och går och där fester 
och middagar ges stort utrymme och är ett centralt inslag i de boendes berät-
telser om den öppna bostadens funktion. Några alternativ till detta sociala liv 
framkommer egentligen inte. 

Berättelserna om hur man, när gästerna kommer på besök, kan bjuda på 
en drink vid köksön och sedan tillsammans förbereda det sista av måltiden 
medan samtalet obrutet kan fortgå är en kondenserad idealbild av livet i den 
öppna planlösningens bostad som ofta återberättas i media av olika slag. 
Inredningstidningarnas berättelser är inget undantag. I ”Lekfull mix” från 
Sköna hem berättas om Mia och dottern Clara som bor i ett enplans kedjehus 
på 140 kvadratmeter utanför Helsingborg. Mia jobbar som inredare på Ikea. 
Reportagets författare beskriver huset:

Huset är byggt under tidigt 1960-tal, i ett plan på 140 kvm. Så när som på några 
enstaka väggar från den ursprungliga planlösningen, lät Mia blåsa ur hela huset 
invändigt. Hon öppnade bland annat upp mellan umgängesytorna – kök, matsal 
och vardagsrum – som alla har stora fönster ut mot den nybyggda terrassen; en 
vindskyddad plats på hela 70 kvm som ger ytterligare rum för umgänge med 
familj och vänner.87

Ordet ”umgängesytor” ger dessutom en tydlig indikation på var i bostaden 
umgänget ska ske, och köket ingår som en självklar del i de rum som beskrivs 

87.  Daniel Bergman, ”Lekfull mix”, Sköna hem, nr 13 2009, s. 80.
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som sociala platser. På bilderna visas dock varken de öppna sambanden eller 
några människor upp (se bild 14). I reportaget ”Ljus och volym gör Malmö-
villan magisk”, i Plaza interiör, berättas om ett par som byggt ett nytt hus. 
Huset är långsmalt och beskrivs ha ”en siktlinje på hela 29 meter”. Köket 
finns i ena änden, matdelen i den andra och vardagsrum och hall är placerade 
där emellan. Artikelförfattaren beskriver huset så här:

Golvet smälter ihop med granitplattorna som täcker största delen av tomten. 
Gränsen mellan inne och ute suddas ut. Inredningen och huset är i harmoni och 
skapar ett lugnt och vackert hem. Här finner paret balans och många vänner ryms 
för att umgås.88

På en bild som visar köket står ett tryckt citat: ”Köksön gör jättemycket 
för hela sättet vi umgås på, oavsett om det bara är vi eller tio personer på 
middag.” Förhoppningarna om vad de öppna sambanden enbart genom sin 
arkitektoniska utformning kan åstadkomma är storslagna i inredningstid-
ningarnas berättelser. Bostaden förväntas ge plats för ett socialt liv i harmoni 
och balans enbart genom sin öppna struktur. Även om beskrivningarna av 
det sociala livet inte är reportagens huvudsyfte blir det mellan raderna tydligt 
att det är ”socialt lyckade” människor som figurerar i reportagen. De bostäder 
som besöks är likaså ofta påkostade och exklusiva. Tidningarnas uppgift är 
emellertid inte att berätta om ”det vanliga hemmet”, utan att skapa en dröm 
om någonting annat. 

Även bostadsbyggarna framhåller umgänget med vänner som en väsent-
lig del av livet i den öppna planlösningens bostad. Flera nämner möjligheten 
att interagera med gäster som en utgångspunkt vid planeringen av en bostad 
med öppen planlösning. Till exempel berättar Bo Vetterud från Svenska 
Bostäder hur företaget tänkte när det planerade den trea som skulle byggas 
inom ramen för det statliga investeringsstödet.89 När de arbetade fram det 
tredje rummets funktion var det viktig att det skulle kunna nås utan att 

88.  Sara Elg, ”Ljus och volym gör Malmövillan magisk”, Plaza interiör, nr 5 2009, s. 45.
89.  Stödet infördes 1/8 2001 för att stimulera en ökad nyproduktion av bostäder som 
uppläts med hyresrätt i områden med bostadsbrist och gav stöd till hyresrätter på max 70 
kvadratmeter. Projektet skulle vara påbörjat inom tiden 17 april 2001 – 31 december 2006. 
(Boverket, http://www.boverket.se/upload/bidrag%20och%20blanketter/bifogade%20filer/
Blanketter/Inv_hyres bost%C3% A4der/1154_2.pdf (25/02 2009))

Bild 14
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bostadens invånare skulle behöva gå genom den öppna ytan och därmed störa 
det eventuella umgänge som där kunde ske. Bo Vetterud säger: ”Om man 
har gäster så kan man stänga till dörren och gå till toaletten genom det andra 
sovrummet.” Vid planeringen tog de således hänsyn också till hur bostaden 
skulle användas vid socialt umgänge med människor utanför familjen. 

Men hur kommer det sig att berättelserna om fest och vänner ges ett så 
stort utrymme? Kanske kan en del av svaret stå att finna i undersökningen 
StatusNavigator som omvärldsanalysföretaget United Minds gjort för att ta 
reda på vad svenska folket ser som statusfyllt.90 I 2008 års undersökning 
återfanns posten ”ha många vänner” på plats 14 av 100.91 Även om studien 
knappast ger en heltäckande bild av svenska folkets åsikter fungerar den som 
en indikation på vad svenskar anser vara statusfyllt. På placering 1 till 10 finns 
inte en enda post som rör materiella tillgångar. Där ryms i stället egenskaper 
som att vara allmänbildad (nr 1), att vara en engagerad och duktig förälder 
(nr 4) eller vara underhållande och rolig (nr 10).92 Gemensamt för de poster 
som toppar listan är att det rör sig om sådana egenskaper som människor 
har nytta av i sociala sammanhang. Undersökningen gör emellertid tydligt 
att dessa statusegenskaper inte är varken önskade eller tillgängliga för vem 
som helst. Att ha möjlighet att uppfylla denna tio-i-topp-lista kräver vissa 
förutsättningar, som exempelvis tid och kunskap.

I Hammarby sjöstad bor människor som har det relativt gott ställt, men 
som inte för den delen har obegränsat med pengar. Av fakta publicerade 
av Stockholms kommun 2010 framgår att medelinkomsten för invånarna i 
stadsdelen år 2006 var 356 600 kr jämfört med 293 000 kr för hela staden. 
Arbetslösheten låg 2007 på 1,2 procent vilket är precis hälften av Stockholms-

90.  ”StatusNavigator genomfördes i Sverige, Finland och Indien av United Minds via en 
digital e-postenkät under perioden 28 oktober till 7 november 2008. De svarande fick 
ta ställning till 100 påståenden som de rankade utifrån status längs en femgradig skala. 
Därutöver fick de svarande ta ställning till ett antal påståenden om värderingar. Urvalet av de 
svarande var ett s.k. kvoturval som speglar sammansättningen av respektive lands befolkning 
avseende kön, ålder och geografisk hemvist.” Se United Minds, ”StatusNavigator 2008”, 
statusnavigator.se (15/03 2010)).
91.  Marie Söderkvist Tralau, Status. Vägen till lycka, Stockholm 2009, s. 70.
92.  United Minds, ”StatusNavigator 2008”, statusnavigator.se (15/03 2010).
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genomsnittet. I statistik från Stockholms stads utrednings- och statistikkon-
tor AB (USK) för 2009 framkommer att 16,8 procent av invånarna i områ-
det har utländsk bakgrund, varav cirka hälften kommer från Norden eller 
EU-länder. Andelen med eftergymnasial utbildning uppgick 2009 till 68,1 
procent i åldersgruppen 25–64 år att jämföras med Stockholmsgenomsnittet 
på 36 procent.93 Invånarna i Hammarby sjöstad hamnar alltså genomgående 
en bit över Stockholmssnittet när det gäller inkomst och långt över när det 
gäller utbildning. Vid planeringsstadiet av stadsdelen fanns föreställningen 
att stadsdelen skulle befolkas av blandande befolkningsgrupper, med en 
betoning på 40-talister som sålt villan för att flytta närmare innerstaden. Så 
blev det nu inte riktigt, utan i stället är det en plats för barnfamiljer, yngre, 
pendlare och människor i karriären.94 

I tidskriften Fronesis nummer om ”borgerlighet” från 2007 noterar Mar-
tin Gustavsson, fil. dr i ekonomisk historia, om ett par med barnvagn han 
stöter på under en promenad i Hammarby sjöstad:

Båda två har hög lön, men ingen av dem har någon förmögenhet att tala om. Enligt 
vissa forskare tillhör det här glada och urbana paret en ny klass i samhället. Även 
om klassen går under olika namn sägs det handla om någon typ av urban borgerlig 
medelklass som består av kunskapsinnehavare snarare än egendomsinnehavare. 
Richard Florida talar till exempel om ”den nya kreativa klassen”.95  

Gustavsson identifierar således en ny samhällsklass, en klass som till synes 
omfamnar nya livsstilsideal, och som går att finna just i Hammarby sjöstad. 
Den amerikanska forskaren Richard Floridas begrepp ”den kreativa klas-
sen” har fått ett stort genomslag både i forskning och i stadsbyggnadsdebatt 
under senare tid. Enligt Florida har den kreativa klassen vuxit fram i och 
med de kulturella, sociala och ekonomiska samhällsförändringar som skett 

93.  USK, Områdesfakta för Södra Hammarbyhamnen 2009; SCB, Befolkningens utbildning 
2008, UF 37 SM 09.
94.  Petter Eklund, ”Imponerande, lockande, irriterande, glänsande”, i Eklund och Juvander 
(red.), Sjöstaden. Hammarby sjöstad: gatorna, husen, nybyggarna, historien, framtiden, 2 uppl., 
Stockholm 2006 (2005), s. 25, 31.
95.  Martin Gustavsson, ”Den tysta lilla borgarklassen och den högljudda stora medelklas-
sen”, Fronesis, nr 24, (2007): s. 148–163, cit. s.148.
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de senaste 20–30 åren.96 Grunden till denna klass är ekonomisk och den 
utgörs av människor som på något vis arbetar med kreativa yrken. Gruppen 
består av en superkreativ kärna av till exempel forskare, ingenjörer, arkitekter, 
konstnärer, författare och analytiker. Utöver dessa finns människor inom en 
bred kunskapsdrivande sektor, det vill säga personer som arbetar exempelvis 
med juridik, medicin och finans. Det som för dessa människor samman är 
att de får betalt för att tänka självständigt, hävdar Florida.97 Alla aspekter av 
kreativitet avses, såväl teknologiska och kulturella som ekonomiska.98 Den 
kreativa klassen ställer många krav menar Florida, och de sätter det indivi-
duella och flexibla livet högt, men är samtidigt beroende av social närhet. 
Platsen de bosätter sig på har stor betydelse, inte enbart ett bra jobb styr, 
utan utbudet av kulturella, sociala och fysiska aktiviteter av olika slag är lika 
viktigt. Platser som kan locka till sig de kreativa människorna kommer också 
att blomstra ekonomiskt, menar Florida.99 

Gustavsson är dock skeptisk till att det skulle vara denna nya klass som 
har makten i Sverige, utan menar att makten fortfarande tillhör den gamla 
ekonomiskt starka överklassen.100 Två andra forskare som också, åtmins-
tone delvis, tvivlar på Floridas modell är Bjørn Ashiem och Høgni Kalsø 
Hansen, verksamma vid Lunds universitet. De anser att det finns många 
svårigheter med att överföra Floridas modell till ett svenskt sammanhang 
men att den fungerar relativt bra på storstadsregionerna Stockholm, Göte-
borg, Lund/Malmö och Uppsala. De har förfinat Floridas definition av den 
kreativa klassen genom att dela in den i tre delar, baserat på de kunskaper 
som krävs för yrkesutövandet. Dessa är analytisk kunskap (know why), 
syntetisk kunskap (know how) och symbolisk kunskap (know who). Var 
människor bosätter sig i staden är beroende av vilken grupp de tillhör, 
menar Ashiem och KalsØ Hansen. De hävdar till exempel att människor 
som arbetar inom konstnärliga yrken kanske framför allt föredrar en urban 

96.  Florida 2008 s. 42.
97.  Florida 2008, s. 102–103.
98.  Florida 2008, s. 35.
99.  Florida 2008, s. 262.
100.  Gustavsson 2007, s. 149.
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livsstil medan ingenjörer i stället kanske föredrar förortslivet.101 
Människorna inom den så kallade kreativa klassen förefaller leva goda 

liv, uppskatta socialt umgänge och gemensamma måltider. De vill bo centralt 
med närhet till både nöje och rekreation. De bosätter sig främst i universi-
tetskommuner och i storstadsregioner. De är därmed, åtminstone vid en mer 
ytlig analys, som klippta och skurna för den öppna bostaden och de ideal den 
tillskrivs, liksom för områden som Hammarby sjöstad,102 ett område som 
kanske passar den del av den kreativa klassen som vill kombinera stadslivet 
med de värden som en närhet till naturen ger. Den öppna planlösningens 
bostad beskrivs ofta som flexibel, social och modern, vilket borde passa en 
grupp människor som har gjort det kreativa och unika till en livsstil. Dessa 
människor har också de ekonomiska resurserna att betala för en nyprodu-
cerad lägenhet i ett attraktivt vattennära område. André Jansson, docent i 
medie- och kommunikationsvetenskap, diskuterar i Storstadens omvand-
lingar (2006) projektet Bo01 I Malmö och genom det hur och av vem den 
postindustriella staden produceras, både som imaginärt och socialt rum.103 
Han diskuterar bland annat de boendekoncept som lanserades i anslutning 
till den utställning som invigde området 2001 och konstaterar att de som var 
tilltänka att bebo området beskrivs som en idealbild av den nya samhällsklass 
som sociologer diskuterat sedan 1980-talet – en klass som lanseras som ett 
”flytande, postmodernt subjekt” som omfamnar ”den nya, estetiska ekono-
mins revolutionerande kraft”.104 

Men själva existensen av kategorin ”kreativ klass”, ”den moderna med-
elklassen” och ”den entreprenöriella medelklassen” – båda de senare beteck-

101.  BjØrn Ashiem och HØgni KalsØ Hansen, ”Amerikansk tillväxtteori passar inte svenska 
regioner”, Tvärsnitt, Vetenskapsrådet, www.tvarsnitt.vr.se, 10/3 2010. (20/5 2011).
102.  Enligt en publikation från SOM-institutet i Göteborg tillhör idag cirka 10 % av be-
folkningen i Sverige den så kallade superkreativa kärnan, och 37 % utgör den övriga kreativa 
klassen. Totalt finns runt en fjärdedel av dessa i Stockholm. Detta stora antal medlemmar 
i den kreativa klassen placerar Sverige på en topplacering globalt sett. Se Rudolf Antoni, 
”Kreativitetens geograf”, Sören Holmberg och Lennart Weibull (red.), Det nya Sverige. 
Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle, SOM-undersökningen 2006, Göteborg 
2007, s. 40.
103.  Jansson 2006, s. 88. 
104.  Jansson 2006, s. 102.
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ningar som Jansson använder – kan emellertid säga oss lika mycket som själva 
innebörden av begreppet.105 Viljan att kategorisera att människor tillhör en 
samhällsgrupp är en del i skapandet av självförståelse och synliggör samtidigt 
ett behov av att ta avstånd ifrån andra grupper i samhället. Kategoriseringen 
görs dessutom av människor som själva tillhör den kreativa klassen som exem-
pelvis forskare och marknadsförare. Till denna lösa gruppering kan likaså de 
personer som bidrar till att ställa upp förutsättningar för vad som kan byggas, 
liksom de som driver nya byggprojekt eller ritar bostäder, sägas höra, vilket 
även konstateras av Jansson.106 Detta får givetvis tydliga konsekvenser för 
de normer och ideologier som cirkulerar i samhället och skapas kring både 
bostaden och boendet som praktik. Skapandet av den kreativa klassen och 
att tillskriva den vissa beteenden, som till exempel social förmåga, är en del 
av en diskursiv praktik. Statistik, som den från United Minds, är likaså den 
en del i skapandet och upprätthållandet av den upphöjda samhällsposition 
och de förmågor som den kreativa klassen tillskrivs. Berättelserna om den 
öppna bostaden är som sagt med och både bekräftar och förstärker detta 
ideal genom att i så stor utsträckning betona hur den öppna planlösningen 
är anpassad efter ett liv tillsammans med vännerna där framför allt festen 
lyfts fram. Förväntningarna på livet i den öppna planlösningens arkitektur 
utestänger samtidigt de människor som inte vill eller kan leva liknande liv.

Tillsammans på gott och ont
Det finns emellertid en uppenbar dubbelhet hos det sociala liv som utspelar 
sig i den öppna ytan. Å ena sidan går det att vara social på egna villkor i sin 
egen bostad, vuxna människor väljer för det mesta själv vem de bor ihop med 
och vem de bjuder hem, men å andra sidan är det svårt att helt välja bort att 
umgås med de människor som faktiskt befinner sig i den öppna ytan. De 
finns alltid där i närheten och det är enbart i de större bostäderna som det 
finns extra utrymme för arbetsrum, bibliotek eller liknande, utöver det egna 
sovrummet, i den mån det ens finns ett sådant. Majoriteten av bostäderna i 
Hammarby sjöstad har en yteffektiv planering med få extra rum utöver de 
mest nödvändiga. Statistik över bostadsstorlekarna talar sitt tydliga språk. Av 
105.  Jansson 2006, s. 119, 125.
106.  Jansson 2006, s. 119. 
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de lägenheter som är mellan 40 och 120 kvadratmeter är sju procent på ett 
rum och kök, 26 procent på två rum och kök, 24 procent på tre rum och 
kök, 16 procent på fyra rum och kök och enbart en procent så stora som 
fem rum och kök. Bland dessa finns det totalt tio stycken lägenheter om 
sex rum och kök, och tre stycken om sju rum och kök.107 Merparten av en 
persons förehavanden i vaket tillstånd måste därför ske i den öppna ytan i 
de lägenheter som har en öppen planlösning, vilket är en betydande del av 
lägenheterna i Hammarby sjöstad. 

I de regler och lagar som reglerar svenskt bostadsbyggande och som var 
rådande under planeringen av Hammarby sjöstad, finns uttalade krav på 
avskiljbarhet. Plan- och Bygglagen innehåller bestämmelser om planlägg-
ning av mark och vatten och om byggande.108 I denna huvudlag för svenskt 
byggande står ingenting om hur en bostad ska utformas. För riktlinjer om 
bostadens planlösning hänvisas i stället till BVL, (Lag (1994:847) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) I den regleras de grundläggande tekniska 
egenskaperna för en ny byggnad.109 I BVF, (förordning (1994:1215) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) finns föreskrifter om tillämpningen av 
BVL. Där anges bland annat

11 § Byggnader som innehåller bostäder, skall vara projekterade och utförda på ett 
sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn 
och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.110 

En bostad ska enligt rådande bygglagar gå att dela av i separata rumsfunktio-
ner. Dessa regler gäller dock enbart bostäder över 55 kvadratmeter. I bostäder 
under denna storlek är det nämligen tillräckligt om antingen rummet för 
sömn och vila eller rummet för tillagning av mat är avskiljbart.111 I ovanstå-

107.  Stockholms stad, ”Siffror och fakta Hammarby sjöstad”, mars 2010, stockholm. se 
(24/3 2010).
108.  Se Plan- och bygglag (198710). En ny Plan- och bygglag började gälla 2/5 2011. Det är 
dock den äldre versionen som varit aktuell vid de projekt som studerats i denna avhandling. 
109.  Lag (1994:847), Om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., Socialdepartementet.
110.  11 §, Förordning (1994:1 215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., 
Socialdepartementet. 
111.  BBR 2008, 3:2 Bostadsutformning, Boverket 2008. BBR (Boverkets byggregler) innehåller 
föreskrifter och råd för tillämpning av PBL och BVL vid nybyggnation av bostäder.
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ende regelverk framträder en föreställning om att det anses vara viktig med 
utrymmen dit människor kan stänga om sig i bostaden, men att det betraktas 
vara viktigare i större lägenheter än i mindre lägenheter. 

Arkitekturteoretiker Kim Dovey har undersökt hur gränser i australiska 
bostäder har förskjutits sedan millennieskiftet. Han menar att i och med 
den öppna planlösningens genomslag har det som han kallar informella 
sfärer – platser som finns till för familjens umgänge – och formella sfärer, 
platser i bostaden ämnade för uppvisning och striktare bjudningar – slagits 
samman till en enhet. Detta har skapat stora öppna samband där köket är 
en del som fungerar för all typ av umgänge.112 När den öppna ytan samlar 
allt socialt umgänge blir de andra utrymmena, både de egna sovrummen och 
de eventuellt andra rum som de boende förfogar över, använda enbart som 
tillfälliga vistelseplatser. Det blir en tydlig uppdelning mellan privata ytor 
och mer allmänna utrymmen i bostaden, de där människor umgås och dit 
de bjuder in sina vänner. 

När umgänget koncentreras till den öppna ytan, en yta som också 
prioriteras vid planeringen av bostaden, blir betydelsen av de andra rummen 
underordnad i sociala sammanhang. I de lägenheter jag besökte under mitt 
arbete hade enbart två ett extra rum utöver sovrummen och den öppna yta 
dit de boende kunde dra sig undan för sig själva. I tre av barnfamiljerna 
hade barnen inte egna rum, utan delade antingen med varandra eller med 
föräldrarna och använde då den öppna ytan som lekrum. Att det finns få 
ställen i bostaden att dra sig undan på framkom med tydlighet under inter-
vjuerna med de boende. I några fall kom nämligen även de respektive att 
delta i samtalen, trots att de inte var kontaktade från början, eftersom de 
inte hade någon annan naturlig plats att ta vägen. Under ett par intervjuer 
var andra familjemedlemmar hemma och satt framför tv:n medan samtalet 
fördes vid matbordet, vilket innebar ett kompromissande från båda parter 
angående lämplig ljudnivå. Ytterligare en informant var tydlig med, när vi 
bokade intervjun, att familjen inte skulle vara hemma, eftersom det då skulle 
vara svårt att få lugn och ro under samtalet. 

Hur de boende gör för att få vara ensamma och få egen tid i bostaden 

112.  Dovey 2008, s. 163–164.
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är en fråga som diskuterades under samtalen. Att sovrummen är separata 
och har dörrar som går att stänga är för de flesta ett villkor för att över-
huvudtaget välja den öppna planlösningen. Både bostadsbyggarna och de 
boende poängterar detta. Vissa påpekar att det ibland kan vara svårt med 
de öppna sambanden om de skulle vilja göra någonting annat än vad övriga 
familjemedlemmar eller gäster kan delta i, men att det går att lösa genom att 
till exempel lägga sig på sängen och läsa. En nackdel som exempelvis Frida 
ser med den öppna ytan är när inbjudna gäster stannar över natt, eftersom 
det inte går att stänga dörren till vardagsrummet som blir deras sovplats. När 
hon går upp och gör i ordning frukosten befinner hon sig i deras sovrum 
och riskerar att väcka dem. Behöver hon dessutom ge sig iväg innan gästerna 
vaknar kan det kännas lite obekvämt, menar hon. Kerstin bor i en trea med 
sin man och hon berättar att hon ser det både som positivt och negativt att 
vara tillsammans hela tiden. Hon kan ibland sakna att inte ha en egen plats 
i bostaden. I den tidigare bostaden, ett större hus, fanns på ett annat sätt 
möjligheten att dra sig undan. 

Även om vi har en tv i sovrummet också, som jag skulle kunna gå och titta på, eller 
min man skulle kunna sitta där, det blir inte så… Tidigare valde jag ofta att inte 
titta på tv utan sitta och läsa kanske eller någonting. Det gör jag ju fortfarande, 
men då gör jag det här. Men det är inte lika lätt att koncentrera sig. Man saknar 
kanske lite grann en egen vrå. 

Trots att möjligheten finns att få enskilt utrymme i lägenhetens tredje rum 
menar alltså Kerstin att hon inte utnyttjar den, även om hon säger sig ibland 
sakna en egen plats. Förväntningarna på den sociala livsstil som den öppna 
bostaden skapar verkar i detta fall helt enkelt vara starkare än viljan att ibland 
vara ensam. 

Andra har inte ens funderat över att det skulle finnas ett behov av att 
vara åtskilda. Gustav och Lovisa berättar att den ena är morgonmänniska och 
den andra kvällsmänniska, och de tror att det kanske skulle kunna uppstå ett 
problem i fall de båda hade samma dygnsrytm, men de har egentligen inte 
reflekterat så mycket över saken. Inte heller småbarnsmamma Johanna säger 
sig funderat över frågan om egentid:
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Ja, det är ju svårt att få vara ifred med två små barn. Jo, men ofta så på kvällarna 
så kanske jag lägger mig och läser, då är jag ifred där. Då använder vi det här med 
att man stänger av. 

Johannas bostad är försedd med en tydlig avgränsning mellan den öppna 
ytan och de två sovrummen bestående av två skjutdörrar som går att stänga 
till och som hon ibland använder för att skapa ett eget utrymme och en 
känsla av lugn och ro. Lisa och Adam, även de småbarnsföräldrar, menar att 
de inte har några problem med att få egen tid i bostaden, i den utsträckning 
det alls är möjligt med två små barn. Lisa säger:

Många känner ju att man vill ha ett arbetsrum, det är ett kriterium när man söker 
lägenhet. Det har vi inte pratat om utan […] nu är det så att så länge barnen är 
vakna så kommer de ändå söka upp en.

De boende som har barn, både små och tonåringar, är alla snabba med att 
betona hur väl de öppna ytorna fungerar just för en barnfamilj. Eftersom 
barnen alltid är i närheten anser de att de öppna ytorna passar deras liv. Att 
det skulle finnas behov att dra sig undan från sin partner de tider barnen 
sover är ingen prioriterad fråga. Det går att ana en liten skillnad i synsätt, 
dels mellan dem som lever flera i den öppna bostaden och dem som lever 
ensamma, dels mellan dem som har barn och dem som lever utan. Moa, 27 
år, bor ensam i en hyreslägenhet med två rum på 50 kvadratmeter. Hon tycker 
det är en lagom stor lägenhet för en person och är osäker på om hon skulle 
vilja bo tillsammans med någon annan i den:

Men när man bor ihop så kanske man, jag vet inte, ändå vill ha det här avskilda, 
att man kan stänga in sig i ett annat rum någon gång. Så man slipper se den andra 
personen hela tiden. Visst, man kan gå in och sätta sig på toa liksom, men det 
kanske inte är så himla kul. För min del nu är det perfekt, men det vet man inte 
hur det blir framöver. 

De som lever ensamma har ibland svårt att föreställa sig ett liv med andra i 
den öppna ytan, och behovet av egentid betonas i större utsträckning av dessa 
personer. Trots att berättelserna om livet i en bostad med öppen planlös-
ning förmedlar svårigheter att dra sig undan för sig själv ges inte så mycket 
utrymme för en diskussion om eventuella nackdelar med att alltid vara till-
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sammans. Arkitekten Annette Lindberg påpekar visserligen att människor 
har behov av att dra sig undan ibland, men att avskildhet inte nödvändigtvis 
måste skapas med hjälp av fysiska avgränsningar:

Alla människor behöver ett visst mått av privathet och kunna hålla sig undan. 
Det är viktigt. Man skapar ju små världar med hörlurar, det finns många sätt att 
skapa avskildhet. 

Att ständigt vara tillsammans är uppenbart en starkt styrande norm i berät-
telserna om den öppna planlösningens arkitektur. Kanske finns en rädsla 
för att vara utanför, både i det lilla sociala sammanhanget och i ett större 
samhälleligt sammanhang. Det är dock inget unikt för livet i den öppna 
planlösningens bostad utan är en generell samhällstrend, till synes tätt sam-
mankopplad med en stor rädsla för att vara ensam och för att bli övergiven. 
Den norske filosofen Lars Fr. H. Svendsen sätter ord på denna rädsla i en 
understreckare i Svenska Dagbladet:

[D]et är inte lätt att acceptera ensamheten. Ensamheten är inte bara smärtsam utan 
också pinsam. Ensamhet är en skam. För att undgå skammen är det avgörande 
att man ger ett intryck av att ha ett blomstrande socialt liv, hur ensam man än 
kan känna sig. Trots att ensamheten är ett allmänmänskligt tillstånd är den som 
lider av ensamheten – den som inte kan få till stånd tillräckligt många sociala 
placebon – en förlorare. Och vem vill väl vara vän med en förlorare?113 

Att vara tillsammans är en så hårt styrande norm att man många gånger kan-
ske inte har något alternativ. Den öppna planlösningen ”tvingar” därför fram 
ett socialt beteende på två nivåer – dels genom sin arkitektoniska utformning 
som gör det svårt att få vara ifred, dels genom de förväntningar på socialt 
beteende som figurerar i de diskurser som påverkar idealen kring bostaden. 

Bilden av den sociala bostaden bebodd av en lycklig familj med ett stort 
umgänge är dock en idealbild som många gånger har dålig överensstäm-
melse med verkligheten. Andelen ensamhushåll i Stockholm är stor, och i 
Hammarby sjöstad finns det lika många singelhushåll som barnfamiljer.114 

113.  Lars Fr H Svendsen, ”Vår tids rädsla för ensamhet”, Svenska Dagbladet, 9/12 2006, svd.
se (6/2 2012). 
114.  USK, Områdesfakta för Södra Hammarbyhamnen 2009; SCB, Befolkningens utbildning 
2008, UF 37 SM 09.
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Livet i den öppna bostaden blir dessutom, trots betoningen på dess sociala 
umgängesmöjligheter, till stor del en privat och exkluderande angelägenhet 
för lägenhetsinnehavarna och deras utvalda umgänge. Dörren till bostaden 
är stängd och vem som helst kan inte passera den. Sociolog Sören Olsson 
redogör i Bostaden och kunskapen för en studie om grannskapets betydelse för 
boendemiljön.115 Han poängterar att grannar är viktiga för trivseln i närområ-
det, men att umgänget med dessa i första hand sker utanför bostaden.116 Det 
är enbart de som vi betraktar som våra vänner som släpps över tröskeln till 
bostaden. Under stora delar av 1900-talet satsades på att bygga gemensamma 
utrymmen såsom samlingslokaler, vävstugor och snickarbodar. Sådana typer 
av lokaler har blivit mycket färre idag. Det som det i stället fokuseras, och 
som också är reglerat i byggnormer, är att hindra störande ljud från grannar 
och trapphus. Hammarby sjöstad är inget undantag. Det läggs mycket energi 
på de offentliga ytorna, men inne i husen planeras inte för möten på samma 
sätt. Alla hus har inte ens tvättstuga, vilket ofta är en plats där grannar möts.

Den sociala praktik som är inskriven i berättelserna om den öppna 
planlösningens arkitektur, oavsett om de berättas av de boende själva, av 
byggherrar, arkitekter eller av inredningstidningar, ställer krav på tillgång 
till en bostad dit människor kan bjuda in vänner och umgås. Den öppna 
bostadens utformning beskrivs i berättelserna både skapa möjligheter till ett 
smidigare umgänge och göra det svårare att få en plats för sig själv, utan 
interaktion med andra människor. Samtidigt har de stora fönsterytorna och 
balkongerna i bostäderna gjort att fler utanför familjen bjuds in i gemenska-
pen, men då enbart som betraktare. Detta senare fenomen diskuteras mer 
ingående i kapitel 3. 

Det sociala i ett större sammanhang 
Den gemytliga lantbostaden som metafor 

I materialet förekommer emellanåt referenser till bondens storstuga som ett 
slags metafor för det sociala, okomplicerade liv som äger rum i den öppna 
115.  Presenterad i boken, Sören Olsson (red.), Det lilla grannskapet. Gårdar, trapphus och 
socialt liv, Göteborg, 1997.
116.  Sören Olsson, ”Det lilla grannskapet”, i Tommy Berger m.fl. (red.) Bostaden och 
kunskapen, Klippan 2007, s. 165. 
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ytan. Hans-Olov Rådelöv på HSB tror till exempel att människor uppskat-
tar den öppna bostaden just därför att den blir som bondens storkök. Alla 
befinner sig på samma yta och ”någon tittar på tv, någon läser en bok eller 
gör läxor och någon står i köket”, förklarar han. Även Adam, småbarnspappa, 
gör samma kopplingar bakåt i tiden:

Jag tänker lite som den här väldigt gamla storstugan på något sätt, där alla är 
samlade i ett rum, med spisen och köket och all aktivitet, då sov man kanske i 
samma rum också. 

Han beskriver drömmen om ett okomplicerat liv där livets basala behov står 
i fokus. Detta blir synligt i liknelsen med bondens storstuga. Arkitekt Peter 
Erséus berättar att han personligen är förtjust i matlagning och inte tycker 
att den funktionen ska gömmas den. Köket är centralt i bostaden, menar 
han: ”Går vi riktigt långt tillbaka, till den primitiva bostaden, är eldstaden 
det centrala. Det är något sympatiskt att leva runt köket.”

Den öppna bostaden med det centralt placerade köket ges i ovanstående 
yttranden en funktion som ursprunglig genom jämförelsen med bondeköket. 
Föreställningar om och referenser till en svunnen tid är också ett viktigt inslag 
i mer generella berättelser om staden. Ett gemensamt drag i dessa berättelser 
är att de är tillbakablickande, hävdar Lars Orrskog, lektor i samhällsplanering 
på KTH. Han menar att det finns ett behov av att i en omvälvande tid skapa 
en yttre miljö som känns igen, och att berättelserna om småstadsidyllen har 
vuxit sig starkare ju mindre de städer vi nu bebor liknar dessa.117 Det nostal-
giska berättandet används också som en säljstrategi, menar konstvetare Per 
Strömberg i sin avhandling Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berät-
tarstrategier i svenska turistanläggningar 1985–2000 från 2007. Där redogör 
han för hur turistnäringen använder nostalgi och idyll i sin marknadsföring. 
Strömberg beskriver nostalgi både som ett känslomässigt tillstånd och som en 
längtan efter något autentiskt. I turistanläggningar som exempelvis Storgatan 
på Liseberg, en återskapad småstadsgata, spelar man på besökarnas längtan 
till en annan plats, men, poängterar han, kanske ännu mer på längtan till en 

117.  Lars Orrskog, ”Stora och små berättelser om svenskt stadsbyggande”, i Ola Broms 
Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley (red.), Bor vi i samma stad: om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, Stockholm 2005, s. 35.
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annan tid.118 I berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur fram-
ställs bostaden med öppen planlösning som en genuin boendeform, men 
inte som en kopia av äldre bostäder, utan det är bara själva konceptet som 
återanvänts, eller som åtminstone framställs som återanvänt. Drömmen om 
en annan tid, i form av drömmen om någonting ursprungligt, såväl som om 
en annan plats finns där. 

Historikern Peter Aronsson har intresserat sig för hur gemensamma 
föreställningar om historiska platser uppstår. När dessa platser återskapas i 
olika berättelser laddas de med mening genom att de kopplar samman dåtid 
och nutid, hävdar han. Dessa platser kan dessutom på detta vis laddas med 
legitima anspråk av olika slag, som till exempel känslan av tillhörighet. Arons-
son menar att historiemedvetande, det vill säga hur dåtiden knyts till nuet, 
uppträder på fyra grundläggande sätt. Det första bygger på ståndpunkten 
att vi är skilda från det förflutna och inte kan lära oss särskilt mycket av det 
eftersom vi lever i en sådan annorlunda värld. Det andra omfattar i stäl-
let den omvända uppfattningen, att allting redan har hänt och framtiden 
inte innebär något revolutionerade nytt. Sedan finns tropen om ständiga 
framsteg, och slutligen dess motsats: att det var bättre förr.119 När platser på 
detta sätt blir meningsbärande och relaterar till historia blir de till ett slags 
symbol för en större helhet, menar Aronsson.120 Att berätta om den öppna 
planlösningen genom att återkoppla till en svunnen tid, framställd som mer 
naturlig och autentisk, blir enligt Aronsons synsätt ett sätt att legitimera den 
öppna planlösningen som en ny bostadsform. Den öppna planlösningen blir 
därmed till en symbol för något ursprungligt och naturligt. Berättelserna om 
den öppna planlösningens bostad omfattar dels föreställningen att det var 
bättre förr och att vi därför kan, och bör, lära från historien, men också att 
historien ständigt upprepar sig. Historien används i relation till den öppna 
planlösningen som ett sätt att skapa kontinuitet och ett sammanhang och en 
känsla av att vara delaktig i en större helhet. Eller som Kim Dovey uttrycker 
det: ”The nostaligic linking of the ideal home to an unchanging past reflects 

118.  Strömberg 2007, s. 208.
119.  Peter Aronsson, ”Historia som förebild”, i Peter Aronsson (red.), Platser för en bättre 
värld. Auschwitz, Ruhr och röda stugor, Lund 2009, s. 15–17.
120.  Aronsson 2009, s. 22.
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both a desire for escape and for ontological security in un uncertain world.”121

Referenserna bakåt i tiden, till det föreställt ursprungliga, är dock inte 
någonting som enbart är utmärkande för 2000-talets berättelser om den 
öppna planlösningen, utan har varit ständigt återkommande i den öppna 
planlösningens historia och är en del av det sätt på vilket människor pratar 
om den öppna bostaden. Till exempel föreställde sig den amerikanske förfat-
taren och filosofen Henry David Thoreau 1850 ett idealhus som skulle ha bara 
ett rum: ”Only one room… where some may live in the fireplace, some in the 
recess of a window, and some on settees, some at one end of the hall, some at 
another, and some aloft in the rafters with the sparrows.”122 

Valet av en öppen planlösning hos Thoreau gick i linje med hans före-
språkande av ett enkelt leverne i samklang med naturen och om återgång 
till ursprunget. Just samlingen kring eldstaden skulle komma att bli ett åter-
kommande tema i drömmen om den öppna, ursprungliga bostaden. Vid 
sekelskiftet 1900 omsatte Frank Lloyd Wrights med sina så kallade präriehus 
dessa idéer till fysisk verklighet. Det var det familjecentrerade, men lite stö-
kiga hemmet som var idealet för Wright. I sina präriehus sammanförde han 
hela bottenvåningen, bortsett från köket, till en enda stor yta där matplats 
samsades med umgängesytor av olika slag.123 På ålderns höst sammanfattade 
han vad som hade legat till grund för hans val av en öppnare planstruktur:

Back in farm days there was but one big living room, a stove in it, and Ma was 
there cooking – looking after the children and talking to Pa – dogs and cats and 
tobacco smoke too – all gemütlich if all was orderly, but seldom it was; and the 
children were there playing around.124 

Referensen till svunna tider är här tydlig. Också senare, i 1980-talets post-
moderna Sverige, användes jämförelser med bondestugan för att legitimera 
nya bostadsideal. Bostadsmässan Bo85 hade till exempel mottot ”Bygg för 
gemenskap”, där gemenskap innefattade både bostadsområdenas utform-

121.  Dovey 2008, s. 5
122.  Thoraeu cit. i Zukin 1989, s. 69.
123.  Robert C. Txombly, ”Saving the Family: Middle Class Attraction to Wright’s Prairie 
House, 1901–1909”, American Quartely, vol. 27, nr 1 (1975) 57–72, cit. s. 67–68. 
124.  C. Twombly 1975, s. 72.
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ning och bostadens inre planering.125 En stor andel av de planer som förevisas 
på utställningen uppvisade öppna samband mellan kök och vardagsrum.126 
Birger Åström, ansvarig för utställningen, beskriver sin syn på bostadens 
förändrade funktion med utgångspunkt i ett avståndstagande från funktio-
nalismens grundideal:

Jakten på det förflutna måste sträckas ut över flera generationer bakåt, längre 
än till trettiotalets laboratorieliknande bostadskök. Där finner vi landsbygdens 
gemenskap i allmogehemmets samling kring spisen. Från den går steget vidare till 
arbetarhemmet med köket fullt av familjemedlemmar och inneboende. Vid mitten 
av femtiotalet har den av funktionalisterna förvisade köksgemenskapen fått nytt 
fäste i det s.k. allrummet. Framme vid Bo 85 är kopplingen mellan matlagning, 
sittande i finsoffan och rekreation på balkongen bostadens kärna.127

Återigen kommer alltså referensen till bondeköket och samlingen runt eld-
staden tillbaka. Längtan efter det föreställt ursprungliga framstår som ett 
eftersträvansvärt mål, oavsett tid och arkitekturideal, och en öppnare planlös-
ning som vägen för att nå målet.

För att olika platser ska behålla sin meningsskapande funktion, menar 
Aronsson, krävs att de ständigt återskapas i olika berättelser.128 Detta är precis 
vad som sker med den öppna bostaden när föreställningar om dess sociala 
funktioner förmedlas i berättelser som sprids mellan och traderas på olika 
nivåer i samhället. Det finns förvisso vissa uppenbara likheter mellan dagens 
öppna planlösning och bondens storkök, men idag fungerar den öppna ytan 
mer just som en nostalgisk inramning för socialt umgänge än som en fysisk 
arbetsplats. Att omständigheter som platsbrist, kyla eller fattigdom ofta låg 
bakom de öppna bostadslösningarna i bondesamhället är något som inte 
ryms i berättelserna om dagens öppna planlösning. Det är drömmen om 
någonting annat som är det viktiga: ett mer ursprungligt, okomplicerat liv, 
som i inredningsmagasinen presenteras i sin ideala form. 

125.  Birger Åström, Bygg för gemenskap. Dokumentationer och reflektioner kring 1985 års 
svenska bostadsmässa BO 85, Stockholm 1986, s. 11. 
126.  Detta blir tydligt av en genomgång av de planlösningar till mässans olika projekt som 
redovisas i efterskriften till utställningen. Se Åström 1986.
127.  Åström 1986, s. 11.
128.  Aronsson 2009, s. 22.
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Det är emellertid inte enbart liknelsen med boendes storstuga som före-
kommer i det studerade materialet. Så här säger exempelvis Berit: 

Jag tycker det är den bästa lägenheten vi har haft hittills, jag tycker om det här 
öppna. Det slog mig direkt, vad högt och ljust. Oh, det är som vid Medelhavet 
kändes det när man kom hit. 

Frågan är om det bara är ljuset som ingår i jämförelsen med att bo vid Medel-
havet, eller om det också är en föreställning om den enkla och bekymmersfria 
vardagen och drömmen om ett annat liv som åsyftas. Arkitekturjournalist 
Dan Hallemar liknar arkitekturen i Hammarby sjöstad och andra liknande 
områden ett slags semesterortsarkitektur och menar att dess uppkomst står 
att finna i de senaste årens uteserveringsboom, liksom i våra nya alkohol-
vanor med lådvinerna som bas. Resultatet kallar han lådvinsarkitektur.129 
Hallemars resonemang rör främst områdenas yttre karaktär, men begreppet 
är en träffande beskrivning av den nya sociala funktionen hos den moderna 
arkitekturen. På samma sätt som det med lådvin går att ta ett glas vin utan att 
behöva öppna en flaska till, blir det sociala livet i den öppna planlösningens 
bostad tillgängligt utan ansträngning eftersom arkitekturen i sig föreställs 
inrymma en social funktion. 

I berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur blir det öppna en 
symbol för någonting som inte längre anses finnas naturligt i dagens svenska 
samhälle, men som borde återtas. Oavsett om det handlar om Medelhavets 
matcentrerade umgänge eller bondesamhällets otvungna samling kring 
den varma eldstaden är det en dröm om något annorlunda. Arkitekturen 
laddas i dessa berättelser med olika värden som representerar olika sociala 
kvaliteter, nämligen enkelhet, spontanitet, bekymmersfrihet, gemenskap och 
det naturliga. Återigen syns tydliga paradoxer i berättelserna om den öppna 
bostadens arkitektur: å ena sidan beskrivs en bostad som är ursprunglig och 
typiskt svensk, å andra sidan finns drömmen om något annorlunda, som inte 
finns naturligt i Sverige. Dessa drömmar förekommer parallellt och befruktar 
varandra.

129.  Dan Hallemar, ”Utsikt med åsikt från punkthus på vardagsgata i stadens utkant”, i 
Stockholm bygger 06, Stockholm 2006, s. 102.
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Det sociala som säljargument 
Att bostaden med öppen planlösning är ekonomiskt fördelaktig att bygga, 
eftersom den kräver färre och mindre ytor och därmed mindre mängd mate-
rial än en funktionsuppdelad bostad, är ett faktum. Detta konstateras bland 
annat av Jan Eriksson i antologin Bostaden och kunskapen.130 Att den öppna 
planlösningen har ekonomiska fördelar framgår även i mina samtal med 
bostadsbyggarna. Hans-Olof Rådelöv på HSB menar att valet av en öppen 
planlösning, förutom att ge till exempel ljuskvaliteter, är ett resultat av viljan 
att vara ytsnål. Färre väggar sparar ytor och byggmaterial och bostaden blir 
därmed billigare att producera. Även arkitekt Annette Lindberg menar att 
den öppna planlösningen är ett bra alternativ när man ska bygga yteffektivt: 

Jag ville göra en öppen planlösning, dels för att man hela tiden ska jaga ytor, öppna 
planlösningar sparar ju kommunikationsytor. Det skulle vara en öppen planlösning 
med någonting som vi kallar för multikuben här i mitten. 

En ytterligare aspekt lyfts fram av Bo Vetterud, från Svenska Bostäder. Han 
berättar att den öppna planlösningen för Svenska Bostäders del delvis är 
ett resultat av det statliga investeringsbidrag som betalades ut under några 
år på 2000-talet och som gav stöd till hyresrätter på max 70 kvadratmeter. 
För att få plats med alla viktiga funktioner blev lösningen att göra öppna 
samband mellan vardagsrum och kök. Den öppna planlösningen används 
följaktligen som ett argument för att bygga ytsnålt, även vid de tillfällen när 
staten subventionerat bostäder under 2000-talet. 

Eftersom det inte är de ekonomiska vinsterna som förmedlas till 
köparna har i stället de öppna sambanden effektivt knutits till andra ideal, 
som exempelvis sociala kvaliteter. KTH-forskaren Jan Eriksson menar att 
genombrottet av den öppna planlösningen inte föregicks av någon forskning 
som påvisade att den öppna bostaden skulle vara en efterfrågad bostads-
typ, utan att just incitamentet till ekonomisk vinst genom ytbesparing var 
den viktigaste faktorn för att den öppna planlösningens skulle slå igenom i 
slutet av 1990-talet. Däremot används inte sällan arkitektoniska kvaliteter 
som ett argument för att bygga en bostad med öppen planlösning, menar 

130.  J. Eriksson 2000, s. 58.
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han.131 Strömberg visar i kapitlet om storstugan hur nostalgi används som 
säljargument inom turistnäringen. Även på bostadsmarknaden är nostalgi 
säljbart. Men kanske är det i första hand en bostads sociala kvaliteter som 
framförs i marknadsföringen. Mäklare hör till dem som utnyttjar de påstådda 
sociala kvaliteterna för att sälja bostäder med öppna planlösningen. Vid för-
säljningen av lägenheter i Hammarby sjöstad ges den öppna planlösningen 
till exempel sociala egenskaper som att ”vardagsrummet har öppen social 
planlösning”,132 eller ”rummet blir mycket socialt tack vare de stora öppning-
arna mot resterande rum”.133 Bostadsannonsernas uppgift är att locka köpare 
genom att med några få meningar förmedla de utmärkande och efterfrågade 
egenskaper hos en bostad som är till salu. De öppna sambanden måste därför 
i dessa exempel anses vara en säljbar egenskap, eftersom de ges en sådan 
central placering i annonserna. Samtidigt skapar annonserna också ett behov 
av denna bostadstyp. 

Arkitekt Mats Egelius menar att när de boende betalar mycket pengar för 
sin bostad, även för hyresrätter, är det viktigt att de får valuta för pengarna. 
Han säger att ”man vill känna att man har ett stort rum och rummet känns 
ju större om det är en matplats och sittgrupp ihop”. Han tror också att när 
säljfaktorn är det viktigaste på bostadsmarknaden, så har själva försäljnings-
ögonblicket fått mycket stor betydelse. Där kan den öppna planlösningen 
spela en viktig roll som varande ett stort rum vilket fungerar bra på visningen 
eftersom det känns välkomnande. Ytterligare en orsak till valet av den öppna 
planlösningen är dess möjlighet att fungera som ett säljande alternativ till 
andra bostäder i samma prisklass. Egelius tror att lägenheterna i Hammarby 
sjöstad delvis har byggts för att kunna konkurrera, dels sinsemellan, dels med 
beståndet på Södermalm. Stadsdelen har många fördelar, men på Söder finns 
tunnelbanan och området ligger mer centralt:

131.  J. Eriksson 2000, s. 58. 
132.  Hemnet.se, ”3:a, Heliosgatan 60, Hammarby sjöstad, Erik Olsson fastighetsförmedling 
AB”, hemnet.se/beskrivning/1445536?r=3, (21/2 2011).
133.  Hemnet.se, ”3:a, Sickla kanalgata 47, Bjurfors”, hemnet.se/beskrivning/1405880?r=3 
(21/2 2011).
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Det är jättemycket butiker och kaféer i Hammarby sjöstad men där är ännu fler på 
Södermalm. Och då måste man ha något annat att erbjuda och det är ofta att det 
är öppet, mycket glas, att det är lite mer förortskvaliteter också med stora gröna 
gårdar med mycket ljus. 

Den öppna planlösningen, i exemplet Hammarby sjöstad, kan alltså betrak-
tas som en konkurrent till stenstaden innanför tullarna. Men den borde likaså 
kunna ses som ett intressant alternativ till exempelvis närförortens folkhems-
bostad, eller villan i ytterstaden. För att sälja måste det nya som byggs erbjuda 
någonting annorlunda i jämförelse med det äldre bostadsbeståndet, och i 
Hammarby sjöstad har just den öppnare planlösningen, de stora fönster-
ytorna och balkongerna samt närheten till vattnet och Nackareservatet skapat 
de förutsättningar som gör området attraktivt. Det stora öppna rummet 
med plats för familj och vänner blir en del av marknadsföringen av den nya 
bostaden. 

Att det öppna sambandet generellt är en efterfrågad och därmed sälj-
bar egenskap framgår enligt byggherrarna av de kundundersökningar som 
genomförs inför en nybyggnation. Alla fyra byggherrarna i studien använder 
sig av kundenkäter av olika slag. I huvudsak rör det sig om två olika typer av 
undersökningar. Främst handlar det om att ta reda på hur kunden upplever 
bostaden efter inflyttandet, men de gör ibland också undersökningar om 
vad kunderna efterfrågar för olika boendetyper i framtiden. Dessa är sedan 
till stor del styrande i den kommande bostadsproduktionen. Anders Borg på 
Familjebostäder menar att erfarenheter från uthyrningsavdelningen visar att 
många boende gillar öppen planlösning. De har funderat på att erbjuda mer 
slutna bostadslösningar, men har bestämt sig för att inte göra det eftersom 
det öppna är så efterfrågat:

Man vill gärna ha en öppen planlösning, man trivs med det. Samtidigt när vi 
ritar lägenheterna så ser vi ju till att det går att sätta upp en vägg mellan kök och 
vardagsrum. […] Det är ju ett krav.

Ett exempel på en lite större kundanalys är en attitydundersökning från 2004 
där bostadsbolaget JM med hjälp av marknadsundersökningsföretagen Temo 
och Field Work Scandinavia försökte ta reda på vad som får människor att 
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välja en nybyggd bostad.134 Av hushållen boende i bostadsrätt svarade 38 
procent att en öppen planlösning var ”mycket viktig” vid valet att köpa en 
nyproducerad bostad och 31 procent att det var ”ganska viktigt” för valet av 
nybyggt. Totalt utgjorde således dessa 69 procent av de tillfrågade. Totalt 16 
procent svarade att den öppna planlösningen ”knappt spelade någon roll” 
eller ”ingen roll alls” vid valet av en nybyggd bostad. De sista 17 procent 
menade att det hade ”viss betydelse”. Något fler kvinnor än män föredrog 
en öppen planlösning och över hälften av de tillfrågade svarade att de tyckte 
att det är mycket viktigt att planlösningen var funktionell och genomtänkt, 
och en tredjedel att det var ganska viktigt.135 Mäklarkontoret Fastighetsbyrån 
gjorde hösten 2008 en undersökning om vad som är viktigt när svenska folket 
väljer ett nytt boende. Tillsammans med Reagera Marknadsanalys har de 
gjort en kartläggning via en webbpanel. 1 253 personer i åldrarna 20 till 65 
år, som funderar på att flytta inom de kommande två åren, deltog i under-
sökningen. Resultatet av undersökningen visade att område och pris är de 
viktigaste faktorerna för valet av bostad. Planlösningen hamnar på tredje 
plats och totalt 22 procent av de tillfrågade menar att en öppen planlös-
ning är helt avgörande vid valet av ny bostad, medan 17 procent menar att 
planlösningen inte har någon betydelse alls. I denna undersökning var det 
däremot, till skillnad från JM:s undersökning, männen som i något högre 
utsträckning än kvinnorna ansåg den öppna planlösningen ha stor betydelse 
för valet av nybyggt.136 

Enligt dessa undersökningar förefaller den öppna planlösningen alltså 
spela en, om inte avgörande, så ändå en betydande roll för många människors 
val av nybyggt. Å andra sidan ställdes inte i någon av dessa två undersökningar 

134.  Undersökningen omfattade telefonintervjuer med drygt 600 slumpvis utvalda 
hushåll varav hälften bodde i bostadsrätt. Av dessa var två tredjedelar JM-kunder och 
nästan hälften av de tillfrågade var från Stockholmsområdet. (JM i samarbete med 
TEMO och Field Work Scandinavia, Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attity-
dundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad, 2004, feed.ne.cision.com/
wpyfs/00/00/00/00/00/05/04/35/wkr0003.pdf (21/01 2009)).
135.  JM i samarbete med TEMO och Field Work Scandinavia, Vad får människor att välja 
nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad, 
2004, feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/04/35/wkr0003.pdf (21/01 2009).
136.  Fastighetsbyråns Boendevalsundersökning hösten 2008.
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frågan om hur många som kunde tänka sig en sluten, funktionsseparerad 
bostad, vilket innebär att det är svårt att fånga de som helt föredrar en mer 
uppdelad bostadsplan. Men kundundersökningar av detta slag är kanske 
inte alltid den bästa vägen att få fram människors egentliga uppfattning. Jan 
Eriksson hävdar att det är vanligt att människor säger sig vara nöjda med 
den bostad de lever i, oavsett vad de egentligen tycker, eftersom de är måna 
om att försvara de bostadsval de gjort. Kundundersökningar visar därför ofta 
positiva resultat.137 Riktade frågor och snåriga formulär kan också försvåra 
tolkningen av undersökningsresultaten. Innehållet i undersökningarna måste 
dessutom betraktas som en del i berättelserna om den öppna planlösningens 
arkitektur, och säger därför lika mycket om den allmänna, samhälleliga synen 
på bostadens funktion som de boendes egna individuella preferenser. Berät-
telserna om det öppna som ideal förstärks och förs dessutom vidare genom 
denna typ av undersökningar som inte sällan också publiceras i dagstidningar 
och på olika internetsidor med en omfattande målgrupp. I marknadsunder-
sökningar av detta slag blir den öppna planlösningen något som kopplas 
ihop med nybyggt. En nybyggd bostad kan i sin tur kopplas ihop med det 
moderna, det som ligger i tiden och med framtiden. Den öppna planlös-
ningen blir därmed en symbol för detta. Men i bakgrunden ligger samtidigt 
referenserna bakåt i tiden, till bondesamhällets centrala eldstad. Nytt och 
gammalt ingår en förening och förstärker varandra. 

Under först halvan av 1900-talet började begreppet god bostad användas 
för att beskriva det eftersträvansvärda målet för Sveriges bostadsbyggande. 
Med en god bostad menades en bostad till för alla medborgare som skulle 
uppfylla kraven på funktion och hygien och rumsutformning.138 Att skapa 
goda bostäder var samtidigt en del i ledet att skapa ett bättre och mer demo-
kratiskt samhälle. Under nästan hela 1900-talet kom sedan begreppet god 
bostad att användas i denna betydelse. De senaste åren har det dock skett 
en förskjutning i begreppets betydelse. Idag används nämligen uttrycket 
god bostad snarare som en marknadsföringsslogan vid försäljning av bostä-
der i nya bostadsområden eller andra kommersiella aktiviteter kopplade 
till bostadsbyggande än som en garant för att särskilda normkrav uppnås. 

137.  J. Eriksson 2000, s. 63.
138.  Rudberg 1998, s. 113.
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Begreppet god bostad används som ett bevis för att bostaden uppfyller vissa 
livsstilskriterier där de sociala funktionerna är en mycket väsentlig del. HSB 
tolkar detta begrepp så här: 

Viktigt för oss i HSB är att ge förutsättningar för samvaro, trivsel och harmoni, nu 
och i framtiden. Vi utvecklar det som sker i och omkring bostäderna – en attraktiv 
närmiljö, möjligheter som underlättar vardagen och vi driver på samhällsförut-
sättningarna för det goda boendet.139

God bostad kan sägas ha gått från att ha varit ett begrepp som användes 
inom en socialpolitisk diskurs, där bostaden användes som ett av många 
politiska verktyg för att nå upp till målen om ett mer demokratiskt samhälle, 
till att idag användas i första hand som ett säljargument. Förändringen i 
användandet och betydelsen av begreppet god bostad är tydligt en del av 
de intertextuella förändringar Fairclough beskriver. Begreppet används på 
nya sätt inom nya diskurser och får därmed en förändrad betydelse i linje 
med samhälleliga förändringar i synen på bostaden och bostadsbyggande. 
De sociala egenskaperna är alltså av dessa betydelser, men det finns också 
andra funktioner som ryms i definitionen av den goda bostaden idag som 
jag återkommer till längre fram. Det som binder dem samman är att de alla 
beskrivs som säljbara egenskaper. 

Bostaden som social katalysator
Hemmet har förstås alltid fungerat som en social arena, men i den öppna 
bostaden anses det sociala inbyggt i själva planlösningen på ett helt annat 
sätt och bostaden har blivit till en social katalysator. Med detta menas att 
umgänget mellan människor i berättelserna om den öppna planlösningen 
framställs underlättas av det faktum att inga väggar finns som står i vägen för 
samtalet. Det ska vara enkelt att umgås, laga mat och äta tillsammans utan att 
avbryta konversationen när någon försvinner in i ett annat rum. Den öppna 
bostaden anses underlätta just denna livsstil. Men den öppna planlösningens 
sociala kvaliteter används i berättelserna också som ett argument för att knyta 
tillbaka till gamla ideal och därmed legitimera det nya. Det sociala används 
likaså som ett säljargument som effektivt knyts till den öppna planlösningen, 

139.  HSB, ”HSB-den ledande boendeaktören”, hsb.se/omhsb/organisation (31/1 2012).
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eftersom de ekonomiska fördelarna att producera denna bostadstyp inte i sig 
inte kan fungera som ett lockbete. 

Berättelserna om den öppna planlösningens bostad innehåller i första 
hand ideal som gynnar en köpstark grupp människor och deras livsstilar är 
utgångspunkten för byggföretag och arkitekter vid utformningen av bostä-
der. Det finns också tydliga föreställningar om hur denna grupp människor 
vill leva sina liv och hur de använder bostaden där den öppna planlösningen 
anses leva upp till de krav som ställs. De boende som intervjuats lever alla, 
enligt egen utsago, ett rikt socialt liv. De tillhör en grupp människor där ett 
stort umgänge ses som någonting självklart och de framställer därför sig själva 
som sociala människor. Byggherrar och arkitekter har till synes denna grupp 
människor i åtanke när de bygger och ritar bostäder med öppen planlösning, 
eftersom det sociala är en dokumenterat säljbar egenskap, men kanske också 
på grund av de själva lever liknande liv. 

Det kan konstateras att innehållet i det nyss behandlade temat om 
den sociala bostaden uppenbarligen rör sig inom flera diskurser. Livsstil, 
säljbarhet och arkitektoniska kvaliteter framförs i olika sammanhang som 
bakomliggande orsaker till valet att både bygga och rita en bostad med öppen 
planlösning. Berättelserna om den öppna planlösningen skapas samtidigt i 
olika fora, vilka utnyttjar olika medel för spridning och som har olika förut-
sättningar och regler som styr vad som kan sägas. De skapar och reproducerar 
ideal om familj och klass och socialt umgänge och framhäver därför vissa 
specifika sätt att leva på framför andra. 

I de berättelser om den öppna planlösningens sociala kvaliteter som 
redogjorts för i detta kapitel framgår med tydlighet att köket och matlag-
ningen har en särskild plats i människors liv. I nästa kapitel ligger därför 
fokus på den del av den öppna ytan där umgänget till största delen beskrivs 
ta plats, nämligen köket. 
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kapitel 2

Den öppna bostadens hjärta
Ett kyffe till kök är en styggelse för allt vad renhet, hälsa, frisk 
luft och god smak heter. Kan ej ett rymligt och ljust kök upp-
föras, är det oändligt mycket klokare att anlägga kokspisen i 
det stora vardagsrummet, där husmodern får njuta behaget av 
luft och ljus och stora utrymmen under sitt arbete.140 

Ragnar Östberg 1913

I Loft Living: Culture and Capital in Urban Change från 1989 förklarar och 
diskuterar sociolog Sharon Zukin uppkomsten av loftbostäder i New York 

på 1970-talet. I boken beskriver hon hur konstnärer i New York under sent 
1960-tal började ta övergivna fabriker och lagerhus i besittning och använda 
dessa som ateljéer och bostäder. Att använda lokaler som ateljéer var vis-
serligen ett fenomen bland konstnärer sedan åtminstone 1930-talet, påpekar 
hon, men företeelsen eskalerade på 1960- och 1970-talen eftersom många 
lokaler stod lediga efter det att verksamheterna antingen fått flytta på sig eller 
tvingats lägga ned i en ekonomiskt omvälvande tid. Lokalerna var billiga, 
men låg i svårtillgängliga områden och saknande inte sällan anknytning till 
stadens infrastruktur. Ateljéerna tog enorma ytor i anspråk och hade högt 
i tak, öppna samband och många, stora fönster. Dessa attribut blev snabbt 
populära även utanför konstnärskretsar. Den stigande populariteten gjorde 
att många konstnärer kom att utestängas från marknaden när loft living, som 
fenomenet döptes till, förvandlades till ett exklusivt boende för medelklassen. 
Zukin menar att New Yorks status som 1900-talets konstcentrum dessutom 
gjorde att fenomenet med loft livning snabbt spred sig till europeiska storstä-

140.  Ragnar Östberg, Ett hem: dess byggnad och inredning, Stockholm 1913, s. 11.
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der som Amsterdam, London och till andra stora städer i USA.141 I det tidiga 
1900-talets modernistiska öppna planlösning hade köken i de allra flesta fall 
fortfarande varit en separat del av bostaden, avgränsat från de i övrigt öppna 
sambanden, men i och med den amerikanska lofttrenden kom köken att på 
allvar bli en del av den öppna ytan. I anslutning till detta förlorade de också 
sin unika funktion som arbetsplats och blev till en likvärdig del av den sociala 
ytan. I sin bok diskuterar Zukin hur dagspressen snart också började intres-
sera sig för loftbostäderna och dess invånare i olika reportage och artiklar.142 I 
ett reportage i New York Times 1978 besöker skribenten en sportklädsdesigner 
i hennes loftbostad.143 Köket beskrivs som: 

enamored of her Garland range, her stainless-steel Sub-Zero refrigerator and what 
she calls her `garage`. This is a storage area that will hold, in addition to her pots, 
two metal carts with chopping blocks surfaces that extend the kitchen work areas 
and are convenient for service at parties[.] 144

Bostadens ägare framställs enligt Zukin i artikeln som en person som ”älskar 
att laga mat” och Zukin lyfter i sin diskussion fram en tydlig förändring 
i synen på bostadens funktion, och pekar ut hur en livsstil med de cen-
tralt belägna köken växte fram kring den öppna bostaden. Sättet att prata 

141.  Zukin 1989, s., 1, 5. Loft living-vågen fick ingen direkt motsvarighet i Sverige men kan 
delvis sägas ha översatts till den omfattande vindsvåningsbyggnationen som satte fart under 
1980-talet. Utnyttjandet av vindar för bostäder hade visserligen pågått under hela seklet, men 
det var först under 1980-talet som fenomenet på allvar fick fäste. Fler bostäder i innerstaden ef-
terfrågades och i samband med det så kallade ROT-programmet, alltså statlig subventionering av 
reparation, ombyggnad och tillbyggnad, blev det en vinnande ekonomisk investering att handla 
med råvindar. I Stockholm räknande optimistiska förespråkare ut att närmare 10 000 bostäder 
kunde utvinnas genom att utnyttja oinredda vindar i hus belägna innanför tullarna. Det faktiska 
antalet blev dock mycket lägre och i stället för att bli ekonomiskt överkomliga utrymmen för 
studenter, som entusiasterna såg framför sig, kom vindsvåningarna att bli lyxbostäder för stadens 
nyrika. Se Björn Ahnlund, ”Husets vind – stadens tak. En undersökning av vindsinredningar i 
stenstaden”, examensarbete bebyggelseantikvarisk linje, Göteborg 1993, s. 31–32.
142.  Liksom i USA fick inredningstidningarna även i Sverige en ny och mer framträdande 
funktion under 1980-talet. En av de första var Sköna hem som gav ut sitt första nummer 1979. 
Men det var först på sent 1990-talet som inredningsmedia på allvar slog igenom i Sverige. Se 
Fuentes 2011, s. 11.
143.  Zukin 1989, s. 63.
144.  Zukin 1989, s. 71.
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om och beskriva bostaden i amerikanskt tidigt 1970-tal känns i ett svenskt 
2000-talssammanhang mycket bekant, och skulle kunna vara taget från vil-
ket inredningstidning eller reportage i en välrenommerad dagstidning som 
helst. De sätt på vilket köket och matlagningen i förhållande till den öppna 
planlösningen idag förmedlas står i fokus för detta andra kapitel. 

Kökets som materiell funktion 
Det flerdimensionella köket 

I kapitel 1 framkom vilken viktig plats köket har i den öppna planlösningen. 
I den öppna ytan är köket alltid närvarande och det utgör den naturliga 
samlingsplatsen i bostaden, vare sig det handlar om vardagsbestyr eller mer 
festbetonade tillfällen. Liksom med de sociala kvaliteterna finns olika synsätt 
på kökets betydelse och position i bostaden i de studerade materialkatego-
rierna. 

Kökets praktiska funktionalitet är, inte oväntat, det som i störst utsträck-
ning betonas av de boende. Köket ska vara lättarbetat med tillräckligt av 
arbetsytor och förvaring. Men hand i hand med funktionaliteten går också 
kökets utseende. Anna-Lena, gift med två barn varav det ena fortfarande bor 
hemma, beskriver sitt kök så här: 

Det ska vara funktionellt. Det är väldigt viktigt för oss. Avlastningsytor. Sen ska det 
vara snyggt också. Det vi kallar snyggt då, det jag och min man tycker är snyggt. 
Jag tycker inte om att ha så mycket saker framme, det passar inte mig, utan jag 
vill kunna ta undan och det har vi kunnat göra här. Vi har gjort oss av med väldigt 
mycket saker, vi hade mycket, mycket mer förvaringsplats förut. Så vi har bara 
det vi behöver i princip, och lite till. Men jag tycker ändå att det funkar väldigt 
bra, man får undan snabbt. 

Att köket är praktiskt och ser tilltalande ut smälter i detta citat samman till 
en och samma betydelse. Att det fungerar för sitt ändamål innebär också att 
det ser ut på ett sätt som överensstämmer med den boendes personliga smak. 
Den mycket betydelsefulla roll köket tillskrivs i bostaden poängteras av Emil 
när han berättar att alla de lägenheter som han och hans sambo Sara har sett 
när de har gått på visningar i Hammarby sjöstad har haft välutrustade kök. 
Han tror att det är väldigt få personer i Sverige som skulle vilja ha en lägenhet 
utan ordentliga möjligheter att laga mat:
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Jag tror absolut att det kan finnas en tanke på att unga människor som gör karriär 
köper takeaway-mat i stället, i större utsträckning, men samtidigt har man ju 
trenden att med att det är inne och laga mat och ha dyra köksprylar och så vidare. 
Jag vet inte... 

Emil lyfter fram att intresset för köket är en del i en större trend vari matlag-
ning och inredning omfattas. Köket blir den centrala platsen i bostaden, 
oavsett om det används eller inte. Just att köket också har en mer symbolisk 
funktion blev uppenbart i föregående kapitel, där idén om bondens storstuga 
med den samlande eldstaden framställdes som ett ideal hos flera av informan-
terna. Några av de boende menar också att köket är en plats som representerar 
trygghet och barndom eftersom det var där de tillbringade mycket av tiden 
när de bodde hemma hos sina föräldrar. För de boende har köket således 
många uppgifter. Det beskrivs som en plats som skapar trygghet och en plats 
där alla vill vara, det ska vara praktiskt och samtidigt se tilltalande ut.

För byggherrar har köket också flera betydelser. Dels måste vissa lag-
stadgade krav på utformning och funktion uppnås, dels måste de bygga kök 
som är attraktiva och efterfrågade av köparna. Hans-Olov Rådelöv på HSB 
anser att köket är en trendprodukt som också kan användas för att visas upp 
i skrytsyfte, men att de som byggherre inte har något annat val än att förse 
sina kunder med det de efterfrågar.

Vi påverkas av olika trender, det är spännande. Trenden när det gäller kök är att 
göra häftigare kök med bland annat större spisar, kanske gasol och långa diskbänkar 
med tuffa blandare. Samtidigt som man idag oftare äter ute. Det blir mer en 
skrytprodukt än en funktionsfråga, tycker jag. För oss producenter är det bara att 
hänga med, vi kan inte tala om för våra kunder att ”du kommer ju gå ut och äta 
så du behöver inte ha ett så fint kök”. 

Att kökets utseende är mycket viktigt poängterar också Tomas Sandstedt på 
NCC. Han menar att eftersom köket kan ses som hemmets samlande plats, 
ställs det också högre krav på utformningen: ”Man tänker ofta att köket ska 
vara centralpunkten på något sätt, köken med matplatsen, och det är väl 
därför man ofta sätter ihop det med vardagsrummet.” Han tror att det kan 
vara så att vissa framstående arkitekter leder utvecklingen av nya trender och 
att många sedan följer efter. 
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Dessa två citat synliggör två poänger, dels att köken är en modeprodukt 
som därför måste prioriteras när bostaden byggs, dels att kökens ökade popu-
laritet har att göra med den öppna planlösningens genomslag. 

I arkitekternas berättelser framkommer också att köket är ett mycket 
betydelsefullt rum i bostaden och att synen på dess placering har förändrats. 
Mats Egelius berättar om ett av de tidiga projekten i Hammarby sjöstad 
som han var inblandad i. I de små lägenheterna om 45 kvadratmeter finns 
sovplatsen i ett en separat rum och köket och vardagsrummet ligger tillsam-
mans och avskiljs från hallen med en glasad dörr. Egelius specificerar:

I sovrummet skulle de få in en dubbelsäng, vilket nog var ett bra säljargument. 
Man bedömde att det var viktigare med ett separat sovrum än ett separat kök. 
Förr hade man gjort tvärtom. Det var nog ett kundargument. 

I inredningsmagasinen syns kanske allra tydligast vilken betydelsefull uppgift 
köket tillskrivs. Kvinnan i familjen i reportaget ”Hjärterum” från Elle interiör 
är kock och ville ha ett stort och rymligt kök. Hon menar att ”det ska vara 
stora plotterfria ytor som man kan röra sig över utan att flytta undan saker 
hela tiden”.145 På den bild som visar de öppna sambanden styr det tryckta 
citatet: ”Sittmöbler inte tittmöbler”. Trots att hon poängterar kökets funk-
tionalitet är det ett stiliserat och tillrättalagt hem som visas upp på bilderna. 
Det är svårt att se att det är en familj med fyra barn som bor där, och det 
är uppenbart att det är någonting annat än en stressig småbarnstillvaro som 
ska lyftas fram. På bilderna över bostaden syns stora sällskapsytor och ett 
påkostat kök, men spåren av barnen anas bara genom utplacerade leksaker 
vilka framställs enbart som installationer i den öppna ytan (se bild 5 och 6). I 
tidningarna fungerar reportagen dessutom som en källa till kunskap om olika 
varumärken och som inspiration till utformning och inredning av köken 
efter de senaste trenderna. Reportaget ”Mitt lyxiga kök i svart och vitt” från 
Allt om kök och bad beskriver Láras kök i en sekelskiftsvåning i Malmö, som 
hon låtit en arkitektfirma rita åt sig. I samband med ombyggnationen revs 
en tidigare vägg mot köket. Kökets utformning beskrivs av artikelförfattaren:

145.  Elisabeth Debong, ”Hjärterum”, Elle interiör nr 9 2009, s. 128.

Bild 6

Bild 5
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Den vita köksinredningen SC10 från Siematic med släta laminatluckor ritades 
ursprungligen för små kök som kräver särskilt smart och platseffektiv förvaring, 
men är lika snygg i större kök. Förvaring finns det gott om i köket, men bänkytorna 
har fått ge vika för den öppna planlösningen, menar Lára som gillar att laga mat 
för många. Hennes stora bord får idag i stället fungera som en arbetsö inför stora 
middagar.146

I citatet samsas synen på köket som estetiskt tilltalade, köket som en plats för 
umgänge och köket som en praktisk arbetsplats. Köket i reportaget beskrivs 
just både som snyggt och smart. I slutet på artikeln finns också en faktaruta 
med produkterna listade. 

I den öppna planlösningens bostad ges köket en extra viktig betydelse 
på grund av sin synliga placering. Köket framställs i materialet genomgående 
som medelpunkten i den öppna planlösningen och som den plats som samlar 
allt umgänge. Köket ses dock inte bara som en fysisk plats, det utgör också 
en symbol för det nödvändigt livsuppehållande med matlagning i fokus, och 
det är inte för inte som köket ofta kallas hemmets hjärta. Köket ges många 
betydelser och funktioner och kan därför beskrivas som flerdimensionellt.147 
I materialet framträder fyra huvudsakliga dimensioner. Den första är köket 
som umgängesyta, vilket innebär att det är en plats i bostaden där människor 
förväntas samlas och umgås. Umgänget sker både kring matlagning och 
under måltider, men också i sammanhang som inte direkt kan kopplas till 
mat. Familjens vardagsumgänge, liksom sociala tillställningar med vänner 
beskrivs i en bostad med öppen planlösning helt utgå från köket. Den andra 
dimensionen är köket som arbetsplats. I denna funktion innefattas själva till-
redningen av maten, som kan ske antingen som en social aktivitet eller som 

146.  Maria-Isabel Hansson, ”Mitt lyxiga kök i svart och vitt”, Allt om kök och bad, nr 5 2009, 
s. 56.
147.  Kökets mångfasetterade betydelse uppmärksammas också i rapport från Ikea där före-
taget med hjälp av Sifo 2011 har undersökt svenskarnas syn på köket. De har delat i kökets 
funktion i tre kategorier: ”Kökets fysiska roll”, ”Kökets offentliga roll” och ”Kökets emotionella 
roll”. Den fysiska rollen innefattar sådant som matlagning och umgänge i köket. Den offentliga 
syftar på den funktion som av uppvisningsobjekt som köket tillskrivs idag, och det konstateras 
att det är lika viktigt hur köket ser ut som att det rymmer umgängespotential. Den emotionella 
rollen som köket har innefattar umgänget med familj och vänner. Slutsatsen är att vi mår bättre 
om vi upplever köket som en trivsam plats. Se Ikea, Köksrapporten, januari 2011.
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en ren nödvändighet. Men köket är arbetsplats också i fler bemärkelser. Det 
är vid matbordet barnen gör läxor och i köket som de vuxna kanske sköter 
sitt arbete hemifrån. Den tredje dimensionen köket kan tillskrivas är den som 
uppvisningsobjekt. Det är tydligt att när köket blir en plats där människor 
umgås tillsammans och som i den öppna planlösningen dessutom ges en 
sådan synlig placering, görs matlagning till uppvisning liksom köket i sig 
självt. Den fjärde dimensionen är kökets roll som symbol. Det symboliserar 
både trygghet och barndom, liksom basala behov och ägarens goda smak. 
Dessa fyra funktioner kan inte alltid separeras från varandra utan skapar 
tillsammans en gemensam bild av hur köket uppfattas, och förstärker på så 
vis kökets betydelsefulla roll i bostaden och i våra liv. I resten av kapitlet ska 
olika aspekter av kökets flerdimensionalitet undersökas noggrannare. I första 
halvan kommer fokus i huvudsak att ligga på köket som fysisk plats, medan 
kökets sociala funktioner behandlas mer ingående i kapitlets andra del. 

Från arbetsplats till accessoar 
Kökets betydelse och funktion har förändrats mycket det senaste århundradet. 
Det gemensamma bondeköket levde kvar länge, framför allt på landsbygden, 
men ersattes under 1900-talets lopp av enskilda kök till för arbete. Under sent 
1800-tal upptogs en förenklad version av den så kallade herrgårdsplanen i 
det stockholmska borgerskapets bostadsbyggande.148 Enkelt beskrivet bestod 
planen av rum i fil med en salong i mitten, och på var sin sida om denna, 
en del för representation och en del för det privata, vardagliga livet.149 Enligt 
fransk uppfattning skulle en fullständig bostad ha en sida för kvinnan och 
en för mannen, ett tema som anammades i förmögna Stockholmshem under 
1800-talet.150 En annan populär planvariant i det sena 1800-talet var den så 
kallade kontinentalplanen. Den byggde bland annat på att kök och sal låg så 
148.  I Frankrike utvecklades under 1600-talet denna Herrgårdsplan, inspirerad av det 
franska slottet Vauxte Vicomte, vilken kom att få stor betydelse för den svenska bostaden 
långt in på 1900-talet. Plantypen blev mönsterbildande för karolinska herrgårdar under 
1700-talet och spreds bland annat genom Carl Hårleman. (Se Birgit Gejvall, 1800-talets 
Stockholmsbostad: en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, 2. omarb. 
uppl., Stockholm 1987 (1954), s. 103).
149.  Gejvall 1987, s. 103.
150.  Gejvall 1987, s. 105.
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långt från varandra som möjligt, så att besökande gäster inte skulle behöva 
komma i kontakt med tjänstefolket.151 Bostaden var på denna tid en viktig 
arena för det sociala livet. Affärer, middagsbjudningar och enklare umgänge 
skulle samsas i bostaden. De finare rummen låg i fil mot gatan medan de mer 
privata utrymmena återfanns mot gården.152 Det fanns en påtaglig offentlig-
het i bostaden, och som följd därav tydligt privata delar, dit besökare inte 
hade tillträde. Även när staten i början av 1900-talet började bygga för de 
mindre bemedlade hade arkitekterna den klassiska borgerliga bostadsplanen 
som förebild, bland annat uppdelningen i en arbets- och en samvarosida, 
en gårds- och en gatusida och en neutral mörk hall som förbindelselänk.153 
Under det tidiga och mittersta 1900-talet när arkitekter och samhällsdebat-
törer sökte lösa problemen med låg boendestandard och tungt hemarbete för 
kvinnor var det framför allt på köket som fokus lades. Köket utvecklades till 
att bli en effektiv arbetsplats för den hemarbetande kvinnan och samtidigt 
en åtskild del av bostaden. Folkhemmets bostadsbyggande anpassades efter 
den välkända och ofta citerade ambitionen att skapa praktiska och hygieniska 
bostäder för alla, där funktionerna vila, samvaro och arbete hade tydliga 
rumsliga avgränsningar.154 När svenska staten i början av 1900-talet började 
subventionera bostadsbyggandet kom som en naturlig konsekvens att den 
också ställde vissa krav på bostadens utformning. 1944 grundades exempelvis 
den statliga organisationen Hemmets forskningsinstitut (HFI) som fick i 
uppdrag att rationalisera köks- och hemarbetet. Som chef för verksamheten 
utsågs Carin Boalt.155 Dessa krav och normer utvecklades under årens lopp 
och kom att vara mycket styrande för bostadsbyggandet. I normsamlingen 
God bostad, utkommen i tre upplagor 1954, 1960 och 1964, formulerades de 
detaljerade krav som ställdes på utformningen vid ett statligt subventionerat 
bostadsbyggande.156 

151.  Gejvall 1987, s. 108.
152.  Nylander 1998, s. 19.
153.  Nylander 1998, s. 24.
154.  Rudberg 1998, s. 113. 
155.  Kerstin Wickström ”Hemmet”, i Claes Caldenby (red.), Att bygga ett land: 1900-talets 
svenska arkitektur, Borås 1998, s. 214.
156.  J. Eriksson 2000, s. 50–51.
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Den tid då varje millimeter av köket skulle mätas upp och effektiviseras 
för att skapa en professionell arbetsplats för husmodern är förbi, även om 
arvet finns kvar i form av standardmått och utrustningskrav och i form av 
otaliga historier om folkhemmets bostadsbyggande.157 I de studerade berät-
telserna om den öppna planlösningens bostad är dessa historiska berättelser 
om köket något som bostadsbyggarna ständigt förhåller sig till. Arkitekt Tor-
björn Almkvist tycker att kökets förändring de senaste åren, från funktionell 
arbetsplats till något mer accessoarlikt, är uppenbar. Ett kök måste dock 
fortfarande klara grundfunktionerna, menar han. I sin diskussion om köket 
tar han avstamp i de modernistiska idealen:

Modernisterna ville ju att det skulle vara nära mellan rörelserna, att man inte skulle 
behöva böja sig och förstöra sig Den nivån har man ju släppt, att man bara ska 
tillgodose det. Nu kan man se till att det fungerar och nu har vi fått mycket bättre 
förvaringsutrymmen med lådförvaringar, med glasskåp och glashyllor i skåpen så 
man ser vad man har grejerna. Det är mycket som har hänt. Vi är bara tacksamma 
för att de har utvecklat köksfunktionerna från producenthåll. Det är jätteroligt.

Hans-Olov Rådelöv poängterar att HSB hade flera egna kökslösningar 
1960–2000. Nu är köket mer av en ”inneprodukt” menar han, och han tycker 
att är svårt att vara styrande som byggherre idag, eftersom de flesta kunderna 
har tydliga egna åsikter om hur köken ska utformas. Dessa två yttranden 
gör tydligt att köket idag ges en annan betydelse än vad det gjorde för bara 
20 år sedan. De flesta bostadsbyggarna påpekar att de har mycket att tacka 
äldre generationer för när det gäller köksstandarder och utformningsideal, 
men merparten tycker samtidigt att förändringen mot ett kök som rymmer 
fler funktioner än enbart en rationell arbetsplats för en ensam husmoder 
till största delen är positiv. Dagens kök som är till för att leva i blir till ett 
tydligt avståndstagande från uppfattningen om 1900-talets funktionella kök 
som något kontrollerande med ensidig användbarhet. Funktionen betonas 

157.  Den sista versionen av normsamlingen God bostad upphörde att gälla 1975 när 
utformningsreglerna i det stora hela oförändrade överfördes till Svensk byggnorm och då 
började fungera som riktlinjer vid tillämpningen av svensk bygglagstiftning och därmed kom 
att gälla för all nybyggnation. Dessa utformningsföreskrifter försvann helt 1993 och ersattes 
då av Byggstandardiseringens standardblad. Den stora skillnaden mot tidigare var att dessa bara 
var rekommendationer, inte lagstadgade krav på utformningen. Se J. Eriksson 2000, s. 50–51.
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mindre samtidigt som valbarhet, smarta lösningar och det estetiskt tilltalande 
har blivit centrala egenskaper. 

Den privata roll köket hade i de mer välbeställda hemmen under stora 
delar av 1800- och 1900-talen, då köket sköttes av anställda och var ett rum 
dit inga gäster bjöds in, är idag också borta. Den har bytts ut mot en i allra 
högsta grad offentlig funktion där matlagning är en synlig och social aktivitet 
som inkluderar både familjen och människor utanför den allra närmaste sfä-
ren.158 Den öppna planlösningen, med sitt synliga och centralt belägna kök, 
illustrerar också hur förvandlingen från renodlad arbetsplats till en umgäng-
esyta och plats för uppvisning skett och hur platsen för de offentliga ytorna 
i bostaden samtidigt har förskjutits över tid. Etnolog Sara Sjöström skriver 
2009 i Voltaire, ett kulturmagasin på nätet, att dagens kök har tagit över 
den roll som skåderätter hade i stormaktstidens Sverige. Kökets funktioner 
har blivit till en livsupplevelse i sig, menar hon, och har upphöjts till att bli 
något i det närmaste religiöst.159 Köket är idag lika mycket en accessoar som 
en funktionell arbetsplats. 

Bilden av köket som en accessoar kan sägas vara dragen till sin spets i 
inredningsreportagen. Utseendet premieras i stor utsträckning i reportagens 
väl tilltagna fotografier, som visar både noggrant utvalda detaljer och mer 
övergripande rumskompositioner (se exempelvis bild 7, 8 och 10). Artikel-
författaren skriver i reportaget ”Grafiskt kök i stilren miljö” om paret Mattias 
och Richard. De berättar att de direkt på visningen av lägenheten från 1920-
talet såg att de ville öppna upp den genom att riva väggar. De gjorde om 
lägenheten från en tre-och-en-halva till en två-och-en-halva med en öppen 
planlösning. Köket befinner sig en nivå högre än omliggande utrymmen, på 
en liten platå. Det gör att människor kan laga mat och samtidigt ”titta ut över 
vardagsrummet och gästerna”.160 

Köket skulle vara enkelt och diskret, vilket är hela idén med det svarta. Det ska 
kännas som en enda slät vägg och därför är allt integrerat. Det ska vara lite som 
en tavla, säger Mattias.161

158.  För en diskussion om hur den borgerliga bostaden från sent 1800-tal planerades och 
brukades, se exempelvis Geivall 1987.
159.  Sara Sjöström, ”Inget kök är en ö”, Voltaire, voltaire.se, (26/4 2009).
160.  Emma Rost, ”Grafiskt kök i stilren miljö”, Vårt nya kök och bad, nr 3 2009, s. 29.
161.  Rost 2009, s. 29.

Bild 7

Bild 8

Bild 10
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Reportagethar inga foton på paret, detaljbilder finns på gashällen, på barvag-
nen fylld med champagne, på en blandare och på oljeflaskorna (se bild 11–13). 
I Vårt nya hem besöks en familj på tre som bor i en ombyggd kontorsbyggnad 
i Chicago. De har skapat sin bostad tillsammans med en inredningsarkitekt 
och slagit ut flera väggar för att ”tillåta maximalt ljusinsläpp”. Entrén ligger 
i anslutning till köket som sedan mynnar ut i vardagsrum och matrum.162 
I köket finns inredning i ek och bänkskivor i täljsten, ”[m]aterial som var 
tillräckligt moderna och exklusiva för att passa Kurts och Virginias smak”, 
skriver författaren till reportaget.163 De stora stilrena panoramabilderna visar 
detaljer eller delar av rum snarare än rumssambanden. 

Det är emellertid inte bara i inredningstidningarnas berättelser som 
idealen med ett kök som tål att synas framkommer. Även bland bostadsbyg-
garna omtalas ofta köken som en viktig del av inredningen. Bo Vetterud 
från Svenska Bostäder berättar om arbetet med framtagandet av de typhus 
de uppförde inom ramen för det statliga investeringsbidraget som utbetala-
des mellan åren 2001 och 2006. Husen innehåller bland annat treor på 69 
kvadratmeter som han själv anser extra lyckade. Svenska Bostäder lade ned 
mycket energi på att utforma köket, som bland annat har en köksö, berättar 
Vetterud:

Ja så här kan man sätta barstolar runt omkring och om man väljer att lägga 
matbordet någon annanstans, annars kan man sätta ett matbord mot den här 
ön, så har man eluttag så man kan ha brödrost och vid fest kan man ställa fram 
lite dricka och sånt där på den där. […] Vi har lite högre kvalitet på allting för 
att den exponeras väldigt mycket emot vardagsrummet. Och då tycker vi att den 
där köksön ska vara en liten pärla som ligger där. Så det är hyllor under och den 
är tillverkad i ek. Vi har gjort den som en liten möbel, faktiskt. Och sen har vi 
en normalstandard på kök men lite finare material med lite ekdetaljer i köket.

Både hos byggherrarna och hos arkitekterna finns idén om hur köket idag 
fungerar som en del av inredningen, och att det därför har blivit viktigare att 
lägga mycket energi på att få köket snyggt och tilltalande. 

Kökets position som accessoar och uppvisningsobjekt är inte lika stark 
hos de boende som intervjuats som i det övriga materialet. De betonar i första 

162.  Osign., ”Downtown Chicago”, Vårt nya hem, nr 4 2009, s. 75.
163.  ”Downtown Chicago” 2009, s. 79. 

Bild 11
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hand funktionalitet och användbarhet, men flera uttrycker ändå åsikter om 
kökets utseende i förhållande till dess praktiska funktion. Detta synliggjordes 
bland annat i det tidigare återgivna citatet från Anna-Lena som ville ha ett 
både praktiskt och snyggt kök, men syns också hos Eivor, som säger:

Nja, jag hade jättegärna önskat ett mer praktiskt kök. Jag vill absolut inte ha vita 
luckor, jag vill ha träluckor och hade gärna velat få påverka det på något sätt eller 
lackera dem med någon färg som funkar.

Köket visar tydligare än något annat rum i bostaden de sociala förändringar 
som skett det senaste århundradet, menar sociologerna Martin Hand och 
Elisabeth Shove i en artikel i tidskiften Home Cultures.164 De föredrar därför 
att se köket, inte som en fysisk plats, utan som ett arrangerande koncept 
(orchestrating concept). Köket arrangerar livet som pågår omkring det och 
skapar förändringar i arbetssätt, fritidssysselsättningar och i relationerna mel-
lan män och kvinnor. Köket blir till en spegel av den tid det skapats inom och 
av de ideal som råder gällande familjebildning, matlagning, umgängesformer 
och heminredning. Hand och Shove har studerat tre vad de kallar regimer, 
det vill säga kombinationer av teknologier, bilder, meningar och kunskaper 
kring köket, som de menar varit de mest framträdande sedan 1920-talet.165 
Under 1920-talet dominerade en funktionalitets- och effektivitetssyn bilden 
av köket, för att sedan under 1950-talet ersättas av idéer om automatisering, 
estetisering och tanken på köket som en sammanhållen helhet. 2000-talets 
kök är i sin tur en plats att leva på, att vara ledig på och att uttrycka sin 
identitet genom, skriver de.166 Författarna menar att det inte är enskilda 
framsteg som ligger bakom förändringar i köket utan snarare de förändrade 
relationerna dem emellan. Arrangerandet av köket som helhet är den process 
genom vilken regimer skapas och underhålls. Det är kombinationen av de 
enskilda delarna – material, kunskap och bilder – som tillsammans skapar 
köket och förändringar i det.167 

164.  De citerar då Terence Conran, The Kitchen Book, London, 1977.
165.  Martin Hand och Elisabeth Shove, ”Orchestrating Concepts: Kitchen Dynamics and 
Regime Change in Good Housekeeping and Ideal Home 1922–2002”, Home Cultures, nr 3 
(2004) s. 1–22, cit. s. 4. 
166.  Hand och Shove 2004, s. 6, 9, 11.
167.  Hand och Shove 2004, s. 15–17.
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Regimernas likhet med diskurser är slående och synliggör också den 
förändring i synen på köket som skett sedan 1900-talets början. Kökets 
förändrade betydelse i bostaden visar på förändrade ideal i samhället i stort. 
Förskjutningar av begreppsbetydelser har skett över tid och hänger samman 
med samhällets förändring av synen på bland annat bostaden, familjen, 
mannens och kvinnans roller och på matens roll i livet. Köket tillskrivs idag 
egenskaper som det inte anses ha haft tidigare och nya termer uppstår, vissa 
försvinner och ytterligare andra kvarstår men laddas med nya betydelser. 
Exempel på det senare är funktionsbegreppet. Funktion används inte längre 
enbart i bemärkelsen praktisk ändamålsenlighet utan står snarare för ett slags 
överensstämmelse med de ideal som finns om köket och som är diskursivt 
bestämda. Kökshänseendets funktion verkar idag snarare handla om att köket 
ska fungera vid gemensam matlagning och för umgänge än att det ska vara 
lättarbetat, överskådligt och rationellt. Men funktionen handlar också om 
att ha ett kök som ser vackert och tilltalande ut. Ett kök som inte passar in i 
bostaden eller föreställningen om hur den ska se ut är inte heller funktionellt. 
Begrepp som under stora delar av 1900-talet var förknippade med köket, 
såsom rationalitet och standardisering, privat och husmoderlighet, har med 
tiden bytts ut mot begrepp som social yta, individualitet och livsstil. Uttryck 
som skrytprodukt, tillval, umgängesyta, vackert och accessoarlikt används 
idag också för att beskriva köket. 

I detta avsnitt har jag velat visa och betona de diskursiva förändringar som 
skett kring köket över tid, och att begreppet kök idag rymmer fler betydelser 
än arbetsplats. Begreppet används lika mycket i betydelsen social arena som 
i betydelsen inredningsobjekt eller accessoar, och berättelserna antyder att 
kökets betydelse är tätt sammankopplade med samhälleliga förändringar. För-
ändringen av köket kan sägas gå i linje med, samt vara en del av den förändring 
av begreppet god bostad som diskuterades i kapitel 1. Där konstaterade jag att 
bostadens sociala egenskaper kan anses vara en av de funktioner som en ”god 
bostad” måste innehålla idag. Ett bra kök, i innebörden en plats för arbete, 
uppvisning, umgänge och symbolskapande, enligt de fyra dimensionerna 
beskrivna ovan, är likaså en central ingrediens i ”den goda bostaden” i det tidiga 
2000-talet. Köket är dessutom den plats där det sociala umgänget förväntas 
ske, så dess betydelse i skapandet av den goda bostaden blir därför dubbel. 
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Köket som konsumtionsgenerator 
I och med kökets förändrade roll, där funktionen som uppvisningsobjekt 
och umgängesyta är lika viktig som den praktiska användbarheten, har köket 
också blivit en betydelsefull konsumtionskategori. De tidskrifter jag har stu-
derat innehåller, förutom hemma-hos-reportagen, olika guider till nya kök 
med det senaste köksmodet illustrerat, inspirationsreportage och mängder av 
inredningstips för köket, ofta kategoriserade efter olika teman. Till exempel 
återfinns rubriker som ”Het kökstil” i Plaza interiör våren 2009 eller ”Utekök 
i blått och vitt” i Allt om kök och bad 2 2009. I reportagen från bostäder med 
öppen planlösning blir köket det självklara navet, både i löptexten och i bild-
materialet. Köken visas upp både i större överblickande bilder och i mindre 
detaljbilder. I ”Högt uppe på berget” från Elle interiör besöks en nybyggd 
villa ritad av ett arkitektpar, som också lever i huset tillsammans med sina 
två barn. Fokus i reportaget är de öppna ytorna, och kökets utformning 
beskrivs i detalj:

Inredningen i köket är sparsmakad, men samtidigt enkel och funktionell. Köksin-
redningen Nexus i svartbetsat eklaminat från Ikea, med nya knoppar i bronsfärg. 
Bänkskiva i rostfritt stål, måttbeställd från Laga Rostfritt. Kranar från Tapwell. 
Betonggolvet är blankpolerat. Matbord Norden från Ikea, Wegners Y-stolar från 
Carl Hansen.168

På bilderna syns de gemensamma utrymmena som kök och vardagsrum, 
och detaljbilder på inredningen i köket. Mer intima delar av bostaden, till 
exempel sovrummen, finns inte på bild. Paret i ”Bergsäkert drömhus”, det 
med fem barn som bor hos dem varannan vecka, har satt in ett kök från 
Marbodal i det nybyggda huset. De båda beskrivs i texten som ”kräsna” och 
har valt de fabrikat som de anser passa bäst för respektive funktion. Kyl och 
frys från Electrolux har ismaskin och en inbyggd kran för kolsyrat vatten. 
Spishällen är från Siemens, ugnen från Huskvarna och espressomaskin och 
mikrovågsugn kommer från Miele.169 Inredningstidningarna koncentrerar 
sig på de estetiska aspekterna. Köket är snyggt, bilderna visar upp fina 
detaljer och lyxiga råvaror samtidigt som reportagen målar upp bilden av 

168.  Gill Renlund och Ine Dammen, ”Högt uppe på berget”, Elle interiör, nr 9 2009, s. 93. 
169.  Richard Bo Gardt, ”Bergsäkerts drömhus”, Plaza interiör, nr 5 2009, s. 116. 
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matlagningsintresserade människor med gott om tid. Även småbarnsfamiljer 
beskrivs kunna lägga ned mycket tid på både matlagning och inredning av 
köken. Inredningstidningarna är uppenbart inriktade på kök som ska fung-
era som sociala arenor och beskriver människor som har råd och möjlighet 
att satsa mycket pengar och tid på sina kök. Det är inga ”vanliga” hem som 
visas upp. Många av dem som bebor dessa bostäder är verksamma inredare 
eller arkitekter och verkar som trendskapare inom diskursen. 

Valfrihet och säljbarhet är nyckelord i byggherrarnas berättelser. Anders 
Borg på Familjebostäder berättar att det idag ställs högra krav på kökets 
utformning. Men företaget är lite försiktigt med materialvalen eftersom 
hyresrätter ska förvaltas under lång tid. Han hävdar att det som är den stora 
skillnaden mellan att bygga hyres- och bostadsrätter är att bostadsrättsinne-
havare tecknar sig betydligt tidigare och därmed har möjligheten att påverka 
produkten. Detta har Familjebostäder av tidsskäl svårt att låta sina hyresgäs-
ter göra. Nu gör de i stället neutrala val som de boende sedan, med hjälp av 
egna accessoarer, får göra till sitt eget.

Nu håller vi på att titta lite också där, om det går att mixtra med tillval, om man, 
så att säga, kan få in hyresgästen tidigare och skjuta lite på själva produktionen. 
De ska kunna få möjlighet att välja. 

I byggherrarnas berättelser framstår möjligheten till valfrihet som viktig oav-
sett om det handlar om en bostadsrätt eller en hyresrätt. Tomas Sandstedt 
poängterar att NCC:s uppgift är att lyssna på kunderna och för att höra efter 
vad de vill ha: ”Vi har färdiga kök som kunderna kan välja på, lite olika stilar. 
Så kan de göra vissa val. Det tror jag, att den viktigaste grejen i lägenheten, 
det är nog köken.” 

För att kunna sälja eller hyra ut en nybyggd bostad krävs att köket är 
utformat efter vissa rådande ideal och att inte bara vissa grundläggande krav 
på funktion uppfylls. Byggherrar nämner trender, mode och livsstil som för-
klaringar till kökets ökade popularitet. En byggherre påpekar att det är svårt 
för byggbolagen att styra köksutformningen i bostadsrätter eftersom köparna 
ändå bygger om det för att få det som de vill ha det. Situationen skiljer sig åt 
för hyresrätter, där måste köket vara mer generellt utformat för att passa olika 
målgrupper. Men de två byggherrar som bygger hyresrätter berättar hur de 
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strävar efter att erbjuda sina kunder en så stor valfrihet som möjligt.
”Det är status att ha ett fräckt kök, med rätt kakel, rätt detaljer och 

prylar som står på bänken”, hävdar arkitekt Peter Erséus. Han anser också att 
det finns ett samband mellan genomslaget av den öppna planlösningen och 
intresset för kökets utformning. 

Ja, det är bara att gå till sig själv. Vi flyttade från en gammal träkåk vi var trötta 
på, till helt nybyggt. Det mesta krutet har vi lagt på köket. Det är större än vad 
det måste vara, med en jätteköksö. Om jag ska vara ärlig så är det väl att jag gillar 
att visa upp det också. 

Han ser tydligt hur inredning av kök och bostäder är en trend idag. En stor 
del av det aktuella tv-utbudet är matlagnings- och stylingprogram, noterar 
han, och folk lägger mycket tid på att göra om sina kök och bostäder. Denna 
uppfattning delar han med flera av de intervjuade arkitekterna.

De kök jag fick möjlighet att studera under samtalen med de boende var 
av varierande utseende, men de flesta var ändå av standardkaraktär. Det rörde 
sig alltså inte om några extrema varianter med påkostad design eller funk-
tion, men de var samtliga uppenbart designade och valda för att synas, med 
integrerade eller rostfria vitvaror, släta vita eller träfärgade luckor och noga 
uttänkta detaljer. Hur mycket pengar och tid som de boende lagt ned på att 
göra om köken varierade kraftigt. Oskar berättade att han och hans fru tycker 
om att laga mat och det har blivit mer av det sedan de fick småbarn. Han 
menar att det ”inte är den viktigaste saken i världen att köket är ultratrendigt” 
utan att det är praktiskt. Men han rättar sig snabbt och berättar att de nu har 
gasspis även om de egentligen tycker att induktion skulle vara bättre. De har 
helt enkelt valt att inte satsa de pengarna. Han ser intresset för köket som ett 
uttryck för vad han kallar ett ”inredningsvansinne”: ”Människor köper kök 
för 100 000 utan att blinka och sen så, om man ska dividera ut det där på alla 
gånger man är där och lagar mat, så...” Samtidigt som han själv kommenterar 
andra människors stora investeringar i kök lyfter Oskar fram sig själv som en 
person som i första hand fokuserar på kökets praktiska funktion, en person 
som inte fallit för de omgivande kraven på att investera i det allra senaste. I 
mitt samtal med Johanna, en av de andra boende, berättar hon däremot hur 
hon tillsammans med sin man helt har byggt om sitt kök. Hon menar att 
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det beror på att hennes man är utbildad kock och numera också ”jobbar med 
kök” och att det således är viktigt för honom att köket ser ut och fungerar 
som han vill: ”han rev ut allting här även om det bara var fem år gammalt, 
så har han gjort allting. De skulle kanske han ha gjort annars också, eftersom 
ha jobbar med det.” 

Johanna är en av de få boende i materialet som uttalat framhåller att 
kökets utseende har betydelse. Andra berättar att de har lagt ned tid på att 
få köket som de vill ha det genom små ingrepp, men att det i första hand är 
kökets användbarhet som står i fokus. Den samboende småbarnsfadern Adam 
säger så här:

Vi har köpt en köksö från Ikea som är en rostfri sak, en ny produkt i deras sortiment. 
[…] Det är en rostfri arbetsyta, sen har vi förvaring under och det är en stor låda 
i. […] Vi har liksom utökat köket ganska mycket jämfört med det som egentligen 
finns. Vi storhandlar på Martin Olsson, köper stora säckar med pasta och sånt där.

För Adam och hans sambo Lisa har det varit viktigt att få köket som de vill 
ha det, både funktions- och utseendemässigt. I deras berättelser blir det dock 
tydligt att konsumtionen kring bostaden inte bara handlar om själva köket 
utan också om de varor som kan relateras till dess användning, såsom redskap 
och matvaror. 

När nya ideal och emotionella värden kopplas till köket får detta ekono-
miska konsekvenser genom att köket förvandlas till en konsumtionsgenerator, 
en plats i bostaden som genererar konsumtion på flera nivåer. Dels är själva 
det fysiska köket ett objekt för konsumtion, det vill säga vitvaror, skåpsluckor, 
möbler och arbetsredskap. Siffror från TMF, Trä- och möbelindustriförbun-
det, visar hur konsumtionen av köksinredningar i trä i Sverige har ökat från 
ett värde på cirka 1 500 miljoner till 4 000 miljoner mellan åren 2000 och 
2008.170 Det har i vissa kretsar blivit accepterat, till och med förväntat, att 
riva ut ett nästan nytt kök för att ersätta det med någonting som är mer i 
enlighet med bilden människor har av sig själv och sitt liv, och således vara 
någonting de kan stå för utan att skämmas. Med detta följer också konsum-
tion av förbrukningsvaror som ska fylla köket, det vill säga mat eller tillfällig 

170.  Trä och möbelindustriförbundet (TMF), ”Köksinredningar av trä”, Statistik köksinred-
ningar av trä helåret 2008, tmf.se/web/Mobler_1.aspx (24/06 2010).
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utsmyckning. Att konsumtion av mat tagit steget från egna inköp i matvaru-
affären till en mer avancerad form av konsumtion syns till exempel i att den 
så kallade matkassen, det vill säga en färdigpackad påse med ingredienser 
till en veckas måltider komplett med recept, 2011 utsågs till årets julklapp av 
HUI Research.171 Men bostaden som idé är likaså den en konsumtionskate-
gori. I dagens samhälle förmedlas bilden av det ideala hemmet bland annat 
i inredningsmedia, i dagspress, reklam, på internet och genom tv-program. 
Dessa mediers uppgift är att sälja drömmen om det goda livet, inte att sälja 
en verklighet. David Bell och Joanne Hollows hävdar i Ordinary Lifestyles. 
Popular Media, Consumption and Taste att användandet av livsstilsmedia är 
en viktig social och kulturell praktik genom vilken konsumenten konstruerar 
idéer om smak, status och identitet.172 Att fantisera om det perfekta köket 
har en lika viktig funktion som det faktiska konsumerandet. Detta syns också 
tydligt i de studerade inredningsmagasinen.

Köket i en öppen planlösning blir, vare sig människor vill det eller inte, 
utsatt för andras granskande blickar, eftersom köket inte går att gömma. 
Dessutom har dagens bostäder med öppen planlösning ofta stora fönsterytor 
genom vilka köken exponeras också utåt, mot världen utanför bostaden. 
Ju fler som ser, desto viktigare blir det hur köket ser ut. Sociologen Dale 
Southerton menar att de människor som använder köket till fler aktiviteter 
än matlagning, till exempel som en social yta, också är mer måna om dess 
utseende. Det är först när någon kan ”läsa av” budskapet som konsumtion 
och investering i kök kan förstås som symbolisk, menar han.173 Han skriver 
också att synen på köket beror på de boendes ekonomiska och kulturella 
resurser och att detta också kan kopplas till vedertagna berättelser om social 
identitet.174 Hammarby sjöstad och den öppna planlösningen, såsom fram-
gick av föregående kapitel, bebos av och planeras i första hand för männis-

171.  TT, ”Årets julklapp för 24e gången, Dagens Nyheter, dn.se, 11/11 2011, (1/12 2011). 
172.  David Bell och Joanne Hollows,”Making Sense of Everyday Lifestyles”, (red.) David 
Bell och Joanne Hollows, Ordinary lifestyles. Popular Media, Consumption and Taste, 
Buckingham 2005 s.1.
173.  Dale Southerton, ”Consuming Kitchens. Taste, Context and Identity”, Journal of 
Consumer Culture, vol. 1(2) nr 3 (2003), s. 179–203, cit. s. 196. 
174.  Southerton 2003, s. 185.
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kor som har det relativt gott ställt och som använder sitt kök som en social 
yta. Intresse, tid och ekonomiska möjligheter är dessutom förutsättningar 
som underlättar i jakten efter det ”perfekta” köket. Köket blir förvandlat till 
en fråga om status när det synliggörs och fler människor kan beskåda det 
och bedöma dess utformning och funktion. Men liksom Ulver-Sneistrup 
konstaterar uttalas inte statussträvan aktivt i berättelserna: ”The consumer 
consumes aestetichs in consultaion with her home to position herself within 
and against a status system she pretends does not exist.”175

I Point of Purchase. How Shopping Changed American Culture beskriver 
sociologen Sharon Zukin shopping som en kulturell aktivitet. Att shoppa är 
vårt sätt att köpa värde, ett sätt att tillfredsställa våra behov av skönhet, att 
få vad vi tror är ”det bästa”, och att finslipa vår förmåga att ge omdömen, 
skapa tid och använda pengar. Vi längtar efter värde, menar hon, eftersom vi 
inte längre får det från religion, arbete eller politik. Shopping har kommit att 
definiera vilka vi är som individer, och vad vi som samhälle vill bli.176 Shove 
och Hand listar tillsammans med Matthew Watson och Jack Ingram i The 
Design of Everyday Life fyra förklaringar till människors vilja att konsumera 
kök. Med emphasizing desire menar de att det i konsumtionen finns en dröm 
om något nytt, något som kan fungera som en ersättning för äldre produkter, 
något som utlovar en extra funktion eller som är något man inte haft förut. 
Genom distinction söker man i stället olika identitetsuttryck, och det kök 
man väljer skiljer ut en och skapar sammanhang både socialt och kulturellt. 
Social ordering handlar om att köket är ett spår av ett socialt, politiskt och 
ekonomiskt ordnande av livet, som till exempel att könsdifferentiering av 
arbete har betydelse för kökets utseende. Med social practice menas att det 
är verksamheter, som matlagning, måltider eller sociala aktiviteter, snarare 
än individuella begär, som skapar förändringarna i köket. Författarnas sam-
mantagna slutsats är att en balans i relationen mellan att ha (having) och att 

175.  Ulver-Sneistrup 2008, s. 249. 
176.  Sharon Zukin, Point of purchase. How shopping changed American culture, London 2004, 
s. 7–8.
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göra (doing) är centrala för att leva upp till föreställningen om drömköket.177 
Det räcker inte med att köpa sig till drömköket, det måste också, för att 
motsvara idealen, användas på rätt sätt, vid rätt tillfällen och så vidare. När 
människor köper ett nytt kök, eller för den delen aktivt väljer att ha kvar ett 
gammalt, investerar de också i sig själv. Köket i den öppna bostaden blir ett 
sätt att berätta för omgivningen vem man är, eller kanske främst vem man 
vill vara. Berättelserna om kökets funktion är tydligt kopplade till den egna 
identiteten och sociala tillhörigheten. Köket måste således ses som någonting 
mer komplext och sammansatt än enbart som en fysisk plats för tillagning av 
mat, och som genom sin mångfasetterade betydelse också har blivit en viktig 
konsumtionskategori. 

Köket som social funktion 
Med maten i fokus 

I förra avsnittet behandlades framför allt kökets fysiska (materiella) roll i 
bostaden. Köket ses som en plats där umgänget sker och ges en funktion 
som uppvisningsobjekt, accessoar och konsumtionsvara. Men köket måste 
också fyllas av sociala aktiviteter för att uppnå sin fulla potential. En av dessa 
är matlagning. 

I berättelserna om den öppna planlösningens bostad och om kökets plats 
i denna utkristalliserar sig en matcentrerad livsstil. Jag har redan konstaterat 
att kökets funktionalitet som arbetsplats är central för de boende. Men intres-
set för att laga mat sträcker sig längre än att bara utnyttja köket för vanliga 
vardagsbestyr. Många säger sig vara mycket intresserade av matlagning. Adam 
berättade i föregående avsnitt hur han och hans sambo Lisa lagt ned mycket 
tid på att få köket att fungera som de vill och att de åker och storhandlar mat 
på en grossistfirma för storkök. Han fortsätter:

Vi försöker att ha allting hemma, restaurangkök på sätt och vis, vi håller saker 
igång. Det finns oftast en gryta med något i. Storkok och så där, det räcker flera 
dar. Så vi har mycket behov av kök och förvarning, det är överhuvudtaget ett 
ganska aktivt kök. 

177.  Elisabeth Shove, Matthew Watson, Martin Hand och Jack Ingram, ”Having and 
doing. The Case of the `Restless Kitchen`”, The Design of Everyday Life, Oxford/New York 
2007, s. 23–26.
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De säger sig använda köket i stor utsträckning och menar att deras intresse 
av att laga mat påverkar hur de har valt utformat köket och vilka varor de 
handlar hem. Johannas man är kock, men även för henne är köket en viktig 
plats:

Jag spenderar jätte-, jättemycket tid där. Det är oftast jag som lagar mat på vardagar 
och så. Och jag tycker om att baka och så där. Jag är mycket tillsammans där med 
barnen. Vi är i princip hela eftermiddagarna i köket och lagar mat och bakar och 
fixar.

Eftersom både Johanna och hennes man är matlagningsintresserade tycker 
de att det är viktigt att äta bra mat, det vill säga inga halvfabrikat. Flera 
av de boende berättar att de lägger ned mycket tid på att laga mat, gärna 
tillsammans med andra, och att de gör det från grunden. Frida lyfter fram 
en annan aspekt av matlagning i den öppna planlösningen. Hon tycker att 
matlagningen fungerar på ett annorlunda sätt i den öppna bostaden. De 
har inte ”min matlagning och din matlagning”, menar hon, utan är mer 
delaktiga i varandras förehavanden i köket och provsmakar det den andra 
personen tillagar.

Men att själv lägga ned mycket tid på matlagning är inte av central bety-
delse för alla. Kerstin berättar att hon och hennes man lägger ned mycket 
mindre tid på att laga mat sedan de flyttade till Hammarby sjöstad. 

Det är en helt ny livsstil. Förutom när man har gäster eller på helgerna då lagar 
jag kanske mat. Eller köper också färdigmat, i mycket större utsträckning. Man 
ser det även bland unga familjer att de gör det. Det är inte så mycket folk ute sent 
på vardagkvällar som det är inne i city. Man förstår det, man ska vara hemma med 
sin familj på kvällen. Om man går på restaurang kan man i princip vara väldigt 
ensam, eller några få. Mer färdigmat och fler restaurangbesök har de blivit sen vi 
flyttade hit.

Flera av de boende jag har samtalat med menar att de äter mat ute eller 
köper hem färdig mat i högre utsträckning än tidigare sedan de flyttade 
till Hammarby sjöstad. Om den ändrade livsstilen beror på flytten från en 
funktionsuppdelad bostad till en lägenhet med öppen planlösning eller från 
familjecentrerat förortsliv till stadsnära liv utan barn är emellertid en svår 
fråga. 
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Det finns som jag ser det två aspekter av företeelsen mat i Hammarby sjö-
stad. Å ena sidan finns de fina, väl synliga privata köken där människor kan 
laga mat till alla möjliga tillfällen, å andra sidan är tillgången till restauranger 
och färdigmat mycket stor och det är enkelt att helt strunta i att använda det 
egna köket. Men oavsett om människor väljer att bjuda gäster på hämtmat 
eller hemlagat intar köket en viktig plats som snygg inramning som visar på 
att de vet vad som anses vara ”god smak”. (Se också diskussion i kapitel 3.) Det 
verkar finnas vissa förväntningar på livsstil inskrivna i områdets uppbyggnad 
och i berättelserna om det, som påverkar hur folk lever sina liv. I Hammarby 
sjöstad fanns 2008 inte mindre än 28 olika matrelaterade företag:178 de allra 
flesta restauranger, men det fanns då också en bröd- och delikatessbod, ett 
konditori och en specialaffär för exklusiv och närproducerad mat. Att skapa 
en levande stadsdel där människor inte bara bor utan också kan ta en fika 
eller gå ut och äta var också ett av målen när projektet planerades. Detta är en 
ambition som också går i linje med den stadsbyggnadstrend som slog igenom 
på 1990-talet med målet att återigen bygga ”stad”. I detta ryms visionen 
att skapa en plats som upplevs som attraktivt och som hyllar värden som 
mångfald, urbanitet och stadsliv.179

Hos byggherrar och arkitekter finns föreställningen om matlagning som 
en livsstil. Flera lyfter fram matlagningsprogram på tv och den flitiga utgiv-
ningen av kokböcker som synliga tecken på eller snarare som en bidragande 
orsak till denna livsstil. Arkitekt Tomas Almkvist tror att folk vill ha det 
kökscentrerade liv som presenteras i media, med umgänge kring köksöar 
och matlagning. Mats Egelius, också arkitekt, menar att just faktorer som 
matlagnings-, inrednings- och köksintressen kan påverka att människor 
väljer en öppen planlösning:

Det finns ju ett väldigt stort intresse för matlagningsprogram på tv. Det påverkar 
säkert. Man har inte anställd personal längre, alla är tidspressade. Man kanske 
har gäster som är där när maten inte är klar, och då är det trevligt att kunna ha 
kontakt. Matlagningen är en del i festen, eller så hinner man inte och måste göra 
det sista ihop.

178.  Hammarby sjöstad, hammarbysjostad.se/ (14/10 2008).
179.  Tunström 2010, s. 44–45.
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Arkitekt Annette Lindberg påpekar även hon medias betydelse. Hon anser 
att kökets roll har förändrats, och att matlagning blivit mer av en hobby för 
många, framför allt på helger:

Det finns massa matlagningsprogram på tv.[…] Köket är det viktigaste tror jag. 
För de som har råd att bo i större lägenheter blir det kanske mer utgång på krogen. 

Att köket blivit så viktigt tror hon beror på att de öppna planlösningarna 
blivit vanliga, men kökets centrala plats i en öppen bostad har också bidragit 
till att göra själva planlösningen populär. I arkitekternas berättelser är maten 
central och intresset för matlagning sägs till och med vara en bidragande 
orsak till den öppna planlösningens popularitet. 

I inredningstidningarnas reportage är matlagningen likaså ett viktigt 
inslag. Detta beskrivs både i text och i bild. Fina råvaror samsas med dyra 
redskap och maskiner av olika slag. Reportaget ”Lekfull mix” från Sköna 
hem har besökt Mia och hennes dotter i deras stora hus i Skåne. Det fram-
går av texten att Mia hade tre viktiga grundstenar som hon utgick från när 
hon planerade sin bostad. Det var hennes ”aktiva umgängesliv, det stora 
matlagningsintresset och hennes passionerade öga för vackra saker och hem-
inredningsdetaljer” som fick styra utformningen.180 Magasinet Vårt nya Kök 
(och bad) har aktivt valt att kombinera kök och matlagning och sammanfat-
tar detta i sin slogan ”Vad vore ett kök utan mat?”. I tidningen görs bland 
annat hemma-hos-reportage hos kända kockar som delar med sig både av 
sina bästa köksplaneringstips och olika recept. Tidningen gör också reportage 
från restauranger, där både inredning och mat beskrivs samt gör smaktester 
av bland annat choklad och de bästa vita druvorna. Tidningarna både säljer 
idén om det matfokuserade livet och får höga försäljningssiffror på grund av 
det intresse som finns kring matlagning. 

Kökets ökade betydelse som någonting utöver en vardaglig arbetsplats 
har delvis att göra med vår förändrade syn på fritiden sedan att våra ekono-
miska tillgångar har ökat, menar Zukin. Matlagning och viljan att satsa på ny 
teknik i hemmet är delvis orsakat av professionaliseringen av fritiden.181 Kra-
ven på fritiden gör människor benägna att satsa tid och pengar på ett kök som 

180.  Daniel Bergman, ”Lekfull mix”, Sköna hem, nr 13 2009, s. 80.
181.  Zukin 1989, s. 72.
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inte bara fyller funktionella vardagskrav utan också ger utlopp för fritidens 
experimentella matlagning. Men att ha ekonomisk och tidsmässig möjlighet 
att ägna sig åt matlagning som fritidssysselsättning är helt klart en klassfråga. 
Sociologen Peter Corrigan hävdar i The Sociology of Consumption att två 
omständigheter ligger bakom 1900-talets förändring av medelklasshemmen. 
Dels är det framväxten av ett kök som ska skötas utan serveringspersonal, 
vilket lett till att kvinnan själv får ansvara för matlagningen. Dels är det 
uppkomsten av idén om matlagning som en kreativ medelklassysselsättning, 
och inte enbart en livsnödvändighet för arbetarklassen. I stället för att vara 
en undanskymd aktivitet har matlagning blivit en synlig verksamhet.182 Den 
öppna planlösningen förstärker detta synliggörande ytterligare. Idag klassas 
matlagning i flera sammanhang som en konstart som många hemmakockar 
verkar ha gjort till sitt största mål att behärska. Matlagningen blir ett utlopp 
för en kreativ lust, men också lika mycket en fråga om status. När vännerna 
kommer på middag gäller det att visa upp de senaste teknikerna och tren-
derna inom matlagning och inte bjuda på samma rätt som förra gången 
gästerna var på besök. Återigen synliggörs ideal som kan kopplas till den 
kreativa klassen. Kreativiteten gäller nämligen inte enbart arbetssituationer 
utan också vardagslivet, och förvandlar sysselsättningar som tidigare var rent 
funktionsarbete till trendiga fritidsaktiviteter och skapar samtidigt en uteslut-
ning beroende av klasstillhörighet. 

Matlagning som del i en specifik livsstil genomsyrar också de matlag-
ningsprogram på tv vars antal formligen har exploderat de senaste åren. 
Programmen fokuserar på allt från den snabba och enkla vardagsmaten 
till de allra mest avancerade festmåltiderna, och har utvecklats från att vara 
upplysande och faktabaserade till att bli heltäckande underhållnings-tv. Det 
tävlas i mat, det lagas mat med kändisar, hemma hos namnkunniga kockar 
eller hos helt vanliga människor, och matindustrin granskas både av kända 
komiker och av seriösa journalister. Även i andra typer av tv-program, som 
inrednings-, trädgårds- eller morgonprogram, lagas och bjuds det ofta på 
mat. Sverige är dessutom det land i världen som ger ut flest kokböcker per 
capita och år. Totalt 338 böcker tävlade om att bli årets bästa kokbok 2008. 

182.  Corrigan 1997, s. 109.
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Tävlingen arrangeras av Måltidsakademin som har sitt säte i Grythyttan.183 
Alla verkar vilja ge sitt bidrag till en redan överhettad kokboksmarknad. 
På uppdrag av ICA bokförlag har omvärldsanalysföretaget United Minds 
undersökt svenskarnas kokboksvanor och bland annat kunnat konstatera att 
användandet av kokboken som inspirationslektyr förefaller vara minst lika 
viktigt som kokboken som receptsamling.184 Den fungerar alltså lika mycket 
som en manual till ett gott liv som till den lyckade måltiden.

”Ju mindre vi lagar själva, desto mer vill vi se på när andra gör det. Som 
vilken idrottsgren som helst”, konstaterar också Svenska Dagbladets matskri-
bent i februari 2010 med tillägget att matlagning riskerar att reduceras till en 
åskådarsport.185 I dessa program och genom kokboksproduktionen skapas 
och reproduceras ständigt berättelser och föreställningar om matlagningens 
centrala plats i livet. Det stora matlagningsintresset är lika mycket av en dröm 
om ”det goda livet” som ett reellt intresse. Till detta fungerar den öppna plan-
lösningen både som en inramning och som scen som synliggör det goda livet. 
Ytterligare en intressant dimension av matlagning som en åskådaraktivitet ges 
i en artikel från Nordic Journal of Architectural Research. Författarna hävdar 
där att matlagningen som ”ett event” börjat flytta bort från hemmet och ut 
i staden där matlagning blivit ett spektakel:

Today we witness a time where food and meals move toward performative expe-
riences and where food and meals to a greater extent are social events drifting from 
the space of the dinner table into the domains of the city.186 

Den uppvisningsfunktion som matlagningen har givits tydliggörs i ännu 

183.  Alberte Bremberg, ”Små förlag duktiga på kokböcker”, Svensk bokhandel,svb.se/notiser, 
23/10 2008, (24/06 2010).
184.  United Minds, unitedminds.se/case.php?action=case&id=18 (24/06 2010). Några re-
sultat från studien: 63 % kommer sannolikt att köpa en kokbok under året, 46 % har köpt en 
kokbok för att ge bort i present, 27 % har läst en kokbok i fåtöljen för att koppla av, 19 % har 
läst en kokbok i sängen som kvällslitteratur, sju % har köpt en kokbok för att laga mat som 
imponerar på sin partner.
185.  Mats-Eric Nilsson, ”Matlagning som tittgodis”, Svenska Dagbladet, svd.se, 12/2 2010 
(31/5 2011).
186.  Anna Marie Fisker och Tenna Doktor Olsen, ”Food, Architecture and Experience De-
sign”, Nordic Journal of Architectural Research vol. 20, nr 1 (2008) s. 63–74, cit. s 64.
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högre utsträckning i detta korta utdrag, och kan kanske kan ses som en 
delförklaring till just de öppna planlösningarnas stora popularitet. På samma 
sätt som i en restaurang med öppet kök synliggörs matlagningens alla avan-
cerade finesser i den öppna planlösningens arkitektur. 

Att matlagningsintresset ofta inte sträcker sig längre än till en dröm och 
inte heller gäller samhället i stort blir tydligt när man betraktar den ständigt 
ökande konsumtionen av färdigmat och det växande utbudet av matställen 
och restauranger. Bland annat siffror från Jordbruksverket visar på hur färdig-
maten konstant har tagit andelar av den totala livsmedelskonsumtionen de 
senaste tio åren. Mellan åren 1995 och 2005 ökade andelen färdigmat baserad 
på eller innehållande kött från 7,7 procent av den totala livsmedelskonsum-
tionen till att utgöra 17,6 procent.187 En byggherre menar också att köken 
riskerar att bli skrytbyggen när de inte används i någon större utsträckning.

Vissa sociala praktiker kring köket och matlagning skapas och förs vidare 
i berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. Att laga mat anses 
idag vara något mer än en nödvändighet för att stilla sin hunger. Matlagning 
är en del av ett sätt att leva på och betrakta sitt liv igenom. De fyra funktio-
nerna som köket ska uppfylla – att fungera som social mötesplats, arbetsplats 
och som uppvisningsobjektet och symbol för trygghet – går alla att koppla 
till mat och matlagning. Indirekt blir därför köket, genom matlagningen, en 
symbol för ”ett gott liv” och till en inramning och en skådeplats för detta. Ett 
tomt kök, utan matlagning fungerar inte som symbol. Hur människor ser på 
köket och på matens roll i livet hänger ihop med social och kulturell tillhörig-
het, och vilka ekonomiska förutsättningar de har. Den öppna planlösningen 
beskrivs samtidigt både som ett resultat av och som en bidragande orsak till 
matlagningens stora betydelse som fritidssysselsättning. 

Mat och moral 
Berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur innehåller inte enbart 
föreställningen om ett kravlöst köksfokuserat liv centrerat kring umgänge, 
matlagning och drinkar vid köksön. Det finns också tydliga föreställningar 

187. Jordbruksverket, Livsmedelskonsumtionen 1960–2006, Stockholm 2009, sjv.se/webdav/
files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/2009:2/20092_amk_ihopb_tabel-
ler8.htm (26/05 2010).
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om rätt och fel när det gäller matlagning och umgänget kring maten. Detta 
handlar både om hur och var maten ska intas, men också vad som ska tillagas. 
Dessa föreställningar är allra tydligast framträdande i intervjuerna med de 
boende. 

I den öppna planlösningen hamnar tv:n ofta i blickfånget. Det var inte 
ovanligt att jag fick be boende att stänga av den när intervjun skulle genom-
föras, eftersom den stod på när jag kom dit och gjorde det svårt att föra ett 
samtal. I samtalen framkommer också att tv:n kan vara ett hinder för att äta i 
lugn och ro vid matbordet vid gemensamma måltider. Flera boende påpekar 
just hur de aktivt arbetar för att äta vid bordet och inte vid tv:n, men att 
det ändå är lätt att av slentrian låta den stå på. Gustav och Lovisa är två av 
dem som tycker att det är en nackdel att tv:n syns från köket. De försöker 
äta sina måltider tillsammans, vid matbordet. De väntar barn och Gustav 
tror att kommer att vara svårare att få alla att sitta tillsammans i köket när 
planlösningen är öppen och det finns så mycket annat runt omkring, som till 
exempel tv:n, som kan distrahera barnen. Frida berättar att hon och hennes 
sambo tidigare, när de bodde i en mer funktionsuppdelad bostad, oftare satt 
i soffan och åt middag, men att de aldrig gör de längre:

Om någon av oss kommer hem senare, då kan ju den andra sitta i soffan och 
kolla tv, fast den som kommer hem sent sitter och käkar vid matbordet eller är i 
köket och fixar mat. Det spelar ingen roll. Annars blev det innan att man, då satt 
man inte vid matbordet och käkade utan kom man hem sent tog vi tallrikarna 
och satte oss i soffan. 

Det är tydligt att de anser att den ordning de har nu, med gemensamma 
måltider kring matbordet, är att föredra framför att inta maten vid tv:n. En 
liknande inställning syns hos flera av de boende. Kristian berättar att han och 
hans fru sällan äter sina måltider vid bordet i köket. De utnyttjar egentligen 
köket ganska lite, menar han:

Vi lagar maten här men sen förflyttar vi oss ofta någonstans. […] På sommaren 
sitter vi nästan alltid ute och äter, på hösten och vintern, det beror på hur mycket 
vi arbetar också, jag har det till exempel väldigt körigt nu och min fru, hon jobbar 
olika skift, så om man inte äter tillsammans äter man framför tv:n i stället. Det är 
nog bara helger vi äter i köket egentligen. 
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Köket blir i stället mer till en arbetsplats där de tillbringar tid när de behöver 
använda sig av bordsytan. Köket tappar lite av sin funktion som matplats som 
de har det nu, menar han, men det är något de försöker återställa.

Vi ska möblera om vardagsrummet nu, komplettera med ytterligare en soffa hade 
vi tänkt och på så sätt göra den lite mer isolerad och svårtillgänglig, får se om det 
löser problemet.

Kristian framställer det således som ett problem att han och hans fru inte 
använder matbordet och köket i tillräcklig utsträckning. Det anas i detta ett 
ideal som innefattar just ett köksfokuserat liv där gemensamma middagar 
kring ett bord ingår som en viktig del. 

Samma syn på matbordets viktiga funktion finns hos Emil och Sara. 
De berättar att det kan hända ibland, om de är ensamma hemma eller när 
de är trötta, att de äter framför tv:n i stället för vid matbordet. Men detta 
framställer Emil som ett undantag: ”Vi sitter oftast vid matbordet. Om man 
räknar in alla måltider […] sitter vi vid matbordet nio gånger av tio säkert, 
om du räknar in frukost också.”

Trots att vissa boende menar att den öppna planlösningen gör det svårare 
äta i lugn och ro vid matbordet och andra menar att de öppna sambanden 
gör det lättare, framställs det i ovanstående yttranden som ”bättre” att äta 
tillsammans framför matbordet än i sin ensamhet framför tv:n. Det framställs 
likaså ”bättre” att laga mat tillsammans som en social aktivitet än att göra 
det på egen hand. Köket och matbordet är den plats där familjen förväntas 
samlas kring maten och bordet blir till en trygghet och en symbol för en 
lyckad familj, liksom för ett lyckat umgänge. Moira Muro och Ruth Madigan 
redovisar i artikeln ”Negotiating Space in Family Home”, från antologin At 
Home. An Anthropology of Domestic Space, en undersökning de gjort om hur 
barnfamiljer i Storbritannien använder bostaden. De menar att idealen att 
ha gemensam tid vid matbordet genomgående är starka i de studerade famil-
jerna, men att det ser annorlunda ut i praktiken. Långt fler säger sig tycka 
det är viktigt med den gemensamma måltiden än de som faktiskt praktiserar 
det. Tv:n är, menar de, ofta det som stör gemensamma måltider.188 Att aktivt 

188.  Moira Muro och Ruth Madigan,” Negotiating Space in Family Home”, i Irene Cieraad 
(red.), At Home. An Anthropology of Domestic Space, New York 1999, s. 108–111.



109

poängtera vikten av att inta måltiderna vid just matbordet kan dock mycket 
väl vara en generationsfråga. Hos en grupp människor som i stor utsträck-
ning vuxit upp med tv-tittande och datoranvändande som en naturlig del 
av vardagslivet, kan kanske betydelsen av att aktivt arbeta för vad som anses 
vara ”en god vana” vara av större vikt än hos en äldre generation där det 
är ett grundmurat beteende att inta sina måltider vid matbordet. Liknande 
diskussioner om matbordets betydelse syns inte alls lika tydliga i intervjuerna 
med personer över 35 år som med dem under. 

Det är emellertid inte enbart platsen för intagandet av måltiden som 
är omgärdat av ”rätt och fel” och tydliga regler, också vad man tillagar för 
mat spelar en viktig roll. I den matcentrerade livsstilen framställs det som 
bättre att laga egen mat än att köpa färdiglagat. Att välja äkta råvaror och 
hemlagad mat är en statusfråga lika mycket som det snygga köket. Att visa 
att man har råd, kunskap och tid att lägga ned energi på mat är en central del 
i denna påkostade livsstil. Detta är bara möjligt i en tid och i en social klass 
där pengar inte är ett stort problem och där matlagning anses statusfyllt, och 
inte onödigt. Detta framgår tydligt till exempel i intervjun med Adam som 
ovan berättade om de ständigt puttrande långkoken och familjens inköp 
på en grossistfirma, eller hos det äldre paret Leif och Berit när de diskuterar 
utbudet av matbutiker i Hammarby sjöstad:

Leif: Den Konsum som finns här, den är stor men jag tycker de har dåligt utbud, 
det är utbud för folk som använder halvfabrikat.
Berit: Ja, det är för unga familjer med barn som inte har tid att stå vid grytorna. 

De går i stället till Sickla och handlar eftersom det där finns alla de varor 
de behöver. De framför samtidigt föreställningen om att ”de unga” lever ett 
annat liv där matlagning inte hinns med. Men hos flera av de yngre som 
fått komma till tals i denna studie framstår matlagning i stället som ett stort 
intresse och en central del i livet, så länge maten tillagas ordentligt och intas 
på rätt ställe. 

I berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur skapas och 
reproduceras ständigt sociala praktiker kring köket. För att köket ska kunna 
ges den statusbetydelse som beskrevs i avsnittet om konsumtion, måste det 
nämligen, som tidigare konstaterats, fyllas med aktivitet. I detta avsnitt blir 
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det tydligt att det inte är vilka aktiviteter som helst som fungerar. I berät-
telserna om köket och matens plats i den öppna planlösningens bostad skapas 
som ovan visats ”rätt och fel” när det gäller matlagning och måltider. Frågan 
om matens betydelse i bostaden görs till en fråga om moral genom att det 
finns idéer om att matbordet är en bättre plats att äta på än framför tv:n och 
genom att viss mat klassificeras som mindre önskvärd än annan. Moralfrågan 
är tätt sammankopplade med familjen som norm, vilket i sin tur har att 
göra med vilken kulturell, etnisk eller social tillhörighet de boende i öppen 
planlösning har. 

Mannens intåg i köket 
Bilden av mannen med ett glas vin i den ena handen, en stekspade i den 
andra, iklädd ett förkläde och med en handduk slängd över ena axeln skulle 
kunna vara en träffande visualisering av den matcentrerade livsstilen. När 
matlagning blivit mer än bara livsuppehållande aktivitet och förvandlats till 
en sysselsättning som får synas i bostaden har också männen tagit mer och 
mer plats. Eller kanske är det just deras intåg som fått köket att öppnas upp 
och matlagning att ta mer utrymme? 

I materialet är föreställningarna om i synnerhet mannens plats i köket 
närvarande i varierande utsträckning beroende på materialkategori. Flera 
byggherrar och arkitekter påpekar att män har stort köksintresse idag, och 
lyfter fram sig själva eller andra i familjen som exempel. Bo Vetterud säger:

Min upplevelse, om man använder uttrycket ”den moderna mannen”, så är han 
mer intresserad av att laga mat. Om jag tittar på mina två söner, födda -71 och -73, 
är framför allt den äldsta extremt intresserad av att laga god mat. Det är alltid han 
som står vid spisen. Min yngsta son är också lite åt det hållet. 

Vetterud framställer männens intresse för matlagning och kök, dels som ett 
nytt fenomen, men också som en viss livsstil. Arkitekt Annette Lindberg 
menar att ”när köket mer och mer blir en scen så är det roligt att vara den 
som står i centrum” och att det kan vara en förklaring till varför män visar 
mer och mer intresse för matlagning och kök. 

Inredningstidningarna ger de tydligaste indikationerna på hur denna 
”manliga” matcentrerade livsstil föreställs te sig. Miljöer som traditionellt 
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förknippas med män – rostfria, restauranglika kök, maskiner och teknisk 
utrustning – tar stor plats både i reportage och i övriga inslag i tidning-
arna. Sida vid sida med kända designmöbler räknas kökets alla delar upp 
och fabrikaten namnges. Det handlar om dubbla ugnar, gasspisar, rostfria 
vitvaror, ismaskiner och annan teknisk utrustning av det mer excessiva slaget. 
Männens matlagningsintresse beskrivs ingående medan kvinnor i mindre 
utsträckning tillskrivs matlagning som intresse. 

Kulturantropolog Irene Cieraad menar att när männen successivt har 
börjat intressera sig för matlagning har efterfrågan på exklusiva, professionella 
kök inspirerade av restaurangvärlden ökat. Detta kan mycket väl förklara 
den ökade investeringen i kök sedan 1980-talet, menar hon.189 Den öppna 
planlösningen visar upp dessa påkostade kök och männens ansträngningar på 
ett sätt som det traditionellt slutna köket inte gör. Det är ett välkänt faktum 
att när män tar över traditionellt kvinnliga aktiviteter höjs statusen och en 
eftersatt utveckling sätter fart. Därför har också män kunnat professionali-
sera matlagningen på ett sätt som kvinnor aldrig givits möjlighet till. Inom 
kockyrket är män överrepresenterade, åtminstone när det gäller framstående 
positioner. Etnolog Katarina Ek-Nilsson lyfter i Teknikens befäl – en etnolo-
gisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer (1990) fram att eftersom 
ingenjörsvetenskapen traditionellt har setts som manlig kom även tekniken 
att göra det. Den tekniska utrustningen i hemmet sågs däremot inte som 
riktig teknik och förblev därför ett icke-prioriterat område, vilket bidrog till 
att kvinnorna under lång tid hölls utanför det moderna utvecklingsarbetet.190 

Det var visserligen kvinnor som ledde rationaliseringsarbetet under 1940- och 
1950-tal, men det var först när männen började använda köken som dess sta-
tus – samtidigt också matlagningens – på allvar började höjas. Kanske går det 
därför att foga en tredje faktor till Corrigans ovan anförda förklaringsmodell 
gällande kökets förändrade plats i medelklasshemmen. Utöver bortrationa-
liseringen av tjänstefolk och uppkomsten av matlagningen som en kreativ 
sysselsättning skulle jag vilja tillfoga just mannens intåg i köket. I föreställ-

189.  Irene Cieraad, ”´Out of my kitchen`. Architecture, Gender and Domestic Efficiency”, 
The journal of Architecture, vol. 7, nr 3 (2002) s. 263–279, cit. s. 276.
190.  Katarina Ek-Nilsson, Teknikens befäl. En etnologisk studie av teknikuppfattning och 
civilingenjörer, diss., Uppsala universitet, Uppsala 1999, s. 151–152.
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ningen om den moderna medelklassmannen ingår att han visar intresse för 
kök och matlagning, liksom också för barnskötsel och annat hushållsarbete. 
Med mannens intåg i köket har kökets utformning förändrats och kanske 
har samtidigt också intresset för den öppna planlösningen höjts. Ett större 
manligt intresse för matlagning måste också betraktas som en klassfråga. Det 
är påtagligt inom den studerade samhällsgruppen, men med stor sannolikhet 
mindre tydlig inom andra samhällsgrupperingar. 

Den öppna planlösningen föreställs också skapa mer jämställdhet. Från 
de boende påpekas gång på gång hur köket är en plats där familjen arbetar 
tillsammans och att just öppenheten förhindrar att en ensam person blir 
isolerad i köket. Hur arbetsfördelningen förhåller sig hos de intervjuade 
är svårt att utläsa ur materialet, men det finns en tendens till att fler män 
än kvinnor pratar sig varma om kökens tekniska lösningar och funktioner 
och matlagning som ett intresse. Det synliggjordes i tidigare exempel där 
Adam beskrev sitt kök ha liknande funktioner som ett restaurangkök, medan 
Johanna berättade hur hon brukade baka kakor med barnen. Det verkar 
annars finnas en föreställning hos de boende att de själva lever jämställt. 
Jag uppfattar det som om detta är en självklarhet i den grupp människor 
som studerats. Det tillhör dessutom föreställningen om ”ett gott liv” att leva 
jämställt. Kerstin menar att hon och hennes man använder köket lika mycket 
var. Det är lättare nu när de bara är två och inte har ett stort hushåll att sköta: 

Sen är det så att min man jobbar ganska mycket, så det är oftast jag som lagar 
mat. Fast på helgerna gör vi det tillsammans. Han får sköta markservicen som 
blir efter maten. Jag tycker om att laga mat. Det är mycket lättillgängligare att 
hjälpas åt eftersom vi är här bägge två. Och det blir så naturligt, det är inte så att, 
som det kanske kunde vara tidigare, att min man var på övervåningen och gjorde 
någonting, eller på uteplatsen, och jag var nere i köket och lagade mat. Så blir det 
inte här, för här rör vi oss hela tiden i köket. Så det är en skillnad. 

Arkitekt Mats Egelius hävdar att det idag, när de flesta arbetar till 65 års ålder, 
ställs andra krav på att alla hjälps åt och att ingen isoleras i hemmet:

Att man sköter hemmet ihop tror jag man tar hänsyn till i planeringen. Den ideo-
logiska frågan kanske finns i kollektivhus. Att det blir mer samma arbetsuppgifter 
för män och kvinnor. Inom hemmets väggar kan man dölja att kvinnan kanske 
jobbar mer, det kan man inte komma undan med i kollektivhusen.
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Föreställningen om ett jämställt liv är alltså en del av planeringen av bostäder 
enligt Egelius. Arkitekt Peter Erséus menar att mycket har hänt i synen på 
köket sedan mitten av 1900-talet:

Under 50–60-talet var köket mycket ett arbetskök där husmodern fanns medan 
mannen underhöll gästerna i vardagsrummet. Nu har det blivit väldigt integrerat. 
Alla vill ta del i matlagningen. 

Att det är den jämställda arbetsfördelningen som efterfrågas i områden som 
Hammarby sjöstad blir synlig i den i utsmyckning vid Lidl, som tidigare 
refererades. I den sista bildsekvensen, där barnet är fött, är det nämligen pap-
pan som byter blöjor medan mamman sitter bredvid och tittar på (se bild 16). 

Tim Putnam, professor i materiell kulturhistoria, menar att när köket blir 
en samlande plats blir också hushållsarbetet mer synligt, vilket får betydelse 
för uppdelningen av arbetet i hemmet. Större kök och öppnare planlösningar 
kan därför bli vad han kallar en ”potential stage for the renegotiations of 
roles”.191 Han påstår således att själva den fysiska strukturen, eller åtminstone 
känslan av att vara synlig, ändrar på fördelningen av arbetet i hemmet. Muro 
och Madigan hävdar i stället att en av de sociala förändringar som i allra störst 
utsträckning påverkat synen på köket är förändrade familjeideal. De anser att 
den öppna planlösningens popularitet kan ses som ett resultat av en utveck-
ling mot större jämställdhet och delat beslutsfattande inom familjen, och 
en vilja att göra saker tillsammans.192 De menar alltså att förändrade vanor 
föregår genomslaget av en öppnare planlösning, medan Putnam verkar påstå 
att den öppna planlösningen i sig leder fram till förändrade sociala relationer. 
I stället för att sluta mig till den ena eller den andra förklaringen menar jag 
att påverkan snarare sker i båda riktningarna. Den öppna planlösningen både 
ger upphov till och är resultatet av förändrade genusrelationer. 

Att tillskriva den öppna planlösningen potential att skapa förändrade 
beteenden är ingt nytt. Tidigare i historien har dock fokus legat på att fri-
göra kvinnan från hennes låsta position i köket, och inte på att skapa en 
mer jämställd arbetsplats. Den funktionsuppdelade bostaden från mitten 

191.  Tim Putnam, ”Postmodern Home Life”, Irene Cieraad (red.), At Home. An Anthropol-
ogy of Domestic Space, New York 1999, s. 150.
192.  Muro och Madigan 1999, s. 108–109.

Bild 16
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av 1900-talet skulle underlätta för kvinnan genom att skapa en rationell 
och effektiv arbetsplats, men innebar också att kvinnorna delvis kom att 
isoleras i de små köken som utformats för ensamarbete. I funktionalismens 
manifest acceptera från 1931 noterades möjligheten att frigöra kvinnan genom 
en öppnare planlösning. Bland annat diskuterade författarna ett österrikiskt 
försök att minska bostadsytorna genom att slå samman kök och vardagsrum 
till ett så kallat Wohnküche. Fördelarna, menade författarna, var att kvin-
nan kunde ha kontakt med det övriga hemmet även under hushållsarbetet. 
Nackdelarna bestod i att det var svårt att förhindra att matos spred sig i 
bostaden och att köket inte kunde fungera som ett avskilt sovutrymme.193 
År 1942 publicerades den normsamling som gick under namnet ”Westholms 
bibel”. Den innehöll förutom måttnormer även resonemang om bostadens 
rumsfunktioner. Där återfinns också ett förslag på att slå samman kök och 
vardagsrum för att spara yta och göra husmodern mindre isolerad.194 Genom 
att placera köket i anslutning till vardagsrummet skulle kvinnan kunna ha 
utblick över barnens lek och samtidigt ha möjlighet att kommunicera med 
den tidningsläsande maken.195 

 Designhistoriker Judy Attfield anser att modernismens öppna planlös-
ning kan sägas ha förkroppsligat hela det övergripande, samhälleliga moder-
niseringsprojektet genom att väva in idéer om anpassningsbarhet, mobilitet 
och förändring. I den öppna planlösningen lades tyngdpunkten på funktion 
och utformning och på att skapa en till synes ”demokratisk” levnadsyta 
(living space), som motsvarade kraven på den nya tiden.196 Hon menar att 
den öppna planlösningen samtidigt måste betraktas som ett resultat av sociala 
åtaganden och rationellt planerande i första hand, och inte av estetiska kon-
ventioner.197 Modern arkitektur och teknik skulle frigöra kvinnan från det 
krävande husliga arbeten och möjliggöra ett mobilare och flexiblare liv. Men 
genom sina alltför radikala idéer misslyckades den moderna arkitekturen att 

193.  Gunnar Asplund (red.), acceptera, Stockholm 1931, s. 68–69.
194.  Eva Rudberg, Fyrtiotalets reform- och bostadsprogram”, HSB riksförbund i Svensk 
stadsbyggnad och bo-stadsutveckling under 1900-talet, Stockholm 1978, s. 22–23.
195.  Rudberg 1978, s. 22–23.
196.  Attfield 1999, s. 73.
197.  Artfield 1999, s. 75.
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slå igenom i de flesta europeiska länder, konstaterar dock Hilde Heynen i 
Modernity and Domesticity. Den var alltför verklighetsfrämmande och långt 
bort från de flesta människors verkliga behov.198

Under 1900-talets lopp kom fokus att flyttas från en diskussion om att 
genom den öppna planlösningen få kvinnan delaktig i familjelivet till en 
diskussion om hur människor kunde skapa mer jämställda liv.199 Cieraad 
påpekar i artikeln ”’Out of My Kitchen’”, dock att männens gastronomiska 
äventyr i köket mest pågår under helger och riskerar att överskugga kvinnor-
nas vardagsslit i köket.200 År 2007 utkom Kooperativa förbundet (KF) med 
en rapport som bland annat tog upp arbetsfördelningen i köket hos barnfa-
miljer. Med hjälp av Coops medlemspanel visar de att det i stor utsträckning 
är kvinnorna som står för vardagsmatlagningen i Sverige.201 Nära 70 procent 
av maten tillagas av mammorna visar siffrorna, som också är relativt homo-
gena över landet. Endast 17 procent av papporna står för matlagningen under 
vardagarna visar undersökningen.202 Statistiska centralbyrån publicerade i 
augusti 2011 en undersökning av den genomsnittliga tidsanvändningen i 
svenska familjer i vilken de bland annat har tittat på fördelningen mellan 
betalt och obetalt arbete. De konstaterar att kvinnor år 2010 i jämförelse 
med 1990 lägger allt mindre tid på hemarbete medan män lägger ned ungefär 
lika mycket som för 20 år sedan. Den totala arbetstiden, betalt arbete och 

198.  Hilde Heynen, ”Modernity and Domesticity – Tensions and Contradictions”, Hilde 
Heynen och Gülsüm Baydar (red.), Negotiating Domesticity – Spatial Production of Gender in 
Modern Architecture, New York 2005, s. 18–19.
199.  Nylander 1998, s. 35–36.
200.  Cieraad 2002, s. 276.
201.  ”Uppgifterna i Coop-rapporten bygger på resultaten från ett antal webbaserade 
medlemsundersökningar som genomförts på www.coop.se mellan juni 2006 och juni 
2007. Undersökningarna var öppna för alla Coops medlemmar och totalt inkom 61200 
svar. De svarande är i åldrarna 18–99 år varav 65 % är kvinnor. Fördelningen mellan olika 
typer av hushåll – från enmanshushåll till större familjer – är jämn, likaså den geografiska 
spridningen. Coop-rapporten grundas också på svar från 5 000 ungdomar i åldrarna 15–17 
år som svarade på frågor via den nätbaserade mötesplatsen Lunarstorm under försommaren 
2007”, Hur får ihop vardagen när både kroppen och klotet ska räddas?, rapport från COOP, 
2007, s. 6. coop.se/Global/Ansvar%20och%20p%C3%A5verkan/pdf/coop-rapporten_2007.
pdf, (6/72 2012).
202.  COOP-rapporten 2007, s. 9.
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hemarbete sammanräknat, är ungefär lika omfattande för både kvinnor och 
män, men kvinnor arbetar obetalt dubbelt så mycket som män.203 Mannens 
intåg i köket verkar alltså inte ha fått samma inverkan på arbetsfördelningen 
som på köksutformningen. Leslie Kanes Weisman konstaterar i Discrimina-
tion by Design. A Feminist Critic of the Man-made Environment att det är 
männen som bestämmer över hemmet medan kvinnan underhåller det.204 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att männens ökade intresse för 
matlagning beskrivs ha haft inflytande både på kökens utformning och på 
genomslaget av den öppna planlösningen. Likaså beskrivs den öppna plan-
lösningen som en fysisk konstruktion med möjlighet till ett mer jämställt liv. 
Berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur i mitt material inne-
håller båda dessa uppfattningar. Att tillskriva den öppna planlösningen dessa 
funktioner måste dock betraktas som en klassfråga. Strävan efter jämlikhet 
och ett utpräglat manligt matlagningsintresse återfinns kanske allra tydligast 
just inom en ny dominant medelklass. 

Den öppna planlösningens hjärta
Att köket ses som bostadens centralpunkt, som ”hemmets hjärta”, framgår 
med tydlighet av det studerade materialet. Kökets betydelsefulla roll blir 
om möjligt än mer framträdande i den öppna planlösningen där det ligger 
exponerat mot vardagsrummet och på så vis alltid är närvarande. Köket har 
många uppgifter att fylla, från att vara en praktisk plats för tillredning av mat 
och en social yta för umgänget, till att fungera som uppvisningsobjekt och en 
symbol för trygghet och det ursprungliga.

Ideal kring köket skapas och förmedlas i olika fora, med olika regler för 
formering och spridning. De diskursiva praktiker som kan skönjas i berät-
telserna om den öppna planlösningens arkitektur varierar med materialgenre. 
Inredningstidningarna fungerar som manualer för ”god smak” där köket 
beskrivs som mycket noggrant utformat och genomtänkt. Arkitekter foku-
serar användbarhet och berättar om ett kök som fungerar som en samlande 
punkt i bostaden och förhåller sig samtidigt till historiska berättelser om 
köket. Hos byggherrarna ses köket som en viktig faktor för att göra bostaden 
203.  SCB, Tidsanvändningsundersökningen 2010, 31/8 2011. 
204.  Weisman 1994, s. 86.
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attraktiv vilket bland annat syns genom att de ger kunderna möjlighet att 
välja mellan olika kökslösningar. Byggherrarna är tydligt representanter för 
det egna företaget i sina berättelser. De boende vill ha ett funktionellt kök, 
med det funktionellas alla ”nya” innebörder. De utgår från sig själva men är 
tydligt påverkade av trender och idéer förmedlade runt omkring dem. De 
intertextuella relationerna är dock tydliga och idéer om köket vandrar mellan 
dessa genrer och vissa föreställningar, som kökets samlande funktion, känns 
igen i alla materialkategorier. 

Berättelsernas förmedling av ideal har betydelse för de sociala praktikerna 
som uppstår kring köket. Det centrala är familjen som norm, den familj där 
man intar gemensamma måltider vid matbordet, liksom har ett delat ansvars-
tagande för hem och matlagning. Gamla roller och mönster befästs, både 
mellan föräldrar och mellan föräldrar och barn. Vilken roll köket tillskrivs 
är beroende av omgivande samhälle och synen på till exempel bostaden, 
umgänge, man och kvinna och mat. Vilket kök människor har och de akti-
viteter som det fylls med har betydelse för hur de uppfattas som personer. 
Matlagningsintresse, inredningsintresse, öppen planlösning liksom mannens 
intåg i köket framstår alla som faktorer som påverkar kökets betydelse och 
utformning och som är sprungna ur den kreativa klassens ideal. 
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kapitel 3

Den öppna bostaden  
som scen

Mina arbeten har i själva verket ingen bottenvåning, första 
våning eller källare. De har enbart sammanbundna rum, 
annex, terrasser. Rummen måste sedan förbindas på ett sådant 
sätt att övergången sker obemärkt och blir genomförd på ett 
naturligt och effektivt sätt.205 

Adolf Loos

Jacques Tatis klassiska film Playtime från 1967 är förlagd till ett arkitekto-
niskt modernt Paris.206 Det är ett samhälle där medborgarna övervakas 

genom att ständigt vara synliga och utsatta för samhällets och andra män-
niskors betraktande blickar. Kontorskomplex, hotell, utställningslokaler och 
restauranger är alla uppbyggda av stål- och glaskonstruktioner där både män-
niskornas förehavanden och de arkitektoniska elementen blir synliggjorda. 
Arkitekturen styr samtidigt människors rörelsemönster och beteenden. I en 
central scen syns ett bostadshus där lägenheterna ligger exponerade ut mot 
omgivningen genom stora, avslöjande fönster och den förbipasserande kan 
se allt vad bostadens invånare har för sig. Lägenheterna är, så vitt man kan se, 
identiska och människorna i respektive bostad är samlade kring den centralt 
placerande tv:n som i alla bostäder visar samma program. Inredningen är 

205.  Författarens översättning från engelska, Cynthia Jara, ”Adolf Loos’s ”Ramplan” theory”, 
Journal of Architectural Education, vol 48, nr 3 (1995) s. 185–201, cit. s.186. 
206.  Jacques Tatis spelar själv filmens huvudroll, monsieur Hulot, som figurerar i flera av 
hans filmer. Kulisserna till Playtime byggdes upp i skala 1:1 i utkanten av Paris. Filmen blev 
tyvärr ingen ekonomisk framgång så hela området, Tativille kallat, fick rivas. Se Isabelle 
Chaise, ”Jacques Tati and Architecture”, Blueprint Magazine,blueprintmagazine.co, 10/7 
2009 (6/10 2010). 
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enkel och modernt stilren. Det är bara de sociala ytorna i bostaden som ligger 
blottade mot gatan, sovrum och kök återfinns utanför den synliga delen av 
bostaden. I Playtime målar Tati upp bilden av ett samhälle där den arkitek-
toniska och samhälleliga kontrollen av människan har gått överstyr. Filmen 
tolkas vanligtvis som en kritik mot just den moderna arkitekturen även om 
Tati själv hävdade att han i det stora hela inte hade någonting emot den, men 
att han önskade att människor likaväl som rätten att bygga skulle ha rätten 
att bebo.207 Mot slutet av filmen återtar därför människan kontrollen över 
arkitekturen och låter sig inte längre styras av dess inrutade strukturer. 

Idag betraktas knappast de arkitektoniska inslagen i Tatis dystopiska 
värld som kontroversiella. Öppna kontorslandskap har funnits länge och 
stora panoramafönster ingår i det formspråk som omgärdar den öppna plan-
lösningen. I områden som Hammarby sjöstad kan det, framför allt under 
kvällstid, kännas som att vandra längs med en shoppinggata med rad på rad 
av upplysta skyltfönster som exponerar bostaden och livet som utspelar sig 
där ut mot omgivningen. Den öppna planlösningen löser också upp fysiska 
gränser inne i bostaden vilket innebär att det finns färre utrymmen där män-
niskor osedda kan utföra sina sysslor. Den öppna planlösningen och de stora 
fönsterytorna har förvandlat bostaden till ett slags scen, till en skådeplats 
för det goda livet, både i bokstavlig och i bildlig bemärkelse. Detta kapitel 
diskuterar hur synligheten påverkar vårt sätt att leva och hur vi väljer att 
presentera oss själva och våra bostäder, vad som ryms i denna presentation 
och vad som hamnar utanför. Hittills har den inre öppenheten stått i fokus, 
men nu kommer den yttre öppenheten, det vill säga de stora fönsterytor som 
ofta omgärdar en bostad med öppen planlösning, tillmätas lika stor vikt. 

Den konstanta synligheten
Öppenheten som ideal 

Idén till ett sammanhållet bostadsområde kring Hammarby sjö kom från 
Jan Inghe-Hagström, dåvarande planarkitekt vid Stockholms stadsbygg-
nadskontor, i början av 1990-talet.208 Projektet som döptes till Hammarby 

207.  Chaise 2009.
208.  Katarina Juvander, ”När Hammarby sjö blev stad”, Sjöstaden. Hammarby sjöstad: 
Gatorna, husen, nybyggarna, historien, framtiden, 2 uppl., Stockholm 2006 (2005), s. 54.
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sjöstad var tänkt att fungera som en egen stadsdel och planerades efter en 
traditionell stadsplan med kringbyggda kvarter, men mer uppbrutna än i 
det sena 1800-talets stenstad.209 Hagström beskrev sin ursprungsambition 
i katalogen till utställningen BoStad02, utgiven då området invigdes 2002. 
Han ville med Hammarby sjöstad

ge uttryck för en modern demokratisk rumsuppfattning, annorlunda 1800-tals-
stadens slutenhet, annorlunda än modernismens ”gränslösa” rum, annorlunda 
dekonstruktion och annorlunda minimalismens generella rutnät. I stället ett försök 
att utveckla ett mer flytande, romanistiskt och föränderligt rum, parken och 
esplanadens flöde snarare än torget och motorvägen.210

Dessa önskemål modifierades och överfördes till dee ”kvalitetsprogram för 
gestaltning” som successivt utformats i samband med bygget av Hammarby 
sjöstad genom ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret i Stockholm och 
utvalda arkitekter och byggherrar. I dessa ställs krav både på områdets och på 
bostädernas utformning och de fungerar som en precisering av anvisningarna 
i de detaljplaner som finns för området.211 I kvalitetsprogrammen för Ham-
marby sjöstad finns, utöver de allmängiltiga normhänvisningarna, krav på 
bostaden som är specifika för just den stadsdelen:

Lägenheters planlösningar bör ge goda rumssamband och rumsformer, flera möb-
leringsalternativ, möjlighet till flexibilitet i användningen, även basutformat för 
funktionshindrade, samt utblickar åt flera väderstreck. Genomgående lägenheter 
med ljus från flera vädersträck eftersträvas.212

Vidare står att det bör finnas en balkong, uteplats eller terrass till alla lägen-
heter, och att de råd som BBR (Boverkets byggregler) ger, att fönsterytan ska 
utgöras av tio procent av den innanförliggande golvytan, med råge bör över-
stigas trots den höga exploateringsgraden. En rekommendation är också att 
uppnå en hög rumshöjd eftersom volym anses vara en ”avläsbar kvalité hos 

209.  Inghe-Hagström 2002, s. 25.
210.  Inghe-Hagström 2002, s. 25.
211.  Inghe-Hagström 2002, s. 39.
212.  Kvalitetsprogram för gestaltning Kvarteret Redaren och Sjöfarten m fl, Hammarby Sjöstad, 
Dp 2004-00503-54, Stockholm 2004, s. 8
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oss människor”.213 Hammarby sjöstads läge bedöms dessutom ge utrymme 
för ”arkitektoniskt nyskapande projekt”.214 Vad detta innebär specificeras 
dock inte ytterligare. I kvalitetsprogrammen för Sickla kaj hänvisas emeller-
tid till Ola Nylanders avhandling Bostaden som arkitektur från 1998 för att få 
reda på vad som menas med goda rumssamband och arkitektonisk kvalitet.215 
Nylander utskiljer sju ”egenskapsfält” som han anser vara betydelsefulla för 
uppfattningen av bra arkitektur. Dessa är: Material och detaljer, axialitet, 
omslutenhet, rörelser, rumsfigurer, ljus och rumsorganisation. 216 Trots att det 
i kvalitetsprogrammen saknas direkta anvisningar om bostadens utformning 
är det tydligt att vissa föreställda kvaliteter premieras, kvaliteter som anses 
vara specifikt omtyckta av de tilltänkta köparna och hyresgästerna. Det läggs 
stor vikt vid föreställningar om att ljus, rymd och en nära koppling mellan 
in- och utsida är särskilt efterfrågade och eftersträvansvärda bostadsegenska-
per. Detta är ideal som sedan i praktiken har lett till bostäder med öppna 
planlösningar, stora fönsterytor, generösa balkonger och tätbebyggda kvarter 
och, som en konsekvens, också stor insyn. 

Att det är just ljus och rymd som gör den öppna planlösningen fördel-
aktig som bostadsform, lyfts i stor utsträckning fram av de intervjuade bygg-
herrarna och arkitekterna. Arkitekt Torbjörn Almqvist poängterar, apropå 
planeringen av Hammarby sjöstad, att han inte tycker att det finns någon 
bättre uppfinning än just principen gata–gård. Det skapar både ett offentligt 
och ett privat rum, men, tillägger han, ska bostaden ha bra ljus får människor 
också stå ut med insynen:

Man har uppbrutna kvarter som släpper in ljus men det skyddar mot buller och 
det det ska skydda emot. Detta ger också att det finns utblickar och det finns ljus 
att ta vara på, därför var vi också väldigt förtjusta att öppna upp bostäderna. […] 
Visserligen blir det energiförluster men det finns också bra glas om man nu vill, 
så är det ju så att folk kan dra för gardiner. 

Den öppna planen framställs som lösningen på en önskan att skapa ljusa 

213.  Kvalitetsprogram för gestaltning Kvarteret Redaren och Sjöfarten m fl, Hammarby Sjöstad, s.15
214.  Kvalitetsprogram för gestaltning Kvarteret Redaren och Sjöfarten m fl, Hammarby Sjöstad, s. 5
215.  Kvalitetsprogram för gestaltning av Sickla Kaj. 
216.  Nylander 1998.
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bostäder med utsikt, och vill människor inte att andra också ska se in, kan de 
helt enkelt dölja insynen med hjälp av exempelvis gardiner. Även Hans-Olov 
Rådelöv från HSB poängterar ljusinsläppets fördelar. Han beskriver ett av 
HSB:s projekt i Hammarby sjöstad, där han menar att de hade ”ambitionen 
är att man skall sudda ut känslan av ute och inne, så balkongen och rummet 
innanför balkongen upplevs höra ihop som ett större rum”. Det betyder 
att man skapar en ”öppen planlösning” också mellan balkong och rummet 
innan för balkongen”. Dessutom ville de boende få in mycket ljus i lägenhe-
terna, både i vardagsrum, kök och sovrum och företaget valde därför att satsa 
på en öppen lösning. Men han tillägger att det finns en gräns för hur öppen 
en bostad kan bli och att de stora fönstren ibland kan skapa problem: ”Jag 
har noterat att de boende hänger upp gardiner och persienner som täcker 
hela fönstren, vissa delar vill man inte ha fullt öppna.” Också arkitekten 
Mats Egelius påpekar att det har varit stor diskussion om hur mycket glas 
man kan använda i lägenheterna: ”Ofta har det varit en del problem med 
lägenheter som är glasade från golv till tak, men det har också varit ett väldigt 
stort säljargument.”

Det blir återigen uppenbart att det faktum att utsikt också leder till insyn 
är ett problem underordnat vinsten av ljusinsläpp, och ett problem som får 
lösas av de boende själva genom gardiner eller annat skydd. Föreställningen 
om värdet av ljus och utsikt dominerar i bostadsbyggarnas berättelser om 
den öppna planlösningens arkitektur. Det anses ge den bra kvaliteter och 
göra bostaden attraktiv på marknaden. Det öppna, både inåt och utåt, intar, 
vid sidan av de sociala kvaliteter bostaden enligt diskussionen i kapitel 1 till-
skrivs, en framträdande plats vid försäljning av bostäder, nya som gamla. Det 
framgår bland annat av en lista över de vanligaste orden i mäklarannonser 
2011 som bostadssajten Bovision.se låtit sammanställa. På tio-i-topp bland de 
vanligaste uttrycken finns orden ”stor”, ”ljus”, ”öppen” och ”rymlig”. Ordet 
”insynsskyddad” kommer däremot först på plats 48.217 Denna och likande 
undersökningar är i stor utsträckning med och hjälper till att befästa bilden 
av den öppna bostaden som efterfrågad och eftersträvansvärd och förstärker 

217.  Mäklarspråket 2011. En språkanalys från Bovision.se, mynewsdesk.com/se/pressroom/
bovision/document/download/resource_document/12691 (16/3 2011). 500 000 ord i 
annonser analyserades för att identifiera de vanligast förekommande adjektiven.
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därmed de diskurser som medverkar till och styr över bostadsbyggandet, i 
vilka den öppna bostaden ges en framträdande position. 

Att de öppna och ljusa bostäderna är ett dominerande inslag i diskur-
serna som påverkar bostadsbyggandet syns likaså i inredningstidningarnas 
bostadsreportage. I dessa betonas nämligen överlag just de stora fönste-
rytorna, ljusinsläppet och öppenheten som ideala bostadsförhållanden i 
den moderna bostaden. Som här i reportaget ”Hjärterum” i Elle interiör: 
”Detta allrum inbegriper ett generöst och ljust vardagsrum intill matplatsen, 
med utgång till altanen, bredvid ett stort välplanerat kök.”218 Detta allrum 
visas upp i stort format, över ett mittuppslag, och inkluderar rummets olika 
funktioner med två separata matplatser och en stor soffgrupp, bara åtskilda 
av en stor eldstad. Bilden är tagen i den vinkeln att de två fönstren, det ena 
med utgång till altanen, är väl synliga. Rummet är dessutom helt vitmålat, 
golvet inräknat, och exponeringen på fotot till synes gjord för att lyfta fram 
ljuset och rymden (se bild 6). I Plaza interiör besöks en barnfamilj som bor i 
ett nybyggt hus. I texten berättas hur familjen resonerade när de valde modell 
till sitt nya hus. Mamman i familjen beskriver hur de tänkte:

– Vi letade efter ett hus med öppen planlösning och bra förvaring, berättar Åsa. 
Den skulle passa vår familj. Sovrummen ligger nära varandra, planlösningen är 
öppen och fönstren ut mot baksidan är stora men helt utan insyn och gör att vi 
ser barnen när de är ute och leker även om vi själva är inne.219 

På bilderna visas hur stora fönster vetter ut mot den insynsskyddade trädgår-
den där barnen kan leka medan föräldrarna befinner sig inomhus och njuter 
av utsikten och möjligheten att samtidigt kunna hålla ett öga på vad barnen 
företar sig. Bilderna från dessa reportage visar sällan de öppna sambanden, 
men ljuset och generösa fönster finns med som viktiga inslag. Om insyn varit 
för handen visas den inte på bilderna, i stället syns utsikt eller ljusspel på golv 
och väggar, liksom utgångar till terrass, balkong eller trädgård. 

I de boendes berättelser framgår att den öppna arkitekturen är uppskat-
tad, både för ljusinsläppen och för den luftiga känsla den skapar, men att den 
också har sina nackdelar. Att strävan efter ljusa bostäder och fria samband i 

218.  Elisabeth Debong, ”Hjärterum”, Elle interiör, nr 9 2009, s. 128.
219.  Anna Malmgren, ”Barnvänligt på Barkarö”, Plaza interiör, nr 11 2009, s. 97.

Bild 6
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många fall innebär insyn blir uppenbart i samtalet med Frida. Hon berättar 
i en del av intervjun om sin förra lägenhet, som även den låg i Hammarby 
sjöstad och hade en öppen planlösning:

Vi bodde liksom på innergården så vårt hus, vår lägenhet, stack in i innergården. 
[…] Det var stora fönster runt om hela vardagsrummet så man såg vad alla gjorde 
runt omkring.

Hon tillstår att det först kändes lite obehagligt att hela tiden se in till folk, 
men att hon vande sig med tiden. ”Man får ju rutiner, rullar upp så är det 
någon annan som rullar upp och så vinkar man lite till slut. Nä, man vande 
sig.”

Hon berättar att medvetenheten om att det alltid fanns någon där gjorde 
att hon aldrig behövde känna sig ensam, och hon påpekar att eftersom hon 
har flyttat från en småstad till storstaden ingav det en viss trygghet att alltid 
ha någon i närheten. Tröttnade man var det dock bara att dra för gardinerna. 
Trots beskrivningen på insynen är det öppenheten som ideal som framträder 
starkast. Att insynen beskrivs ge en känsla av trygghet eller att den går att 
hindra med hjälp av gardiner blir i stället ett sätt att hantera den arkitekto-
niska öppenheten.

Att öppenheten både är efterfrågad och något av ett gissel märks i sam-
talet med Anna-Lena. Hon bor högst upp i sitt hus och bostaden har stora 
fönster från golv till tak i den öppna vardagsrums- och köksdelen. 

Jag tycker om att ha uppsikt. Du ser åt båda hållen, om du står här [köket] så ser 
både åt öst och norr och syd. […] Det känns också skönt. […] Vi får ljuset från 
två håll, det tycker jag är mysigt. Det ger en känsla av rymd på något sätt. 

På grund av sitt höga läge har hennes bostad endast lite insyn från lägenhe-
terna runt omkring, någonting som hon säger sig inte heller vilja ha: ”Nej, 
men inte för mycket insyn, det gillar inte jag. Då drar jag igen. Jag vill inte 
ha för mycket insyn. Det tycker jag inte om.” Känslan av att vara betraktad 
av andra, hemma i sin trygga bostad, är någonting som skulle begränsa var-
dagslivet. Hon säger sig såldes uppskatta ljusinsläppet i hög utsträckning och 
vill kunna ha uppsikt utåt, men bara så länge ingen annan kan se in. Genom 
sitt val att bosätta sig högt upp i huset har Anna-Lena kunnat undvika en 
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bostad med insyn men ändå få del av det eftertraktade ljusinsläppet och 
utsikten. Återigen anas hur det är människan som förväntas anpassa sig till 
arkitekturen, inte tvärtom.

För Moa är likaså frågan om att ha begränsad insyn och därmed ha 
möjlighet att göra saker osedd också av stor betydelse. Insyn är en av de första 
frågor hon tar upp vid vårt möte när vi går runt i lägenheten. Hennes bostad 
ligger med sovrumsfönstret ut mot innergården och den öppna ytan ut mot 
baksidan av Hammarby sjöstad, där det bland annat ligger en dansstudio och 
en bilfirma. Senare i samtalet utvecklar hon vad hon menar: 

Det är ju så himla skönt på sommaren när det är varmt att gå ut på balkongen och 
äta frukost. Man går ju ut i en sunkig t-shirt och ett par shorts, man behöver inte 
bry sig om någonting. Det rör sig knappt folk i den här bilfirman [som ligger mitt 
emot]. Jag fördrar att ha den här utsikten, vatten förstås, det hade varit kanon, 
men i stället för att ha alla fönster mot en innergård. Det såg ju jättetråkigt ut när 
man flytta hit, men det har sina fördelar. 

Hade fler människor kunnat betrakta henne en söndagsmorgon på balkongen 
hade hon velat se mer proper ut, säger hon, och inte så som hon egentligen 
är bekväm. Men, hon kritiserar aldrig öppenheten utan menar att en sämre 
utsikt är att föredra framför en annan arkitektur. Kanske är Moas hyllning 
av den skyddande utsikten också ett sätt att försvara det lite tråkigare läget i 
ett område där bostäder vid vattnet har den högsta statusen? 

Det äldre paret Berit och Leif är två av relativt få i pensionsåren som bor 
i Hammarby sjöstad. De berättar att de, när de först flyttande till stadsdelen, 
reagerade på att man kunde se in i de andra lägenheterna, men att de nu 
har vant sig och slutat titta. Själva bor de högst upp i huset med relativt lite 
insyn. Berit berättar:

De som bor längst ned, om man bor till exempel bakom den här allén här, man 
promenerar och det är kanske vinter och mörkt ute och ljust inne och det är som 
sagt var fönster från golv till tak, då kan man se rakt in där när folk lagar mat och 
så. Om man är nyfiken kan man ju se ganska mycket om man stannar till. Ja, 
så att, jag skulle nog inte vilja bo på en bottenvåning. Och det har jag märkt ju, 
när vi ville sälja den här lägenheten, då var det en kille faktiskt som sökte en ny 
lägenhet för han tyckte att det var för mycket insyn.
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När det gäller den egna bostaden är det i huvudsak ljuskvaliteterna som Berit 
och Leif lyfter fram. I ett rum har de närmare fyra meter i tak och fönster hela 
vägen vilket nästan ger en ateljékänsla, någonting de menar sig uppskatta i 
stor utsträckning. Nackdelen med insyn handlar för deras del främst om att 
de själva kan se in hos andra. Att själva vara betraktare framställs i deras berät-
telse som någonting som inte är helt acceptabelt. Men återigen vinner den 
öppna arkitekturen över den mer slutna när Berit och Leif indirekt beskriver 
hur öppenheten är så eftertraktansvärd att de och andra hellre byter till en 
lägenhet högre upp i huset för att kunna behålla det öppna, men slippa insyn. 

I ovanstående berättelser om den öppna planlösningens arkitektur fram-
träder ljuset och rymden som de stora fönsterytorna tillsammans med de 
öppna sambanden skapar, som ett ideal. Öppenheten framstår som eftersträ-
vansvärd såväl när man bygger, säljer som köper bostad, och den är så pass 
stark att de invändningar som finns och de eventuella problem öppenheten 
orsakar konsekvent skyls över, både av bostadsbyggare och av de boende. När 
de boende ska berätta om fördelen med den öppna bostaden är det många 
som framhåller just rymden och ljuset. Det finns här en tydlig ambivalens: 
Samtidigt som människor vill ha tillgång till ljuset och rymden kräver de så 
lite insyn som möjligt. Genomgående i intervjuerna med de boende berättar 
de hur de tar till olika taktiker för att anpassa sig till öppenheten och insynen. 
Några berättar hur de undviker insyn genom att dra för gardiner, andra berät-
tar om hur det går att flytta till en högre våning där insynen är mindre, en 
tredje berättar om hur en utsikt mot arbetsplatser gör insynen hanterbar, och 
en annan att det öppna skapar en känsla av trygghet. Ingen säger sig välja ha 
en mer sluten bostad med separata rum och mindre fönster, utan de har i 
stället anpassat sig till de krav öppenheten ställer på deras sätt att leva, och det 
öppna framstår därmed som ett starkt styrande ideal även hos de boende. När 
de har invändningar mot öppenheten förefaller det nästan som att de ber om 
ursäkt för att de inte i tillräcklig utsträckning anpassat sig till den förväntade 
livsstil som är inskriven i den öppna planlösningens arkitektur. Det som 
vid planeringen kallas ”ljusinsläpp” existerar i sin rena form enbart innan 
människorna flyttar in bostaden, vid inflyttningen uppstår också insyn och 
de boende blir då både betraktare och själva blir betraktade genom bostadens 
stora fönster. 
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Idealen med ljusa och öppna bostäder kan spåras tillbaka till det tidiga 
1900-talet när fokus i bostadsplaneringen kom att förskjutas bort från den 
gemytliga familjebostaden i riktning mot en rationellt planerad bostad som 
tillvaratog nya tillverkningstekniker. Hos den tongivande arkitekten Mies van 
der Rohe kom väggarna att få en underordnad betydelse. När de förlorade sin 
funktion som bärande element blev en öppen planlösning möjlig. Hos van 
der Rohe fanns också en tanke att en öppnare planlösning kunde leda fram 
till avantgardismens idé om att förändra vår perceptuella upplevelse genom 
att använda ny teknologi.220 Det öppna blev därmed ett medel för att uppnå 
målet, en fritt svävande struktur som kunde förvränga synen. Liksom van 
der Rohe var arkitekten Le Corbusier inte enbart intresserad av att upplösa 
gränser i bostaden, utan också av hur väggarna kunde användas som kon-
struktionskomponenter i sig själva.221 Arkitekt Adolf Loos raumplan-teori, 
egentligen en arbetsmetod mer än en formulerad teori, innebar en upplösning 
av traditionella rumsgränser, åtminstone på idéplanet.222 Loos planlösningar 
kan inte sägas ha varit öppna på det sätt vi idag menar, utan det var snarare 
den osynliga kopplingen mellan rummen och mellan de olika nivåerna och 
våningarna i arkitekturen som var det viktiga för Loos. Arkitekturhistorikern 
Beatriz Colomina hävdar i sin bok Privacy and Publicity: Modern Architecture 
as Mass Media (1994) att de tydliga visuella sambanden mellan rummen inte 
hade någon direkt koppling till hur man rörde sig i byggnaden hos Loos, och 
att synen därför blev separerade från övriga sinnen.223 

De öppna sambanden var under 1900-talets första årtionden ett resultat 
av andra strävanden än i det tidiga 2000-talet, till exempel att skapa samman-
hållna siktlinjer och illusioner av sammanhang. Ändå är det just till denna 
tid som man under 2000-talets första år har hänvisat för att beskriva den 
nya bostadsarkitekturen. ”Nyfunkis” är exempelvis ett begrepp som används 
för att ringa in den arkitektur som står att finna i exempelvis Hammarby 
sjöstad. När magasinet Hus och hem på sin hemsida i en artikel från 2008 ska 

220.  Gevork Hartoonian, ”Mies van der Rohe: The Genealogy of Column and Wall”, 
Journal of Architectural Education, vol. 42, nr 2 (1989), s. 43–50, cit. s. 47–48.
221.  Bodén 1989, s. 59.
222.  Jara 1995, s. 186. 
223.  Beatriz Colomina, Privat och offentligt: modern arkitektur som massmedium, Uddevalla 
1999 (1994), s. 244, 250. 
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lära sina läsare att känna igen ”nyfunkisstilen” är det, förutom släta putsade 
fasader, platta tak och stora fönsterpartier och just den öppna planlösningen 
människor ska söka efter, menar skribenten. 

I öppna planlösningens bostad finns även inne i bostaden en exponering 
och synlighet som både arkitekter och byggherrar uppmärksammar. Trots att 
det öppna ses som ett ideal hos bostadsbyggarna verkar de alla överens om 
att det finns en tydlig gräns för hur öppen en bostad kan göras. Hans-Olov 
Rådelöv, byggledare på HSB, säger: 

Det är klart, sovrum och badrum vill man ha slutna. På bomässan i Malmö fanns 
det en toalett som inte hade någon dörr. En märklig lösning som jag inte alls tror på.

Exemplet med toaletten på bomässan i Malmö, Bo01, återkommer i mate-
rialet. Arkitekt Mats Egelius:

Det har funnits lägenheter på bostadsutställningar som inte har haft någon toa-
lettdörr, men det tror jag är en väldigt viktigt gräns. […] Badrum och dusch, där 
måste man kunna låsa om sig. Barn i en viss ålder har ju också starka integritetskrav. 

Trots att det öppna badrummet på Bo01 knappast kan ha haft annan avsedd 
effekt än att väcka uppmärksamhet, tas den upp i berättelserna som ett exem-
pel på när öppenheten går för långt. I dessa yttranden blir det uppenbart att 
det finns vissa gränser i bostaden som det fortfarande värnas om och som 
beskrivs som nästan osannolika att kunna överträda och att en av dessa går 
vid badrummet. Men gränserna mellan privata delar av bostaden och de mer 
offentliga är, som tidigare påpekats, under ständig omdragning. Köket har 
blivit en del av den offentliga delen i bostaden och gränser mellan ute och inne 
har förflyttats med hjälp av större fönster och stora balkonger. Att badrum-
met kommer förbli en skyddad del av bostaden är därför ingen självklarhet, 
och vore tanken på öppna badrum helt otänkbar hade den förmodligen inte 
ens fått stå som exempel på öppenhetens begräsning. I andra sammanhang är 
badrummen redan en integrerad del av boytan, som till exempel i nya så kall-
lade designhotell.224 I inredningstidningar ges badrummet större och större 
224.  I det nybyggda Mariott Hotell på Kungsholmen, Stockholm, har enligt hörsägen 
glasväggar mellan duscharna och sovrummen. Jag besökte hösten 2009 Tallink Hotel Riga. 
Där fanns det inte någon dörr alls mellan bad- och sovrummet, utan avskiljningen mellan 
dessa funktioner bestod enbart av en förhöjd bardisk. 



130

utrymme och beskrivs inte sällan lika mycket som en plats att leva på som ett 
funktionellt hygienutrymme. Detta märks inte minst på att tidningen Vårt 
nya kök, under insamlingsperioden 2009 utökades till att innehålla också 
badrum och blev tidningen Vårt nya kök och bad. 

Öppenheten, både inne i bostaden och ut mot omgivningen genom 
stora fönsterytor och balkonger, framstår som ett starkt styrande ideal som 
dominerar i alla studerade materialgenrer. Vissa gränser beskrivs finnas, men 
gränser i bostaden är inte konstanta. Vilka konsekvenser den arkitektoniska 
öppenheten egentligen får för livet i bostaden är den röda tråden i resterande 
del av kapitlet. 

Öppenheten i praktiken 
I berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur blir det tydligt att 
öppenheten också kan innebära problem, problem som uppstår när idealen 
om ljus och rymd kolliderar med det vardagliga livet. Av intervjuerna med 
de boende ovan framgick att många tycker det är obehagligt när andra kan 
se in i bostaden och att det är lätt att känna sig begränsad i sitt vardagsliv av 
att människor genom fönstren ser hur man har det hemma, vad man gör och 
hur man ser ut. Andra nackdelar med just de stora fönsterytorna som fram-
kommit i samtalen med de boende är instrålad värme på sommarhalvåret. 
Vissa har satt upp en plastfilm på glaset som filtrerar solvärmen, medan andra 
utnyttjar gardiner eller persienner. Men även de interiöra öppna sambanden 
kan ställa till en del problem. Bland de boende handlar berättelserna bland 
annat om hur de gör för att hålla ordning i den öppna ytan. När fler delar av 
bostaden syns på samma gång uppstår större krav på att hålla rent och snyggt 
och undanplockat i köket efter en middag. Kerstin berättar:

Det är alltid så att när man har gäster, när man sitter i köket och så, både före och 
efter och under middagen, så ställer det högre krav på att man plockar undan. 
Sen är det bra maskiner så man kan till och med sätta på diskmaskinen när man 
har gäster, det är en sådan där supertyst. 

Den representativa funktion den öppna planlösningen tillskrivs kräver 
uppenbarligen en viss ordning och perfektion. Detta håller Moa med om 
när hon berättar att den öppna ytan ställer andra krav än en mer uppdelad 
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bostad. Hon menar att hon, trots att hon bor ensam och inte har någon att 
ta hänsyn till, inte stökar ned och slänger runt kläder i bostaden, utan att hon 
håller ordning omkring sig:

Självklart så ser jag ju, när jag sitter här [soffan] så ser jag ju det som finns i köket. 
Så därför vill jag att det ska vara fräscht. Man går väl kanske och torkar lite mer, 
å andra sidan trivs jag när det är rent. 

Hon påpekar samtidigt att vissa materialval som gjorts för att passa den 
öppna planlösningens krav på ett vackert yttre inte alltid är så praktiska: 
”Det är jättesnyggt med svart klinkers i hallen och badrummet, men all skit 
syns där!”

Adam och Lisa berättar hur de prioriterar öppenheten före ordningen i 
sin strävan att skapa ett välkomnade hem, där det inte finns några stängda 
rum som bara har en funktion och sällan används. 

Adam: Vi använder den här ytan som ett allrum. De som vi köpte av hade mer ett 
renodlat vardagsrum och ingen köksö. Vi har en mer flytande indelning, kanske 
också mer kaos. Vi städar ganska ofta. Det är något man kan ta. 
Lisa: Man kan inte bara stänga dörren.
Adam: Då har vi de här hyllorna där man bara kan slänga in grejor. Vi vill ha det 
så, inte som farföräldrar, med kök, kontor, finrum där barnen inte fick gå in. Det 
användes kanske en gång per år. 

I Eivors lägenhet ligger entrén som en del av den öppna ytan, och inga väggar 
eller andra avgränsningar skiljer området runt ytterdörren från det övriga 
rummet. I hela den öppna ytan ligger en ljus parkett som börjar bli sliten, 
framför allt runt entrédörren. Eivor säger: ” Golven är redan lackade en gång 
extra men de tog en väldigt, väldigt tunn lack som slits bort med en gång.”

Förutom viljan att hålla ordning och problem med material som är dåligt 
anpassade till den funktion de givits, återkommer också frågan om ljudnivåer 
i intervjuerna med de boende. Anna-Lena:

Diskmaskinen hör man ju direkt också. Det blir också ett ljud som kommer in. 
Om man har ett vanligt kök så är ju det för sig, och sitter du i salongen så hör 
du alla de här ljuden.
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Att Anna-Lena påpekar den motsatta upplevelsen av diskmaskinsljud till 
Kerstin, vars uttalande citerades tidigare i studien, beror förstås på att det 
används olika fabrikat på diskmaskiner i stadsdelens bostäder, men också på 
att människor är olika känsliga för ljud.

Det framkommer således vissa invändningar mot de öppna sambanden i 
samtalen med de boende. Det handlar om att maskinljud som går att stänga 
in i en bostad med ett separat kök konstant hörs i den öppna planlösningens 
bostad. För de personer som har behov av en tydligare ordning i bostaden 
innebär också den öppna planlösningen högre krav på att alltid behöva 
plocka undan disk och annat som ligger framme. Disken efter en middag 
syns även efter att man har flyttat sig till soffan. I berättelserna framkommer 
även att materialvalen i den öppna ytan inte sällan är gjorda i första hand för 
att se bra ut och skapa en sammanhållen helhet, inte för att fungera praktiskt. 
Det innebär, liksom flera boende påpekar, att alla ytor inte är anpassade efter 
sin funktion. Det kan till exempel finnas parkett i hallen eftersom den är en 
del av den öppna ytan, ett material som snabbt blir slitet av smutsiga och 
grusiga skor. I berättelserna framställs köken ibland som snyggare än vad de 
är praktiska, med för få förvaringsutrymmen, och de undermåliga fläktarna 
återkommer ständigt i intervjuerna. Gustav berättar att när de till exempel 
steker lax osar det i hela lägenheten. Både han och sambon Lovisa upplever 
problem med fläktens funktion:

Gustav: Den är EU-mätt så det är exakt rätt standard för EU men inne i lägenheten 
funkar det inte.
Lovisa: Jag vet inte om man kan kalla det fläkt, för det är mer som ett utsug. [Hon 
demonstrerar hur den knappt låter alls när den sätts på.]
Gustav: Vi har haft uppe det på styrelsen, […] det är likadant i alla lägenheter. 

Gustav menar att när någon i huset steker vitlök sprider sig lukten till alla 
andra lägenheter. Därför drar de sig för att laga stekt mat och när de gör det, 
får de stänga till sovrummet och öppna balkongdörren. 

Det påpekas också att det ibland inte heller finns fungerande persienn-
system för fönstren. Återigen varierar de boendes strategier för att hantera 
den öppna ytan. Några gör sig genom sina berättelser nästan till offer för den 
öppna planlösningens arkitektur genom att passivt acceptera dess begräns-
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ningar, medan andra aktivt hanterar de problem som de beskriver kan upp-
stå. Det som dock är gemensamt för innehållet i deras berättelser är att det 
som syns är det som också prioriteras i den öppna planlösningens arkitektur. 

Det är dock inte enbart bland de boende som vissa svårigheter med en 
öppen planlösning noteras. Arkitekt Mats Egelius menar att man inom arki-
tektkåren diskuterar problem med trafikbuller och bland annat strävar efter 
att ha en tyst sida i bostaden så det går att ha sovrumsfönster öppet, men att 
det finns mindre plats för en diskussion om vad som händer inne i bostaden:

I verkligheten är det stora bullerproblemet inne i lägenheterna. Det jobbar man 
ganska lite med. Har man möjlighet att stänga en dörr till köket blir det mindre 
buller. Det är ett klassiskt problem, att man stör varandra. Det märker man kanske 
först efter ett tag. 

Kunskapen finns, men andra ideal väger tyngre, tycks vara hans poäng. Ett 
sätt att lösa ljusproblemen inne i bostäderna är, påpekar han, att arbeta med 
invändiga glasväggar så att öppenheten behålls samtidigt som det skapas en 
viss avgränsning.

Det kostar egentligen inte så mycket, att man har glasdörrar i lägenheten. Man 
kan kosta på sig lite dyrare glas också, så att man klarar ljudkraven. Man får in 
ljus men skapar avskildhet för ljudets skull. 

Även arkitekt Torbjörn Almqvist berör frågan om ljudnivåer, men han menar 
att människor fungerar olika när det kommer till ljud:

För den som vill ha, och kan klara överblick och lite högre ljudmiljöer, är det ju en 
väldig fördel att få med sig ljuset och överblicken. Och att man då kan ha några 
väldigt skyddade rum, arbetsrum, [.] 

Arkitekten Annette Lindberg lyfter en annan fråga, nämligen vad som hän-
der i den öppna bostaden när dess invånare inte har lust att träffa andra 
människor, och vart människor då ska ta vägen:

En nackdel kan vara att om man är sjuk och har gäster hemma så måste man klä 
på sig för att gå ut i köket. […] Det skulle kunna hända. Det blir mer en offentlig 
bostad. 

Som diskuterades i kapitel 1 ges möjligheten att kunna dra sig undan gene-
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rellt ingen framträdande plats i berättelserna om den öppna planlösningens 
arkitektur. Medvetenheten om vilka problem som den öppna planlösningen 
kan föra med sig finns alltså bland arkitekterna, men de ideal som styr vad 
som ska byggas överskuggar dessa frågor. Det är helt klart så att synen pre-
mieras framför andra sinnen vid planering och marknadsföring av nybyggda 
bostäder. Att det ser snyggt ut och är luftigt och ljust framställs som viktigare 
än det faktum att det är svårt att steka bacon utan att hela lägenheten luktar, 
eller att diskmaskinen för oväsen. 

I en artikel i Svenska Dagbladet från 2010 konstateras sarkastiskt att vår jakt 
efter öppna planlösningar och generösa takvåningar i extrema fall innebär en 
risk för ras när bärande väggar rivs och inte ersätts av andra konstruktioner.225 
Föreställningarna om vad ”det goda livet” kräver verkar dock överskugga 
dessa risker, och i berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur får 
de en relativt liten plats. I en värld där säljbarheten står i första rummet har 
det som syns störst betydelse eftersom bostäderna till stor del marknadsförs i 
sammanhang där det visuella premieras. Denna situation efterfrågar bostäder 
som gör sig bra på fotografier, någonting som just en bostad med öppen plan-
lösning anses göra, bland annat genom att de öppna sambandet möjliggör att 
stora delar av bostaden ryms i en och samma bild. Inredningstidningarnas 
stiliserade bilder och tillrättalagda historier om livet i en öppen bostad blir 
till sinnebilden för ideal kring livet i den öppna bostaden. Att det är öppet, 
ljust och luftigt framstår som viktigare än att det är luktfritt och tyst. När de 
visuella och estetiska intrycken värderas högre än hörsel, lukt och känsel blir 
synen det prioriterade sinnet. Den hierarkin präglar hur de boende sedan 
värderar de problem som uppstår. 

Den disciplinerande synligheten
Iscensättandet av det goda livet

Våren 2011 satte Fredrik Lindström och Henrik Schyffert tillsammans upp 
den uppmärksammade krogshowen Ljust och fräscht på Berns salonger i 
Stockholm. I beskrivningen av föreställningen går att läsa: 

225.  Lars Berge, ”Livet på toppen. Jakten på det perfekta hemmet medför rasrisk”, Svenska 
Dagbladet, svd.se, 5/12 2010, (6/2 2012).
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Vi svenskar måste vara världens trendängsligaste folk. Vi vågar snart inte ens köpa 
en soffkudde utan att rådfråga en expert eller ha lusläst sjutton olika inrednings-
magasin. Vad har hänt med oss, när blev vi det mesigaste folket i världen och hur 
gick det egentligen till när olika nyanser av vitt skapade mer debatt än längden 
på vårdköerna?226 

I showen skämtar de om vår ständiga jakt på det perfekta boendet och män-
niskors slitsamma väg för att uppnå målet.227 Lindström och Schyffert är 
inte ensamma om att intressera sig för människors stora oro över att inte 
vara rätt. I en lång artikelserie i Svenska Dagbladet hösten 2008 diskuteras 
hemmets betydelse idag. I artikeln ”Mitt hem är mitt jag” intervjuas inred-
ningsdesignern Anna Adebäck som i sitt kandidatarbete från Konstfack våren 
2008 har undersökt hur vi iscensätter våra hem inför vänner och bekanta, 
och hur bostaden har blivit som ett slags skyltfönster för individen. Hon 
menar att det idag knappt finns några privata delar av hemmet kvar som 
kan undgå en utomstående betraktares granskande öga.228 I ”Ständig dröm 
att bo bättre” diskuterades hemmets roll som självporträtt och statussymbol. 
Kontentan av artikeln är att det idag är viktigt att vara en unik familj och en 
unik individ.229 Eller som Bo Westmar, redaktör för DN Bostad, skriver i en 
krönika hösten 2010, apropå vitrinskåpets återkomst: ”Det gäller att uttrycka 
sig, visa vem man är. Eller åtminstone vem man tror att man är.”230 Dessa 
föreställningar om vårt stora inredningsintresse och hemmets betydelse för 
identitetsskapande processer är talande för innehållet i berättelserna om den 
öppna planlösningens bostad. 

Sociolog Sharon Zukin skriver om hur de amerikanska loftbostäderna 
fungerade som en glasmonter där allt blev synligt för gäster som kom direkt 

226.  Berns salonger, berns.se/extra/tools/parser/?url=/html/parse/offer.html&id=1437& 
lang=se (3/9 2011)
227.  Berns salonger (3/9 2011).
228.  Anna Lagerblad, ”Mitt hem är mitt jag”, Svenska Dagbladet, svd.se, 11/9 2008, (6/2 
2012). 
229.  Anna Asker, ”Ständig dröm att bo bättre”, Svenska Dagbladet, svd.se, 9/8 2008, (6/2 
2012).
230.  Bo Westmar, ”Fram med prylarna som visar vem du är”, Dagens Nyheter, dn.se, 27/8 
2010, (27/8 2010). 
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in i de sociala utrymmena, eftersom det oftast inte fanns någon hall.231 Just 
den permanente synligheten, oavsett om den är självvald eller inte, påver-
kar hur livet i den öppna bostaden förväntas te sig och hur man väljer att 
framställa sig själv och sin omgivning. Att visa upp sig själv och exponera 
sitt liv inför andra är en del i formerandet av vilka vi är, menar sociologen 
Anthony Giddens, citerad i inledningen.232 Erving Goffman, likaså sociolog, 
menar att detta exponerande är del i ett ständigt pågående skådespel, där vi 
iscensätter våra identiteter och personligheter för att motsvara omgivningens 
förväntningar.233 Han illustrerar detta agerande med anekdoten om hur en 
person inför ett besök hos grannen redan i god tid innan hon eller han kom-
mer fram, enbart på grund av möjligheten av att kunna vara iakttagen, lägger 
sig till med en trevlig min.234 Personen i fråga beter sig som på det sätt som 
vederbörande tror att grannen förväntar sig. I den öppna planlösningen med 
sina stora fönster och öppna samband vet invånarna om att det finns män-
niskor runt omkring som ser. Hon eller han anpassar därför sitt beteende, sitt 
utseende och sin omgivning efter den bild de vill ge av sig själva. Goffman 
menar att en individs framträdande sker mot en fasad, det vill säga en fast-
ställd bakgrund som definierar situationen för de betraktande åskådarna. 
Fasaden byggs upp av två delar, där den ena utgörs av inramningen som 
innefattar den fasta rekvisita som agerandet kräver. Den andra delen består 
av den personliga fasaden som till exempel innefattar tecken på ämbete, 
kläder, kön, rang, ålder, etniskt tillhörighet, gester eller uttryck. Den fysiska 
inramningen är platsbunden, vilket innebär att om ett skådespel kräver en 
viss miljö måste personen, med vissa undantag, ta sig till platsen där denna 
finns för att spela upp sin scen.235 I den öppna bostaden exponeras inredning 
i mycket större utsträckning än tidigare för hemmets invånare och besökare, 
och dess betydelse som identitetsskapare förstärks på ett mycket konkret 
plan. Hur vi bor, men också var vi bor och med vilka, är faktorer som spelar 
in på hur vi tror att vi uppfattas av vår omvärld. Bostaden blir till en ”scen 

231.  Zukin 1989, 69.
232.  Giddens 1999, s. 102. 
233.  Goffman 2004, s. 15.
234.  Goffman 2004, s. 197–198.
235.  Goffman 2004, s. 28–30.
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för det goda livet”, och de saker man omger sig med får stor betydelse för hur 
gestaltandet av detta liv ter sig.

Att det spelar roll hur bostaden ser ut och att man trivs med den är 
uppenbart i berättelserna om den öppna planlösningens bostad. Tvåbarns-
föräldrarna Adam och Lisa bor nu i sin andra lägenhet i Hammarby sjöstad. 
När de sålde den förra lägenheten lade de ned stor omsorg på att få den 
attraktiv och de stylade den för att ge ett bra intryck på visningen. Adam 
berättar:

Så då köpte vi in vissa prylar och köpte fler sådana här Myranstolar och köpte 
sådan här lampa och sådana här grejer. […] Vi hade svart och vitt som tema i den 
förra lägenheten. Sen tonade vi ned det svarta och hade bara en svart vägg […] Nu 
är det mycket mer vitt än svart, men där hade vi […] tre svarta väggar, men det 
tyckte väl mäklaren… Vi höll med […], det är inte alla som vill ha svarta väggar. 
Så då behöll vi en svart vägg där som var, men här har vi till och med tagit bort 
en fondvägg och målat vitt, i stället, så vi kör vitt. 

Citatet visar ett stort intresse för bostadens inredning med hjälp av genom-
tänkta teman och väl valda möbler, men också att det vid själva försäljningsö-
gonblicket sker en tydlig anpassning till en föreställning om vad andra gillar 
och vad som säljer. Det handlar om att rensa bort det som är för utstickande 
och anpassa sig efter tänkta existerande normer. 

Att tillrättalägga bostaden vid försäljning och visning, så kallad home 
staging, har blivit ett utbrett fenomen framför allt i de svenska storstäderna. 
Både mäklarbyråer och fristående företag – erbjuder till en ansenlig kostnad – 
hjälp att iordningställa bostaden efter rådande ideal. I april 2010 publicerade 
Dagens Nyheter resultat från en undersökning från Mäklarsamfundet som 
pekar på en ny trend inom mäklarbranschen. Köpare anses ha tröttnat på de 
perfekt stylade hemmen och efterfrågar i stället ”riktiga” hem på visningarna, 
bostäder där människor lever vanliga vardagsliv. Tomas Backman, kreativ 
chef på mäklarbyrån Fantastic Frank, har intervjuats till artikeln.236 Han har 

236.  Fantastic Frank är också upphovsmannen till en mycket uppmärksammad bostads-
annons som cirkulerat i de sociala medierna under hösten 2011. I annonsen marknadsförs en 
exklusiv bostad på Gärdet i Stockholm med hjälp av frukt som utplacerats som installationer 
runt om i bostaden. Frukten finns överallt, från bastun och badrummen till trappen upp till 
lägenhetens övervåning.
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tillsammans med sina kollegor utarbetat ett koncept kring vardaglig styling 
där de skapar bostäder som ser ut som den gjorde när dess invånare lämnade 
den på morgonen. Det kan handla om obäddade sängar, eller en halväten 
måltid på köksbordet. ”Vi försöker skapa karaktär, ett ögonblick av det liv 
som kan levas i en lägenhet”, säger han.237 Det handlar dock fortfarande om 
ett extremt tillrättaläggande av bostaden, man kan förstås inte bara lämna 
sin bostad och gå, den måste ha lämnats på ”rätt sätt” och det vara ”rätt 
tidning” som glömts kvar på köksbordet, och ”rätt frukost” som står på 
”rätt diskbänk” med kaffet i ”rätt kopp”. Denna iscensättning av bostaden 
förmedlar och förstärker samtidigt de idéer som florerar i samhället om hur 
vardagsbostaden och det ”vanliga” hemmet ska se ut. 

De diskursivt bestämda idéerna om bostadens utseende ligger ständigt 
under ytan i samtalen med de boende, även om de sällan uttalas. Hur bosta-
den inreds och presenteras är ofta väl genomtänkt. Frida berättar hur hon och 
hennes sambo resonerade när de skulle inreda sin bostad. Eftersom de inte 
kunde komma överens om hur de skulle möblera tog de hjälp av sambons 
släkting som är inredare. Han fokuserade på vad som finns i blickfånget när 
man kommer in genom dörren, eftersom hela den öppna ytan syns från 
hallen. Frida berättar vidare:

Hans tanke var att när man kommer in först, då ser man soffan, och soffan är 
ganska välkomnande, det är mjukt […] Det tycker jag är en bra tanke att det ska 
vara, att det ska kännas välkomnande.

Berättelserna om den öppna planlösningens bostad innehåller idéer om att 
bostaden ska se bra ut för andra, att den ska ge ett trevligt intryck. Just den 
öppna planlösningen uppfattas förstärka detta och ställer därmed andra krav 
på hur bostaden ska inredas. Men hos flera av de boende finns en tydlig 
ambivalens mellan bostadens funktion som trygg hemmahamn å ena sidan 
och som uppvisningsobjekt å den andra. Som hos Johanna:

Nej, vi känner nog mest att funktionen för vår egen del är det viktigaste. Jag 
har ett ganska tydligt exempel på det när vi höll på här och renoverade. Jag var 
ganska trött på att det skulle göras så otroligt noggrant och bytas ut varenda list 
i en lägenhet som är fem år gammal. Jag vet inte, det får vara någon måtta. Det 

237.  TT, ”Verklighets-piffad bostad ny trend”, Dagens Nyheter, dn.se, 27/4 2011 (6/2 2012). 
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var så här, det finns en klädkammare, eller en sån här garderob eller vad man ska 
säga i den där dörren.

Hon pekar mot den inre hallen och spelar upp en dialog mellan sig själv och 
sin man:

”Där inne behöver du väl inte göra så noga i alla fall?” Och då blev han jättearg 
[skratt] och sa: ”Hur kan du ens säga så?”, ”Ja, men det är ju ingen som ser.”, ”Men 
vadå ingen som ser, det är ju inte för någon annans skull som jag gör det här, det 
är ju liksom för vår skull.”

Hennes återberättande samtal med sin man illustrerar hur olika ideal kring 
bostadens funktion ibland krockar. Trots att hon påstår att det inte spelar 
någon roll hur andra uppfattar deras bostad var det ändå det argumentet som 
låg närmast till hands i diskussionen med mannen om listerna i garderoben. 
Även om de boende inte säger det rakt ut, så är inte inredningen av bostaden 
en angelägenhet enbart för dess invånare. Det finns en stark föreställning om 
att den också spelar roll för andra. Vilka dessa föreställda, kanske till och med 
fiktiva betraktare egentligen är, diskuteras dock inte. 

I kapitel 1 blev det tydligt hur den öppna ytan i bostaden förstärkte grän-
ser mellan privat och offentligt i bostaden, alltså mellan de intima delarna, 
till enbart för familjen eller enstaka familjemedlemmar, och de utrymmen 
där man umgås med utomstående. När den öppna bostaden tjänstgör som 
scen blir uppdelningen i vad man kan kalla en framsida och en baksida än 
tydligare. Goffman använder beteckningen främre region för den plats där 
individernas framträdande äger rum.238 Den bakre regionen utgör i stället den 
plats där den agerande kan motsätta sig de beteenden som det ”offentliga” 
framträdandet framtvingar. I den bakre regionen kan inte publiken nå en, 
och den kan ses som en buffert mellan en själv och skådespelets kravfyllda 
agerande.239 I den öppna bostaden blir indelningen i en främre region – 
den öppna ytan – och en bakre – sovrum och badrum – tydliggjord på ett 
arkitektoniskt plan. 

Arkitekterna Torbjörn Almqvist och Annette Lindberg påpekar båda att 
de strävar efter att skapa en sådan uppdelning att de olika delarna av var-

238.  Goffman 2004, s. 97.
239.  Goffman 2004, s. 101–103. 
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dagslivet inte ska behöva mötas. Behovet av att betona funktionsuppdelning 
mellan de sociala ytorna och de mer intima delarna av bostaden är tydliga i 
intervjumaterialet. Det verkar finnas en utspridd uppfattning om att detta är 
funktioner som ska hållas isär. Man gör skillnad på det som syns och på det 
som inte syns. I den öppna ytan, den främre delen av bostaden, som expo-
neras både inåt och utåt mot omgivningen råder en viss ordning, medan det 
i den bakre delen, bestående av sovrum och eventuella arbetsrum, råder en 
annan ordning. Samtidigt är den sociala ytan mer exponerad i en bostad med 
öppen planlösning än i en bostad med traditionell funktionsuppdelad plan. 
Den öppna planlösningens bostad har skapat mindre plats för återhämtning 
från skådespelet. De platser där man tidigare kunde gömma sig, till exempel 
köket, är nu exponerade inåt lägenheten och utåt omgivningen. Skådespelet 
måste fortgå på fler platser när grannar och familjemedlemmar blir en del 
av den intima sfären. Väl tilltagna fönsterytor gör också att inredningen blir 
synligare utåt, och kanske får man tänka efter en extra gång innan man pla-
cerar någonting i eller i närheten av fönstren. Samtidigt finns alltid valet att 
strategiskt placera de saker man vill ska synas nära fönstren eller på en central 
plats i den öppna ytan, något som visserligen inte är någon ny företeelse.

I en undersökning som Dagens Nyheter gjort tillsammans med Synovate 
vintern 2011, framkom att så många som en tredjedel av de tillfrågade tycker 
att det är viktigt att ha en bostad som de kan visa upp inför andra och imponera 
med. Benägenheteten ökar med inkomst.240 Det syns däremot ingen skillnad 
mellan boende på landet och i storstaden.241 Analysföretaget Experian visar i 
en annan undersökning att två grupper i samhället är extra benägna att satsa 
pengar på bostaden och heminredning, nämligen välutbildade storstadsbor 
i bostadsrätt samt villaägare runt storstäderna. En fjärdedel av de utbetalade 
ROT-avdragen under 2009 hamnade i Stockholms län.242 Dessa uppgifter är 

240.  Av dem som tjänar en halv miljon kronor eller mer om året svarar lika många att det 
är viktigt (39 %) som oviktigt (38 %) att ha ett hem eftertraktat av andra. Av dem som tjänar 
200 000 kronor eller mindre anser 51 % att det är oviktigt. (Se Peter Letmark, ”Fint hem ger 
höjd status”, Dagens Nyheter, dn.se, 21/12 2011, (25/8 2011).)
241.  Letmark 2011.
242.  Lars Berge, ”Livet på toppen Jakten på det perfekta hemmet medför rasrisk”, Svenska 
Dagbladet, www.svd.se, 5 december 2010 (25/11 2011).
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intressanta att jämföra med United minds statusundersökning som visade att 
materiella ting inte är det som främst ger status. (se sidan xx) Inredning är 
dock inte bara en fråga om materiell uppvisning, den kan också användas för 
att manifestera kunskap, tid och intresse. Undersökningarna bidrar, förutom 
med mätbar statistik, också till att förstärka bilden av bostadens utformning 
som ett resultat av klasspecifika ideal. 

Gary Bridge, professor i urbanstudier, hävdar i en text från 2001 om 
gentrifiering, att medelklassen har specifika sätt att uttrycka sina estetiska 
preferenser på, vilka skiljer dem från den traditionella borgarklassen. Han 
menar att

[w]hereas the dispositions of the traditional bourgeoisie are understood, tacit, 
unreflexive – the aesthetic practices of the new middle class are public, discursive 
and self-conscious.243 

Bridges poäng är att iscensättandet av livet för vad han kallar ”den nya 
medelklassen” inte sker av någon slump och att de estetiska val som äger 
rum görs medvetet och för att synas. Bostaden med öppen planlösning, så 
som den framstår i berättelserna, blir till en scen för denna nya medelklass 
att uttrycka sig själv och sin personlighet på. Den öppna bostaden blir en 
arena för självförverkligande och för att kommunicera sina ideal med andra 
människor, både till dem som bjuds in i bostaden, men tack vare de stora 
fönsterytorna, också till dem som befinner sig runt omkring. 

Det är emellertid inte enbart sinnesintryck som måste hanteras i den 
öppna planlösningens bostad. Hur en öppen planlösning, med få väggar och 
stora ytor, ska användas är heller ingen självklarhet. Det är uppenbart att det 
trots allt finns behov av att handskas med den öppna ytan genom att förse 
den med avgränsningar på olika sätt, osynliga och synliga. Detta kan ske 
genom fysiska barriärer bestående av större möbler som till exempel en bok-
hylla placerad som rumsuppdelare, eller genom att arbeta med färgsättning, 
som tapeter och mattor, vilka ringar in ett område i rummet och skiljer av 
det från andra. Men avgränsningen kan också ske genom mentala, föreställda 
gränser, som att olika funktioner av rummet ges olika namn. Traditionella 

243.  Gary Bridge, ”Bourdieu, rational action and the time-space strategy of gentrification”, 
Transactions of the institute of British geographers, vol. 26, nr. 2 (2001): 205–216, s. 211.
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rumsbeteckningar som kök och vardagsrum och hall hänger kvar, men andra 
begrepp som ”soffan”, ”matsalen”, ”bordet” används också. Detta senare 
fenomen uppmärksammar Kim Dovey när han har studerat australiska 
bostadsförhållanden under de sista åren av 1900-talet. Han menar att indel-
ningen av bostaden i avskilda delar för umgänge, matlagning och sömn blev 
mindre tydlig under dessa år. Separata funktioner samlades i stället i olika 
zoner av huset och namngavs efter funktion, inte efter fysisk avgränsning.244 
I inredningsreportagens bilder är det inredningen som står i centrum medan 
sambanden mellan de öppna ytorna sällan finns med på bild. Vardagsrum 
och kök avbildas vanligtvis var för sig, vilket får dem att framstå som sepa-
rata rum. Traditionella rumsfunktioner framstår då, trots den öppna ytan, 
viktiga att framhålla. De boende kan dessutom skapa avgränsningar genom 
att använda till exempel hörlurar och på så vis skapa en audiell värld som 
är osynligt avskild från det övriga rummet. Hanteringen av den öppna ytan 
genom avgränsningar blir också ett led i det iscensättande av livet som sker 
i bostaden. Bostaden anpassas på så vis till de behov som människor har av 
den skådeplats där iscensättandet av jaget ska ske och olika rumsfunktioner 
ges olika uppgifter i detta skådespel. 

Den personliga bostaden 
När hemmet öppnas upp och exponeras mot omgivningen blir det liten 
plats över för det avvikande, fula och motbjudande. Det som inte passar 
människors individuella stil och bilden av oss själva försvinner och rensas 
bort. Människor köper nya möbler när de flyttar, river ut kök och badrum 
och bygger nytt. Iscensättningen kan inte, som nyss konstaterats, göras på 
vilket sätt som helst.

För de boende handlar iscensättningen om att skapa egna, personliga 
hem genom att samtidigt förhålla sig till sin omgivning och rådande inred-
ningsideal. Moa berättar att hon har lagt ned mycket tid på inredningen 
av sin hyresrätt. Hon säger sig gilla färg, form och design och menar att 
hon tänkt lite annorlunda när hon möblerat den öppna ytan än vad hon 
skulle ha gjort i en traditionell lösning, eftersom allting syns. Hon är mycket 
omsorgsfull i sina val och tar bland annat intryck från inredningstidningar:

244.  Dovey 2008, s. 159–160.
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När jag letade efter mitt bord, och tv-bänken, jag letade ett par månader. Och 
hittade allting på olika ställen. Sen har jag hört kollegor som kommer hem hit 
att, ”skit, det ser ut som en katalog”, ”Ja, det kanske det gör”. Därför vill jag få 
det lite mer personligt också. Jag vill sätta upp en hylla med lite foton, byta ut lite 
kuddar så jag får lite mer färg. Så det är nästa steg här nu.

I Moas berättelser framställs möbelkatalogen som opersonlig och blandningen 
av möbler från olika ställen som personlig, trots att de stora kedjornas möbler 
ofta är slående lika varandra. Även Sara och Emil vill sätta sin egen prägel på 
inredningen och i citatet från Emil nedan återkommer möbelkatalogen som 
en metafor över det oönskade. Han förklarar:

Jag menar, okej, man har köpt en lägenhet i Hammarby sjöstad och de är moderna 
och nya och de är öppna och de är ljusa och det är stora fönster och man vill ju 
inte se ut som om man bor i en möbelkatalog. Fullständigt liksom, […] När vi 
köper nya saker nu vill vi inte att det ska vara, ja, att det ska se ut som det här 
soffbordet som vi vill slänga ut förmodligen. 

Bostaden ska i stället motsvara idén om det ”unika och personliga”, något 
som möbelkatalogen inte anses göra. Men Emil och Sara menar samtidigt 
att de till viss del är påverkade av de inredningstrender som råder i samhäl-
let. Anna-Lena berättar att hon har ett visst intresse för inredningstidningar 
men att hon inte läser sådana aktivt. I stället använder hon sina vänner som 
bollplank och rådgivare om hon känner sig osäker:

Men det är klart att jag vet, känner till vad som håller och inte håller. Det vet jag, 
alltså jag vet vad man ska köpa. Förstår mig på en bättre lampa eller en sämre soffa. 

Ovanstående tre yttranden är talande för innehållet i berättelserna om den 
öppna planlösningens arkitektur när det gäller inställningen till inredning 
av den öppna ytan, som framkommit i mina intervjuer med boende. Det 
som är viktigt att visa upp är att hemmet är styrt av den egna individuella 
smaken och att man inte har ett hem som ser ut som alla andras. Det finns 
samtidigt en tydlig medvetenhet om den likriktning som syns i bostäderna i 
Hammarby sjöstad. Möjligheten till variation är emellertid inte så stor. Detta 
synliggörs i samtalet med Oskar där han återger en upplevelse från en kväll 
när han satt ensam vid matbordet och arbetade. Han pekar ut genom fönstret 
och visar hur alla lägenheter i huset mitt över gatan har tv:n på samma vägg. 
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Och det var någon gång, typ en melodifestival-lördagskväll, så satt jag här, […] 
alltså bara shit, vad hände där ute i fönstret? Då var det typ att alla tv-skärmar 
man ser genom fönstret hela bortåt där blinka till samtidigt. […] För då har alla 
möblerat sina vardagsrum exakt likadant för det är den lösningen man möblerar. 
Så att jag tror ändå att man forceras in lite i hur, i modernare lägenheter, hur man 
möblerar, även en öppen planlösning. Hur den är tänkt att vara liksom.

Han pekar här dels på den ständiga synligheten i ett område som Hammarby 
sjöstad, och hur mycket som går att se av andra människors förehavanden, dels 
på hur lika människor möblerar sitt hem och lever sina liv. Oskars uttalande 
blir en uppenbar illustration till hur Tatis dystopiska framtidsvision nu har 
blivit verklighet. Oskar antyder samtidigt att det skulle vara bostadsbyggare 
som bygger in vissa funktioner och användningar i arkitekturen, som boende 
sedan måste rätta sig efter och att rumsformen kräver en viss möblering.

För bostadsbyggarna är frågan om inredning av bostaden av naturliga 
skäl inte lika närvarande i samtalen. De fasta funktionerna så som kökets 
inredning, ljus och materialval är de frågor som står i fokus. Valfriheten att 
utforma sin bostad efter den egna smaken är emellertid något som lyfts fram. 
Möjligheten till val ser dock olika ut för hyres- och bostadsrätter, så som 
tidigare diskuterats. Arkitekt Annette Lindberg säger:

Nu pratar man mycket att man ska köpa en bostadsrätt som är som ett skal. Man 
köper en rålägenhet att inreda, så köper man tjänsten att inreda sin egen lägenhet. 
Det pågår en diskussion om detta, att göra så som man gör nere i Europa, att man 
köper en tom lägenhet. Det gäller bara bostadsrätter. 

Genom att ge köparna fler valmöjligheter kan de också själva anpassa kost-
nadsnivån och utseendet efter vad de anser korrespondera med den egna 
smaken. Men även för hyresrätter finns viss möjlighet till påverkan, menar 
Annette Lindberg: 

Jag har lyckats få igenom att man målar väggarna i stället för att arkitekterna 
måste välja fula tapeter i prisgrupp sju. Det finns bara fula tapeter. I vårt senaste 
projekt har vi målat och det är vitt i grundförslaget. Sedan har hyresgästerna fått 
välja några fondväggar.

Liksom tidigare diskuterats med avseende på köket är möjligheten att kunna 
välja och skapa ”ett personligt hem” ett utslag av kraven på säljbarhet. Efter-
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som inredning och det personliga anses stå högt i kurs hos presumtiva köpare 
är valfriheten ett bra säljargument och en möjlighet för de boende att sätta 
sina egna avtryck på bostaden, även om det ofta handlar om att välja mellan 
en rad redan förutbestämda alternativ. ”Den personliga bostaden” framstår 
samtidigt, genom de förutbestämda valalternativen, som en tydlig anpass-
ning till samhällets förväntningar på hur en bostad ska se ut, snarare än 
den egna ”stilen”. Valbarheten begränsas ytterligare i hyresrätter gentemot 
bostadsrätter, då människor i de senare har större möjlighet, om tid och 
pengar finns, att efter inflyttning ändra sin bostad efter sin egen smak. 

Jakten på det personliga hemmet är kanske som tydligast i inrednings-
magasinen. Något som är eftersträvansvärt är den perfekta mixen av billigt 
och dyrt eller gammalt och nytt, som i reportaget ”Högt uppe på berget” i 
Elle interiör:

Matbord Norden från Ikea, Wegners Y-stolar från Carl Hansen. Ute på terras-
sen syns klappstolar Folding Air Chair från Magis, design av Jasper Morrison. I 
vardagsrumsdelen syns Wegnerfåtöljen CH-25 framför en dansk kamin. På ett 
Aaltobord syns Ludvig Löfgrens rutmönstrade glasskål Vivienne Bowl från Kosta 
Boda. Taklampa av Tom Dixon, golvlampa med lackad plåtskärm från Leucos.245

Att mixa går ut på att skapa ”din egen stil”. Designklassiker tillsammans med 
billigare möbler kan, om det görs på rätt sätt, skapa ett personligt hem. För 
dem som har råd är en möjlighet att skapa något eget att anlita en designer. 
Familjen i reportaget ”Downtown Chicago” har gjort just det:

Matsalen flyter över i vardagsrummet med en mysig soffgrupp i ett hörn och ett 
par bekväma Eemes-stolar strategiskt placerade framför tv:n. Fradiani designade 
en elegant hyllmöbel med plats för tv, böcker och prydnadsföremål och ett inbyggt 
skåp döljer all elektronik med tillhörande trassel av sladdar.246

Genom att anlita en designer får denna familj en bostad som ingen annan 
har, ett unikt hem helt enkelt. Ett annat sätt att så att säga individualisera sin 
bostad kan vara att själv rita delar av inredningen och sedan på egen hand, 
eller med hjälp av någon utifrån få den realiserad. I reportaget ”En lugn 
hemmahamn” från Plaza interiör står att läsa: 

245.  Gill Renlund och Ine Dammen, ”Högt uppe på berget”, Elle interiör, nr 9 2009, s. 93.
246.  ”Downtown Chicago” 2009, s. 80.
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Vardagsrummet tillsammans med matvrån är ett enda stort och ljust rum. Sitt-
gruppen har placerats kring den vita spisen som Anu själv ritade och som hennes 
pappa murade.247 

På de stiliserade, arrangerade bilderna i inredningstidningarna syns ofta 
detaljer ur inredningen vilket gör att det är svårt att få ett helhetsgrepp om 
hur dessa förhåller sig till det övriga rummet (se exempelvis bilderna 10, 14 
och 15). Tips på inredningsdetaljer och möbler, ofta tematiskt indelade efter 
till exempel stil, säsong eller färg, tar upp en stor plats i materialet. Det finns 
både kortare inslag med några bilder och bildtexter, men även längre bild-
reportage där inredningen är arrangerad och uppställd i olika formationer. 
Här kan människor hämta inspiration och få hjälp med att hitta de perfekta 
prylarna till sitt hem. Liksom i köket är den personliga inredningen viktig 
även här. Man ska ha unika föremål som ingen annan har, samtidigt som 
välkända designmöbler står högt i kurs. I inredningstidningarna finns fullt 
av shoppingtips för att läsaren ska kunna skapa det personliga men samtidigt 
trendriktiga hemmet. Dessutom finns det restips i flera tidningar med förslag 
på var det går att fynda exklusiva eller unika inredningsdetaljer i till exempel 
Oslo eller New York. Där kan läsarna lättare hitta sådant som inte andra har. I 
inredningstidningarnas reportage och inslag kan läsaren få inspiration till att 
göra sin egen bostad lite personligare. Återigen är emellertid det personliga 
någonting som regleras utifrån, genom att exempelvis inredningstidningar 
tar sig an uppgiften att definiera vad som skapar en personlig bostad. 

Att strävan efter det personliga är en genomgående önskan framgår med 
tydlighet i berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. Men med 
vilka värden laddas egentligen begreppet ”personlig”, i detta sammanhang? I 
de boendes berättelser framkommer det tydliga föreställningar om vad som 
fungerar och inte fungerar i inredningsväg. Några framhåller att det är viktigt 
att bostaden inte ser ut som en möbelkatalog där delarna är hopplockade utan 
omtanke, utan att den egna smaken ska vara styrande. Andra lyfter fram att 
de valt att satsa på vad de anser vara ”säkra kort” eller att de rådfrågat vänner 
och bekanta när de känner sig osäkra på sin egen inredningssmak. Att inte alls 
visa intresse för inredning eller för hur bostaden ser ut har ingen stor plats i 

247.  Paulina Koivunen, ”En lugn hemmahamn”, Plaza interiör, nr 5 2009, s. 63. 
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de studerade berättelserna om den öppna bostaden. Samtidigt är det inte helt 
accepterat att erkänna sig alltför starkt påverkad av inredningstrender eller av 
budskapet i tv-program och magasin. Intresset ska vara unikt och inte framstå 
som köpt. Det personliga blir således någonting som sticker ut, är individu-
ellt och genomtänkt men som samtidigt är sanktionerat av omvärldens smak. 
Den valbarhet som bostadsbyggarna trycker på kan också ses som ett led i att 
skapa en känsla av personlig smak. Trots de boendes längtan efter just den 
personliga bostaden slås man som kritisk betraktare ändå av hur lika många 
av de besökta hemmen i Hammarby sjöstad faktiskt ser ut. I inredningstid-
ningarnas reportage finns en liknande känsla. Det är idel designklassiker som 
återkommer i bilderna och samma tips om att blanda nytt och gammalt eller 
billigt och dyrt för att skapa det unika hemmet. Det finns genomgående i 
berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur en motsättning mel-
lan å ena sidan det unika och personliga och å andra sidan viljan att inte sticka 
ut. Det går kanske att tala om ett slags konformistisk originalitet. Personligt 
verkar därför i detta sammanhang betyda en bra blandning som ger en unik 
känsla, men som inte sticker ut för mycket. Det personliga är motpolen till 
den enhetliga bild som möbelkataloger ger. Det personliga innebär också en 
anpassning till den bild människor vill ge av sig själva som individer. Men en 
personlig inredning handlar framför allt om att ha god smak. 

Så som ofta lyfts fram i berättelserna om 1900-talets bostadshistoria fanns 
det under seklets första dryga halva en tydligt uttalad samhällelig upp-
fostringsaspekt av inredning och boende. Smakfostrare av olika slag, såväl 
kvinnoförkämpar som arkitekter och debattörer, propagerade för sunda 
inredningsideal som de menade kunde leda det moderna samhället framåt 
och skapa demokratiska medborgare. Bland andra Svenska slöjdföreningen, 
HSB, KF och olika husmodersförbund drev frågan om bostadens möblering, 
och hemutställningar skulle lära kvinnan allt om inredningskonsten och om 
det rätta sättet att leva på.248 Helena Mattson diskuterar i Swedish Modernism 
hur, vad hon kallar en reasonable consumer, skapades i Sverige under denna 
tid. Hon menar att konsumenterna skulle utbildas till att göra de rätta valen, 
vilket i detta sammanhang innebar att avstå från statusbetonade varor till för-

248.  Wickman 1998, s. 212–213. 
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mån för produkter som passade in i ett kollektivistiskt samhälle.249 Även om 
maktutövningen idag har ändrat skepnad är budskapet dock detsamma; Det 
finns god smak och det finns dålig smak. Att ha god smak innebär att följa 
uppsatta regler, att ha dålig smak innebär att bryta mot dem, menar Zandra 
Ahl och Emma Olsson i Svensk smak. Myter om den moderna formen.250

Att köpa samma begagnade knasprylar bara för att de är söta eller vackra och ställa 
dem på en virkad duk på tv:n är inte godkänt. Att köpa en hästensäng bara för att 
det ger status är inte tillåtet, inte heller dyra sportbilar eller pråliga juveler. Då har 
man inte kulturellt kapital. Vad och hur man shoppar visar vilken smak man har 
och alltså vem man är. Och koderna är mycket hemliga, systemet finns till för att 
stödja den maktstruktur som bygger på och är beroende av smak.251

Vad som utgör denna ”goda smak” är dock enbart upp till dem med makt-
positioner att bestämma.252 Inredningstidningar, tv-program, föreningar som 
Svensk form, kända inredare och arkitekter, skribenter och forskare är alla 
delaktiga i formandet av ”den goda smaken”. Makten att kontrollera om 
människor besitter ”rätt smak” finns dock på fler ställen i samhället. Den 
mest uppenbara kanalen för detta ändamål är media av olika slag, både den 
traditionella och den mer interaktiva sociala medievärlden. På olika internet-
fora inriktade på bostad kan vem som helst skapa en profil och sedan lägga 
upp bilder på sitt hem. Sidans besökare kan sedan gå in och beskåda bilderna 
och ge sina utlåtanden, både i form av beröm och i form av mer eller mindre 
svidande kritik. På förstasidan av Expressens nätupplaga gick en dag i oktober 
2010 att läsa:

Så ser det ut hemma hos läsarna – flipp eller flopp? Tyck till om läsarhemmen 
och känslan för inredningsdetaljer. Kan du bättre? Vad väntar du på? Skicka egna 
bilder till GALLERIET!253 

249.  Helena Matsson, ”Consumers and Spectacles. Designing the Reasonable Consumer”, 
Helena Mattson och Sven-Olov Wallenstein (red.), Swedish Modernism: Architecture, 
Consumption and the Welfare State, London 2010, s. 70. 
250.  Zandra Ahl och Emma Olsson, Svensk smak. Myter om den moderna formen, Stock-
holm 2002, s. 132–133.
251.  Ahl och Olsson 2002, s. 132–133.
252.  Ahl och Olsson 2002, s. 132.
253.  Expressens första sida, expressen.se (5/10 2010).
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På internet blir den egna bostaden exponerad mot omgivningen på ytterli-
gare en nivå, utöver den som den öppna bostaden genom sin planlösning 
och stora fönster bidrar till. När människor interaktivt ”bjuder in” okända 
personer till sin egen bostad utsätter de sig frivilligt för smakfostran, men har 
också möjligheten att samtidigt bli både bekräftad och synliggjord på ett sätt 
som en fysisk besökare aldrig kan åstadkomma. På tv finns en annan typ av 
smakfostran. Vi har de senaste åren bland annat kunnat följa det amerikanska 
programmet Extreme Makeover Home Edition och det svenska Sveriges fulaste 
hem. Den gemensamma röda tråden i denna typ av program är att de har som 
uppgift att ger råd och tips på hur vi bäst sätt förvandlar vårt hem i enlighet 
med rådande stilideal.254 Eller, om man drar det lite längre: att rensa ut det 
avvikande och att försöka skapa en normaliserad och sanktionerad livsstil. 

Men uppenbarligen finns det en gräns för vad konsumenter vill ta till 
sig och läsa om. Hösten 2010 publicerade Dagens Nyheter en mycket upp-
märksammad artikel i sin bostadsbilaga med rubriken ”Vindsvåningar har 
blivit ett sätt att leva”. Den publicerades som en del av en artikelserie kallad 
Hem ljuva hem, som behandlar vårt påstått stora intresse för bostaden utifrån 
en mängd olika vinklar. I artikeln besöks en vindsvåning, hem för ett ungt 
framgångsrikt par. Paret som äger lägenheten har själva varit med och dragit 
upp planerna för projektet. Detta är deras andra vindsvåning så det är inte 
första gången de tar sig an ett sådant projekt. 

Vi visste precis vad vi ville ha den här gången. Stora öppna ytor med kök och 
öppen spis centralt placerade, många ljusinsläpp och terrass i söderläge. Men det 
tog nästan två år att hitta det perfekta objektet, berättar Nina.255

Rymden, de öppna sambanden och stora ljusinsläpp beskriv som de karak-
täristiska egenskaperna i bostaden. Det redogörs i artikeln för hur det unga 
paret lagar mat vid sin teppanyakihäll och korkar upp en flaska vin, inköpt 
på en vingård i Sydafrika. Uppmärksamheten kring artikeln gällde fram-
för allt de påstått överdrivna klyschorna som användes vid beskrivningen 

254.  Tim O`Sullivan ,”From television Lifestyle to Lifestyle Television”, David Bell och Joanne 
Hollows, Ordinary Lifestyles, Popular Media, Consumption and Taste, New York 2005, s. 31–32.
255.  Sara Trus, ”Vindsvåningar har blivit ett sätt att leva”, Dagens Nyheter, dn.se, 8/10 2010 
(25/8 2011).
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av bostaden och livet i den, vilka vissa läsare tyckte främst hörde samman 
med inredningstidningars stilistiska ideal och inte med en seriös dagstidning. 
Många ansåg dessutom att artikelförfattaren beskrev en bostad, som med sina 
enorma öppna ytor och påkostade inredning, uppenbarligen ansågs ligga 
långt ifrån läsarnas egen verklighet. På några dagar var läsarkommentarerna 
till den digitala artikelversionen uppe i över 800, vilket måste anses vara ett 
ansenligt antal.

I detta sammanhang kan det vara passande att återgå till Dan Hal-
lemars metafor med lådvinet citerad i kapitel 1. Vin i låda har gjort vinet 
mer tillgängligt och därmed mindre unikt. Samma sak menar han har hänt 
med den nya arkitekturen.256 En paradox i inställningen till den öppna 
planlösningens arkitektur görs sig återigen gällande, för trots att idealen 
kring den öppna planlösningens arkitektur tydligt förutsätter vissa livsstilar 
som utesluter stora grupper människor är den inte tillräckligt unik för att 
attrahera dem som av olika anledningar vill sticka ut. Det gäller åtminstone 
inte den nybyggda, massproducerade bostaden med öppen planlösning av 
den typ som finns i Hammarby sjöstad. För att marknadsföra den nybyggda 
öppna bostaden krävs idag nya grepp. Det räcker inte att påpeka de öppna 
sambanden eftersom de inte är unika nog. Detta blir tydligt i en tidningsan-
nons från byggföretaget JM från september 2011, där företaget använder ironi 
som försäljningsknep genom att överdrivet betona alla de egenskaper den 
öppna bostaden tillskrivs. I en obefolkad bild över en nybyggd bostad med 
öppen planlösning syns pratbubblor som innehåller besökarnas föreställda 
kommentarer över den visade bostaden, till exempel: ”Härligt med öppen 
planlösning, eller hur?”, ”Tänk, jag hamnar alltid i köket…” eller ”Wow, 
det här är vad jag kallar utsikt”, ”Alltså, en superläcker lägenhet!”.257 Genom 
att anspela på alla de klichéer som ofta används för att beskriva den öppna 
planlösningens arkitektur ges försäljningen av denna bostadstyp legitimitet. 

De personliga egenskaperna i en bostad värderas högt i berättelserna om 
den öppna planlösningens arkitektur även om det som ses som personligt 
vid en närmare granskning innebär en lagom unik blandning av nytt och 
gammalt, ärvt och köpt och en anpassning till bilden av sig själv och till en 

256.  Hallemar 2006, s. 102. 
257.  Annons för JM i Dagens Nyheters bostadsdel 17/9 2011. 
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rådande ”god smak”. Den öppna planlösningens bostad kan dock konsta-
terats inte längre vara unik nog i sig självt utan måste fyllas och modifieras 
med hjälp av inredningen för att kunna sticka ut ur mängden. God smak kan 
också ses som ett av de kriterier som krävs för att uppfylla kraven på en god 
bostad. Det är inte enbart bostaden i sig, utan också vad den fylls med som 
har betydelse för synen på vad som i fallet bostaden är att betrakta som ”gott”. 

Den dubbla blicken
I sin jämförelse av Adolf Loos och Le Corbusiers arkitektur skriver Beatriz 
Colomina att ”[d]en inåtvända blicken i Loos interiörer, blicken som vänder 
sig inåt mot sig själv, blir hos Le Corbusier en härskarblick över världen”.258 
Den betraktande blicken är central hos båda, men hos Loos vänds blicken 
in mot rummet eftersom fönstren ofta är fördragna eller placerade utom 
synhåll, medan fönstren hos Le Corbusiers i stället fungerar som en inram-
ning av landskapet utanför, vilket får blicken att hela tiden dras utåt.259 I 
min analys av den öppna planlösningen är blicken likaså av stor betydelse, 
men här är den både vänd inåt bostaden mot den öppna ytan, och ut från 
bostaden mot omgivningen, men kanske allra främst är den vänd utifrån 
omgivning och in i bostaden. 

I Tatis Paris blir det tydligt vilken disciplinerande effekt synligheten 
har på människan. När människor känner sig betraktade inskränks deras 
möjlighet att agera i enlighet med den egna viljan och de måste anpassa sig 
till sin omgivning. Synlighetens kontrollerande makt är dragen till sin spets 
i Foucaults klassiska avsnitt om Benthams Panoptikon. Panoptikon, skriver 
Foucault, är en arkitektonisk konstruktion för övervakning, där övervaka-
ren befinner sig på en plats där han osedd kan betrakta de människor som 
är fångade i denna konstruktion. Syftet är att göra fången medveten om 
att han eller hon kan vara ständigt övervakad och på så vis upprätthålla ett 
disciplinerande maktförhållande. Maktutövningen är kontinuerlig även om 
människor inte hela tiden faktiskt är betraktade, enbart vissheten om att så 
kan vara fallet verkar disciplinerande.260 Foucault skriver:

258.  Colomina 1999, s. 295, 
259.  Colomina 1999, s. 225, 230, 271.
260.  Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse, 4 övers. uppl., Lund 2003 
(1975), s. 202–203. 
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Varje bur är en liten teater för en enda skådespelare, fullkomligt individualiserad 
och ständigt synlig. Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som 
gör det möjligt att oavbrutet iakttaga och omedelbart känna igen. […] Fullt ljus 
och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörker, som när 
allt kommer omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla.261

I berättelserna om den öppna planlösningens bostad är öppenheten, men 
också insynen viktiga inslag. Den öppna bostaden, kan med sina stora fönster, 
därför vid en första anblick tyckas vara en mycket passande materialisering 
av Foucaults panoptiska modell. De stora öppna ytorna tillsammans med 
stora fönster skapar en ständig synlighet. Den kontrollerande synligheten får 
människor att tänka till en extra gång innan de väljer hur de presenterar sig 
själva och sin bostad. 

Men den disciplinerande effekt som den öppna bostaden skapar är 
emellertid inte enbart ensidigt kontrollerande som hos Foucault. Att bo i en 
öppen bostad med upplösta gränser och tillhörande stora fönsterytor innebär 
inte enbart att ständigt vara utsatt för andras blickar, vare sig inne i bostaden 
eller utifrån; invånarna i den öppna planlösningen är också själva samtidigt 
den okända betraktaren av någon annan. På samma sätt blir den öppna 
bostadens invånare samtidigt både ett betraktande subjekt och ett betraktat 
objekt och den ömsesidiga synligheten verkar kontrollerande. Dovey menar 
till exempel att det finns en panoptic function, inbyggd i bostäder med en 
öppnare planlösning, vilken ger föräldrarna en möjlighet att från köket hålla 
uppsikt över vad barnen företar sig.262 Hans diskussion rör i huvudsak aus-
traliska förhållanden, men själva grundantagandet, att det skapas en visuellt 
kontrollerande makt i en bostad med öppen planlösning, måste ändå anses 
vara av mer allmängiltig karaktär. 

Sociolog Kevin D. Haggerty menar att panoptiska modeller inte räcker 
till för att beskriva det komplexa övervakningssamhället av idag. Fler och 
fler människor, hemma, på arbetet och på fritiden, är ständiga betraktare av 
andra. Sådan övervakning är inte bara en funktion för rationellt reglerande, 
utan möjligheten både att titta på andra och att exponera sig själv kan ibland 
vara en underhållande aktivitet och i längden en del av identitetsskapande 

261.  Foucault 2003, s. 201.
262.  Dovey 2008, s. 163.
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processer, hävdar han. Som exempel ger han sådana övervakningsinstrument 
som webbkameror eller reality-såpor. Den ömsesidiga övervakningen, som 
dessutom kan vara nöjesbetonad, passar inte riktigt ihop med den ensidigt 
kontrollerande panoptiska övervakningen, menar han.263 Om hans egen 
modell, som i första hand handlar om övervakning i samhället generellt, 
överförs till arkitektur kan det bli någonting liknande den analys Maria 
Lantz, konstnär och lektor på Kungliga Konsthögskolan, gör när hon kall-
lar dagens bostadsarkitektur, och just områden som Hammarby sjöstad, för 
en ”arkitektur för exhibitionism” och menar att öppenheten handlar om 
ett ”seendets njutning”.264 Det går att ana en tillfredsställelse, eller kanske 
självuppfyllelse, i att synas och att få visa upp sig själv och sin bostad. I 
berättelserna om bostaden med öppen planlösning är insidan, och bostadens 
överensstämmelse med bilden människor har av sig själva, ett viktigt inslag. 
Goffman anser till exempel att även när det inte finns någon möjlighet att 
vi kan vara sedda påverkar omgivningens föreställda förväntningar hur vi 
beter oss. 

Individen kan i sitt privata liv upprätthålla beteendenormer som han själv inte tror 
på, och han gör det därför att han har en stark övertygelse om att en osynlig publik 
är närvarande och att den kommer att bestraffa avvikelser från dessa normer.265 

Även när en person inte kan är betraktad fortsätter förväntningar och samhäl-
lets normer att påverka hur denna person beter sig. I berättelserna om den 
öppna planlösningens bostad ryms bland annat tydliga föreställningar om 
vad som kan sägas om bostaden, hur den ska användas samt hur den ska 
utformas. 

Kanske kan ett annat Foucauldianskt begrepp än panoptikon passa bättre 
för att beskriva den maktutövning som sker i den öppna planlösningens 
bostad, nämligen begreppet biopolitik. Sven-Olov Wallenstein har utvecklat 

263.  Kevin D. Haggerty,”Tear Down the Walls: On Demolishing the Panopticon”, i David 
Lyon (red.), Theorizing Surveillance. The Panopticon and Beyond, Devon 2006, s. 28.
264.  Maria Lantz, ”Det expanderande konstrummet”, Katalog 33, Statens konstråd 2004, 
s. 129. Sitt exempel hämtar hon från Sickla udde, den del av Hammarby sjöstad som först 
stod färdig.
265.  Goffman 2004, s. 76.
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detta begrepps användbarhet i relation till arkitektoniska konstruktioner. I 
det avslutade kapitlet i antologin Swedish Modernism använder han biopolitik 
för att beskriva hur den framväxande svenska välfärdsstaten under mitten av 
1900-talet var upptagen med ”the shaping of subjects and their desires”.266 
På ett konkret arkitektoniskt plan utformades bostäder som kunde lära män-
niskor att leva moderna liv. Modernismens små kök med glasväggar tillät 
husmodern ha kontroll över vad barnen företog sig. Men bostäderna hade 
också stora fönster som lät människor se in i bostaden och därmed kontrol-
lera varandra, enligt vissa av samhället uppsatta livsstilsnormer. Arkitekturen 
blev ett redskap för samhällets maktutövning, anser Wallenstein.267

På liknande sätt skulle den öppna planlösningen kunna betraktas. Det 
finns en kontroll och disciplinering av den enskilda individen inbyggd i själva 
den öppna planlösningen, där öppenheten och den ständiga synligheten 
har en tydlig inverkan på människors beteenden. Privatlivet styrs av den 
arkitektoniska konstruktion som den öppna planlösningen måste anses vara. 
Öppenheten som ideal är som tidigare konstaterat stark på planeringsnivå, 
och förväntningarna på de liv som ska levas i den öppna planlösningens 
bostad handlar både om att leva jämställt och om att ha vackra, tilltalande 
hem. Den påtagliga kontroll som den fysiska synligheten skapar är inskriven 
i de diskurser som påverkar bostadsbyggandet. Det finns synliga biopolitiska 
inslag i dessa, och de har inverkan på hur människor ska leva sina liv, hur 
dessa människor ska se ut och hur de ska bete sig, och som ges fysisk form 
genom den öppna planlösningen. 

Genom det dubbla betraktandet kan människor kontrollera varandra, 
kontrollera om de andra lever upp till diskursens uppsatta normer. Detta 
sker genom synlighet på många nivåer – för det första genom den konkreta 
öppenheten, både inne i bostaden och den utåt omgivningen; för det andra 
genom de föreställda idéerna men också genom media. I denna diskussion 
blir det också uppenbart att arkitekturen i sig fungerar som ett makt medel. 
Arkitekturen bygger in vissa beteendemönster och bidrar till att skapa sociala 
praktiker kring boendet. Arkitekturen är en diskursiv konstruktion med 
inbyggda maktrelationer. Precis som Dovey hävdade, när han citerades i 

266.  Wallenstein 2010, s. 189.
267.  Wallenstein 2010, s. 196–197.



155

inledningen, har arkitektur förmågan att rama in vardagens platser genom 
att skapa och stänga in, och både förmedlar, konstruerar och reproducerar 
genom detta maktrelationer av olika slag.268 

Den öppna bostaden som scen
Genom de öppna sambanden och de stora fönsterytorna som gör bostaden 
synlig inåt och utåt fungerar den öppna bostaden som scen, en scen för fram-
ställandet av sig själv, där vad människor omger sig med spelar lika mycket roll 
som hur de beter sig. De stora fönstrens enda funktion blir då inte att ge ljus 
och värme utan också att åstadkomma en insyn som skapar och upprätthåller 
självkontroll. Det handlar också om en synlighet i media där kanske framför 
allt internet har skapar nya möjligheter att visa upp sin bostad för hugade 
betraktare. Men det finns också ett slags synlighet i diskursens maktutövande 
som inverkar på ideal om idéer om ”god smak”. Alla dessa nivåer av synlighet 
påverkar hur människor väljer att iscensätta sina bostäder och hur de därmed 
kommer att betraktas. Synligheten fungerar emellertid både som tillfredsstäl-
lelse och som boja. I detta kapitel blir diskursens maktutövning kanske ännu 
tydligare än i det föregående. Ideal och normer som styr beteende, inredning 
och idéer om bostaden verkar nästan osynligt, men ger synliga resultat.

Idéerna om den öppna och ljusa bostaden som ideal skapas i många 
olika sammanhang – i professionella kontexter som exempelvis i regelverk 
och normhänvisningar såväl som i media och av privatpersoner. Utgångs-
punkterna skiljer sig visserligen åt beroende på vilken ställning och roll dessa 
utsageförmedlare har inom de diskurser som reglerar bostadsbyggandet, men 
resultatet av berättelserna är ändå mycket lika. Mest framträdande är argumen-
ten för det öppna som ett arkitektoniskt ideal där den öppna planlösningen 
tillsammans med stora fönster anses ge bra bostadskvaliteter och skapar ljusa 
bostäder med rymdkänsla. Dessa idéer konfronteras dock ibland med mer 
vardagliga upplevelser av de öppna sambanden som beskriver svårigheter med 
lukt, värme och möjlighet att hålla ordning, men även i vardagslivet vinner 
det öppna som ideal i slutändan då livet i mycket anpassas till arkitekturens 
förutsättningar. 

268.  Dovey 2008, s. 1–2.
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Avslutande diskussion 

Stockholmsnatt, Pelle Forshed och Stefan Thungren, 3 juni 2010

Det är tydligt att vi lever i en tid där bostaden ges stort utrymme, i 
dagliga samtal, i media och i professionella sammanhang. Bostaden, 

oavsett planlösning, har en mycket viktig samhällsfunktion, både rent fysiskt 
som skyddande boplats, och även mentalt, som en plats som ger människor 
trygghet. Kanalerna för att sprida ideal om bostaden är många. Såväl seriösa 
dagstidningar som kvällstidningar och lokaltidningar har särskilda bostads-
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sidor eller till och med hela tidningsdelar, där reportage om bostäder blandas 
med shoppingtips, krönikor och bostadsannonser. I tv samsas inredare med 
putslustiga snickare, fiffiga gör-det-självare, excentriska kockar, trädgårdsgrä-
vare och antikdeckare, alla med åsikter om hur vi ska bo och leva. Internet har 
fått viktig en funktion i spridandet av ideal kring bostaden genom hemsidor, 
bloggar, diskussionssidor och kommentatorsfält.	Intresset för hur vi själva, 
och andra, bor och lever verkar ha eskalerat och inkluderar såväl jakten på 
den rätta bostaden, inredningen av den och de aktiviteter som kan relateras 
till bostaden, däribland matlagning och trädgårdsskötsel. Bostaden förväntas 
signalera någonting utanför oss själva	och	fungerar därmed som ett instru-
ment för att ringa in andra människor och kategorisera dem. Bostaden är 
ett intresse lika mycket som en boplats, en skrytprodukt lika mycket som 
en trygghet, åtminstone för dem som har de ekonomiska förutsättningarna. 
I det stora intresse för hur vi bor har bostaden med öppen planlösning fått 
en betydelsefull position. Även om den bara är en av många plantyper som 
får ta plats i berättelserna om bostaden, är dess roll som representant för 
vår tid unik genom att den förknippas med nya livsstilar och nya estetiska 
preferenser. 

Syftet med denna avhandling har varit att dels undersöka hur berättelser 
om bostäder med öppen planlösning idag skapas, förmedlas och sprids, dels 
synliggöra och diskutera vilka samhälleliga normer och ideal dessa berättelser 
bidrar till att generera och upprätthålla. Ambitionen har samtidigt varit att 
sammanföra två analystraditioner – etnografin och diskursanalysen – för 
att kunna ringa in både det enskilda yttrandet som en etnografisk analys 
fokuserar och samtidigt kunna se de större samhälleliga sammanhang dessa 
tillhör, vilket diskursanalysen möjliggör. 

Studieobjekten i denna avhandling är berättelser om den öppna plan-
lösningens arkitektur, det vill säga utsagor i muntlig och skriftlig form samt 
bilder, vilka alla går att betrakta som diskursiva händelser. I detta avslutande 
kapitel ämnar jag sammanfatta och diskutera resultaten genom att återvända 
till Norman Faircloughs tredelade modell som analyserar diskursen utifrån 
de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik, vilka går 
att knyta direkt till mina frågeställningar. Den första frågan behandlar det 
Fairclough kallar text, och som i denna undersökning fall innebär frågan om 
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vad de studerade berättelserna säger om föreställningar om livet i och kring 
den öppna bostaden och om valet att rita, bygga och bo. Studiet av den dis-
kursiva praktiken är relaterad till den andra frågeställningen, som handlar om 
hur, var och av vem dessa berättelser förmedlas och hur textinnehållet vandrar 
mellan olika berättelser. Faircloughs tredje dimension slutligen, det vill säga 
studiet av den sociala praktiken, motsvaras av min tredje frågeställning som 
diskuterar vilka samhälleliga ideal och normer berättelser om den öppna plan-
lösningen både ger upphov till och reproducerar. Undersökningens frågor 
besvaras en i taget i den följande genomgången av den tredelade modellen. 
Frågorna måste dock samtidigt betraktas, inte som enskilda frågeställningar, 
utan som olika aspekter av samma företeelse. 

Text 
Materialet som analyserats till denna undersökning består av intervjuer med 
byggherrar, arkitekter och boende, alla med koppling till stadsdelen Ham-
marby sjöstad i Stockholm, samt av reportage från olika svenska inrednings-
tidningar. Det rör sig således om olika typer av texter, i första hand muntliga 
utsagor, men likaså skriven text samt bilder. Dessa varierande textgenrer 
sammanförs av den gemensamma nämnaren att de alla, om än på skiftande 
sätt, behandlar den öppna planlösningens arkitektur. 

Norman Faircloughs studie av texten rör sig, som tidigare beskrivits, 
främst på det rent språkliga planet, genom utförandet av en strikt lingvistisk 
analys. Jag har dock valt att i stället fokusera på en mer kvalitativ inne-
hållsanalys där sökandet efter skillnader och likheter står i centrum, vilket 
inbegriper ett fokus på enskilda ord och uttryck men framför allt likhet i mer 
innehållsliga betydelser. I en första genomgång av det insamlade materialet 
kom tre mer eller mindre sammanhållna teman att utkristallisera sig, näm-
ligen de jag valt att benämna ”den öppna bostaden som social katalysator”, 
”köket som den öppna planlösningens hjärta” och ”den öppna bostaden 
som scen”. Dessa har utgjort grunden för undersökningens disposition och 
diskussionen av fenomenet den öppna planlösningen och kan sägas utgå från 
olika perspektiv, där kapitel 1 fokuserar på användandet av bostaden, kapitel 2 
på en specifik plats i bostaden och kapitel 3 på hur bostaden betraktas utifrån. 
Vid en närmare granskning visar det sig att vissa underkategorier återkom-
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mer i flera av de övergripande temana. Nedan avser jag göra en genomgång av 
dessa alternativa teman för att belysa andra möjliga kategoriseringar som kan 
göras med det insamlade materialet och samtidigt ringa in vilka huvudsak-
liga föreställningar de studerade berättelserna rymmer om livet i den öppna 
planlösningens bostad. 

Nya umgängesvanor 
På berättelsernas textnivå beskrivs bostaden med öppen planlösning både ge 
upphov till och tillfredsställa nya sätt att umgås. Bostaden med öppen planlös-
ning framställs generellt som en plats som främjar umgänge genom att själva 
arkitekturen, med sina öppna samband, anses möjliggöra för människor att 
alltid vara tillsammans och föra ett ständigt pågående samtal, även om de är 
sysselsatta med olika göromål. Att slippa lämna gästerna ensamma och fram-
stå som en dålig värd är en av de fördelar med den öppna planlösningen som 
ges mest utrymme i berättelserna om dess funktion. Frågan om att få egen 
tid och utrymme ges emellertid inte någon större plats i berättelserna. Den 
öppna ytan, med köket i fokus, är det utrymme i bostaden som genomgående 
ses som den samlande platsen i bostaden, platsen där umgänget med familj 
och vänner förväntas ske kring både matlagning och måltider såväl som vid 
läxläsning eller tv-tittande. Köket ges också en viktig funktion som symbol 
för trygghet och nostalgi och gör på samma gång hela den öppna planlös-
ningen till en metafor för bondesamhällets gamla storstuga, där människor 
samlades kring rummets eldstad och där alla ständigt kunde var tillsammans. 
Den öppna planlösningens bostad ges på så vis legitimitet genom att kopplas 
till något föreställt och ursprungligt sätt att leva. 

Berättelserna om den öppna bostadens nya umgängesvanor med köket 
i centrum står att finna i allt det insamlade materialet, såväl i samtal med 
boende, byggherrar och arkitekter som i inredningstidningarnas reportage. 
I inredningstidningarna är det snarare i första hand i skriven eller talad text 
detta framställs eftersom reportagens bilder är märkligt avpersonifierade och 
inte visar människor i umgängessituationer. Eftersom det sociala livet ses 
som en sådan viktig ingrediens i våra liv är det sociala ett viktigt säljargument 
för byggherrar vid marknadsföring av bostäder med öppen planlösning. 
Berättelserna hos de boende rymmer en tydlig föreställning om de sociala 
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”kvaliteterna” i bostaden som något centralt för ett bra liv. Jag har inte funnit 
någon större skillnad mellan män och kvinnor, gamla och unga, barnfamiljer 
och ensamstående eller mellan dem som bor i hyresrätt och bostadsrätt i 
sättet att tala om bostadens sociala egenskaper. 

Nya intressen 
I berättelserna beskrivs också den öppna planlösningen ha blivit populär 
genom att nya intressen har vuxit fram. Det handlar här främst om matlag-
ning och inredning, intressen som kräver ekonomi, tid och kunskap. Framför 
allt i relation till köket beskrivs det i berättelserna ha uppstått nya praktiker, 
där matlagning, som gärna sker gemensamt, liksom måltiderna är viktiga 
inslag. Köket blir samtidigt ett viktigt bevis på att människor har tid, kunskap 
och råd, både att laga mat och att inreda och utforma bostaden efter rådande 
normer och ideal. Det är samtidigt uppenbart att det finns bestämda idéer 
om hur detta matfokuserade liv se ut, som vilken mat som ska lagas, var den 
ska intas och att ansvaret för matlagning liksom hemmet i stort är delat. 
Mannens intåg i köket och hans ökade intresse både för matlagning och för 
köksutformning beskrivs också ha haft inflytande på den öppna planlösning-
ens utformning och popularitet. 

Inredning och utformning av bostaden i övrigt kan likaså beskrivas som 
ett intresse, vilket i berättelserna också beskrivs som en viktig anledning till 
den öppna planlösningens popularitet. Det är ”det personliga hemmet” som 
står i fokus, där ”personlig” används i betydelsen ”unik” och ”individuell” 
som med överinseende från en sanktionerad ”god smak” ska anpassas till 
bilden av jaget. Dessa intressen är tätt sammankopplade med olika konsum-
tionsvanor, där konsumtion både av fysiska ting och av drömbilden av den 
perfekta bostaden sker, och där syftet verkar vara att genom konsumtionen 
definiera sig själv och skapa tillhörighet. 

I inredningstidningarna beskrivs både matlagning och inredning just 
som intressen för bostadens invånare, någonting som kan gynnas av en öppen 
planlösning. Enligt flera av bostadsbyggarna är det just en ändrad livsstil med 
matlagning i centrum som ligger bakom mycket av populariteten hos den 
öppna ytan. För arkitekter och framför allt för byggherrar framstår köket 
därför som en viktig säljfaktor och fokus på kökets utformning är av primär 
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betydelse för de som bygger och ritar bostäderna. Många boende beskriver 
sig själva som mat- och inredningsintresserade. Men samtidigt som ett seriöst 
matlagningsintresse är någonting som ofta lyfts fram i samtalen med dem, 
framgår att samma villkor inte alltid gäller för inredning som intresse. Det 
är nämligen inte önskvärt att framställa sig själv som alltför intresserad av att 
följa moden och trender utan det som premieras är i stället att utveckla en 
egen ”personlig” smak. 

Uppvisning 
I berättelserna framkommer starka ideal om en bostad som är öppen, ljus och 
rymlig, där de fria ytorna anses ge ett flexibelt och modernt boende och där 
de väl tilltagna fönstren erbjuder utblickar och utsikt. Köket, ständigt synligt 
i den öppna planlösningen, ges därmed också en funktion som uppvisnings-
objekt. De öppna sambanden och de stora fönsterytorna innebär emellertid 
också att livet som pågår inne i bostäderna görs synligt, både innanför dess 
väggar och ut mot omgivningen, vilket påpekas av såväl de boende som 
av bostadsbyggare. I berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur 
blir det tydligt att vad människor omger sig med, oavsett om det är vän-
ner, möbler eller mat, har betydelse för hur de uppfattas av omgivningen. 
Uppvisningen blir en del i formandet av jaget och det också finns en tydlig 
tillfredsställelse i att synas. 

Men öppenheten kan snabbt vändas till begränsning och den fria och 
flexibla ytan beskrivs också skapa en grogrund för gränsdragning och social 
övervakning. Synliga och okända betraktare granskar livet i den öppna bosta-
den och påverkar vad som sker innanför hemmets väggar och det är svårt att 
undgå denna övervakning. Det framställs också finnas ett behov av att kon-
trollera själva den öppna ytan genom olika typer av avgränsningar. Exempel 
på några strategier för att hantera de öppna ytorna är bruket av hörlurar eller 
användandet av traditionella rumsbeteckningar såsom vardagsrum och kök. 
Samtidigt som fysiska gränser har försvunnit upprättas alltså nya gränser, 
såväl mentala som fysiska. 

Synligheten framställs av bostadsbyggare som någonting som de boende 
får ha överseende med om de vill åt den öppna bostadens andra fördelaktiga 
egenskaper. De boende själva är dock mer skeptiskt inställda till framför 
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allt insyn och känner sig i vissa fall bevakade av människor runt omkring. 
Men även de boende lyfter fram fördelarna med den öppna planlösningens 
arkitektoniska egenskaper framför nackdelarna. Förutom ljus och rymd ger 
öppenheten också möjligheten att visa upp sin ”goda smak” och sina föreha-
vanden i köket. I inredningstidningar är fokus enkelriktat inställt på att både 
i text och i bild framställa den öppna planlösningens arkitektoniska fördelar, 
med ljus, rymd och yta i fokus där möjligheten att visa upp sig själv och sitt 
lyckade hem ges stort utrymme. 

Diskursiv praktik 
Enligt Fairclough är texter och hur dessa förmedlas beroende av vilka dis-
kurser de yttras inom och vilken position inom dessa diskurser berättaren 
besitter. På denna nivå i analysen undersöks vilka diskurser de studerade 
texterna bygger på, det Fairclough kallar intradiskursivitet, dels vilka andra 
texter som dessa inlemmar, det vill säga de intertextuella relationerna.269 

De studerade texterna om den öppna planlösningens arkitektur kan 
kategoriseras i olika genrer som har egna regler för uppkomst och sprid-
ning, till exempel media, vardagssamtal samt intervjuer med människor 
som befinner sig på professionella positioner. Innehållet i dessa texter, det 
vill säga vad de säger om den öppna planlösningen, förekommer dock över 
genregränser och det finns tydliga intertextuella samband där samma ord och 
begrepp återkommer hos olika aktörers berättelser, men inte alltid ges samma 
betydelse. Ibland är det i stället innebörden som är lika, medan orden som 
används skiljer sig åt.

Berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur är på samma gång 
spretiga och förvånansvärt sammanhållna. Men i stället för att tala om en 
gemensam ”de öppna planlösningarnas diskursordning”, vilken alltså skulle 
ha ett sammanhållet regelverk för vad som kan uttalas, eller inte uttalas, om 
den öppna planlösningens bostad, menar jag att berättelserna om bostaden 
med öppen planlösning hör hemma i olika diskursordningar, vilka i sin tur är 
styrda av skilda regler och normer. I huvudsak har jag knutit de utsagor som 
görs om den öppna planlösningens arkitektur till tre övergripande diskurs-

269.  Bergström och Boréus 2005, s. 324.
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ordningar, de jag kallar arkitekturens diskursordning, marknadens diskursord-
ning och det goda livets diskursordning. Synen på den öppna planlösningen 
och hur fenomenet kan förklaras beror på inom vilken av dessa diskursord-
ningar berättelserna yttras. Skiljelinjerna mellan dem är inte alltid glasklar 
utan många gånger flyter de in i varandra, och det är emellanåt svårt att säga 
i vilken diskurs ett specifikt yttrande hör hemma. Ibland krockar idealen 
med varandra – arkitektonisk funktion, säljbarhet och ett enkelt vardagsliv 
kanske inte alltid medför behov av samma bostadstyp – men oftare verkar de 
komplettera och bekräfta varandra. Nedan ska jag kortfattat beskriva premis-
serna för dessa olika diskurser och motivera hur jag anser att dessa synliggörs 
i de studerade berättelserna. 

Arkitekturens diskursordning 
Vad jag kallar en arkitekturens diskursordning är den ordning som reglerar 
vad som ska betraktas som arkitektur, vad som ska betraktas som bra arki-
tektur, och därför också hur en bra bostad utifrån arkitektoniska egenskaper 
ska se ut. Arkitekturdiskursen kan dels sägas vara en institutionsdiskurs, det 
vill säga ett samlat regelverk för de som är verksamma arkitekter eller utbildar 
arkitekter. Dels rymmer diskursordningen också ”lekmannaåsikter” om arki-
tektur. Dess olika aktörer har dock olika maktpositioner inom diskursen och 
olika möjlighet att påverka vilka som är de styrande idealen inom arkitektur-
området. Utbildade arkitekter har en mer framskjuten position än oskolade 
arkitekturälskare. De stora namnen inom arkitektkåren (ofta medelålders 
män) har i sin tur större makt än mindre kända arkitekter och så vidare. 
Diskursens medlemmar gör sina röster hörda genom många olika material-
genrer, som till exempel genom bostadsritningar, recensioner, krönikor eller 
i samhällsdebatten, i forskning och inom utbildningar. Åsikterna om den 
öppna bostadens arkitektur vandrar mellan dessa genrer.

Arkitekter har kanske mer än de andra aktörerna i materialet en uttalad 
ideologisk historia att förhålla sig till. Det framgår av deras berättande att de 
refererar bakåt i tiden, till en modernistisk köksutformning eller till tiden 
för ett mer normstyrt bostadsbyggande. I arkitekturens diskursordning finns 
fortfarande spår av en tid när bostadsarkitekturen var mer reglerad. Detta 
syns dels i normer och regelverk, dels i föreställningar om bostadens funktion 
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i samhället. Idealen om vad bra arkitektur är kolliderar ibland med de upp-
fattningar om bostaden som är styrande inom marknadens diskursordning 
eller med de ideal om livsstil som finns i ”det goda livets diskursordning”. 

Arkitekturens diskursordning syns i materialet i ord som exempelvis 
”arkitektoniska kvaliteter”, ”ljus”, ”öppenhet”, ”rymd”, ”siktlinjer”, ”genom-
gångsljus”, eller ”sociala ytor”. Denna diskursordning ger vissa förklaringar 
till genomslaget av öppen planlösning, vilka i huvudsak cirkulerar kring 
att de öppna ytorna anses ge en rymligare, ljusare, friare, mer flexibel och 
framför allt mer arkitektoniskt intressant arkitektur. Inom arkitekturens 
diskursordning syns en förändring mot en mindre styrd verksamhet där 
arkitekturdisciplinens regelverk inte har lika stort inflytande utan krav från 
byggherrar i stället ges en allt större betydelse för den slutgiltiga formen. 

Marknadens diskursordning
Marknadens diskursordning är den som bestämmer de förklaringar av feno-
menet den öppna planlösningen som har med en anpassning till en kom-
mersiell marknad att göra. Fairclough hävdar att marknaden sedan 1980-talet 
har utökats till att täcka allt fler områden i samhället, som till exempel vård, 
skola och konstvärlden, vilket har lett till förändrade diskursiva praktiker 
inom dessa domäner, och därmed också förändringar i språket.270 Han 
menar att marknadsaspekter tagit sig in i redan existerande diskurser, sådana 
som traditionellt inte innehållit marknadstänkande. Jag väljer dock här att 
fokusera en renodlad marknadens diskursordning.

Att de boende idag kallas ”kunder” och bostaden ”objekt” är tydliga 
indikatorer på en förändrad syn på bostaden och dess plats i samhället 
och därmed på en inverkan av en marknadsdiskurs. Andra begrepp som 
idag är vanligt förekommande i berättelserna om den öppna planlösning-
ens bostad och som likaså indikerar ett marknadsperspektiv är exempelvis 
”bostadsmarknad”, ”säljbarhet”, ”efterfrågan”, och ”bostadskarriär”. Detta 
språkbruk är nära kopplat till ett allt mer avreglerat och mer marknadsan-
passat bostadsbyggande där skapande av attraktivitet och efterfrågan är helt 
avgörande egenskaper. 

270.  Fairclough 1992, s. 6–7.
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Marknadens diskursordning formuleras i olika genrer, som exempelvis 
media, reklam och regelverk, där olika språkbruk och olika spridningsvä-
gar används och där olika aktörer har maktpositioner. Personer med makt 
inom denna diskurs är i första hand de som beslutar om de ekonomiska 
styrmedlen, vilket omfattar såväl politiker, byggherrar som står för ekono-
miska investeringar och driver byggprojekten, men också exempelvis mäklare 
och representanter för media. Byggherrar eftersträvar av naturliga skäl att 
skapa säljbarhet och efterfrågan och använder till exempel olika kundunder-
sökningar för att underbygga sina argument. Genom dessa undersökningar 
skapar de sig också en maktposition inom diskursen, eftersom de genom 
dem påverkar vad som ska efterfrågas. Trots minskad styrning från lagar och 
bostadsnormer har också den politiska makten en stor betydelse för bostäder-
nas utformning. Eftersom bostaden är en fråga som engagerar många blir den 
till en stridsfråga i exempelvis politiska debatter och valrörelser. Bostaden, 
liksom övrig arkitektur, har också en stor betydelse för en stads möjlighet att 
marknadsföra sig gentemot andra städer, och bostaden tillskrivs därmed en 
roll utöver boplatsens. 

Marknadens diskursordning ger delvis andra förklaringar till genom-
slaget av den öppna planlösningen än vad arkitekturens diskursordning 
gör. Bostaden med öppen planlösning kan i ljuset av ett marknadsanpas-
sat bostadsbyggande ses som en formkategori som bedöms leva upp till de 
förväntningar på ekonomisk lönsamhet som idag ställs, både genom att vara 
mer efterfrågad och billigare att uppföra. Den ses likaså som en bra konkur-
rent till äldre bostäder på marknaden. 

Det goda livets diskursordning
Den så kallade	goda livets diskursordning innehåller normer och regler om 
hur vi ska leva våra liv och bestämmer sådant som syn på mat, inredning, 
fritidsaktiviteter, hur och var vi ska bo och med vem. Personer med makt 
inom diskursen är dels skribenter och journalister, arkitekter, inredare, desig-
ners, kockar, det vill säga människor som anses besitta kulturellt kapital och 
konstnärliga talanger, dels människor med makt över frågor om personlig 
hälsa och syn på moral och goda beteenden. 
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Denna diskursordning förekommer genomgående i hela materialet. Kan-
ske är den allra mest framträdande i inredningstidningarnas romantiserande 
och glorifierande framställning av livet i den öppna bostaden, där just frågor 
om hur människor bäst lever ”det goda livet” ges mycket stort utrymme. Men 
det goda livets diskursordning kan också spåras i exempelvis bostadsbyggarnas 
föreställningar om hur livet i den öppna planlösningens bostad bör te sig. De 
pratar ofta i termer av ”livsstil”, ”mode” och ”trender”. Byggherrarna menar 
också att människors sätt att leva är centralt för vilka bostäder som säljer, och 
att media i stor utsträckning påverkar synen på bostaden idag. Livsstilsfrågor 
och sociala aspekter används därför som en del i marknadsföringen av bosta-
den. Det är också främst inom denna diskursordning de boendes berättelser 
skapas och hör hemma. De boende som jag intervjuat skriver själva in sig i en 
livsstil där det sociala umgänget, matlagning som fritidssysselsättning samt 
intresse för inredning är viktiga ingredienser. Att ha ett stort umgänge anses 
självklart, att framställa sig själv ointresserad av socialt umgänge skulle vara 
svårt inom det goda livets diskursordning. 

Existensen av det goda livets diskursordning kan spåras i ord som ”livs-
stil”, ”umgänge”, ”social yta”, ”mingel”, ”fest”, ”familjeideal”. Den ger också 
vissa förklaringar till populariteten hos den öppna planlösningens bostad, 
där ett påstått ökat intresse för matlagning och inredning samsas både med 
nya umgängesvanor och med ett behov av uppvisning. De öppna sambanden 
anses kunna tillfredsställa dessa intressen och behov. I det goda livets diskurs 
ingår föreställningar bland annat om den goda och lyckliga familjen, den 
betydelsefulla fritiden, ett bra och meningsfullt arbete, det lyckade umgänget 
och den goda bostaden. 

Social praktik 
Den sista dimensionen i Faircloughs diskursanalys måste sägas vara den 
mest centrala eftersom den ger svar på hur samhället påverkas av språkliga 
praktiker, men den kan samtidigt inte studeras utan de andra två dimensio-
nerna av diskursen. Ideologi och makt skapas likaså på denna nivå vilket får 
konsekvenser för hur livet levs och samhället struktureras. Den diskursiva 
praktiken kan betraktas som länken mellan texten och den sociala praktiken. 
Det är genom den diskursiva praktiken texter ger form till och samtidigt 
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formas av social praktik. Varje kommunikativ händelse (här benämnd som 
berättelse) fungerar därför som en form av social praktik i sig själv genom att 
den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen.271 

I de tematiska kapitlen framträder varierande sociala praktiker som upp-
står genom berättelserna om den öppna bostaden. I kapitel 1, ”Bostaden som 
social katalysator”, lyfts framför allt det sociala umgänget fram som norm. 
Det tydliggörs att det är den sociala, familjära människan som förväntas bebo 
den öppna planlösningens bostad. Det sociala livet, med tid till att umgås, är 
en fråga om att skapa en hög statusposition inom den grupp människor som 
i huvudsak kommer till tals i denna avhandling. Att familjen är en central 
institution befästs gång på gång i berättelserna om den öppna planlösningens 
arkitektur, i text-, bild- och samtalsform. I kapitel 2, ”Den öppna bostadens 
hjärta”, syns familjen återigen som framträdande ideal. Ett stort matintresse 
framställs som en självklarhet, men det blir samtidigt tydligt att det finns 
uppenbara rätt och fel kring framför allt var och vad människor ska äta. 
Jämställdhet som norm blir också tydlig i de berättelser som återges i detta 
kapitel. Arbetet i hemmet ska delas lika, både när det gäller matlagning och 
övriga ansvarssysslor. En reflexion över hur arbetsfördelningen i det egna livet 
faktiskt är syns inte i de studerade berättelser, utan att leva jämställt ses som 
en självklarhet. I kapitel 3, ”Den öppna bostaden som scen”, betonas betydel-
sen av ett representativt hem, vilket karaktäriseras av en personlig möblering, 
men där den ständiga möjligheten att bli betraktad skapar ett behov av att 
anpassa sitt beteende och bostadens utseende till det omgivande samhällets 
normer. I följande stycke ämnar jag diskutera dessa sociala praktiker mer 
utförligt och på så vis sätta in berättelserna om den öppna planlösningens 
arkitektur i ett större samhälleligt sammanhang.

Den nya klassens goda bostad 
”Vilken tid lever du i?” undrar Skanska retoriskt i sin reklamfilm för nybyggda 
bostäder. Det är en fråga som fick inleda denna bok och som implicerar att 
Skanska anser att var, och hur, människor bor har betydelse för deras möjlig-
het att leva i fas med sin samtid. Det är uppenbart att det i denna film är den 
271.  Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 
2008 (1999), s. 85–86. 
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ljusa och öppna bostaden som används för att signalera ”vår tid” och som 
tillåter människor att leva ett ”modernt” liv. Men vilken är egentligen denna 
tid och vilka inkluderas i den? 

De språkliga funktioner som Fairclough ger diskursen, nämligen dess 
identitetsskapande funktion, dess funktion att etablera sociala relationer och 
dess funktion att begreppsliggöra världen och dess processer, likställde jag i 
inledningen med de funktioner Lars-Christer Hydén ger berättelsen. Genom 
att tala om livet i den öppna ytan och vilka val som detta omgärdas av, 
skapar sig berättaren en egen identitet och skriver samtidigt in sig i ett vidare 
socialt sammanhang tillsammans med en grupp människor som har likande 
grundideal och normer. Berättaren tillägnar sig genom detta en förståelse för 
den omgivande världen. Fairclough menar att studiet av den hegemoniska 
kampen är det centrala i diskursanalysen. Hegemoni är kampen mellan klas-
ser och grupper om att vinna ett stabilt tillstånd för att skapa dominerande 
och varaktiga relationer vilka tar ekonomisk, ideologisk och politisk form. 
En diskursordning kan ses som den diskursiva aspekten av den instabila och 
motsägelsefulla balans som enligt Fairclough utgör hegemonin och artiku-
lationen av diskursordningen utgör en sida av den hegemoniska kampen.272 

En närmast hegemonisk samstämmighet om såväl arkitektoniska som 
livsstilsideal gör sig gällande i de studerade berättelserna om den öppna plan-
lösningens arkitektur. De tre diskursordningarna framstår som relativt stabila 
med få synliga inre konflikter. Kampen om vad som är rätt och fel gällande 
bostaden och boendet liksom vilka ideal som ska få företräde framför andra 
är så gott som osynlig, åtminstone i den massproducerade bilden av den ljusa 
och fräscha bostaden med öppna samband. Avvikande åsikter om vad som 
utgör en god bostad och vems ideal som ska råda förekommer visserligen, 
men ges litet utrymme och denna hegemoniska enighet utesluter de männis-
kor som inte har möjlighet eller intresse av att leva upp till de förväntningar 
på livsstil som skapas i berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. 
Berättelserna är därför inte enbart delaktiga i att skapa och befästa ideal kring 
byggande och boende, utan bidrar också till att skapa och befästa en ny klass 
i samhället, en grupp som har betydande makt över synen på bostaden och 
livet i och kring denna. 

272.  Fairclough 1992, s. 92–93.
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I planeringssammanhang har Richard Floridas begrepp den kreativa 
klassen blivit en välanvänd paroll. Det används dels för att ringa in vilka 
människor som antas vara de mest attraktiva att locka till en stad, dels för att 
tydliggöra vilka funktioner som ska byggas in i staden. Det talas ibland också 
om ”den nya medelklassen” eller ”den nya borgerligheten”. Namnet är inte 
det intressanta, utan det väsentliga är behovet av att kategorisera och namnge 
en ny samhällsgrupp, eftersom det talar för att gamla klassindelningar inte är 
tillfredsställande. Enligt Florida hålls denna nya grupp samman av att dess 
representanter lever liknande liv, där kreativa egenskaper i form av analytisk 
förmåga liksom ekonomiskt eller kulturellt liknade förutsättningar, avses. 
Denna grupp människor är av ansenlig storlek och har makt att forma sam-
hället genom att de medverkar till att skapa och sprida tydliga ideal om 
livsstil och boende. Det är också medlemmar ur denna gruppering som i stor 
utsträckning såväl rita bostäder, sitter på maktpositioner inom byggbolag, 
skriver om bostadsarkitektur, sätter upp regelverk om bostadsbyggande och 
bebor de nybyggda bostäderna. Genomslaget av den öppna planlösningens 
arkitektur kan mycket väl betraktas i ljuset av framväxten och kategorise-
ringen av denna nya grupp av människor. Föreställningar om den kreativa 
klassens förväntade livsstil stämmer väl överens med de ideal som den öppna 
planlösningens bostad tillskrivs, nämligen flexibilitet, öppenhet och moder-
nitet. Att det beskrivs finnas en ny gruppering och att dess åsikter har stor 
betydelse för de ideal som sprids om den öppna planlösningens arkitektur 
är ett av undersökningens viktigaste resultat. Denna makt över bostaden 
måste emellertid ses enbart som en indikator på en större samhällsmakt som 
denna grupp besitter och som rör frågor om såväl offentliga som privata 
angelägenheter. 

Vilka ideal om livet är det då som förmedlas i de studerade berättelserna 
och vad kan de säga om ”vår tid”? Många av de social praktiker som synlig-
görs i berättelserna om den öppna planlösningen har tydliga paralleller på 
andra håll i samhället. Genom att studera berättelser om den öppna planlös-
ningen går det att få syn på mer generella samhällstrender som denna grupp 
är med och utstakar. Berättelser om bostaden ges därmed en funktion som 
samhällsspegel.
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I föreställningen om den kreativa klassens livsstil ingår bland annat 
kunskap om hur inredning, matlagning, umgänge och utformning av bosta-
den kan utföras på ett sätt som motsvarar de inom diskurserna uppsatta 
idealen. I denna strävan skaps idéer om både lämpliga beteenden och om 
eftersträvansvärda materiella ting. De aktiviteter som den öppna bostaden 
föreställs fyllas av är alla tidskrävande. I detta syns tydliga paralleller till de 
högsta placeringarna på tidigare nämnda lista över statusfyllda egenskaper 
från omvärldsanalysföretaget United Mind, vilken bland annat innefattar 
allmänbildning, att vara en bra förälder och att vara rolig och underhållande. 
Dessa kräver en gemensam sak, nämligen tid. Att inhämta kunskap tar tid, 
att ge barnen uppmärksamhet likaså, liksom möjligheten att få visa vilken 
trevlig och humoristisk person man är. Att ha tid kan därför betraktas som 
en av de viktigaste statussymbolerna inom den kreativa klassen och är en av 
de egenskaper som kanske allra tydligast urskiljer denna lösa gruppering från 
andra samhällsklasser. 

Det har under senare år till exempel väckts ett nytt intresse för aktivi-
teter som är just tidskrävande, där uppmärksamhet riktats mot bland annat 
1950-talets husmoderskonster och det traditionella sättet att sköta hem och 
hushåll på; husmanskost som surdegsbröd och korvstoppning är exempel på 
denna trend. Dagens Nyheter noterar exempelvis i artikeln ”Nu är det hippt 
att vara husmor” från 2009 att ”[l]ångkok och andra husmoder liga sysslor 
har länge varit utkonkurrerat av teknik, konsumtion och värdefull ’egentid’”. 
Men nu är inte ugnen längre ett kyffe där man förvarar sina skor.”273 Att 
intressera sig för traditionella husmodersaktiviteter visar både på tillgången 
till tid, men också på en förankring i en mer ”genuin” livsstil. Den längtan 
efter en svunnen tid som karaktäriserar den så kallade husmoderstrenden lig-
ger mycket nära drömmen om det gamla bondeköket och ett mer ”ursprung-
ligt” sätt att leva som representeras i berättelserna om den öppna bostaden.

En bostad med öppen planlösning kan synas vara ett långt kliv bort 
från 1950-talens rationellt planerade kök, men kan i sammanhanget vara en 
passande inramning för en husmoderstrend som i huvudsak är ett estetiskt 
ideal, där både män och kvinnor deltar, till skillnad från hur det förhöll sig 

273.  Annah Björk, ”Nu är det hippt att vara husmor”, Dagens Nyheter, dn.se, 15/8 2009 
(25/2 2012). 
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under 1950-talet. Att dela på hemsysslor, matlagning, ansvaret för barnen 
och att ges lika möjligheter att arbeta eller syssla med fritidsaktiviteter är en 
grundföreställning inom den ”kreativa klassen”. Även om statistik i själva 
verket visar det motsatta kan viljan betraktas som en del i strävan efter att 
vara modern och i fas med sin samtid. Denna strävan är ingenting som kan 
kopplas enbart till den öppna planlösningens livsstil, utan måste också ses 
som ett mer allmänt mål i den dominerande samhällsdiskursen. I den öppna 
planlösningens arkitektur, emellertid, beskrivs denna livsstil som inbyggd, 
genom att avsaknaden av väggar för människor nära varandra och anses 
underlätta ett gemensamt liv. 

Trots en tydlig modernitetssträvan, påträffas i berättelserna om den 
öppna bostaden, liksom i husmodersidealet, en traditionell syn på familjens 
struktur. Kärnfamiljen, med två arbetande föräldrar, som delar på ansvaret 
för barnen framträder som eftersträvansvärt. I berättelserna skapas dessutom 
en synlig moral kring familjelivet, där gemensamma måltider och tid till-
sammans värdesätts, vilket samtidigt utesluter andra sätt att leva på. Det 
gäller likaså samhället som stort att ”traditionella” värden premieras och trots 
existensen av många alternativa sätt att leva sina liv framträder andra livsstilar 
i många sammanhang just som enbart ”alternativa”. 

Den post som toppar ovan nämnda statuslista är allmänbildning. Men 
den kunskap som efterfrågas är delvis en annan än den som strävas efter 
inom en mer traditionell borgarklass, åtminstone om det går att lita till 
den iakttagelse som jag gjorde under mina besök i informanternas bostä-
der i Hammarby sjöstad. Jag noterade nämligen då att det, med några få 
undantag, fanns en uppenbar avsaknad av böcker. Detta kan förstås ha flera 
orsaker: Dels finns lite plats för bokhyllor i en bostad med öppen planlösning 
på grund av de få väggarna, dels bebos kanske den öppna planlösningens 
bostad av en grupp människor som snabbt har anpassat sig till nya tekniker 
som till exempel läsplatta, ljudböcker och datorer. Oavsett orsak går det att 
tolka det som ett uttryck för att böcker i denna nya samhällsklass inte är att 
betrakta som en statusmarkör på samma sätt som i en traditionell borgerlig 
samhällsklass eller medelklass, utan att det är en allmänbildning av annat 
slag, tillägnad på andra sätt, som eftersträvas. Därmed ges funktionen som 
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statussymbol i stället till andra delar av bostaden. Köket har blivit en mycket 
viktig symbol både för god smak och för en livsstil där tid och kunskap om 
matlagning, inredning och samtalskonst står i fokus. 

Idag finns det till synes ett samhälleligt formulerat behov av en boende-
form som kan möta idén om en bostad som rymmer sociala aktiviteter, avan-
cerad matlagning och självframställning. Därför vill jag föreslå att bostaden 
med öppen planlösning kan betraktas som vår tids goda bostad. Men den är 
inte längre till för alla, som åtminstone det uttalade målet var i mitten av 
1900-talet, utan den öppna planlösningens bostad skulle kunna ses som ”den 
nya klassens goda bostad”, Givetvis när inte alla människor inom denna löst 
sammanhålla grupp en dröm om att bo i en öppen planlösning. Men denna 
bostadstyp förkroppsligar så många av de livsstilsönskemål som generellt 
efterfrågas att den skulle kunna ses som en symbol för ”den goda bostaden”, 
även för de människor som bor i andra typer av bostäder. Fokuseringen på 
”den kreativa klassen” och ”den goda bostaden” får tydliga konsekvenser för 
den fysiska planeringen av staden. Det leder till exempel till en segregering 
och uppdelning av staden i områden med dyra bostäder och områden med 
mindre dyra bostäder. Den fysiska utformningen av den öppna planlösning-
ens arkitektur må ge sken av att vara inkluderande, men bostadens faktiska 
tillgänglighet är snarare exkluderande, bland annat genom de högra priser 
och specifika livsstilsideal som den omgärdas av. 

Drömmen om ett annat liv 
De som har möjlighet och lust att bosätta sig i en bostad med öppen planlös-
ning, vad drömmer de om? Det tidiga 1900-talets samhälle tillskrivs ofta 
en stark tro på arkitekturens möjlighet att genom enbart sin utformning 
generera demokratiska medborgare, vilka sedan i sin tur skulle bidra till 
att skapa ett bättre samhälle. Tilltron till arkitekturens omvandlande kraft 
verkar dock inte helt överspelad. Jag har vid flera tillfället varit inne på hur 
den öppna planlösningens bostad i berättelserna tillskrivs möjligheten att 
enbart genom sin arkitektoniska utformning kunna skapa en särskild livsstil, 
där enkelhet och gemenskap står i fokus. Fortfarande finns en tro på att 
bostaden har förmåga att förändra livet. Men idag kommer önskan delvis 
från ett annat håll, och förväntningarna på vad bostaden kan åstadkomma 
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ser annorlunda ut. Tilltron kan sägas ha förskjutits från att i första hand vara 
en samhällsangelägenhet till att bli en individuell dröm. 

På individnivå är bostaden en del i förverkligandet av en själv och en 
del i skapandet av en trygg hemmahamn. Människor tycks resonera att ”om 
jag bara får den där perfekta nya bostaden, då kommer livet att bli bättre”. 
Att flytta och göra om sin bostad tillskrivs en viktig kraft i förbättrandet och 
förändringen av människors liv. För många har bostaden och letandet efter 
det perfekta hemmet blivit en hobby. Den rymmer en dröm om någonting 
nytt, men där själva drömmen kanske många gånger är viktigare än den fak-
tiska förändring som är möjlig. Att titta på bostäder på internet eller att gå på 
visningar, utan en tanke på att flytta och köpa ny bostad, fyller en viktig roll 
som drömskapare, och är också möjligt för dem utan ekonomiska resurser att 
göra en bostadsaffär. Hemnet-surfandets växande omfattning och betydelse 
är samtidigt också ett exempel på en till synes harmlös aktivitet som får stora 
konsekvenser för människors verklighetsuppfattning och deras förväntningar 
på bostäder och deras möjlighet att uppfylla drömmen om någonting bättre. 

I det undersökta materialet framgår att berättelserna om den öppna 
bostaden rymmer drömmar om att de öppna sambanden ska kunna förändra 
och förbättra livet för dem som bebor dem. Drömmen kan sägas innefatta tre 
olika delar, som delvis befinner sig i olika konflikter till varandra. Den ena är 
drömmen om det nya, om ett liv som kan erbjuda någonting som människor 
inte haft förut. Genom att öppna upp och skapa rymd, ljus och ytor skapas 
essensen av ”det moderna livet”, ackompanjerat av avancerade maskiner som 
kan underlätta en stressad vardag. Den andra delen kan sägas vara drömmen 
om det ursprungliga, där förankringen i en nostalgisk historia är central. 
Denna längtan efter en annan plats delas med den sista drömmen, nämligen 
den om det kosmopolitiska livet. I denna längtan syns både önskan efter 
enkelheten i umgänget kring matlagningen med referenser till Medelhavet, 
och efter den bohemiska livsföring som tillskrivs trendiga amerikanska loftvå-
ningar. Den öppna bostaden ska således på samma gång representera vår tid, 
”det moderna sättet” att leva på med många sociala möten och gemensamma 
aktiviteter i en miljö som framhäver den som bor där, vara en förankring i 
gångna tider när hemmet och köket var en naturlig samlingsplats och skapa 
en längtan bort, till en annan kultur och ett annat sammanhang. 
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Samtidigt som berättelserna om den öppna bostadens arkitektur omfat-
tar drömmen om någonting nytt och om ett annat liv än det som ses som det 
traditionellt svenska är det många gånger just ”svenska” värden som befästs 
i berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur. Exempel på dessa 
är idéer om jämställdhet med ett delat ansvar för bostaden, gemensamma 
måltider vid matbordet, en stilren och minimalistiskt inredd bostad, väl 
tilltagna kök, och ett umgänge koncentrerat till bostaden. Detta är värden 
som indirekt reproducerar ”svenska”, eller åtminstone nordeuropeiska sätt 
att leva på och gör det svårare för stora grupper av inflyttade människor att 
motsvara de krav som ställs på livet i en öppen planlösning. Reproducerandet 
av ”svenskhet” kan dock inte ses som ett medvetet mål för de människor 
som förmedlar berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur och är 
heller ingenting som det aktivt reflekteras över. 

Men bostaden är trots allt inte enbart en angelägenhet för dess invånare. 
Den har också en viktig funktion i städers ambition att marknadsföra sig, 
både nationellt och internationellt. Bostadsområden som syns och får upp-
märksamhet utanför stadsgränser och utanför landsgränser, förstärker städers 
och länders självbild och blir en angelägenhet utanför individen som ska 
bebo bostaden. Den öppna planlösningen och den arkitektur som omger 
den, med sin vattennära placering och stora balkonger och fönster, verkar i 
detta sammanhang kunna vara en plantyp som motsvarar förväntningarna 
på ”det moderna”. Det finns också exempel på hur en öppen planlösning 
används i upprustningen av miljonprogramslägenheter, till synes för att skapa 
en bostad anpassad till ”vår tid” som kan bidra till en förändrad syn på dessa 
områden.274 Det är därför möjligt att betrakta den öppna planlösningen som 
en symbol för framtidstro och för förändring, för nytänkande, nya ideal och 
en dröm om ett optimerat boende. 

Att den öppna bostaden tillskrivs denna omvandlande potential är dock 
ingenting nytt utan kan observeras under hela dess historia. Den öppna 
planlösningen har under tidens skiften fått symbolisera olika förändringar. 
I början av 1900-talet fanns drömmen om friare människor och i slutet av 
1900-talet fanns förhoppningen att öppna samband kunde skapa jämställda 

274.  Erik Stenberg, ”Återanvänd miljonprogrammet. Individuella lösningar för alla”, Tensta 
utanför mitt fönster. Ingång till TenstaBo06, Stockholm 2006, s. 103–107.
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förhållanden, för att nämna ett par exempel. Därför är det möjligt att betrakta 
berättelserna om den öppna planlösningen som ett svar på varierande samhäl-
leliga och arkitektoniska problem formulerade under 1900- och 2000-talens 
lopp. Vilka problem det handlar om är beroende av rådande diskurser under 
perioden, men oavsett vilken funktion en friare planlösning har spelat under 
olika tidsepoker, utkristalliserar sig en gemensam tilltro till att just den öppna 
planlösningen kan bidra till att skapa bättre liv. 

Epilog
Berättelserna om den öppna planlösningens arkitektur har fått starkt fäste i 
svenska samtal om bostaden, liksom också de förväntningar på livsstil som 
de för med sig. Berättelsernas möjlighet att fortleva in i framtiden kan det 
förstås enbart spekuleras i, men det faktum att de skapas och förs vidare av 
en stark och dominerande samhällsgrupp som dessutom verkar ges (eller tar) 
mer och mer utrymme, talar för att berättelserna har god möjlighet att leva 
vidare under lång tid. Enligt diskursanalysens logik för etablerade föreställ-
ningar kommer det oundvikligen att ske omförhandlingar av dominerande 
ideal. När en uppfattning blivit väletablerad kommer alltid en reaktion. Den 
många gånger ensidiga bild av livet i den öppna planlösningens bostad som 
de studerade berättelserna förmedlar kommer med tiden att nyanseras och 
kompletteras av andra berättelser. Vilka dessa alternativa berättelser är får 
tiden utvisa. Kanske kommer även andra samhällsgrupper ges möjlighet 
att göra sina röster hörda och därmed framföra andra ideal kring bostäder, 
boende och livsstil. 
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Summary 

Introduction

Since the beginning of the 21st century the open plan dwelling, here used 
to refer to open connections between reception areas and kitchen, has 

become an increasingly popular form of housing in Sweden. Open plan 
living is a dominant idea, its advantages can be found almost everywhere; in 
different kinds of commercials, in newspapers, TV shows, interior magazi-
nes, in daily conversations as well as in professional contexts. The open plan 
home is constructed as the ideal way of living your life. 

Though the open plan exists in all types of dwellings – in apartments, 
houses as well as in older, renovated homes – the focus of this study is the 
new built apartment. It is the narratives about the life in open plan homes 
rather than the architectural design that have captured my attention, and 
narratives include both spoken and written language as well as pictures. The 
aim of this thesis is to investigate how narratives describing the life in open 
plan apartments are constructed, distributed and what they contain. This aim 
was broken down into the following three research questions: 

1. What is being said about the open plan housing in the narratives 
examined?

2. Where are these narratives being told, and how are they spread? 
3. What are the social consequences of these narratives?
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Theoretical framework
The three questions have an immediate connection to the three levels of the 
critical discourse analysis formulated by Norman Fairclough.275 He analyses 
every instance of a discourse as simultaneously being text, discursive prac-
tice and social practice. Fairclough argues that “discourse is a practice not 
just representing the world, but of signifying the world, constituting and 
constructing the world in meaning.”276 The first question is connected to 
the text-level of the analysed narratives, focusing on what is being said about 
the open plan living, considering housing ideals and ideas about lifestyle. 
The second question derives from the discursive practice, describing and 
discussing how and where these narratives are being told and how they affect 
each other. The last question is concerned with what Fairclough terms social 
practice, which is the study of how the discourse is given societal meaning 
and both reproduces and creates ideals regarding for example lifestyle, beha-
viours or housing. 

The concept of narrative in this study is taken from social science, where 
narrative is often defined as an event taking place in certain contexts, caused 
by someone, experienced by someone and produced by someone.277 I regard 
a narrative as a source of making visible different interpretations of the world. 
Other important concepts in this study include power, class, gender, lifestyle, 
identity, status and consumption. The theoretical framework outlined above 
is used to investigate and discuss the social implications of the discourse, 
which is made visible by the study of the social practice dimension. 

Method and material 
To answer the questions raised above, I have carried out an ethnographic 
study in which I have been interviewing builders, architects and people 
living in open plan apartments about the architectural function of the open 

275.  Norman Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge 1992.
276.  Fairclough 1992, p. 4. 
277.  Lars-Christer Hydén ”De otaliga berättelserna”, in Lars-Christer Hydén och Margareta 
Hydén (red.), Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, Stockholm 
1997, p. 17.
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plan and how they imagine the life inside it to be. As a complement, I have 
also studied articles in interior magazines describing an open plan lifestyle, 
where both written text and pictures have been taken into consideration. In 
total the material encompasses 20 interviews and 14 articles. While analysing 
these data I have identified three dominant themes describing the open plan 
lifestyle. 

The study has been accomplished in the newly built area Hammarby 
sjöstad in the outskirts of central Stockholm. Hammarby sjöstad is a so cal-
led waterfront area comprising a large percentage of open plan apartments 
and houses designed with large window spaces and generous balconies that 
together give the illusion of erased borders between outside and inside. Today 
the area hosts approximately 15 000 inhabitants, many of whom are well-
educated and full-time working couples with small children. 

Chapter 1: “The open plan housing as a catalyst for social life”
The first theme described in the thesis contains narratives describing the 
social qualities imagined to be naturally embedded in the open plan archi-
tecture. This idea is visible in all the materials examined, though the specific 
words used to express it differ across text genres. The theme embodies the 
notion that people are supposed to live an active social life, inviting family 
and friends over for dinner, serving them a glass of wine at the cooking island 
while the host or hostess is preparing the final details of the meal. This theme 
also includes the notion that the open plan architecture always allows you to 
stay in contact with the rest of the people in the open area, and enables you to 
keep a conversation constantly active. It also implies that you never need, or 
should be alone in a home with an open plan construction. Few discussions 
about the disadvantages of having no place to hide can be seen in the data. 

The Swedish concept of storstuga (roughly: “big hut”), i.e. the large room 
containing all the essential domestic functions in the old rural cottage, can 
be seen as a metaphor for open plan dwelling, legitimising, in this way, the 
modern lifestyle. The notion of open plan living, as an inherently social 
space, is also used as a sales strategy by housing developers and estate agents.
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Chapter 2: “The kitchen as the heart of the home” 
The second theme I discuss is the idea of cooking as both a way of living 
in the open plan home, and as a factor contributing to the great popularity 
of the open housing design. The kitchen is always present in the open plan 
dwelling, and becomes the natural gathering spot in the home. As a result of 
its central location in the open area, the kitchen design has also become an 
indicator of social status and therefore an area for display. But the kitchen 
is not only a physical place in the home, it is as much a symbol for the life 
supporting function of preparing food, as well as a symbol for a romantic idea 
about what is seen as an “original lifestyle”, inspired by the above mentioned 
kitchen focused life in the 19th century cottage with is central fireplace. 

Being a status object, always visible in the open plan home, the kitchen 
generates different kinds of consumption. The kitchen in itself is consumed 
together with food related goods and different kind of kitchen equipment. 
The popularity of the open plan dwelling is described both as dependant on 
men’s increasing engagement in cooking and as a prerequisite for men to 
be more interested in cooking by making their effort visible. The narratives 
include the idea of shared responsibility for cooking, even though statistics 
show that this is not always the case. They also make clear that it is the “right” 
kind of food that has to be consumed, and that the meals should take place 
around the kitchen table together with the whole family. 

Chapter 3: “The open plan housing as a stage” 
The third theme I have identified is the idea of the open plan home as a place 
for self performance and identity formation. The inner open space together 
with generously sized windows transforms the open plan home into a stage. 
It becomes a scene for the good life, both literally and symbolically. In this 
chapter, I discuss how this constant visibility may influence peoples way of 
living, and how people chose to present themselves and their homes. It is also 
obvious that the visibility enables people to control the space as well as other 
people placed in the open plan area. This theme describes a tension between 
on one hand the dream of a home with grand space and flowing light and 
on the other hand the desire to create a private space with the possibility of 
social control.
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As the analysis shows, the so called personal home, designed to fit each 
individual, is desirable. This “dream” home is typically achieved by creating 
a good mixture of old and new furniture, classical design and “unique” home 
made details. Together, this contributes to the notion of “good taste”, one of 
the main ingredients in “good housing”. 

Final conclusions 
The screening of the collected interviews and articles from interior magazines 
makes it obvious that how, and where, we choose to live is important for how 
we are understood by other people, and that the home is a part of the shaping 
of our identity. In this final section of the dissertation, the result is discussed 
in light of the three dimensional method of Fairclough. 

Text 
The impact of the open plan dwelling is in the material described as a result 
of new interests, where cooking and interior design are the most prominent 
activities. In the narratives, the open plan architecture is also seen as depen-
dent on new social habits, where the open connections bring people closer 
to each other. The popularity of the open plan living can also be interpreted 
as a will to put the home and the ongoing life on display, something that is 
facilitated by large windows and open connections.

Discursive practice
The narratives dealing with the open plan architecture are formulated in 
many different textual genres, and by various authors. The ideas of what an 
open plan architecture actually can accomplish are given different explana-
tions, and I have identified three main orders of discourse, determinating 
what is said about the open plan architecture. 

In what I call the architectural order of discourse, ideas about good 
architecture and housing is constructed, mainly by leading architects. This 
order of discourse gives certain explanations to the phenomenon of open 
plan dwelling, among others its being a result of architectural endeavours, 
creating a home that is light, open, and flexible. The so called marketing 
order of discourse is instead controlled by people with economic power as 
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for example building companies and politicians. In this order of discourse the 
open plan architecture is explained as economically favourable, and a popular 
form of housing requested by buyers. The last order of discourse, the good life 
order of discourse, is maintained by people with the power to identify and 
define good taste, and a “good lifestyle”, including for example journalists 
and designers. The open plan living is described as a tool to create a good 
life, where social proximity and interesting activities are essential ingredients. 

Social practice
It is obvious that the ideals concerning housing and lifestyle being formulated 
in the narratives simultaneously reproduce old and create new social practi-
ces, taking into account among others cultural notions of gender relations, 
family life, social habits and class.

Many of the social activities, expected to be performed in the open plan 
dwelling, are focused on having time to spend: Time to live an active social life 
with many friends, time to devote yourself to advanced cooking and interior 
decoration, and time to be engaged in your family and children. An almost 
hegemonic consensus considering the expected lifestyle ideals in the open 
plan dwelling can be observed, excluding large groups of people, who lack the 
means or the will to live according to the ideals. These ideas are therefore not 
only indicators of a certain lifestyle, but are also indicating the existence of a 
new social class. This group of people is by some people described as “the new 
middleclass”. Others name them the “new bourgeoisie” while others still use 
the expression “the creative class”, a term that originally was introduced by 
Richard Florida. Regardless which of the terms you choose, they are all used 
to denote a loosely tied group of people that are appreciating certain values 
of live, values that correspond to the imagined life in an open plan home. 

The narratives describing an open plan lifestyle can also be seen as hou-
sing a dream, a dream on many levels. On the one hand it is a dream about 
something new and modern, but on the other it is as much a dream about the 
past. The narratives also accommodate a dream about something different, 
perhaps a more exiting cosmopolite way of living, but at the same time it is 
the dream about an old Swedish rural lifestyle, celebrating traditional values. 
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Furthermore, it is a dream of becoming someone else, through the creation 
of a new home. The dream does not always have to come true, the act of 
dreaming can be satisfying enough. The open plan architecture is embedding 
all the ideas about a good housing, a housing that can meet the idea of a home 
as a place for social activities, advanced cooking, and self-performance. 
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Muntliga källor
Intervjuinspelningarna samt intervjuutskrifterna förvaras hos författaren

Byggherrar
Bo Vetterud, Svenska Bostäder, 5/2 2009 (59 min.)
Hans-Olov Rådelöv, HSB, 9/2 2009 (42 min.)
Anders Borg, Familjebostäder, 18/2 2008 (26 min.)
Tomas Sandstedt, NCC, 8/4 2010 (35 min.)

Arkitekter
Annette Lindberg, Arkitekt SAR/MSA, Lindberg Stenberg arkitekter AB, 27/2 2009 

(55 min.)
Mats Egelius, Arkitekt SAR/MSA och partner på White Arkitekter, 16/2 2009 13.00  

(60 min.)
Peter Erséus, Arkitekt SAR/MSA, ägare och vd Erséus arkitekter AB, 11/3 2009 (35 min.)
Torbjörn Almqvist, Arkitekt SAR/MSA, AIX arkitekter AB, 2/2 2010 12.30 (56 min.)

Boende
Adam och Lisa, 7/2 2010 (120 min.) 
Anna-Lena, 4/8 2010 (45 min.) 
Berit och Leif, 19/2 2010 (49 min.)
Eivor, 6/8 2010 (46 min.) 
Frida, 5/10- 2008 (59 min.) 
Gustav och Lovisa, 17/10 2008, (42 min.) 
Johanna, 9/12 2009, (28 min.) 
Kerstin, 14/10 2008 (23 min.)
Kristian, 12/11 2008, (38 min.) 
Moa, 8/10 2008 (39 min.)
Oskar, 18/11 2009, (55 min.) 
Sara och Emil, 16/10 2008 (43 min.)
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Bild 1
 Sickla kaj, kv. Ön, Bfr Sickla kanal. 
Bild 2
 Sickla kaj, kv. Ön, Bfr Sickla kanal. 
Bild 3
 Sickla kaj, kv Holmen, Brf. Olympia.
Bild 4
 Hammarby sjöstad, Sickla kaj 2008. 

Fotograf: Maja Willén 
Bild 5
 ”Hjärterum” Elle interiör nr 9  2009. 

Fotograf: Johan Carlson 
Bild 6
 ”Hjärterum” Elle interiör nr 9  2009. 

Fotograf: Johan Carlson 
Bild 7
 ”Ljussatta kontraster”, Sköna hem nr 5 

2009. Fotograf: Åke E:son Lindman 
Bild 8
 ”Ljussatta kontraster”, Sköna hem nr 5 

2009. Fotograf: Åke E:son Lindman 
Bild 9
 ”Vi vågade välja med hjärtat” i Allt om 

kök och bad nr 2 2009. Fotograf: Devis 
Bionaz

Bild 10
 ”Vi vågade välja med hjärtat” i Allt om 

kök och bad nr 2 2009. Fotograf: Devis 
Bionaz

Bild 11
 ”Grafiskt kök i stilren miljö” från Vårt 

nya kök och bad nr 3 2009. Fotograf: 
Pierre Wester 

Bild 12
 ”Grafiskt kök i stilren miljö” från Vårt 

nya kök och bad nr 3 2009. Fotograf: 
Pierre Wester

Bild 13
 ”Grafiskt kök i stilren miljö” från Vårt 

nya kök och bad nr 3 2009. Fotograf: 
Pierre Wester

Bild 14
 ”Lekfull mix” från Sköna hem nr 13 2009. 

Fotograf: Per Gunnarsson 
Bild 15
 ”Lekfull mix” från Sköna hem nr 13 2009. 

Fotograf: Per Gunnarsson 
Bild 16
 ”Livet i Hammarby sjöstad”, Primula/

Rosenbergs Arkitekter, Sjöstadsporten, 
kv. Mältaren. Fotograf: Maja Willén

Bildförteckning
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Bilagor

1. Frågelistor
Frågor till boende
Ålder
Familj
Yrke 
Bostadens adress och storlek
Kan du/ni berätta om dina/era tidigare bostäder?
Hur kom det sig att det blev Hammarby sjöstad?
Var umgås du/ni i lägenheten? 
Var äter du/ni i lägenheter? 
Blir detta annorlunda när du/ni får gäster?
Har du/ni egna platser i lägenheten, där du/ni är extra mycket?
Vem lagar mat, städar?
Gör ni det ihop?
Lagar du/ni mycket mat eller köper ni färdig mat?
Påverkas du/ni av inredningstrender?
Är det viktigt att vara ”rätt” eller ”inne”?
Läser du/ni inredningstidningar eller tittar på inredningsprogram?

Frågor till byggherrar
Berätta om din utbildning, tidigare uppdrag och erfarenheter.
Hur hamnade ni Hammarby sjöstad och vilka var tankarna kring att delta i projektet?
Vilket ansvar tar ni för bostadens inre utformning?
Vilka krav har ni på bostädernas inre utformning?
Viktiga faktorer som påverkar utformandet av planlösningen? (tekniska aspekter, utrymmes-

besparande, sjöutsikt, osv.)
Hur valde ni arkitekter? Vilka var kraven?
Är den öppna planlösningen något ni uttalat har önskat?
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Skiljer ambitionerna sig åt mellan hyresrätter och bostadsrätter, bostäder för gamla och för 
unga, osv.?

Vilken roll spelar planlösningen för säljbarheten? 
Hur viktiga är de boendes önskemål och hur tillfredsställs de?
Varför tror den öppna planlösningen har blivit så populär?

Frågor till arkitekter
Berätta om din utbildning, tidigare uppdrag och erfarenheter.
Hur hamnade du Hammarby sjöstad och vilka var tankarna kring att delta i projektet?
Vilka riktlinjer/krav fanns för utformandet av bostadsplanen?
Varför blev det en öppen planlösning?
Vilka anser du fördelar och nackdelar med en sådan planlösning vara?
Vilka gränser behöver man värna om? 
Skiljer utformningen av planlösningen åt mellan hyresrätter och bostadsrätter, bostäder för 

gamla och för unga?
Vilka är dina influenser till en öppen planlösning?
Hur ser du på bostadens funktion?
Hur viktiga är de boendes önskemål och hur tillfredsställs de?
Varför tror den öppna planlösningen har blivit så populär?
Ser du det öppna som ett brott mot folkhemmets funktionsuppdelade bostad eller är det 

snarare en naturlig fortsättning?
Modernister drömde om att frigöra kvinnan från den isolerade platsen i köket genom en 

öppen planlösning. Har du tänkt samma tanke?
Hur ser du på den öppna planlösningens roll i framtida bostadsbyggande? 
Viktiga faktorer som påverkar utformandet av planlösningen?
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2. Beskrivning av besökta bostäder 

Adam och Lisa (bostadsrätt, 2:a, ca 75 kvm. 44 resp. 40 år, gifta med två 
småbarn. Art director och museiintendent) 

En rundad hall leder in till alla bostadens rumsligheter. Sovrummet, där 
hela familjen bor, finns på höger sida. Mittendörren leder rakt in i köket och 
öppningen till vänster till vardagsrumsdelen. Alla bostadens fönster går från 
golv till tak och är åt samma håll, mot en rundad yttervägg med utsikt mot en 
innergård, Hammarbybacken och Sickla sluss. Längs med fönstren sträcker 
sig en balkong. Detta är familjens andra lägenhet i Hammarby sjöstad och 
deras tredje med öppen planlösning.

Anna-Lena (hyresrätt, 4:a, ca 100 kvm. 52 år, gift med ett tonårsbarn som bor 
hemma. Grundskollärare) 

En smal hall leder in i den öppna ytan där köket ligger rakt fram utan 
avskärmning mot det övriga rummet. Köket har fönster mot innergården 
och Hammarby sjö på håll. Åt andra hållet finns en stor balkong och stora 
fönster från golv till tak som öppnar upp lägenheten ut mot Hammarby allé. 
Bostadens tre sovrum finns placerade i en separat del av bostaden och nås vi 
en långsmal hall som mynnar ut i den öppna ytan. 

Berit och Leif (bostadsrätt, 2,5:a ca 65 kvm. I 70-årsåldern, gifta, pensionärer)
Man kliver rakt in i den öppna ytan när man går igenom ytterdörren. 

Köket ligger rakt fram till vänster och delas av med en bardisk. Matbordet 
står i anslutning till köket. I den öppna ytan finns också en läshörna, närmast 
entrén, och utgång till en stor balkong med utsikt över innergården och 
vattnet. Tv:n är placerad i ett annat rum, utanför sovrummet där fönstren 
går från golv och ända upp till det 4 meter höga snedtaket. 

Eivor (hyresrätt, 3:a, ca 76 kvm. 41 år, särbo med ett småbarn och ett tonårs-
barn. Bokförläggare med eget förlag)

Entrén leder rakt in i den öppna ytan. Köket skiljs från vardagsrumsdelen 
med en pelarfunktion där kyl och frys finns. Matbordet finns mellan köks- 
och vardagsrumsfunktionen. Båda sovrummen har ingång från den öppna 
ytan och det ena har utgång till en uteplats mot innergården. 
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Emil och Sara (bostadsrätt, 2:a, 66 kvm. Samboende, båda är 27 och arbetar 
som managementkonsult resp. projektledare på IBM)

En smal hall leder in i köksdelen av den öppna ytan som sedan öppnar 
upp sig som ett L, mot långsidan av huset. Matplatsen finns in anslutning 
till köksdelen och soffan är placerad närmast ingången till sovrummet. 
Lägenheten har två balkonger, en stor vid matplatsen som vetter mot en 
innergård, och en lite mindre med utsikt mot Sickla kanal. Detta är deras 
första bostadsrätt, men den andra bostaden i Hammarby sjöstad. Den förra 
hade likaså öppen planlösning. 

Frida (hyresrätt, 2:a, 68 kvm. 28 år, samboende. Grundskolelärare) 
Hallen leder rakt in i köket och från entrén syns också delar av vardags-

rumsdelen. Några höga skåp separerar delar av köket från den övriga ytan. 
Lägenheten har stora fönster ut mot Värmdöleden och en balkong i sovrum-
met som vetter mot innergården. Detta är Fridas andra bostad i Hammarby 
sjöstad, den förra hade också öppen planlösning. 

Gustav och Lovisa (bostadsrätt, 2:a, 48 kvm. 27 resp. 29 år, samboende och 
väntar barn. Båda arbetar som säljare) 

Via en långsmal hall nås bostadens alla rum. Sovrummet ligger rakt fram 
och åt höger kommer man in i det öppna rummet. Köket utkörs av rummets 
ena kortsida och är helt öppet mot resten av ytan. I motstående kortända 
finns en balkong, i huvudsak med utsikt mot Hammarby allé. Matbordet 
står placerat mitt emellan köket och vardagsrumsdelen

Johanna (Bostadsrätt, 3:a, 85 kvm. 31 år, gift med två småbarn, föräldraledig 
sjuksköterska) 

En liten hall leder direkt in till köket på vänster sida och rakt fram in i 
vardagsrumsfunktionen. Den öppna ytan är L-formad med köket placerat i 
ena änden. Matbordet står i anslutning till köksdelen, men mitt i den öppna 
ytan. De två sovrummen ligger innanför en inre hall som delar upp bostaden 
i två separata delar. 
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Kerstin (bostadsrätt, 3:a, 84 kvm. 53 år, gift med utflugna barn. Grundskol-
lärare) 

En smal hall leder rakt in i den långsmala rektangulära öppna ytan. 
Köket finns på ena kortsidan och matbordet står placerat mittemellan köks-
funktionen och vardagsrumsdelen. De två sovrummen ligger med ingång 
från hallen. Stora fönster öppnar upp bostaden ut mot Värmdöleden. Från 
balkongen syns dock vattnet. Kerstin bodde tidigare i villa. 

Kristian (kooperativ hyresrätt, 4:a, 90 kvm. 28 år gift. Systemtekniker) 
En avskild hall leder in till den öppna ytan, vardagsrumsdelen ligger åt 

ena hållet med en balkong med utsikt över industrikvarter och köket ligger 
mot innergården till viss del avskärmat med hjälp av låga skåp. Matplatsen 
ligger i anslutning till köket. Från det stora rummet finns en direktingång 
till Kristians arbetsrum och via en inre hall kommer man till bostadens två 
övrig rum. 

Moa (hyresrätt 2:a, 50 kvm. 27 år, singel. Arbetar som försäljningskoordina-
tor)

Hallen delar lägenheten i två delar och leder åt ena hållet in i sovrummet 
som har fönster mot en innergård och åt andra hållet in i det gemensamma 
köks- och vardagsrummet. Köket är het öppet mot vardagsrumsdelen och 
har halvhöga skåp som avskärmning mot den del där matbordet står. Rum-
met är kvadratiskt med köket i det ena fönsterlösa hörnet. En balkong finns 
med utsikt mot en danshall och ett garage. 

Oskar (bostadsrätt, 4:a, 106 kvm. 33 år, gift med två småbarn, management-
konsult) 

Den nuvarande bostaden är inte öppen utan köket är avgränsat, men 
har ändå en tydlig koppling mot det rum som används som matsal och 
den fördelande hallen. Sovrummen ligger tillsammans i en avskild del av 
bostaden. Den förra bostaden, också den i Hammarby sjöstad, hade däremot 
öppen planlösning, och var uppdelad på två plan med ett sovrum överst. 
Nederplanet var helt öppet. 
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