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Sveriges fulaste byggnad är utsedd
Enligt svenskarna är Arkitekturskolan KTH i Stockholm, Turning Torso i Malmö
och Globen i Stockholm Sveriges tre fulaste byggnader. Detta enligt en
undersökning som Sveff genomfört i samarbete med YouGov. Generellt sett
kom även kommunbyggnader och polishus högt upp på listan.
Sveff, Sveriges Färgfabrikanters Förening har i
samarbete med YouGov genomfört en
undersökning, där Sveriges fulaste offentliga
byggnad skulle utses. Arkitekthögskolan i
Stockholm tog hem förstaplatsen, följt av Turning
Torso i Malmö på andraplats och Globen i
Stockholm på tredjeplats.
Förutom topp-tio-listan med Sveriges fulaste
byggnader nämndes även ett hundratal olika lokala byggnader runt om i Sverige.
Från resultatet gick det att utläsa att svenskarna generellt sett tyckte minst om
kommun- och polisbyggnader. Men när det gäller specifika byggnader var det var
framförallt byggnader i storstäderna, särskilt i Stockholm, som dominerade listan.
Topplista över Sveriges fulaste offentliga byggnader
1. Arkitekthögskolan, Stockholm
2. Turning Torso, Malmö
3. Globen, Stockholm
4. Slottet/Kungliga Slottet, Stockholm
5. Stockholm Waterfront, Stockholm
6. Kaknästornet, Stockholm
7. Kulturhuset, Stockholm
8. Uppsala konferens och kongress (UKK), Uppsala
9. Friends Arena, Stockholm
10. Skatteskrapan, Stockholm
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26-30
augusti 2015 har sammanlagt 1509 intervjuer genomförts med kvinnor och män i åldern 18-74 år via
YouGovs internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.	
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Holmer, VD Sveff, telefon: 070-950 70 19, e-mail olof.holmer@ktf.se
Teresia Varaona Precht, presskontakt MSL Group, telefon: 070-582 25 93, e-mail:
teresia.varaona@mslgroup.com
Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige. Den svenska
färgbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95 %. Organisationen har ca 55
medlemsföretag, med en total omsättning på cirka 5 miljarder per år. Sveff driver även sajten Alltommalning.se, med
information om målning gentemot konsumenter och fastighetsbranschen.

	
  

