
Eftertänksamhet för  
en bättre framtidRiksbyggenmodellen 



Vi tänker efter, 
före

I handen håller du en idéskrift om Riksbyggen-
Modellen. Materialet har arbetats fram av 
Riksbyggen i samarbete med danska arkitek-
terna Gehl.
 Ambitionen är att hitta förhållningssätt 
som gör att vi kan bygga långsiktigt hållbara 
miljöer där människor trivs. Insikten är att 
vi måste tänka efter tidigt i alla projekt.

När Riksbyggen planerar och utvecklar nya områden 
och projekt, arbetar vi efter något som vi kallar 
RiksbyggenModellen. Det är vårt sätt att framtids
säkra våra projekt och se till att de lever och utvecklas 
med dem som bor och arbetar i områdena i många 
år framöver.
 RiksbyggenModellen är uppbyggd kring sex 
principer:

Värdefullt tänkande
I allt som vi på Riksbyggen gör, har vi våra kärn
värden i åtanke. Det betyder att vi alltid prioriterar 
Långsiktighet, Trygghet och Samverkan i våra  
projekt. Och de värderingarna ligger även till grund 
för de tankar som vi har definierat i Riksbyggen
Modellen. 

Ambitionen
Målet med RiksbyggenModellen är att skapa nya 
möjligheter till livfulla möten och goda miljöer 
för de boende. I alla projekt som vi genomför vill 
vi etablera en rik variation av platser utanför de 
privata boendemiljöerna, allt för att bidra till ett 
mer spännande och intressant liv på platsen. Det 
handlar mycket om att tänka klokt och påverka 
myndigheter för att kommunikationer till och från 
området ska fungera så bra som möjligt. Det handlar 
också om att skapa samband och kopplingar till 
fritidsaktiviteter och allt annat som berikar livet.
 Ambitionen med RiksbyggenModellen är att 
förstärka och förtydliga vår roll som en ledande 
samhällsbyggare på den svenska marknaden.
 Slutligen är det också så att alla som är engagerade 
i projekt som följer Riksbyggen Modellen får mer 
att tänka på, mer att prata om och givetvis mer att 
känna för när vi lyckas.

Utgå från människors livsmönster
Planera för service och funktioner
Tänk på miljöfrågorna från början
Ta vara på platsens alla möjligheter
Organisera privata och offentliga rum
Koppla samman området med omvärlden

Alla lyckade projekt bygger på att i 
ett tidigt skede skapa väl fungerande 
nätverk mellan olika intressenter. 
Riksbyggen, markägare, byggare, 
lokalt näringsliv kommunens ledning 
och alla förvaltningar är bara några 
som ska arbeta tillsammans för att 
förverkliga projekten.







Utgå från  
människors  
livsmönster

Det första vi gör i våra projekt är att skapa 
oss en förståelse för hur livsmönstret ser ut 
bland de människor som vi ser ska bo, arbeta 
och besöka området. 

Förståelse
Först när vi förstår vad det är som gör att människor 
trivs kan vi verkligen skapa lösningar som ökar 
områdets attraktionskraft. Vi måste förstå hur 
människor som ska bo i just det här området ser  
på sitt boende, vilken roll det har i deras liv och hur 
de förhåller sig till det. För att skapa denna förståelse 
jobbar vi aktivt med samtal, undersökningar och 
andra dialoger med människor som redan bor i 
närområdet.

Fler källor
Andra källor till att förstå människors livsmönster 
idag och hur de utvecklas över tiden är kommunen 
och dess förvaltningar. Därför har vi även en dialog 
med dem kring människors behov och livsmönster. 
Ju tidigare den här dialogen kan komma, desto bättre 
blir resultatet. Allra bäst blir det när vi kan komma 
in redan inför arbetet med detaljplanerna.

Mänsklig skala
På Riksbyggen är vi övertygade om att vi måste 
förhålla oss till vad vi kallar mänsklig skala. Det 
handlar om att jobba med storlekar på ett sätt att 
människor på ett naturligt sätt kan förhålla sig till 
dem utan att de känns onaturliga eller alltför 
överväldigande.

Genom att förstå hur människors 
livsmönster ser ut är det lättare att 
skapa attraktiva bostadsområden. 
När boende, kommunal service och 
andra funktioner som handel och 
kommunikation samspelar, skapas 
långsiktig attraktionskraft.



Planera för  
service och  
funktioner

Vi måste ha fler utgångspunkter än exploa-
teringstalen när vi planerar nya bostads-
områden. En ambition vi har är att tänka 
bredare och längre när det gäller planer för 
service och funktioner.

I vårt arbete ska vi alltid utgå utifrån de insikter som 
kommer fram i dialogen med boende och kommunen. 
För oss är det centralt att service och funktioner 
verkligen stämmer överens med de boendes behov 
och förväntan. Och om vi ska driva det till sin spets 
ser vi gärna att alla funktioner planeras in i planen 
innan byggnaderna placeras ut på ritningarna.

Våga tänka nytt
När det gäller service och funktioner är det mycket 
som tas för givet och många områden planeras 
utifrån gamla sanningar. Men med en bra dialog 

med projektets alla intressenter kan man i ett tidigt 
skede planera för till exempel kommunal eller annan 
service. Tänk också på att det inte är någon själv
klarhet att handel, restauranger och annan service 
måste ligga inom området. Men att andra möjlig
heter som tillgång till motionsspår och cykelvägar 
kanske är centralt för de boende.
 Små insatser kan få stort symbolvärde. Ta exempel
vis grillplatser eller andra vackert utformade platser 
som skapar möjligheter för människor att mötas och 
umgås på ett öppet och naturligt sätt.

Vi tror på att alltid börja med att 
planera in service och funktioner, 
innan bostadshusen placeras och 
utformas. Oavsett hur fina husen 
är, blir området aldrig riktigt lyckat 
om service och funktioner inte 
samspelar på ett bra sätt.







Tänk på  
miljöfrågorna 
från början

Miljöfrågorna är prioriterade inom  
Riksbyggen och vi arbetar metodiskt för  
att ligga i framkant.

Riksbyggen lägger ner mycket kraft och resurser på 
forskningsprojekt och studier inom miljöområdet. 
Insikterna och de nya kunskaper vi skapar, drar 
vi sedan nytta av när vi planerar nya projekt och 
utvecklar våra befintliga områden.

Planera för hållbara boendemiljöer
När vi tillsammans med övriga intressenter planerar 
ett nytt bostadsområde så behövs en tydlig vision 
för miljömässig hållbarhet för området. Riksbyggen 
har arbetat fram en plan för miljömässig hållbarhet 
och utifrån den kan vi lyfta fram goda exempel, 
men även ta till oss nya idéer och införliva dem 
områdets vision. Planen innehåller sju åttaganden 
som vi dagligen arbetar med:

Vi hjälper våra medlemmar att leva mer 
hållbart 
Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra 
kunder mot en hållbar utveckling
Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara 
boendemiljöer
Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga 
incitament att arbeta hållbart
Vi har skapat förutsättningar och verktyg  
för att arbeta mer hållbart
Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar 
mer hållbart
Vårt hållbarhetsarbete är känt bland kunder, 
medlemmar och medarbetare

Det är tillsammans med andra aktörer i ett projekt 
som vi kan skapa långsiktigt hållbara boendemiljöer 
och vi måste utgå från de människor som ska vistas 
och bo i området. Enkelt uttryckt så ska det vara 
lätt att göra rätt och vi kan bidra med att hitta  
de bästa tekniska lösningarna som stödjer en mer 
hållbar livsstil.

För att lyckas inom miljöområdet 
ställer vi höga krav på våra egna 
förvaltare och externa entreprenörer. 
Bara genom tydliga krav och rikt-
linjer kan vi tillsammans bygga 
framtidens hållbara boende.



Ta vara på 
platsens alla 
möjligheter

Hur platsen tas tillvara och utnyttjas kan 
göra en stor skillnad för hur ett område  
fungerar och upplevs. Därför är det helt  
centralt att jobba med placering, zoner,  
täthet och mikroklimat redan från början.

Hur byggnader, service och funktioner organiseras 
betyder mycket för hela upplevelsen av ett område. 
Över tid bidrar ett välplanerat område till ökad 
livs kvalitet. Det kan handla om allt från hur grön
områden görs tillgängliga till att daghem och skolor 
är placerade så att människor naturligt hämtar och 
lämnar på väg till och från arbetet. 

Variation och täthet
Ett sätt att förhålla sig till mänsklig skala är att 
arbeta med variation – det vill exempelvis säga  
att om exploateringskraven kräver stora byggnader, 
blanda upp dem med ett antal mindre för att skapa 
balans och ett mänskligare uttryck. Täthet är också 
en möjlighet att ta vara på. Ofta kan täthet bidra till 
ökad trygghet och gemenskap. Vi vet att människor 
trivs i täta områden, så länge det kompenseras med 
gröna ytor i närheten.

Mikroklimat
Se hur placeringen av byggnaderna kan bidra till 
ett bättre mikroklimat. Genom att tänka genom 
effekterna av sol och vind, går det att höja medel
temperaturen i ett område. På samma sätt som att 
det går att sänka energikostnaden genom noga  
vald placering av byggnaderna i förhållande till 
solens banor.

Att utgå från platsens naturliga 
förut sättningar är något som vi 
strävar efter när vi skapar nya 
boendemiljöer. Zoner, kopplingar 
till omvärlden, täthet och andra 
viktiga dimensioner i planarbetet 
blir ofta både naturligare och mer 
spännande om platsens egen karaktär 
ligger till grund för idéerna.







Organisera 
privata och 
offentliga rum

Att människor förstår och uppfattar  
förhållandet mellan de offentliga och de 
privata rummen i ett område kan göra  
en stor skillnad för trivseln.

Att förstå samspelet mellan de privata och de 
offentliga rummen är en viktig aspekt för att öka 
attraktionskraften i området och att förstärka  
både trygghet och trivsel över tiden. Ett exempel  
på detta är att vi vet att gemensamma parkområden 
används i högre utsträckning när det byggs 
balkonger eller privata uteplatser som angränsar  
till det gemensamma området. 

Att skapa rum för möten är viktigt, det är så vi ökar 
grannsämja och gemenskap. Platser där barn kan 
mötas och känna sig trygga. Samtidigt är det viktigt 
att skapa tydlighet mellan vad som är privat, semi
privat och offentliga rum. Tydligheten är en del av 
tryggheten.

Att hitta balansen mellan det  
offentliga rummet och det privata 
är alltid en utmaning när bostads-
projekt planeras. Det vi vet är att 
samspelet dem emellan är avgörande 
för hur människor trivs och hur 
de utnyttjar de platser som skapas 
för dem.



Koppla  
samman  
området med  
omvärlden

Att skapa förutsättningar för att människor 
ska kunna röra sig på ett naturligt sätt i ett 
område kan tyckas vara självklart för alla, 
men något som kräver eftertanke på ett 
tidigt stadium. 

Vi jobbar för att hitta kopplingar och nätverk inom 
områdena baserat på vad vi vet om människors behov 
och förväntningar i varje enskilt område. Här tar  
vi inte bara hänsyn till hur man går och rör sig, utan 
kopplar tankarna till hela kommunikationssystemet 
med kollektivtrafik, biltrafik och cykelbanor.
 I det här avseendet är det också viktigt att koppla 
ihop området med omvärlden på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Vi vet av erfarenhet att ”goda kommuni
kationer” är en av de viktigaste faktorerna när det 
gäller att öka attraktiviteten i ett område. Och här 
gäller det att inte bara anpassa sig efter vad som 
finns tillgängligt kortsiktigt, utan att aktivt arbeta 
för att skapa så bra förutsättningar för varje enskilt 
område att växa och leva upp långsiktigt.

Hur ett område hänger ihop med 
omvärlden och hur människor rör 
sig inom området spelar ofta stor  
roll för hur människor trivs och  
hur attraktionskraften påverkas 
över tiden. Att hitta de optimala  
kopp lingarna, från människan 
i sin bostad till olika platser i 
omvärlden är utmaningar som vi 
jobbar mycket med.





RIKSBYGGEN RE SERVER AR SIG FÖR E V. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG R ÄT TEN TILL ÄNDRINGAR.

Nyfiken på  
Riksbyggen?

Att köpa en bostadsrätt av Riksbyggen är 
som att starta en relation. Det är spännande, 
utmanande, lite läskigt men också väldigt 
givande. Och som med alla nya relationer är 
det viktigt att titta närmare på den som man 
ska vara tillsammans med. Låt oss berätta 
vad som gör oss på Riksbyggen speciella.

Vi har långsiktigheten  
I det läget då våra konkurrenter säljer och lämnar över 
sina lägenheter, börjar vårt viktigaste engagemang 

– den dagliga skötseln och långsiktiga utvecklingen 
av fastigheten. Vi är med på resan under många år, 
vilket gör att vi tar ett helt annat ansvar redan från 
början. Eftersom vi tar hand om bostadsrätten 
under många år, planerar vi helt enkelt på ett mer 
långsiktigt sätt redan från början.  

Vi har erfarenheten 
Riksbyggen har funnits i över 70 år och vi har
utvecklat bostäder i hela Sverige under hela den
tiden. Vi har lärt oss massor under de här åren om
hur man ska bygga och sköta om. Men också att
lyssna på hur människor vill ha det – för sådant
ändras över tiden. Vi lyssnar hela tiden med alla
våra medlemmar om hur de vill bo – idag och i
framtiden. Lyhördheten gör vår erfarenhet ännu
mer värdefull. 

Vi styrs inte av kvartalsekonomi 
Riksbyggen ägs av våra medlemmar. Det betyder
i praktiken att när du köper en bostadsrätt av oss,  
är du genom ditt medlemskap i föreningen också 
ägare av Riksbyggen. Vi är helt enkelt ett kooperativt 
företag som jobbar för ditt bästa. Inte ett börsnoterat 
bolag som jobbar för sina aktieägares kortsiktiga 
vinster. 

Vi har en tydlig värdegrund 
Som det kooperativa företag vi är, tror vi på sam
verkan och att lyssna på varandra. Vi tror på trygg
het, vi vet att boendet är centralt för alla människor 
och att det ska kännas säkert. Vi tror också på 
lång siktighet, vi lever i våra bostäder i många år och 
för den dag då du kanske funderar på att flytta vill 
vi att värdet på din bostad ska vara beständigt.  

Vi är hållbara 
När vi tar fram nya bostäder utgår vi som sagt från
vad du behöver och vill ha. Men vi ser också till hela 
samhällets krav på energieffektivitet, funktionalitet 
och hållbarhet. Idag är vi miljöcertifierade enligt 
iso 14001 och ofta ligger vi långt före vad normerna 
föreskriver, men vi nöjer oss inte med det –  
Riksbyggens ambition är att leda utvecklingen.   

Vi tar vårt samhällsansvar 
Under alla år har Riksbyggen sett på bostäder utifrån 
ett brett perspektiv. Vi sätter dig i centrum, men inte 
bara din lägenhet, vi vill att hela sammanhanget 
som du flyttar till ska fungera. Det betyder att vi 
engagerar oss i allt från hur gator och gångvägar 
planeras till hur kommunal service fungerar. 

Vi har mer än bara bostadsrätter 
Förutom utveckling och förvaltning av bostadsrätter 
är Riksbyggen en ledande spelare på marknaden för 
offentlig och kommersiell fastighetsförvaltning.
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