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FÖRORD 

Detta examensarbete 15 hp har utförts i Västerås på Mälardalens Högskola som en 

avslutande del av Byggnadsingenjörsprogrammet 180 hp. Utbildningsprogrammet syftar till 

att producera ingenjörer för framtidens samhälle, med kurser som är inriktade mot 

samhällsteknik, arkitektur och produktion vilket har hjälpt oss att få kunskap om hur vi kan 

förändra samhället till det bättre. Rapporten "Designa ditt eget boende" är en del av 

examensarbete inom byggnadsteknik och handlar om att utveckla bostäder för framtiden. Ett 

bekvämt och komfortabelt hem till en resonabel kostnad ska vara en given förutsättning för 

alla, oavsett målgrupp eller livssituation. Med hjälp av Peabs stöd har vi kunnat ta ett första 

steg mot att realisera en framtida bostadsform genom detta examensarbete.  

 

Vi vill tacka våra respektive partners och familjer för deras hjälp och uppmuntran under hela 

utbildningen. Vi vill även tacka Peab och Per Ångström för deras stöd och driv i arbetet med 

denna rapport. 

 

 

 

 

  



 

 

  

SAMMANFATTNING 

Kostnaderna för att hyra eller köpa bostäder i Sverige ökar, i snitt belastar en bostad 29 % av 

de boendes disponibla inkomster i hyreskostnader och ränta. Genom att förenkla dagens hem 

kan denna kostnad sänkas, men för att förenkla måste de boendes krav och önskemål 

kartläggas. Studiolägenhet är en bostadsform som har alternativa lösningar som kan 

attrahera personer från olika målgrupper och livssituationer. Studiolägenhet är en avskalad 

bostadsform som kännetecknas av generösa takhöjder, stor volym, stora ljusinsläpp och få 

eller inga rumsavskiljare. 

 

Sen 1800-talet har Sveriges bostadssituation förändrats avsevärt, teknologiska framsteg och 

tillgången på bostäder har ökat.  En viktig faktor som bidrog till denna utveckling var den 

statliga subventioneringen för nybyggnationer av bostäder. Subventioneringen försvann år 

1992 och de privata byggföretagen tvingades att konkurrera, nybyggnationers kvalitet ökade. 

Vilket i sin tur gav ökade kostnader för de boende, kostnader som ibland blir för höga. 

 

För att undersöka bostadsformen studiolägenhet och dess möjligheter utfördes en 

omfattande litteraturstudie som utgjorde grunden för examensarbetet. Därefter utfördes en 

workshop som samlade yrkeskunniga personer inom VVS, arkitektur, el och granskade olika 

frågeställningar om bostadsformen. Från litteraturstudien och workshopen formulerades en 

enkätundersökning för att undersöka intresset för att bo i en bostad med förenklad standard 

hos en bredare målgrupp. Vad som kan skalas bort för att reducera kostnader och hur de 

boende ser sitt eget hem.  

 

Personer över 35 år tyckte att bekvämligheter är viktiga vilket kan bero på att äldre personer 

blivit vana vid en viss standard i sitt boende. Målgruppen mellan 18-25 är mer villig att välja 

bort bekvämligheter i form av hög standard för att sänka kostnaden för bostaden 

 

De grundläggande trivselfaktorerna som identifierats är volym, generösa ljusinsläpp och 

takhöjd vilket finns inom ramen för denna bostadsform. Slutsatserna från denna rapport kan 

tillämpas i utformningen av nya bostäder. 

 

Nyckelord: Studiolägenhet, anpassbar, bostad, nyproduktion, standard, trivsel, lösning. 



 

 

  

ABSTRACT  

The cost of renting or buying residences in Sweden is on the increase, a home costs on 

average 29 % of the owner’s available income in rents and interests. By simplifying how 

homes are designed and built can this cost be reduced. But to simplify future homes one has 

to study the demands and wishes of the residents. Studio apartment is a form of housing that 

is interesting as its properties provide options that can attract people from different age 

groups and life situations. The studio apartment is a form of housing characterized by 

generous ceiling height, large volume and few or none room dividers. 

 

Since the 1800s, the Swedish housing situation has changed significantly, technological 

advances and the availability of homes has increased. An important factor that contributed to 

this development was the governmental subsidization for building new homes. When it 

disappeared in 1992 it forced private construction companies to compete, resulting in an 

escalation in the quality of newly built homes. This led to increased costs for residents, costs 

that sometimes get unnecessarily high. 

 

To study studio apartments and its possibilities as form of housing was a comprehensive 

literature review conducted, which formed the basis of the thesis. Following up on the 

literature review was a workshop organized, which was conducted with individuals with 

knowledge from different construction branches whom examined different aspects of the 

form of housing. From the literature study and the workshop was a survey formulated to 

investigate whether the public would be willing to live in a simplified home. To survey the 

interest in reducing the cost of their accommodation, while examining what is possible to 

remove from today's homes.  

 

The age group consisting of individuals over 35 years old had a greater tendency to prefer 

comforts with cost increases, such as having tiles in the bathroom and wood parquet in their 

home. This may be due to older residents being accustomed to a certain standard in their 

accommodation. Residents between 18 and 25 years old were more willing to opt out of the 

comforts that are considered of high standard, and thus lower the cost of their home. The 

basic things that make people comfortable in their home are factors such as volume, 

generous natural light and good ceiling height, as the residential form offers. The conclusions 

should be applied when designing future homes, thus creating adaptable homes. 

 

Keywords: Studio apartment, adaptable, housing, new construction, standard, comfort, 

solution. 
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1. INLEDNING 

Människans framtida bostadsform är vag då utformningen av bostaden är beroende av flera 

olika faktorer. Faktorer såsom privatpersoners ekonomi, materialtillgång till byggnader och 

hur uppfattningen på det egna boende förändras. Kommer vi i framtiden att spendera mer 

eller mindre tid i hemmet och vad ställer det för krav på bostäderna? 

 

Det är viktigt att utveckla och förtydliga nutidens boende; en bostadsform som är förenklad, 

anpassbar och användbar för flera generationer framöver. En bostad som med flexibla 

lösningar kan möjliggöra förändring över tid.  

 

Studiolägenhet är en bostadsform som kännetecknas av generösa takhöjder, stor volym, stora 

ljusinsläpp och få eller inga rumsavskiljare. Historiskt har bostadsformen tillämpats då äldre 

eller outnyttjade lokaler, exempelvis industrilokaler, har byggts om till bostäder. 

Studiolägenheter kan vara en del av lösningen för den framtida svenska bostadsmarknaden.  

 

Ett flexibelt boende ska kunna förändra sin boyta vid förändrade livssituationer. Genom att 

använda en effektiv grundstandard med tillvalsmöjligheter blir studiolägenheter en ny form 

av bostad, där hemmet kan anpassas till olika behov.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle råder det bostadsbrist, familjestrukturer har förändrats och de 

nybyggnationer som produceras är både dyra att bygga och att hyra. Vilket är ett resultat av 

ökade krav från myndigheter, ineffektiva produktioner i kombination med prisökning på 

material och löner. Kan en nybyggnation idag bli billigare att bo i? Hur ska en bostad vara 

utformad för att klara framtidens krav?  

 

Företaget Peab vill att examensarbetet ska undersöka om det finns ett behov för 

studiolägenheter i Sverige och om bostadsformen kan bli en del av Sveriges framtida 

bostadsutveckling.  
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1.2 Problemformulering 

Dagens samhälle producerar allt dyrare lägenheter med avseende på inköpspris och 

hyresnivåer. En lösning är att ”studiolägenheter skulle kunna ge upp till 20 % lägre hyror”1.   

 

 Vilka krav ställs på dagens boende?  

 Vad tycker allmänheten om sitt eget boende? 

 Vad är allmänheten redo att avstå ifrån gällande bekvämligheter i sitt hem?  

 Vilka utmaningar finns i bostadsformen studiolägenheter? 

 Är bostadsformen studiolägenheter en del av Sveriges framtida boende? 

1.3 Syfte  

Syftet är att undersöka hypotesen ”Är Sveriges befolkning redo för ett enklare boende i 

studiolägenheter?” för att fastställa möjligheterna för bostadsformen studiolägenhet i 

Sverige. Arbetet syftar till att undersöka vilka krav, förutsättningar och standarder som 

myndigheterna samt människan har på en bostad. 

1.4 Mål  

Målet är att fastställa om det finns en framtid för studiolägenheter på den svenska hyres- och 

bostadsmarknaden. Bostadsformens utmaningar ska identifieras för att sedan finna 

lösningar på dessa, en kartläggning av de krav som människan och myndigheterna ställer på 

bostäder. Kan bostadsformen studiolägenheter kan uppfylla dessa krav? 

1.5 Avgränsningar 

 Rapporten kommer att beröra men inte gå in i detaljerade beskrivningar på följande 

ämnesområden: produktion, tekniska begränsningar och ekonomiska förutsättningar.  

 Rapporten skall även ses som en förundersökning av bostadsformen 

”studiolägenheter”.  

 Rapporten kommer endast att behandla lagar och krav som är specifika för Sverige. 

 Rapporten kommer inte att undersöka hur internationella bostäder kan tänkas se ut 

i framtiden.  

                                                        
1 Ångström, 25 januari 2013 
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1.6 Disposition 

Rapportens innehåll är uppdelad efter följande struktur:

 

  

4. Slutsats – En sammanställning av resultaten och en diskussion för fortsatta arbeten. 

3. Designa ditt eget boende – Resultaten av examensarbetets tre delmoment: 

Litteraturstudie Workshop Enkätundersökning 

2. Metod – Beskriver hur arbetet har förberetts och utförts. 

1. Inledning – Introduktionen till rapporten och vad som kommer presenteras i denna. 
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2. METOD 

Rapportens metod delades upp i tre huvudmoment; litteraturstudie, workshop och 

enkätundersökning.  

2.1 Metod 

Genom att komplettera kvantitativa metoder med kvalitativa metoder ville författarna få ett 

resultat som speglade Sveriges befolknings åsikt som en helhet, samtidigt se vad delar av 

populationen tyckte. Den kvantitativa metoden i undersökningen bestod av en 

litteraturstudie om bostadsutvecklingen i Sverige och en omfattande enkätundersökning med 

mål att kartlägga målgrupper och deras boendesituationer. Inom enkätundersökningen 

behandlades kvalitativa områden, där fritextsfrågor gav deltagarna möjligheten att själva få 

beskriva faktorer som påverkade deras trivsel. 

Den kvalitativa metoden bestod av ”Workshopen – Designa ditt eget boende”, där olika 

människor inom branschen samlas; studenter, konsulter och lärare. Där diskuterades 

frågeställningar relaterade till studiolägenheter för att ge svar ur olika branschers perspektiv, 

exempelvis brand, el och VVS. 

I rapporten utförs en undersökning av framtidens boende där målet är att utveckla en 

bostadsform som passar alla livssituationer och målgrupper. 
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2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudiens mål var att identifiera krav, lösningar och utmaningar med bostadsformen 

studiolägenhet. Genom litteraturstudien kunde lärdom tas om hur bostadsutvecklingen hade 

utförts historiskt, under de senaste 20 åren och se problemområden i befintliga bostäder och 

identifierade de boendes önskemål på dagens bostäder. Litteraturstudiens syfte var att 

studien skulle besvara några av de frågeställningar som finns nedskrivna i 

problemformuleringen och sedan ligga till grund för fortsatt arbete i form av ”Workshop – 

Designa ditt eget boende”. 

 

  

Figur 1. Disposition av litteraturstudien. 

2.2.1 Genomförande 

Litteraturstudien utfördes med hjälp av personal på det lokala högskolebiblioteket där 

författarna fick råd och vägledning i sitt sökande efter litteratur. Genom att fokusera på vissa 

nyckelord i databassökningen hittades information kring ämnesområdet och sökningar 

gjordes i bland annat DiVA, Google Scholar och Web of Science.  

2.2.2 Sökord 

Svenska sökord: Studiolägenhet, loft, arkitektur, rumsorganisation, bostadsutveckling, 

bostadshistorik.  

Engelska sökord: Studio apartment, loft, architecture, room organization, housing 

development, housing history. 

Bostadens utformning  

Hur vill vi bo? 

Statistik 

Historik 
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2.3 Workshop – Designa ditt eget boende 

Workshopen syftade till att bearbeta de breda frågeställningarna som togs fram med hjälp av 

litteraturstudien.  

De stora frågeställningarna gjorde att mycket information behövdes samlas in. En workshop 

anordnades och samlade yrkeskunniga personer inom VVS, elektricitet, lärare inom brand 

och VVS, arkitekter och högskolestudenter inom samhällsbyggande och det 

byggnadstekniska området.   

 

Workshopens genomförande bygger till en viss del på workshopformatet ”Solution Hunt”, ett 

workshopverktyg framtaget av Mälardalens högskolas affärsinkubator, Idé Lab. Solution 

Hunt är uppbyggt på fem delmoment; research, idégenerering, koncept, konceptutveckling 

och pitch.   

 

Workshopens process var följande för varje frågeställning: 

1. Identifiera problemen - Vad är grunden? 10 min 

2. Research? Vad säger kraven? 5 min 

3. Vilken är den bästa lösningen?  5 min  

4. Presentation 10 min 

Hjälpmedel till processen var:  

 Planlösningar – Idéförslag på en framtida fastighet inom Västerås ritad av 

Arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg.  

 Postit-lappar, Färgpennor 

 Boverkets byggregler (BBR) 

 Bakplåtspapper – för att kunna skissa upp nya planlösningar och idéer på de 

befintliga planlösningarna.  

 Vita skrivdukar – delades upp i 6 lika stora rutor, en för varje frågeställning. 

 Whiteboard 
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Deltagarna delas upp i grupper om ca fem personer varav en person är processledare vars 

huvuduppgift är att leda gruppen genom processen. Varje delmoment har ett tidsspann på 5-

10 minuter vilket gör att gruppen tvingas ta snabba beslut. Detta ger ett effektivt arbetssätt 

och ett innovativt perspektiv, då deltagarna uppmanas att hitta lösningar.  

2.3.1 Genomförande 

Under fyra timmar arbetade 12 personer med olika bakgrunder och kunskaper igenom de 

utmaningar som hade identifierats genom litteraturstudien. Kunskapsområdena var:  

 VVS 

 EL 

 Arkitektur 

 Brandsäkerhet 

 Byggnadsproduktion 

 Högskolestudenter inom byggnadsteknik och energisystem  

 

Personerna delades in i två grupper där varje grupp innehöll minst en student, en lärare och 

en expert inom områdena arkitektur, el eller VVS. Detta för att blanda olika kunskaper inom 

grupperna och därigenom bidra till mer diskussion om frågeställningarna.  

 

Innan grupparbetet startades i workshopen fick deltagarna ta del av en presentation om 

examensarbetets syfte, arbetsgång och hur studiolägenheter som bostadsform kan utvecklas. 

Presentationen finns bifogad i bilaga A: Presentation för Workshop 1.  

 

Workshopens upplägg var enligt Figur 2, där varje frågeställning delas upp i en 

diskussionsdel och en presentationsdel. Första steget var en gruppdiskussion som utfördes 

för att sedan genom gruppresentation utbyta erfarenheter och där de även kunde ifrågasätta 

varandras slutsatser.  
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Workshoppen bearbetade effektivt huvudområdet med tillhörande frågeställningar. Detta 

resulterade i mycket information och kunskap från olika perspektiv och synvinklar. 

Utmaningen med en workshop var att se till att diskussionen hölls inom ramen av 

frågeställningarna samt att samla in och kategorisera all data. 

  

Tack för oss!  

Frågeställning 5 – 30 minuter 
a. 20 min diskussion b. 10 min presentation för den andra gruppen 

Frågeställning 4 – 30 minuter 
a. 20 min diskussion b. 10 min presentation för den andra gruppen 

Frågeställning 3 – 30 minuter 
a. 20 min diskussion b. 10 min presentation för den andra gruppen 

Frågeställning 2 – 30 minuter 
a. 20 min diskussion b. 10 min presentation för den andra gruppen 

Frågeställning 1 – 30 minuter 
a. 20 min diskussion b. 10 min presentation för den andra gruppen 

Presentation av examensarbetet – historia, syfte och hur workshopen skall gå till 

Figur 2. Workshoppens upplägg 
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2.4 Enkät – Designa ditt eget boende 

Enkätundersökningen ”Designa ditt eget boende” använde slutsatser och frågeställningar 

från litteraturstudien och workshopen för att formulera frågor till allmänheten gällande 

deras boendevanor och önskemål i deras hem.  

För att nå ut och möjliggöra en strukturerad datasortering till en stor variation av 

målgrupper och livssituationer utformades grunden till enkätundersökningen utefter 

följande frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är din årsinkomst? 

3. Vilken typ av bostad bor du i? 

4. Vilken rumsfördelning har du i ditt nuvarande boende? 

5. Hur stort är ditt nuvarande hem? 

6. Vad är ditt nuvarande civiltillstånd? 

7. Hur många vuxna är ni i ert hushåll? 

8. Hur många barn har ni i ert hushåll? 

Genom att låta deltagarna välja olika teoretiska lösningar för sitt boende med följande frågor 

kunde preferenser av acceptansnivåer fastställas. Vad är en person villig att betala mer eller 

mindre för?   

9. Skulle du för att få ditt boende billigare godta något/några av följande alternativ? 

10. Skulle du betala mer för ditt boende om något/några av följande alternativ erbjöds? 

Enkätdeltagarna fick även möjligheten att uttrycka sin egen acceptansnivå kring följande 

frågor:  

11. Finns det något annat i ditt hem som du skulle vilja förändra som du tror skulle 

resultera i att ditt boende blir billigare alternativt dyrare? 

Vad som är högre standard för deltagarna är en intressant frågeställning som kunde 

kombineras med följdfrågor om nöjdhet för att få svar om det fanns kopplingar mellan högre 

standard och nöjdhet. 

12. Hur skulle du beskriva vad som är högre standard i hemmet? 

13. Vad är du mest nöjd med i din bostad? 

14. Vad är du minst nöjd med din bostad? 
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Tendenserna som framkom genom enkätundersökningen kunde formuleras till statistik för 

olika målgrupper och livssituationer, vad olika människor var villiga att avstå ifrån för ett 

billigare boende samt om det fanns en koppling mellan boenden med högre standard och 

människors belåtenhet. Genom att försöka uppnå en jämn fördelning mellan olika 

målgrupper i enkätundersökningen ges en bra representation av verkligheten. 

Det positiva med enkätundersökning via internet var att den var kostnadseffektiv och kunde 

nå ut till en bred mottagargrupp som inte var geografiskt begränsad. Likväl uppsamlingen av 

information från enkätundersökningar skedde automatiskt och blev lättgranskat via 

applikationer som specialiserar sig på området.  

Ett vanligt problem med enkätundersökningar är att det ofta är ett stort personbortfall och 

deltagarens möjlighet att få frågeställningar förklarade är begränsade. På grund av detta 

måste en utförlig förberedelse av enkäten genomföras vilket kan vara tidskrävande.  
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3. RESULTAT- DESIGNA DITT EGET BOENDE  

Examensarbetet är uppdelat i tre delmoment; litteraturstudie, workshop och 

enkätundersökning. 

3.1 Litteraturstudie 

På 1800-talet började den övre medelklassens klassiska borgerliga rumsutformning bli 

alltmer standardiserad, där varje rum hade ett specifikt syfte och funktion. Exempelvis var 

middagsrummet det rum där gästerna togs emot och underhölls. Den delen av bostaden som 

hade högst standard var den representativa delen, salongen och matsalen som hade en 

kombinerad funktion, stundom arbetsplats, ett kontor/affärsrum eller ett rum där gäster 

mottogs. Den privata delen av bostaden var köket och sovrummen som var avskärmade från 

besökare. 

 

Det enkla boendet under denna tidsperiod var för arbetarklassen, som ofta bodde i ett litet 

rum i närheten till sin affär alternativt verkstad. Måltider intogs där det passade och det 

angränsade rummet användes för att vila inför nästa arbetsdag. I den övre medelklassens 

boende utfördes arbetet i hemmet och vid behov fanns det privata rum för vila och 

återhämtning. Det som skiljer är att de mer förmögna hade en högre standard av boende med 

bland annat bättre material och större ytor i hemmet. 

 

Under tidigt 1900-tal utvecklades det arkitektoniska tankesättet, industrialismen tog fart i 

Sverige och arbetarklassen slutade utföra sitt arbete i hemmet. Istället separerades 

arbetsplatsen från hemmet som istället blev en plats för vila och umgänge. Industrialismen 

skapade en förändring i bostadsutveckling då arbetslönerna inte räckte åt ett tillfredställande 

boende och resulterade i att förenklade hem byggdes till arbetarklassen, ett exempel är 

landshövdingshusen. Dessa var trevåningshus med lägenheter på omkring 40m2. 

Utmärkande för landshövdingshusen var att de endast hade ett rum och kök, båda rymligt 

tilltagna. I lägenheterna bodde stora barnfamiljer och köket ansågs vara det naturliga 

samlingsrummet, medan det andra rummet användes som ett finrum.  

 

På 1930-talet presenterades en ny typ av boende i Sverige när socialdemokratiska partiet tog 

över, folkhemmet. Trots den svåra börskrisen 1929 satsade staten på att utveckla och bygga 

funktionellt. Målet för folkhemmet skulle vara ”god, rymlig och bekväm” enligt Nylander. 

Detta blev däremot den raka motsatsen med den upplevda bostadsstandarden i Sverige i 

slutet av 1930-talet med trångboddhet och bristande kvalitet av material i hemmet. 
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Förändringen påbörjades innan andra världskriget och realiserades efter krigsslutet. 

Lägenheterna byggdes större och med nya tekniska lösningar som exempelvis varmvatten 

och tvättstugor. 

 

1965 togs ett beslut rörande bostadsutveckling i Sverige, numera känt som 

Miljonprogrammet. Miljonprogrammet var en kombination av både den klassiska borgerliga 

rumsfördelningen och landshövdingshusen. Programmet hade som mål att bygga en miljon 

lägenheter på 10 år, ett resultat av Sveriges stora bostadsbrist under 40-talet och fram till 60-

talet. Bostadsbristen orsakades av de myndighetskrav som införts gällande ökad 

bostadskvalité som gjorde att produktionstidsmålen av bostäder inte kunde nås. 

Miljonprogrammet möjliggjorde att stora bostadsområden kunde byggas effektivt och snabbt 

för att kompensera bostadsbristen med hjälp av statlig subventionering. (Nylander, 1999) 

 

Under samma tidsperiod startade en annan trend i städer som New York och Los Angeles, 

där boende med små inkomster tog möjligheten att bosätta sig i övergivna kontor - och 

industrilokaler. En direkt effekt av industrialismens nedgång, då stora lokaler frigjordes och 

kunde användas som boende. Nackdelen med dessa utrymmen var att de saknade 

bekvämligheter som rinnande vatten och värme, dock så vägdes detta upp med låga hyror 

från fastighetsägaren. Dessa lokaler kom sedan att utvecklas till något speciellt som Zukin 

(1982) beskriver: 

 

”Although loft living seems to reject suburbia and all it represents, living lofts have some of the same 

spatial values as a typical suburban home, particularly a preference for lots of air, light and open 

space.” 

 

Fenomenet blev populärt i större städer med gamla tomma industrier. Efterfrågan var stor 

bland konstnärer och artister, dels för den stora ytan att arbeta på men också möjligheten att 

vara nära sitt arbete. Att de forna industrilokalerna var slitna och hade synliga installationer 

gav bostaden karaktär, byggnaden hade en historia att berätta. Dessa studio- och loftboenden 

utvecklades med tiden genom renovering för att klara den konstant uppdaterande 

byggnadsstandarden. Smutsigt betonggolv kom att bli träparketter och rinnande vatten 

installerades. Däremot kvarstod delar av vägginteriören med äldre tegel som ett kvarstående 

kulturminne av byggnadens historik.  

 

För att underlätta framtidens byggande publicerades år 1970 ”God Bostad” av 

Bostadsstyrelsens tekniska byrå. Några av målen med denna publikation var att försöka 

realisera följande områden för framtidens bostäder: 
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 Fler hushållstyper 

 Bättre hushållning 

 Anpassbara bostäder 

 

Själva rumsutformningen under denna tillväxtsperiod byggdes kring ”God Bostad”-

konceptet. Effektivt, anpassningsbart och billigt som gick hand i hand med riksdagsbeslutet 

1965 att bygga bostäder för en miljon människor. Miljonprogrammet avstannade i början av 

70-talet då oljekrisen och lågkonjunktur drabbade Sverige. De följande åren valde fler 

människor att bo i småhus alternativt villor än i lägenheter, vilket förbluffade arkitekterna till 

miljonprogrammet som försökt nå upp till målen i ”God Bostad”. Ett av skälen kan vara som 

Erfan (2009) beskriver gällande bostäder i miljonprogrammet belägna i områdena Bergsjön, 

Hjällbo, Hammarkullen, och Gårdsten ”Valet av betong som byggnadsmaterial, estetiska brister 

och storskalig bebyggelse ofta nämns som karaktäristiska drag som gjorde dessa områden 

oattraktiva” 

Missnöjet med miljonprogrammet sporrade till utveckling kring bostäder, hur trivsel 

kombinerat med kvalitet skulle locka människor till boenden. Allt fler arkitekter gick ifrån 

den klassiska borgerliga rumsindelningen i fördel till flexibla lösningar, att ge de boende 

möjligheterna att kunna placera önskade rum och möbler efter egna preferenser.  

På grund av lågkonjunkturen togs samtidigt influenser från utlandet som val av 

planlösningsdesign genom att kombinera kök och vardagsrum till en så kallad öppen lösning. 

Detta besparade väggmaterial och produktionstimmar vilket gjorde lägenheterna billigare att 

bygga. Dock rådde det skilda meningar kring varför arkitekter valde denna lösning, som 

Nylander (1999) beskriver ”Kritiker hävdade att den öppna lösningen enbart var ett sätt spara 

lägenhetsyta. Förespråkarna hävdade att den öppna förbindelsen underlättade samvaron i familjen 

och att det stora rummet erbjöd estetiska kvaliteter.” 

Denna typ av boende hade funnits utomlands i flera år i städer som New York och Los 

Angeles. Bostadsformen bestod av studio- och loftlägenheter vilka framstod som lyckade, de 

gamla industrilokaler som blev hushåll med stora öppna ytor. Denna typ av boendeform blev 

attraktivt och resulterade i att nybyggnationer inspirerades av studiolägenheter; höga tak, 

stora öppna volymer och få rumsindelningar.  Nybyggarna valde dock att ta bort det rustika; 

att dela upp lägenheten i fler rum och gömma tegel samt installationer, vilket resulterade i att 

nybyggnationerna tappade karaktär.  

 

På 90-talet kom nybyggandet i Sverige att ändras då den statliga subventioneringen av 

bostadsbyggande gradvis togs bort (SFS 1992:986). Nybyggnationer med bostadsbidrag hade 

underlättat byggandet och nu blev företagen tvungna att utveckla bostäder med ett nytt mål: 

att vara konkurrenskraftiga. Genom att privatisera bostadsbyggandet resulterades det i 
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högkvalitativa lägenheter med varierande storlekar, utformningar och rumsfördelningar. 

Marknadsvärdet för lägenheterna anpassades till kvalitén av lägenheten, dess placering i 

samhället och dess rumsorganisering. 

 

Bostadsutveckling har skett i alla tider och bostadsbeståndet ökade mellan åren 1990 och 

2007 från ca 4 miljoner lägenheter till ca 4,5 miljoner lägenheter. Det vill säga att antalet 

lägenheter ökade med 10,5 procent samtidigt som befolkningen ökade med cirka 7 procent 

enligt ”Så bor vi i Sverige”.(Boverket, 2012) Enligt ”Hushållets boendeekonomi år 2009 med 

prognos för 2012”, fanns det år 2009, 4,6 miljoner hushåll i Sverige, varav 44 % var 

hyresrätter och där den genomsnittliga hyresrätten har en boyta på 69 m2 uppdelat på tre 

rum och kök.  Samma rapport tar upp att den enskilt största konsumtionsutgiften för svenska 

hushåll är boendeutgiften och en hyresrätt kostar i genomsnitt 29 % av hushållets disponibla 

inkomster. (Boverket, 2009) 

 

År 2004 var enligt den statistiska centralbyrån genomsnittspriset per kvadratmeter för en 

hyreslägenhet i en storstad 978 kr/m2 per år vilket genererar en månadskostnad på 5 564 kr 

för en bostad på 69 m2. Enligt hemsidan Ekonomifaktas inflationsberäkningsverktyg skulle 

hyresnivån år 2011 vara 1 091kr/m2 per år kontra statistiska centralbyråns medelvärde där 

hyresnivåerna år 2011 var 1 200 kr/m2 per år. Detta innebär att ytterligare höjningar har 

gjorts på kvadratmeter priset och en bostad på 69 m2 ger en månadskostnad på 6 900 kr. 

Enligt statistiska centralbyrån har produktionskostnaden per/m2 för en nybyggnation ökat 

under 2001-2011. Från år 2001 då nyproduktionskostnaden var 21 921 kr/m2 till att år 2011 

ha ökat till 34 524 kr/m2 netto, vilket ger en prisökning med 57,5 % från 2001 till 2011.  

 

Genom Nylanders och Erikssons pilotstudie (1999) har 20 olika planlösningar och hushåll 

studerats med ambitionen att intervjua olika familjer om dess lägenhetstyper och hur de har 

använts. Fokusen ligger på hyresrätter och det geografiska området Göteborg där konkreta 

exempel och åsikter lyfts fram om vad de boende tycker om de olika rummen och 

rumssambanden i boendet. Följande rubriker är viktiga faktorer för trivsel i sin bostad: 

 Trångboddhet 

 Rumsorganisationer 

 Rummen 

 Material och detaljer i bostaden 

 Utomhusmiljön och grannsamverkan  
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Under de senaste 20 åren har trångboddheten varit konstant kring 15 % i åldern 16-84 år 

enligt Var finns rum för våra barn. (Boverket, 2006)Vilket betyder att ca 700 000 hushåll är 

trångbodda, varav 240 000 är barnfamiljer. Knappt hälften av de trångbodda barnfamiljerna 

har tre eller fler barn och ca en halv miljon barn lever i familjer som saknar möjligheten att 

ge varje barn ett eget rum. Trångboddhet mäts enligt rum/peson men också möjligheten att 

kunna avskilja delar av bostaden. Norm 3 beskriver trångboddhet såhär:  

”Norm 3 innebär således att hushållen skall anses vara trångbodda i de fall då inte varje barn eller 

ensamstående vuxen kan disponera ett eget rum. Kök och ett rum oräknade”  

(SOU 1984:36 s 277) 

 

Detta ger fysikaliska och psykiska konsekvenser, forskning har visat enligt boverkets rapport 

att trångboddhet genererar en stressfaktor som är påfrestande för både vuxna och barn, En 

direkt effekt av detta är sämre prestationsförmåga i skolan då de lever i stressiga miljöer och 

avsaknad för lugn och avskildhet där de kan exempelvis utöva läxläsning eller koppla av.  

 

Trångboddheten är också direkt kopplad till dålig ekonomi, detta betyder att bostadsbidraget 

är en viktig del för ekonomin hos trångbodda familjer. Då de flesta större bostäder finns i 

egnahem som inte genererar bostadsbidrag blir det svårt för familjerna att ta sig ur 

trångboddheten.  

 

Trångboddhet ger också praktiska bekymmer: Stora hushåll där fler människor bor och 

verkar ställer högre krav på förvaring då fler hushållsartiklar, sängkläder, kläder, ytterkläder 

etc. måste få plats.  

 

De flesta lägenheterna från 1960-, 70, och 80-talet är utformade efter en viss familjetyp med 

funktionsstyrda rum; vardagsrum, föräldrasovrum, och barnsovrum i olika storlekar. 

Lägenheterna får organisatoriska problem för de nya kärnfamiljerna som uppstår idag, om 

föräldern/kompisarna vill dela/skaffa inneboende i en lägenhet blir det svårt att rättvist 

fördela rummen. Trångboddhet uppstår eller att den ena får nöja sig med ett mindre rum än 

den andre. Ett förslag är att ha tre likvärdiga rum. Generella rum är viktiga för bostadens 

tillgänglighet och användbarhet. (Eriksson & Nylander, 2009) 

 

I lägenhet 5, 9, 15 som kan ses i Figurerna 3-5 kan den differentierade bostaden ses mycket 

tydligt, med de olika storlekarna på rummen utformade efter specifika funktioner. Dessa 

lägenheter är planerade efter en ”typisk” svensk familjesituation som normalt består av 

föräldrar med två till tre barn.  
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Att skapa en struktur som tar hänsyn till flexibilitet och generalitet är en viktig del av de 

framtidens planlösningar. Planlösningen ska genomsyras av en tydlig idé gällande bostadens 

utformning från att den används som delzoner eller som helhet. (Salazar, 1999) 

 

Ett exempel på detta är lägenhet nummer 3 som 

ses i Figur 6, där de tre sovrummen har area och 

form som gör att de kan växla i användning. De 

skulle kunna vara arbetsrum, sovrum, 

uthyrningsrum eller rum att slappna av i. Varje 

rum är även tillräckligt stort för att fungera som 

ett fullvärdigt rum, som förutom sängplats även 

inrymmer plats för umgänge och arbete om det 

är nödvändigt. Även det stora vardagsrummet är 

tillräckligt stort för att delas upp ifall ett extra 

sovrum behövs.  

 

En annan planlösning som uppvisar generalitet är lägenhet nummer 11 som ses i Figur 7, där 

har installationerna samlats i huskroppens mitt vilket gör det möjligt för de boende att välja 

om köket skall vara in mot gården eller ut mot 

gatusidan. Detta ger ett mervärde för den boende.  

 

Funktionalismens bostad hade planerade rum med 

olika funktion, genom att skapa fler generella rum kan 

bostadens funktion bli mer flexibel och resultera i en 

högre boendekvalitet. Där den boende bestämmer vad 

Figur 3. 

Funktionsplanlösning 

Figur 4. Typisk 

familjesituation 

Figur 5. Olika storlekar på rummen 

Figur 6. Planlösning med generella rum 

Figur 7. Installationer i huskroppens mitt. 
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som skall hända i varje rum och inte en myndighet, arkitekt eller en byggare. (Eriksson & 

Nylander, 2009), Möjligheten att möta alla nya familjekonstellationer är viktigt för 

framtidens bostad. De rum som uppförs i en bostad måste vara flexibla till sin användning, 

möjliggöra arbete och kunna utnyttjas till olika ändamål. (Salazar, 1999) 

 

Hallens kommunikativa roll har under 2000-talet förändrats. I hus från 1950-, 60-, 70-talen 

står de flesta rum i förbindelse med hallen, idag har vardagsrummet tagit över som 

knutpunkt i lägenheten och står ofta i förbindelse med samtliga rum.  

 

En fråga som ställs ofta är ”Vad är det för storlek vi ska ha på våra rum?”. Det har varit 

kvalitativt att skapa bostäder med så liten yta som möjligt vilket resulterar i mindre 

kostsamma produktioner, dock inte förrän över en 50-års period ger detta marginella 

besparingar. Idag behövs det även plats för den dyra barnvagnen i hallen och eventuellt 

cykeln. Med få undantag upplever de boende brist på plats gällande förvaringsmöjligheter, 

detta är något som bör beaktas speciellt då hushållet skall bebos av mer än en person. 

(Eriksson & Nylander, 2009) 

 

De material som är mest utsatta för slitage är de som nämns i de olika intervjuerna. I fokus 

står badrum och kökssnickerier, ett hållbart bostadsbyggande lönar sig då det är hållbart. 

Fina parkettgolv, platsbyggda kök och förvaring håller bättre.  

 

Enligt undersökningen hade lägenheterna byggda under 1980-talet sämst kvalitet. Trasiga 

dörrar, lister med synlig spik, skavanker, slitna plastmattor m.m. De hyreslägenheterna som 

var byggda under 1970-talet och de bostadsrättslägenheter som påträffades i studien byggda 

under 1990- och 2000-talet hade betydligt högre kvalitet med fina trägolv, påkostade kök och 

garderober. Werne (2003) beskriver hur materialupplevelsen bör vara:  

”Det handlar om att respektera och på rätt sätt förvalta vår känsla för material och materialens 

materialitet, på ett sådant sätt att vi tillgodoser de kvalitativa förväntningarna vi har…”  

 

En viktig faktor för de boende är att ha en trevlig, trygg och trivsam miljö. Särskilt uttalat var 

det för de familjerna med barn men även för ensamhushåll och par utan barn. En uppskattad 

form på utomhusmiljön var innergårdar som var helt inbyggda eller halvt inbyggda.  En 

trygghet skapades för de barnfamiljer som intervjuats och utelek för barnen i kombination 

med spontana mötesplatser till grannar gav nära relationer.  

 

De trapphus som inte har kontakt med innergården ses som en negativ aspekt, detta gör att 

de boende känner sig mer isolerade och det blev svårare att spontant delta i gårdslivet.  
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Att ha grannkontakt är inte en självklar del av boendekvaliteten, men de personer som 

intervjuades som hade en god kontakt med sin granne uppgav att detta var en positiv aspekt. 

Att skapa en gemenskap i boendet är viktigt enligt Olsson (2007), där det är många boenden 

som saknar ”det lilla grannskapet” som är ett begrepp för helheten eller sammanhanget som 

finns kring bostaden och utgörs av fysisk miljö men även funktionsmiljöer som exempelvis 

tvättstuga eller förråd närmast bostaden.  

 

De boende har behov av korta kontakter eller så kallade ”Weak ties”.”Weak ties” är viktigt för 

att bygga broar mellan olika sociala grupper och sociala system. (Granovetter, 1973) Att 

kopplingarna förmedlar information är viktigt för att kunna påverka vårt civilsamhälle, det är 

sådana enkla möten som de intervjuade eftersträvar.   

 

Vid en boendes första besök i en lägenhet ska hen få en känsla om boendet är bra utformat. 

Detta har att göra med vissa kriterier som den boende väldigt sällan själva kan beskriva. 

Följande områden påverkar huruvida besökaren och de boende uppfattar sitt hem, samt hur 

de integrerar med varandra. (Nylander, 1999) 

 

 Axialitet – Syftar till hur linjer kan dras i en planlösning som passager och korridorer. 

En god bostad har en ordning, ett flöde hur rummet kopplas samman. En tydlig 

axialitet vittnar om att lägenhetens passager har det flödet. Flera rum kopplade till 

samma passage ger ett gott intryck speciellt när rumsanslutningarna har en symmetri. 

Därtill påverkar längden på passagen och passagens startpunkt och mål om de 

boende uppskattar bostaden och ger en vision av djup och volym i hemmet. Genom 

att koppla samman en passages startpunkt till ett viktigt rum eller del av bostaden får 

bostaden att lättolkat flöde, ”dit ska jag bege mig”.  
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 Ljus – Hur ljusinsläppet är placerat, utformat och hur lampinstallationen är placerad. 

Ett stort naturligt ljusinsläpp öppnar upp boendet och får det att verka större och 

kopplat till naturen medan ett mörkt boende upplevs trångt och osäkert. Genom att 

placera en ljusöppning i slutändan av en passage uppfattas axialiteten som längre och 

ger därmed ett ökat djup till hemmet. 

 

 Material och detaljer – Det som ofta nämns i fallstudier av Nylander är hur materialet 

och detaljerna i hemmen påverkar hur väl de boende trivs. Graden av kvalitet i 

detaljer varierar beroende på anspråksnivån hos de boende dock önskas 

genomgående naturliga material som har behandlats av hantverkare. Detta ökar de 

boendes känsla av att någon har lagt ned tid och arbete på hemmet och gör att de 

boende hemmastadgar sig lättare och känner sig bekväma. 

 

 Omslutenhet – Att ett rum är omslutet är en faktor som påverkar hur bekväma de 

boende känner sig i hemmet, hur öppen eller sluten rumsdesignen är.  Människans 

privathet har bestått genom tiden och önskan att kunna stänga om sig och bara vara 

med sig själv anses idag som en självklarhet, det här är mitt område och endast mitt. 

Några saker som påverkar hur privat och säkert ett rum känns är:  

 

◦ Antalet öppningar i form av till exempel dörrar och fönster i ett rum påverkar hur 

privat rummet upplevs, ju fler desto mer öppet. Vilket inte alltid är önskvärt vid 

rum som sovrum där känslan av säkerhet och trygghet ska infinnas.  

◦ Hur massiva materialen är i väggar, golv och tak. Ett exempel på hur en vägg 

känns massiv är vid fönsteröppningar som tydliggör väggens tjocklek med en djup 

fönsterkarm i natursten. 

◦ Tydligt markerade hörn i väggar framhäver rummet som en helhet. Om inte alla 

hörn ses från rummets mitt kan rummets upplevas som osäkert då något okänt 

kan vara i rummet som inte är synligt för den boende. 

 

 Rumsfigurer – Rummets storlek och form påverkar hur boende och besökare möts av 

hemmet. Därtill hör inredningen i direkt proportion till volymen i rummet. 

Dimensioneras inredningen till att vara sparsam eller mindre till skala så förstärks 

känslan av volym och luft i rummet.  
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 Rumsorganisering – I många fall finns det ett gränsrum i dagens hushåll, dessa syftar 

till att binda samman utsidan med insidan av lägenheten. Ett exempel på detta är ett 

rum som har en stor andel fönster för att locka utsidan in i boendet som ger en 

attraktion till rummet. Inte endast tillkommer mer ljus och volym till detta rum utan 

även möjligheten att kunna vara inomhus och se vad som händer ute. Detta gränsrum 

brukar generellt anses som det yttre rummet i hushållet då mycket insyn också sker 

där. Det inre rummet är de boendes privata del, sovrum och WC där boende helst vill 

vara ostörda. 

 

 Rörelse – Som nämndes ovan i Rumsorganisering påverkas boende och besökare av 

storleken av ett rum.  En persons rörelse genom ett stort rum sker långsammare då 

fler intryck finns att ta in och i ett mindre rum färdas personen oftast snabbare 

igenom. 
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3.2 Workshop – Designa ditt eget boende 

Genom workshopen undersöktes utmaningar med studiolägenheter och skulle generera 

snabba och tillförlitliga svar. Genom att samla spetskompetens kunde svar fås på de 

frågeställningar som togs fram med hjälp av litteraturstudien.  

 

Förberedelsen till workshopen var litteraturstudien, där identifierades problemområden som 

var betydelsefulla inom nyproduktioner av bostäder. Detta resulterade i följande 

frågeställningar:  

1. Genom bostadsformen studiolägenhet skall generalitet och flexibilitet skapas, vilka 

begränsningar och utmaningar finns det gällande brand, ljud, ventilation och så 

vidare? 

2. Hur mycket teknisk bekvämlighet behövs? Kan högre standard skalas bort och ändå 

uppnå anspråksnivån? Begränsa antalet inbyggnationer, eluttag och så vidare? 

3. Enligt planlösning två kommer badrum och kök vara sammanbundna genom ett 

installationsschakt. Frågan är om installationsschaktet kan uppföras igenom hela 

huset. Går detta med de gällande krav som ställs? 

4. Genom bostadsformen studiolägenhet skapas problem med ljud på grund av den 

öppna planlösningen. Hur motverkar vi bullriga boenden? 

5. Ska man ha styrd eller fri flexibilitet? 

 

Frågeställning 1: Genom bostadsformen studiolägenhet skall generalitet och 

flexibilitet skapas, vilka begränsningar och utmaningar finns det gällande 

brand, ljud, ventilation och så vidare? 

Ventilation: Om en flexibel och generell rumsindelning ska fungera måste ventilationen 

kunna anpassas till olika delar i hemmet. Kraven som ställs enligt BBR är att tilluftsflöden 

skall finnas i utrymmen som personer vistas i under längre tid.  

Tre lösningsförslag presenterades: 

 Genom att producera ihåliga golvsocklar som är kopplade till VVS-anslutningar kan 

tilluften spridas till hela lägenheten och inte enbart där tilluftsdon är placerade.  

 Ge den boende möjligheten att koppla in egna tilluftsdon efter behov.  

 Att använda sig av termiskt undertryck där luft sugs in genom ventiler kring fönster.  

 

  



 

22 

 

Uppvärmning: Båda grupperna ville att uppvärmning av bostäder ska ske via personvärme 

vilket gör de boende oberoende av externa värmekällor. Om ett nollenergihus ska skapas 

skall hänsyn tas till byggnadstekniska val, exempelvis vilket fasadmaterial som väljs, 

fönsterstorlek, väggtjockleken etcetera. 

 

Installationer: En av studiolägenhetens stora utmaningar är elektrisk flexibilitet, att 

installationer ska kunna kopplas från tak, golv och väggar. Genom att samla all 

kabeldragning till en av dessa plan bör kostnadsbesparingar göras, förslagsvis att ha el 

dragen i tak eller golv vilket ger ett tillägg på några centimeter och byggnadens volym 

påverkas minimalt. Ett annat alternativ är att använda sig av trådlösa strömbrytare, vilket 

skulle generera mindre kabeldragning kontra högre enhetskostnader per strömbrytare.  

 

Att ha synliga installationer som ventilationstrummor och utanpåliggande kablar påverkar 

inte brandsäkerheten och blir lättare att underhålla vid behov. Däremot måste dragna 

installationer i material ha fasta knutpunkter för underhåll och vidarekoppling. 

Kabeldragningen av el kan även göras flexibel genom att dela utrymme med 

tilluftsgolvsockeln vilket genererar en flexibilitet vid anslutningar av nya innerväggar eller 

förflyttning av eluttag.  

 

Brandsäkerhet: Gällande brandsäkerheten finns det inga negativa aspekter till 

bostadsformen, varje lägenhet är en brandcell. Att ha undertak i en lägenhet påverkar inte 

brandsäkerheten då undertaken är för tunna för att skydda ovanliggande material i fall av 

brand. En brand i en lägenhet utan undertak bör inte ha någon påverkan på 

ventilationskanalerna då de har isolering kring dem för att hindra spridning till andra 

brandceller.  

 

Produktion: Produktionsmässigt är det en fördel att samla flera delmoment för att bespara 

både tid och resurser, att knyta samman produktionen underlättar organisatoriskt och 

reducerar misstag. Att även jobba med prefabricerade element skulle öka effektiviteten 

avsevärt, allt ifrån prefabricerade väggar och badrum till att utveckla så att hela 

installationsschaktet är prefabricerat och redo att monteras in.  

 

Köket och badrummet bör vara låst i planlösningen, dessa komponenter är svåra att vara 

flexibla med då WC och kök har speciella inredningar och anslutningar.  
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Frågeställning 2: Hur mycket teknisk bekvämlighet behövs? Kan högre standard 

skalas bort och ändå uppnå anspråksnivån? Begränsa antalet inbyggnationer, 

eluttag och så vidare? 

Inomhusklimat: Ur ett inomhusklimatperspektiv är möjligheten att själv kunna justera 

temperaturen en form av högre standard. En fixerad temperatur för hela byggnaden skulle 

reducera kostnaderna för installationer och drift.  Skalet och stommen kan värmas upp till en 

specifik temperatur och hållas där, detta gör att även antalet temperaturgivare minskas. 

Skulle lägenhetstemperaturen understiga den givna temperaturgivaren, exempelvis vid öppet 

fönster, värmer stommen upp lägenheten. Genom att använda rätt klädval kan personer 

själva påverka upplevelsen av innetemperaturen.   

 

Eluttag: Att reducera antalet eluttag bedöms vara en mindre kostnadsbesparing samtidigt 

ger mängden eluttag en uppfattning av högre standard. Studiolägenheter gör att möjligheten 

till fler eluttag minskas, då tillbyggnadsväggarna saknar eluttag.  Däremot kan en ökad 

flexibilitet uppnås genom att kontorsmiljöns elpelare används.  

 

Inbyggnationer: Inbyggnation av ventilation och kabeldragningar var något som inte 

ansågs vara en stor kostnadsbesparing. Dock ger synliga installationer en känsla av större 

rumsvolym vilket ofta är eftertraktat. Genom dagens teknik kan lösningar inom tele, data och 

tv göras trådlösa, vilket resulterar i att arbetsmomenten och kostnader för installationer 

minskas. 

 

Materialval: Valet av material i ett hem är en arkitektonisk aspekt. Vad är det som styr 

materialvalet på golv, väggar och tak? Varför anses parkett vara en form av högre standard? 

Att ha kakel i badrum och kök? Det finns material med liknande funktioner och med en 

mindre produktionsmomentskostnad. Det avskalade bör prioriteras för att flexibiliteten ska 

gynnas, det vill säga enkla material som har en lång livslängd. Det avskalade främjar även 

energibesparing då det blir färre materialskikt som absorberar värme.  

 

Grundläggande standard: Bostadsformen studiolägenheter eftersträvar att skapa ett 

billigt boende, där en grundläggande standard är satt. Om hyresgästens anspråksnivå är 

högre kan standarden av lägenheten höjas genom tillval med en motsvarande hyreshöjning, 

exempelvis att lägga in parkettgolv. Detta ger en valfrihet för boende som kan sätta sin egen 

prägel på sitt hem.  
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Frågeställning 3: Enligt idéförslag på en framtida fastighet kommer badrum och 

kök vara sammanbundna genom ett installationsschakt. Frågan är om 

installationsschaktet kan uppföras igenom hela huset. Går detta och med de 

gällande krav som ställs? 

Ett gemensamt installationsschakt bör eftersträvas, detta gör att installationer samlas på 

samma plats. Ett gemensamt schakt har fyra stora utmaningsområden: Ventilation, el, vatten 

och brand. 

 

1. Den första utmaningen är ventilationstrummornas placering och utformning. 

Ventilationen bör placeras centralt i byggnaden, detta för att förkorta extra vidarekopplingar 

till slutmålet från schaktet. Ventilationens kapacitet måste anpassas efter avståndet mellan 

ventilationsrum och lägenhet, en lång ventilationstrumma kräver mer energi och tryck för att 

få rätt tilluftsflöde till varje lägenhet som också kan skapa en störande ljudkälla. 

Utformningen av ventilationstrumman bör dimensioneras noggrant; då större dimensioner 

kräver mer energi att transportera luften dock med mindre buller kontra mindre dimensioner 

som använder mindre energi fast orsakar mer buller.  

 

2. Den andra utmaningen är indelningen av mätartavlor för den individuella lägenhetens 

elförbrukning. Vart ska tavlorna placeras för att kunna vara tillgängliga för elektriker och 

mätaravläsare?  

 En lösning är att istället för att ha individuell elmätning sker detta kollektivt för hela 

byggnaden, att elförbrukningen fördelas jämt på de boende.   

 Trådlösa individuella givare placeras i varje lägenhet som är kopplad till en central 

mätartavla, dock bör åtkomst säkras till givarna för framtida underhåll.  

 

I installationsschaktet bör de elektriska installationerna placeras enligt den blåa rutan i Figur 

8, detta för att underlätta underhållsarbeten och möjligheten att placera proppskåpet 

lättillgängligt för den boende.  
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Figur 8: Idéförslag på en framtida fastighet inom Västerås ritad av Arkitektbyrån Kjellander + 

Sjöberg med blå markör för elsektionen samt grön markör för vattensektionen i 

installationsschaktet. 

 
3. Den tredje utmaningen med att ha ett schakt är det utrymmet som krävs för tappvatten 

som ska anslutas till de olika våningsplanen. Ett höghus kräver specifika tryck för att få 

vatten till olika höjder. Generellt finns två versioner: 

1. Ett rör som har självtryck som når en viss höjd. 

2. Ett rör som har en stegförtryckare ansluten som pressar upp vattnet till en högre 

höjd.  

Utrymmet i schaktet måste anpassas för antalet rör som måste finnas för att få rätt tryck till 

varje våningsplan i byggnaden. 

 

Samma utmaning gäller avloppsvatten från lägenheter. I dagens byggnader används ett 

virvelformat rörsystem för att undvika att avloppsvattnet från lägenheter färdas nedåt i 

alltför hög hastighet. Virvelsystemet bryter hastigheten och saktar ner vattnet som annars 

skulle förstöra rören. Byggnader med många våningar bör ha ett virvelformat avloppssystem 

och installationsschaktet måste dimensioneras efter storleken av ett sådant.  

 

4. Den fjärde utmaningen med gemensamma installationsschakt är att anslutningarna till 

schaktet mellan brandcellsgränserna måste vara noga utformade, då brandspridning via 

gasläckage inte ska kunna ske. Förslagsvis kan idéförslagsplanlösningens brandsäkerhet 

säkras genom hur installationsschakten delas in, två stora eller fyra små. Tumregeln är att 

fler brandceller ger ett bättre skydd.  
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Dimensioneringen av schaktet måste göras så att underhåll är genomförbart i enlighet med 

arbetsmiljölagens policy om tillgänglighet och utrymme. Prefabricering av 

installationsschakten skulle minska mängden arbetsmoment av efterarbeten då många av 

byggnadens tekniska parter finns däri. Förslagsvis skulle schaktet portioneras och utformas i 

våningar och lyftas på plats under produktionen samt kopplas samman med följande 

schaktdelar utan problem. 

 

Frågeställning 4: Genom bostadsformen studiolägenhet skapas problem med 

ljud på grund av den öppna planlösningen. Hur motverkar vi bullriga boenden? 

Fokus måste ligga på ytor som inte påverkar bostadens flexibilitet, att dessa ytor beläggs med 

någon form av ljudfällor:  

 Perforering eller mjukare material som kan absorbera ljudet.  

 Att ytorna behandlas med någon form av puts som vinklar ljudet.  

 

Ytor som lätt glöms bort när det gäller ljudabsorption är fönsternischer, radiatorer och kök, 

de brukar vara släta och behandlade för stil och funktion dock inte ur 

ljudabsorptionssynpunkt. Innertaket i hemmet kan även beläggas med akustikputs då puts är 

lätt att applicera ur arbetsmomentssynpunkt och påverkar inte till stor del hur ytskiktet ser 

ut. Däremot kan putsen inte användas på väggar på grund av dess mjukhet och risken för 

slitage skulle reducera materialets livslängd betydligt. Däremot om rumshöjden är väl 

tilltagen så kan övre delen av väggen betäckas med akustikputs där slitage är minimalt. 

 

Frågeställning 5: Ska man ha styrd eller fri flexibilitet? 
Målet är att skapa ett flexibelt och billigt boende som passar alla. Att ha bostaden som en 

skokartong där möjligheten finns att lägga till väggar, ytmateriel och andra tillval efter ens 

egen smak och behov är önskvärt. Utmaningen med denna bostadsform blir att 

byggnadstekniskt upprätta byggnaden utan att utöka produktionskostnaden.  

 

Det finns fördelar och nackdelar med både fri och styrd flexibilitet: 

Styrd (förbestämda alternativ till bostadens rumsindelning): 

 Fördelar: Förutbestämda rumsindelningar kan ges säljande argument och de boende 

behöver inte engagera sig alltför djupt i utformningen av sina hem. Större möjligheter 

till prefabricering av vägg-, dörr- och ytmaterial till bostaden.  

 Nackdelar: De förutbestämda rumsindelningarna kanske inte passar alla målgrupper 

och livssituationer då alternativen blir begränsade. 
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Fri (helt fri placering av väggar): 

 Fördelar: Möjliggör att alla målgrupper kan bestämma precis hur de vill ha sitt 

boende. 

 Nackdelar: Eftersom de boende inte själva kan/får sätta upp väggar överallt och dra el 

till dessa måste yrkeskunnig personal anpassa och bygga om varje bostad separat, 

vilket kostar därefter. 

 

Om alternativet fanns att ha flexibla väggar som kunde flyttas av de boende själva utan någon 

yrkeskunnig personal behövdes, hur skulle det göras då? Ett alternativ som togs upp var att i 

de prefabricerade bjälklagen på innertaksidan ha stålskenor i ett välgenomtänkt mönster som 

ger väggarna flexibilitet att kunna flyttas efter behag.  

 
Ett annat alternativ är att ha prefabricerade väggar som kan sättas var som helst, det finns 

redan idag lösningar för detta och används i kontorsmiljöer. Om de boende flyttar kan dessa 

väggar och dörrar säljas vidare till nästkommande boende, alternativt att byggnaden äger 

dessa väggar och att de kan ses som ett tillval till bostaden. Mot en mindre summa kan du få 

tillgång till väggar och dörrar att placera vart du vill. Annars kan väggarna demonteras enkelt 

och läggs i förvaring tills nästa boende vill ha väggar och dörrar. På så sätt minskas även den 

negativa miljöeffekten genom att återanvända material. Mer om flexibla vägglösningar i 

Bilaga B: Diskussion kring lagar och krav. 
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3.3 Enkät – Designa ditt eget boende  

Enkätundersökningen är det tredje steget i undersökningen och syftar till att verifiera de 

resultat som genererats av föregående moment. I resultatet kommer en summering ske av de 

viktigaste resultaten, hela enkäten hittas i Bilaga C: Resultat av enkätundersökning. 

 

Enkätundersökningens innehåll bygger på resultaten från workshopen och litteraturstudien, 

de idéer och slutsatser som drogs genom dem. Enkäten har blandat flervalsfrågor och öppna 

svar för att kunna ge den svarande möjligheten att uttrycka sin åsikt och enkäten hade 213 

svarande.  

 

 

 

 

I diagrammet åldersgrupper i Figur 9 kan åldersfördelningen ses i procent och en god 

fördelning över åldrarna har uppnåtts. För att se att både låginkomsttagare och 

höginkomsttagare är representerade har en indelning gjorts och kan utläsas i Figur 10, där 30 

% antas vara låginkomsttagare såsom studenter eller arbetslösa och resterande 70 % har en 

inkomst genom arbete. 

 
  

Figur 9. Respondenternas 

åldersgrupper angivna i procent. 

Figur 10. Respondenternas 

årsinkomst. 
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För att tillgodose en god spridning mellan olika boendesituationer har resultatet av 

respondenternas bostadstyper redovisas i Figur 11.  

 

 
I Figur 12 och Figur 13 sammanställs resultatet av flervalsfrågorna. 

 

Figur 12. Respondenternas svar på flervalsfrågor gällande billigare boenden. 

 

Figur 11. Respondenternas boendesituation. 
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Figur 13. Respondenternas svar på flervalsfrågor gällande dyrare boenden.  

Den statistiska informationen från Figur 12 och Figur 13 visar att desto äldre en människa 

blir desto mindre villig är hen att kompromissa. Prioriteringarna i ett hem ligger på det som 

ses och känns vid första ögonkastet, de valda ytskikten och att kunna styra inneklimatet. 

 



 

31 

 

För att få ett billigare boende ansåg respondenterna att den tekniska standarden bör 

förändras och en energieffektivisering genomföras, exempelvis fönster med bra U-värden, 

välisolerade byggnader mot ljud och kyla samt energisnåla vitvaror. 

 

De boende skulle kunna betala mer för att ha tillgång till balkong, ett bra läge med nära 

anknytning till lokaltrafik och att ha ett ljudisolerat hem. Vilket också ansågs som högre 

standard, dock så omnämndes även ytskikt med kvalitet, stor volym i kök och badrum med 

tillhörande hög teknisk standard i form av diskmaskin, stor kyl/frys och stora 

förvaringsmöjligheter.  

 

När vi frågade de boende om vad de var minst kontra mest nöjda med i sitt boende var 

det ofta ”en genomtänkt planlösning” som betonades positivt men också generös takhöjd, 

fina ytskikt som färgsätts och renoveras efter eget tycke.  Missnöjet med det egna boendet 

ligger ofta i trånga kök, slitna ytskikt med hål och sättningar, att inte ha balkong samt den 

dåliga ljudisoleringen och förvaringsmöjligheten.  
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4. DISKUSSION 

Genom litteraturstudien söktes information kring utformning, identifiering av 

acceptansnivåer kring olika boendesituationer, likheter gällande önskemål på bostaden 

identifierades oberoende på bostadsstorlek och bostadsinvånare. Att när en byggnad uppförs 

ska inte bara målgruppen identifieras utan bostadsbyggandet ska ses ur ett 

förändringsperspektiv, det vill säga att relationer och livssituationer förändras. Ur 

litteraturstudien kan en slutsats summeras, en generell standard, där det enkla boendet kan 

identifieras. Om dessa krav och outtalade önskemål tas med i planeringsarbetet av 

nybyggnationer bör de inte generera en markant merkostnad men däremot resultera i 

attraktivare hem.  

 

Generella rum, det vill säga lika stora vistelserum, ska eftersträvas vid utformning av en 

bostad kontra de funktionsstyrda rummen som finns idag. Att ge den boende valmöjligheten 

att själv kunna styra över rummets innehåll; sovrum, affärsverksamhet, uthyrningsrum eller 

arbetsrum. En attraktiv bostad skall kunna klara av en förändring ifrån den traditionella 

kärnfamiljen, när familje- och arbetssituationer förändras.  

 

För att kunna förvara sina personliga ägodelar bör förvaringsmöjligheterna vara väl 

genomtänkta. Smarta förvaringslösningar gör att bostaden blir mer attraktiv i den boendes 

ögon, stökiga hem motverkas. Förvaringsplaneringen bör få ta mer tid i startskedet för 

nybyggnationer och ombyggnationer, där målgruppen ska identifieras och dess behov av 

förvaring måste kartläggs. En tvårummare behöver inte lika mycket förvaring som en 

femrummare, dock har en två rummare mindre utrymme att förvara på. Genomtänkta 

förvaringslösningar gör boendet attraktivt och trivsamt.  

 

Funktionella kök med en tydlig koppling till vardagsrummet önskas där då trånga kök som 

inte har en direkt koppling till vardagsrummet anses vara en föråldrad konstellation, kök och 

vardagsrum skall i hög grad vara funktionella och sammankopplade samtidigt avskärmat. 

Detta för att kunna skapa de sociala mötena som de boende vill ha inom och utanför sin 

familj.  

 

Kvalitet mottas bättre än kvantitet, både då materialen och ytskikten håller bättre men också 

för att det skapar en stolthet över det egna boendet. Kvalitativa material kostar mer i 

inköpspris men bör vägas upp med materialets tilltänkta livslängd. Exempelvis stenlagda 

fönstersmygar ger en känsla av kvalitet istället för att fönsterbrädor monteras in. Dock kostar 

det mer i utförande att producera stenlagda fönstersmygar, men sett över tid är det billigare.  
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En trevlig och trivsam närmiljö är viktigt för den boendes sociala kontakter, att vid 

utformning av bostadsområden skapa spontana mötesplatser, där de boende kan knyta an till 

området och sina grannar.  

 

Det är viktigt att skapa ett boende som kan växa och krympa beroende av familjesituation, att 

vid förändring kunna ha möjligheten att bo kvar och minska trångboddhet. Att skapa 

trestegsboenden är något som är aktuellt i dagens förändringsklimat gällande 

familjesituationer och på detta sätt påverka bostadens storlek.  

 

Litteraturstudiens resultat identifierade nyckelområden som bearbetas vidare i workshopen 

och enkätundersökningen. Frågeställningen ”vilka utmaningar finns i bostadsformen 

studiolägenheter?” bearbetades under workshopen – Designa ditt eget boende. Att 

strukturera workshopen utifrån förutbestämda frågeställningar gav oss möjligheten att få 

utförliga svar genom kreativa dialoger från kunniga branschmänniskor, studenter och lärare. 

Detta gjorde att svaren kunde diskuterats och granskats två gånger, en gång av oss och en 

gång grupperna själva. Workshopens mål var att hitta lösningar på de tekniska 

begränsningarna som nybyggnationer och studiolägenheter har idag, att identifiera de 

boendes förväntningar på sitt hem och på detta sätt få ett underlag till utformningen av 

enkäten.  

 

Vid nybyggnationer av framtidens lägenheter måste följande tekniska aspekter beaktas; 

produktionsmoment, förändringsmöjligheter och materialkostnad. I litteraturstudien 

beskrevs den eskalerande kostnaden för nybyggnationer av lägenheter i Sverige de senaste 10 

åren, något som väger tungt på de boendes inkomster då det är 29 % av familjens 

gemensamma inkomst. Fokus måste ligga på att skapa bra boende med låga priser sett över 

tid, det vill säga att genom bra materialval minskar kostnaden med minskade underhålls- och 

renoveringskostnader.  

 

Förseningar bör minska genom en reducering av antalet arbetsmoment vid uppbyggnad, 

speciellt moment innefattande tekniska installationer är tidskrävande och innefattar flera 

olika arbetsgrupper, exempelvis el, ventilation och vatten. Detta är installationer som oftast 

görs i samma byggnadsdelar, arbetsmomentsbelastning är då högre för vissa byggnadsdelar. 

En hög arbetsmomentbelastning ökar risken för fel, förseningar och köbildning som 

resulterar i fler produktionsdagar och kostnadsökningar. En lösning är att byggnadsdelar 

med hög arbetsmomentsbelastning, exempelvis en innervägg där el, vatten och ventilation 

dras, prefabriceras i fabrik eller fältfabrik, där en effektiv produktion kan uppnås för att 

sedan kunna lyftas på plats och installeras av en grupp yrkeskunniga arbetare.  
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Bostadsformen studiolägenheter ger möjligheten till ett flexibelt boende, som ger 

möjligheten för den boende att utvecklas med sitt hem, istället för att flytta ut på grund av 

ändrade preferenser. Att erbjuda valmöjligheter i kombination till boendet i form av olika 

planlösningsförändringar bör göra att fler personer väljer att bo kvar i byggnaden. Dessa 

planlösningsalternativ bör vara bestämda redan i projekteringsstadiet då det finns lagar och 

krav att följa som inte går att förbise gällande rumsutformning.  

 

Till framtidens boende bör även materialet och funktionerna i byggnaden kunna ses som en 

viktig faktor gällande kostnaden på hemmet. Den högre standardens hem som produceras 

idag är dyra. Att skala bort onödiga tekniska bekvämligheter till en grundläggande standard, 

som kan utvecklas och formges efter den boendes framtida behov, ser vi som en 

nödvändighet.  

 

Via enkätundersökningen försökte en grundstandard identifieras, där allmänheten besvarade 

frågor som utgick från problemformuleringen. Enkätundersökningen var också ett sätt att 

undersöka och verifiera de resultat och slutsatser som litteraturstudien och workshopen gav. 

Flervalsalternativ blandades med öppna svar och indelning skedde via åldersgrupper. 

Indelningen mellan olika målgrupper var god i enlighet med Trost(2012). Enkäten avslutades 

med att hitta en acceptansnivå där syftet var att genom förutbestämda alternativ kunna se ett 

statistiskt resultat om vad i en bostad som människor i olika åldersgrupper är villiga att 

betala för eller inte betala för.  

 

28,4 % av de svarande kunde tänka sig att minska på antalet eluttag medan 18,1 % kunde 

tänka sig att betala mer för att installera fler eluttag. Vilket betyder att 46,5 % valde att svara, 

resterande 53,5 % var neutrala. Dessa resultat kan ses som osäkra, då vi inte vet hur 

eluttagssituationen ser ut i de svarandes hem. De 18,1 % som besvarade att de skulle kunna 

betala mer för fler uttag skulle kunna bo i äldre hus där det är brist på eluttag medan de 28,4 

% som kunde tänka sig att minska på antalet eluttag borde bo i relativt nyproducerade hus 

där det finns gott om eluttag.  

 

Att ta bort möjligheten att justera inomhustemperaturen är inte populärt, dock är detta en 

betydande kostnadspost i nybyggnationer. Allt som ger den boende en valmöjlighet att styra 

själv kostar mer, då installationerna måste dras in i det egna hemmet vilket genererar fler 

arbetsmoment samt en driftkostnad för fastighetsägaren i slutändan. Något som 59,5 % är 

villiga att betala för och 18,6 % kunde tänka sig att avstå ifrån, vilket ger att 21,9 % är 

neutrala. 
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39,1 % kan tänka sig att ha färre rum och större sociala ytor i sina hem, detta för att få ett 

billigare boende, dock vill 15, 8 % ha en förutbestämd rumsindelning, vilket lämnar grupp på 

44,1 % som inte har tagit ställning gällande planlösningar.  

 

46 % kan tänka sig att ha så mycket som möjligt trådlös i hemmet kontra 32,6 % som ville ha 

fler anslutningar i hemmet, vilket ger 23,4 % som inte har tagit ställning. Om en trådlös 

lösning etableras genererar detta per automatik att anslutning kan göras var som helst i 

hemmet och på detta sätt fås också fler anslutningar.  

 

20,5 % kan tänka sig att ha alternativa golvmaterial istället för träparkett medan 52,1 % är 

villiga att betala mer för just träparkett, vilket lämnar ett gap på 27,4 % som inte tagit 

ställning. Vilket är intressant då många inte kan tänka sig att ha något annat golv än 

träparkettgolv. Om detta sätts i perspektiv med andra länders golvmaterial, där det inte är en 

självklarhet att ha träparkett utan där kan olika golvmaterial hittas såsom plastmatta, sten, 

klinker, betong, heltäckningsmatta etc. Det är populärt att ha träparkett i de svenska 

hemmen men detta är något som kan och bör förändras för möjliggöra ett billigare boende.  

 

23,3 % kan tänka sig att använda plast i badrum och kök medan 54,9 % är beredda att betala 

mer för kakel och klinkers, vilket betyder att 11,8 % inte har tagit ställning. Oviljan mot just 

plast visar på att plast anses vara ett material som ej ses som önskvärt och som över tid anses 

ohygieniskt på väggar och golv.  

 

Det som är viktigt för de boende är de frågor där majoriteten av de svarande har tagit 

ställning till. Frågorna i enkätundersökningen som hade minst bortfall var frågor som 

handlade om valet av ytskiktsmaterial och att kunna justera inomhustemperaturen. Dessa 

frågor hade ett bortfallet på under 30 %, vilket gör att mer än 70 % anser de två frågorna som 

viktiga.  

 

Trivseln i hemmet stiger med en ökad volym och för att bibehålla en känsla av volym i 

mindre lägenheter behövs en genomtänkt planlösning och smarta lösningar för att få samma 

effekt. Vid planeringsarbetet av små lägenheter bör just smarta lösningar få ta mer tid och 

större prioritering, detta för att motverka stökiga och obekväma hem. Desto mindre yta som 

finns att förvara på, desto högre krav ställs på den förvaringen som finns.  

 

Oberoende av lägenhetsstorlek är ytskiktens kvalitet viktigt, vilket också kunde ses i 

fritextsfrågorna i enkätundersökningen. Detta för att hemmet inte ska kännas slarvigt och 

ofräscht. Att ge den boende möjligheten att påverka sin lägenhet ger en känsla av frihet och 
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det värderas högt att kunna sätta sin egen prägel på sitt eget hem. Detta borde även gynna 

fastighetsbolagen då de boende bildar ett starkare känslomässigt band till sina bostäder.  

 

En låg hyresnivå sänker förväntningarna på det egna boendet, en grundläggande standard av 

hyra bör eftersträvas, att de nybyggnationer som byggs har ett standardpris per kvadratmeter 

som genererar en låg grundläggande hyra. Även läget på boendet är viktigt och har många 

faktorer förutom att hemmet är centralt, såsom närhet till lokaltrafik, cykelstråk och 

grönområden samt parkmiljöer, innergård och plats för utelek.  

 

Den fasta inredningen och tekniska standarden i bostaden är viktig för trivseln. Att dessa är 

kvalitativa och att boendets isolerande egenskaper hanterar ljud och värme väl. Trivseln 

minskar radikalt med lyhörda boenden och när det termiska inneklimatet inte är behagligt på 

grund av dragiga fönster, kalla golv och kallras. För att få ett billigare boende tycker de flesta 

åldergrupper från enkätundersökningen att byggnadens driftkostnad ska reduceras genom 

att bygga miljövänligt och därmed avsäga sig det personliga ansvaret för miljö och energi. 

Genom att använda energieffektiviserande lösningar som exempelvis fönster med bättre U-

värden, tätare hus och dygnstyrd ventilation.  

 

Det personliga ansvaret för energi- och miljöfrågor i en bostad bör lösas med tekniska 

alternativ. Fokus bör ligga på miljövänliga vitvaror och installationer som sparar både energi 

och vatten, exempelvis snålspolande kranar i kök och badrum, timers på eluttag och 

lågenergilampor.  

 

Allt detta är något som redan implementeras idag och för ett billigare boende måste både 

byggherren men även de boende ta sitt ansvar, att tillsammans försöka minska 

kostnadsposter och hitta lösningar. Genom att förenkla svensk standard och BBR kan 

lösningar till billigare boenden hittas, där målgruppen matchas in med boendet. Frågan som 

alltid ska ställas är: vilka ska bo här? Detta ger möjligheten att skapa boende efter målgrupp 

exempelvis ett trestegsboende anpassat efter småbarnsfamiljer, som ökas efter behov.  

 

En högre standard kan delas upp i två delar: högre standard på byggnaden och högre 

standard i hemmet. Högre standard på byggnaden är byggnadstekniska åtgärder och i 

enkätundersökningen är människor villiga att betala mer för inomhusklimatet: varma golv, 

täta fönster, god ljud- och värmeisolering som värms upp med smarta värmekällor. Detta är 

viktiga faktorer och bör ses som en grundläggande standard för att skapa en trivsam bostad. 

En högre standard som är accepterat att betala mer för är ökad volym i hemmet, att ha en 

balkong eller uteplats som skapar ett extra rum.  
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Det verkar också självklart att betala för teknisk bekvämlighet såsom egen tvättmaskin 

gentemot tvättstuga. Att själv få sätta prägel på sin bostad anses även som en form av högre 

standard, att kunna påverka ytskiktens material, kökets utformning och vilka vitvaror som 

ska väljas. Vart boendet är placerat är också en del av trivselfaktorn, om det är ett centralt 

läge eller om det är lätt att ta sig till andra platser.  

 

Vad är då en högre standard? Högre standard för den lägre medelklassen kan tolkas som ”allt 

en individ vill ha men inte har råd med”; stora volymer med generösa ljusinsläpp, att i sitt 

boende ha tekniska bekvämligheter och en frihet att förändra både ytskikt och planlösning. 

Genom bostadsformen studiolägenhet kan vissa av dessa önskemål uppfyllas. Där boendet 

likt en omålad canvas kan generera en billigare månadskostnad där en grundläggande 

standard finns. Den boende kan då själva välja vad som skall förändras och därmed öka sin 

egen standard efter egna preferenser och plånbok. Precis som omnämnts tidigare i 

diskussionen bör detta vara ett tankesätt som bör diskuteras med fastighetsägarna, att arbeta 

för att möjliggöra billiga hyreskostnader och därigenom få nöjdare kunder som kommer 

knyta an till sina hem. Att skapa en stolthet över det egna hemmet och området, där de 

boende tillsammans präglar hur det ska vara. Genom att investera i valbarhet för de boende 

investeras det i fastigheten och området.  
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5. SLUTSATSER 

Bostadsformen studiolägenhet är kompatibel med dagens krav och önskemål på det egna 

boendet samtidigt som det kan möta framtidens utmaningar. Följande slutsatser ska ses som 

riktlinjer för att möta allmänhetens krav och önskemål för framtidens bostadsutveckling.   

1. Generella rum i ett hem ses som attraktivt då de boende själva kan bestämma vad de 

ska göra med rummen.   

2. De boende vill ha valmöjligheter i sitt hem; att kunna påverka ytskikt, 

inomhustemperaturen i sitt hem och ha till- och frånvalsalternativ som påverkar 

kostnaden för hemmet. 

3. Varje hem bör ha en väl utarbetad plan för förvaring, där förvaringen dimensioneras 

efter hushållets målgrupp.  

4. Kök och vardagsrum skall vara funktionella för att anses som attraktiva.   

5. Att bygga bostäder med kvalitativa material och ytskikt ökar välbefinnandet i hemmet 

och reducerar kostnader för framtida underhåll. 

6. Ett första intryck gällande god kvalitet och utformning ökar trivsel och påverkar 

positivt valet av bostad för potentiella köpare eller hyresgäster.  

7. En attraktiv närmiljö där sociala möten kan ske och närhet till transportmöjligheter 

ökar boendes trivsel. 

8. Ett välisolerat hem gällande till ljud och termiskt inneklimat är viktigt för de boende. 

9. Att ju äldre de boende är desto viktigare blir bekvämligheter i hemmet, därför måste 

fastighetens målgrupp identifieras och tas i beaktning vid utformning och i 

planeringsarbetet.  

Planeringsarbete kring nybyggnationer: 

10. För att få billigare bostäder måste antalet arbetsmoment i nyproduktioner av bostäder 

minskas. 

11. Utformningen av bostäder måste följa PBF och PBL. 

12. BBR kan kringgås om byggnadsnämnden anser att den alternativa lösningen vara 

tekniskt tillfredsställande. 

13. Att genom prefabricerade byggnadsdelar minska på arbetsmoment och därmed 

accelererar produktionen. 

14. Att samarbetet mellan byggherrar, fastighetsägare och boende bör utökas för att 

genera trivsamma, flexibla och billigare boende.  
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5.1 Förslag på fortsatt arbete 

I denna undersökning har vi funnit att det finns ett behov av fortsatta studier för att klargöra 

vissa områden inom bostadsformen studiolägenhet. Då rapporten inte hade för avsikt att 

undersöka specifika detaljer inom produktion, tekniska begränsningar och ekonomiska 

förutsättningar behövs ytterligare granskningar utföras för att fastställa detaljområdena 

inom bostadsformen.  

 

Hur kan tilluft via ventilationssocklar kombineras med eldragning är en intressant utmaning, 

om den löstes är den inte bara tillämpbar på studiolägenheter utan kan även användas i alla 

bostadsformer för ökad flexibilitet.  

 

Hur ska flyttbara innerväggssystem för rumsindelning utformas för att möjliggöra hushållets 

anpassbarhet i framtiden? Genom att lösa den uppgiften skulle bostäder kunna förändras 

utan hjälp från hantverkare, allt till den boendes önskemål.  

 

Hur ska flexibilitet genom till- och frånvalsmöjligheter användas för att inspirera och 

attrahera bostadsutvecklare till att dra nytta av detta koncept av valfrihet?  

 

Hur ska ett gemensamt installationsschakt för ett flervåningshus utformas i detalj och går det 

att prefabricera och standardisera detta installationsschakt för massproduktion och 

tillämpning till flera byggnader.  

 

Hur frekvent kringgås BBR idag i nyproduktion av bostäder och varför? Vilka lösningar som 

ersätter och överskrider BBR genom att vara tekniskt tillfredsställande av byggnämnden? 

 

Kan trivseln i hemmet öka om den boende tilldelas möjligheten på bekostnad av hyresvärden 

utföra en ytskiktsrenovering? Stora delar av bostadsbeståndet är i behov av renovering, är det 

möjligt att den boende skulle bo kvar om hyresvärden erbjuder ytskiktsrenovering? 
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BILAGA B: Diskussion kring lagar och krav 

 

Vid workshopens avslutande fas identifierades ett behov av att granska Svearikes lagar och 

krav gällande bostäders utformning. Detta för att identifiera vilka frågor från workshopen 

som blir relevant att applicera i enkätundersökningen som ska gå ut till allmänheten. 

Följande förkortningar används i denna bilaga: 

BBR = Boverkets Bygg Regler 

PBL = Plan- och Bygg Lagen 

PBF = Plan- och Bygg Förordningen 

 

Boverkets ByggRegler omfattar allmänna råd och krav för nybyggnationer i Sverige, vid 

utformningen av framtidens lägenheter måste följande paragrafer finnas i åtanke. 

Undersökningen av kraven från BBRs sida har gjorts för att finna vad som behövs för att 

bostad ska anses acceptabel då BBR innefattar råd och rekommendationer baserade på PBL. 

Följande paragrafer är rekommendationer för hur utformningen av framtidens lägenheter 

ska se ut och fungera. Efterföljande citat i detta avsnitt är hämtade från BFS 2011:26 BBR 19. 

 

”1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning 

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna 

författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli 

tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.” 

Paragraf 1:21 i BBR är något som nämns tidigt i regelverket och beskriver att undantag kan 

göras om byggnämnden i kommunen anser att skälen är giltiga och lösningen blir tekniskt 

tillfredsställande. Vilket möjliggör, med godkännande av den lokala byggnadsnämnden, att 

innovativa tekniska lösningar kan användas. Dock måste nybyggnationen fortfarande följa de 

krav som PBL och PBF ställer. 
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”3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett plan 

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med 

nedsatt rörelseförmåga... ...Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum 

(inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage 

med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. ” 

Paragraf 3:146 i BBR kan påverka hur väggar och dörrar får placeras i bostaden då kraven 

tydligt utrycker att samtliga rum ska vara tillgängliga. Om lägenheter har flexibla rum med 

innerväggar måste begränsningar vara givna gällande väggplacering från fastighetsägaren för 

skapandet av nya rum i lägenheten. En utmaning med denna paragraf som uppstår till denna 

frågeställning är hur dörrar ska vara fördelade i flyttbara väggar för att få en optimal 

flexibilitet. 

 

”3:22 Allmänt om utformning av bostäder 

Bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga 

användning. I bostaden ska finnas 

– minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien, 

– rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro, 

– rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila, 

– rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning, 

– utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och utrustning för 

matlagning, 

– utrymme för hemarbete, 

– entréutrymme med plats för ytterkläder m.m., 

– utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas, och 

– utrymmen och inredning för förvaring. 

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska utformas så att den med 

bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet.” 

I utformningen av bostäder måste dessa rum finnas att tillgå och genom att ha självvalda 

placeringar av väggar kan olika utrymmen avskiljas. Självvalda placeringar av väggarna 

motiverar till en långsiktig användning av bostaden, de boende kan variera sina rum, nya 

målgrupper kan flytta in och sätta sin egen prägel. Ett väggplaceringsschema måste däremot 

utformas som begränsar placeringen av väggarna så att bostaden i samspel med andra lagar 

och krav.   
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”3:222 Bostäder större än 55 m2 

Bostäder med en bostadsarea (BOA) större än 55 m² ska utformas med hänsyn till det antal 

personer som de är avsedda för. De ska dock alltid ha plats för en parsäng i minst ett rum eller en 

avskiljbar del av ett rum för sömn och vila.” 

Paragraf 3:222 i BBR kan ses som en begränsande faktor då bostäder för framtiden bör vara 

flexibla och inte specifikt designade för ett visst antal personer. För att öka spannet av 

människor som kan tänkas bo i framtidens lägenheter bör utformningen ha 

förändringsmöjligheter utefter de varierade livssituationer som de boende befinner sig i.  

 

”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 

Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå 

i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 

– är svåra att antända, 

– inte medverkar till snabb brandspridning, 

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 

– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar, 

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i 

byggnaden.” 

Viktigt med de självvalda väggarnas placering är att säker utrymning ska kunna ske och att 

rätt material används. Vad som tillkommer är tolkningen om självplacerade väggar är väggar, 

fast inredning eller inget av de alternativen då väggarna i själva verket kan demonteras utan 

större arbete.  

 

”6:2521 Tilluft 

Tilluft ska i första hand tillföras rum eller avskiljbara delar av rum för daglig samvaro samt för 

sömn och vila. ” 

Vid utformningen av den flexibla lägenheten måste tilluften ses som en viktig faktor i hur 

rumsorganiseringen utformas och bestäms.  Enligt BBR måste tilluft placeras i sovrum, vilket 

genererar en styrd flexibilitet. Om en fri flexibilitet skall genomföras kommer troligtvis 

medföra en ökad produktionskostnad för varje enskild enhet av lägenhet genom extensiva 

ventilationsdon och detta skulle försvåra möjligheten till billigt boende, om inte en 

effektivare lösning arbetas fram.  
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”6:322 Dagsljus 

Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas 

och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn 

till rummets avsedda användning...” 

Denna paragraf påverkar hur bostadens rum får fördelas i planlösningen då fönster inte kan 

finnas tillgängliga överallt. Detta ger att rum och avskiljbara delar måste ha tillgång till 

solljus som lyser in utan reflektion, vilket kan försvåra alternativet konceptet med flyttbara 

rum.  

 

”7:2 Ljudförhållanden 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från 

angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den 

avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet...” 

Under workshop 1 nämndes att ljudet i stora öppna ytor kan ge mycket ljud, dock i BBR 

nämns endast ljuddämpande krav från installationer och angränsande utrymmet. Själva 

ljudet inne i lägenheten som skapas av den boende behövs inte regleras eller dämpas om 

ljudet inte når en eller flera angränsande lägenheter enligt BBR. 

 

”8:31 Allmänt - Skydd mot sammanstötning och klämning 

Byggnader ska utformas så att risken för personskador till följd av sammanstötning begränsas. 

Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade så att risken för 

personskador genom klämning eller liknande begränsas. ” 

Väggarna med självvald placering ska utformas med hänsyn till att det inte ska finnas någon 

risk för personskada. Tydliga instruktioner och beskrivningar för de boende kan ses som en 

förebyggande metod för att förhindra att personskador på grund av klämning sker.  

 

”9:52 Styr- och reglersystem 

Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet och 

termisk komfort enligt av snitt 6:42. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska förses med 

automatiskt verkande reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov 

i förhållande till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda användning.” 

Effektiv elanvändning som nämndes under workshop 1 och ett av alternativen till att spara på 

kostnaderna var att ta bort möjligheten att justera temperaturen inomhus, att temperaturen 

skulle vara densamma för varje lägenhet. Detta skulle resultera i färre mät- och regleringsdon 

vilket ger en kostnadsminskning då installations- och materialkostnad minimeras.  
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”9:7 Mätsystem för energianvändning 

”9:71 Mätsystem 

Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. 

Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan 

beräknas.” 

Mätdon kostar att installera och underhålla. För att skära ner på kostnaderna gällande 

antalet mätdon i byggnaden bör alternativa metoder utforskas. Exempelvis kan mätdata 

användas för att fördela energikostnaderna för de boende, som att samla byggnadens 

energiförbrukning och dela jämnt på kostnaden för de boende. 

 

Plan- och bygglagen inriktar sig på övergripande planläggning för mark, vatten och 

byggande. Här följer paragrafer i PBL samt kommentarer varför paragraferna påverkar hur 

en bostad får utformas. Efterföljande citat i detta avsnitt är hämtade från Regeringskansliets 

rättsdatabaser om Plan- och bygglag (2010:900). 

 

”Byggnadsverks tekniska egenskaper 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall...” 

Likt 3:146 i BBR bestämmer denna paragraf att byggnaden ska vara tillgänglig för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Därtill ska byggnaden och lägenheterna vara 

säkra från brand, sparsamma med energin och lämpliga för sitt ändamål. Betoningen ligger 

dock på byggnadsverk, om de självplacerade väggarna utformas som valbar inredning 

påverkas inte väggarna av denna paragraf. Däremot nämner 4§ att byggnaden ska vara 

lämplig för det avsedda ändamålet vilket öppnar upp tolkningar hur en bostad ska vara 

utformad.  
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”Typgodkännande och tillverkningskontroll 

22 § ...Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är typgodkänd ska anses 

uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de avseenden som typgodkännandet gäller. Lag 

(2011:795).” 

Som beskrivs i 4§ så ska de listade punkter följas även vid val av interna material, 

konstruktioner och anordningar. En tolkning som måste göras gällande denna paragraf är 

huruvida flyttbara väggar i sig räknas som byggnadsverk. 

 

Plan- och byggförordningen är en vägledande lag som handlar bland annat om hur olika 

krav som ställs på byggnadsverk och byggprodukter som kommer behandlas i detta stycke. 

Efterföljande citat i detta avsnitt är hämtade från Regeringskansliets rättsdatabaser om Plan- 

och byggförordning (2011:338) 

 

”Utformningskrav avseende lämplighet 

1 § För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och 

bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att 

bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, 

måltider, hygien och förvaring...” 

Likt 3:22 i BBR understyrker denna paragraf hur viktigt det är att ha avskiljbara utrymmen 

för sömn, vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Användningen av frasen 

”skälig utsträckning” gör detta krav diffust, även om BBRs strikta ordval gäller samma 

område. 

 

”Egenskapskrav avseende säkerhet vid användning 

10 § För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 4 

plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt 

att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, 

sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor.” 

Som i paragraf 8:31i BBR beskriver detta att personskador ska begränsas är förtydligad i PBF 

att en byggnad ska vara utformad med att inneha risker gällande bland annat halkning, fall 

och sammanstötning. Det som skiljer paragraferna åt är ordavalet mellan PBF och BBR då 

PBF anger ”innebär en oacceptabel risk” och BBR använder begreppet ”personskador 

begränsas”. Vilket kan ge olika tolkningar vad som är acceptabelt, då BBR:s ordaval kan 

betyda att mindre personskador är godtagbart. Var går gränsen för båda tolkningarna? 
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”Egenskapskrav avseende skydd mot buller 

13 § För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 § första stycket 5 plan- och 

bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, 

som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå 

som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och 

arbete under tillfredsställande förhållanden. ” 

Likt 7:2 i BBR så betonar denna paragraf hur byggnaden och därigenom hur bostaden ska 

vara skyddad från buller. PBFs paragraf syftar till att alla ljudkällor ska dämpas, inte endast 

ljud som skapas av byggnaden, vilket BBR:s 7:2 är inriktad mot.  

 

”Egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering 

14 § För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första 

stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för 

uppvärmning, kylning och ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den 

mängd energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten 

och värmekomforten för användarna tillfredsställande. ” 

Formuleringen i detta avsnitt är intressant då värmekomforten ska vara tillfredsställande, 

inga fasta siffror eller krav från PBF gällande termisk komfort som ska kunna anpassas efter 

varje bostad. Vilket ger möjligheten för utformningen av en samling lägenheter att ha ett 

gemensamt termiskt klimatsystem och ta bort möjligheten för individuell justering av 

temperaturen i varje bostad.
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BILAGA C: Resultat av enkätundersökning 

 

Fördelningen av åldersgrupperna i procent är:  

 18-25 år - 35,2 % 

 26-35 år - 26,3% 

 36-55 år – 31,0 % 

 55+ år – 7,5 % 

 

Av de svarande bor: 

 85 st. (39,5 %) bor i hyresrätt  

 49 st. (22,8 %)bor i bostadsrätt  

 81 st. (37,7 %) bor i ägarform (ägarform är villa, radhus, parhus, lantgård med mera) 

För att få en översiktlig bild kommer enkäten delas in utifrån tre olika åldersgrupper med 

tillhörande undergrupper i form av boendestorlek och inkomst.   
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Åldersgruppen 18-25 – 75 enkätsvar 

Bostadsbeståndet 18 -25 år:  

o 25 st. (33,3 %) bor i 1 rum och kök 

o 30 st. (40 %) bor i 2 rum och kök  

o 8 st. (10,7 %) bor i 3 rum och kök  

o 12 st. (16 %) bor i 4 rum och kök eller mer 

 

Inkomst <150 000 – 53 st.  

o 9 st. bor i ägarform – där:  

 1 st. bor i 3 rum och kök, fler än 3 vuxna, inga barn.  

 8 st. bor i 4 rum och kök, fler än 3 vuxna med barn. 

o 38 st. i hyresrätt – där: 

 23 st. bor i 1 rum och kök, bebos av 1-2 vuxna, inga barn.  

 11 st. bor i 2 rum och kök, bebos av 1- 2 vuxna, inga barn. 

 3 st. bor i 3 rum och kök, bebos av 2 vuxna, inga barn. 

 1 st. bor i 4 rum och kök, bebos av 2 vuxna, 2 barn. 

o 6 st. i bostadsrätt – där  

 1 st. bor i 1 rum och kök, bebos av 1-2 vuxna, singel och inga barn.  

 5 st. bor i 2 rum och kök, bebos av 1- 2 vuxna, inga barn. 

 

Inkomst > 150 000– 22 st.  

o 2 st. bor i ägarform – där: 

 1 st. bor i 2 rum och kök, sambos, 1 barn. 

 1 st. bor i 4 rum och kök, sambos, inga barn. 

o 11 st. bor i hyresrätt – där:  

 6 st. bor i 2 rum och kök, sambos/singel, inga barn. 

 3 st. bor i 3 rum och kök, sambos, 1 eller inga barn. 

 2 st. bor i 4 rum och kök, sambos, inga barn. 

o 9 st. bor i bostadsrätt – där:  

 1 st. bor i 1 rum och kök, singel, inga barn. 

 7 st. bor i 2 rum och kök, singel/sambo, inga barn.  

 1 st. bor i 3 rum och kök, sambo inga barn. 
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Skulle du för att få ditt boende billigare godta något/några av följande 

alternativ? 

1. 32 av 75 (42,7 %) skulle tänka sig att minska på antalet eluttag i sitt hem. 

2. 18 av 75 (24,0 %) skulle kunna tänka sig att ta bort möjligheten att justera 

temperaturen inomhus.  

3. 38 av 75 (50,7 %) skulle vilja ha färre rum men större öppna ytor i sitt hem.  

4. 38 av 75 (50,7 %) skulle vilja ha så mycket som möjligt trådlöst i sitt hem fast 

uppbundet till en förutbestämd leverantör.  

5. 17 av 75 (22,7 %) skulle kunna välja bort träparkettgolv och istället ha plastgolv eller 

betonggolv.  

6. 19 av 75 (25,3 %) skulle kunna använda plast istället för kakel i badrum och kök. 

7. 15 av 75 (20,0 %) skulle kunna ha blottade installationer istället för inbyggda. 

 

Skulle du betala mer för ditt boende om något/några av följande alternativ erbjöds? 

1. 8 av 75 (10,7 %) skulle kunna betala mer för att ha fler eluttag i sitt hem. 

2. 55 av 75 (73,3 %) skulle kunna betala mer för att ha möjligheten att justera 

temperaturen inomhus. 

3. 42 av 75 (56,0 %) skulle kunna betala mer för att ha kakel i badrum och kök. 

4. 19 av 75 (25,3 %) skulle kunna betala mer för att ha fler anslutningar i hemmet för att 

kunna placera dator/tv/telefoni vart som helst. 

5. 10 av 75 (13,3 %) skulle kunna betala mer för att ha planlösningar med förutbestämda 

rumsindelningar. 

6. 43 av 75 (57,3 %) skulle kunna betala mer för att ha träparkettgolv i sitt hem. 

 

Finns det något annat i ditt hem som du skulle vilja förändra som du tror skulle 

resultera i att ditt boende blir billigare alternativt dyrare? 

 

För att få ett billigare boende gäller det att energieffektivisera i lägenheten i största möjliga 

grad, täta fönster och dörrar, bättre U-värde på fönster och att ventilationen fungerar 

effektivt. Att redan i projekteringsskedet se till att få ett tätare och trivsammare hus som inte 

har kallras och ger en billigare driftkostnad.  

Att införskaffa miljövänliga vitvaror för att minska elförbrukningen, ha timer, strömbrytare 

på eluttag, lågenergilampor, snålspolande kranar i kök och badrum.  

 

Om köket är integrerat med vardagsrummet skulle de ge en mindre uppbyggnadskostnad och 

upplevas som en större yta i mindre bostäder. 
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De förändringar som skulle göras som skulle resultera i ett dyrare boende var att skapa ett 

trivsamt kök och få en högre teknisk standard såsom diskmaskin. En större balkong vore att 

föredra då det ger ett extra rum.  

 

Hur skulle du beskriva vad som är hög standard i ett hem? 

Stora volymer med generösa ljusinsläpp och tillhörande balkong. Höga takhöjder och att ha 

en frihet att riva och bygga upp lättväggar för att ändra planlösningen. Valmöjligheter i 

hemmet är en form av högre standard, där den boende kan sätta sin prägel och ändra 

ytskiktsmaterial genom plusvalsalternativ utan extra kostnad, på så sätt minska slitna 

väggytor med massa hål. 

 

Nya golv, gärna med golvvärme i och att kunna justera inomhusklimatet. En väl ljudisolerad 

lägenhet gentemot grannar, installationer och brus utifrån. Tekniska bekvämligheter som 

stor kyl/frys samt diskmaskin ses som högre standard, men även att ha ett kök med stora 

arbetsytor.  

I ett badrum ses även här en valfrihet mellan dusch eller badkar, att kunna ha en egen 

tvättmaskin och att ytskikten är kaklade.  

 

Genom stora förvaringsutrymmen ges en stressfri miljö, gärna att de är dolda/inbyggda. Att i 

boendet ha ett privat rum för vila och återhämtning oberoende av hur många som bor där.  

 

Vad är du mest/minst nöjd med i din bostad? 

Mest: Rymlig genomtänkt planlösning med ljus färgpalett, stora ljusinsläpp, fina golv 

(parkett) och högt i tak, att ha ett stort kaklat badrum eller att ha fler badrum med möjlighet 

att ha tvättmaskin och torktumlare.  

Positivt i köket är att ha stora arbetsytor, att diskstället är undangömt i ett överskåp och att 

ha diskmaskin.  

 

Att i en liten lägenhet ha små men smarta lösningar och en/ett sovalkov/sovloft ger en känsla 

av ett extra rum. En stor balkong som är inglasade/öppen och utsatt i ett bra läge.  

Vart lägenheten är placerad är en viktig faktor över hur nöjd den boende är med sin lägenhet.  

 

Minst: 

Det omoderna köket med lite förvaring, dålig fläkt och att ha plastgolv, för liten hall och för 

lite förvaring. Ett vardagsrum blir för lite i boende för mer än 4 personer och en balkong som 

ligger i skuggan dygnet runt ses också negativt.  

En rektangulär lägenhet ger en känsla av ett trängre boende, att ha en liten boendeyta som är 

dåligt utformad, med trånga sovrum och ett lyhört boende.  
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Ytskikt som är slitna, sättningar i väggen som är fulla med hål och fula märken samt slitna 

plastgolv ses negativt. Att sedan också mötas av en ohjälpsam hyresvärd gör att missnöjet 

stiger.  

 

Att inte kunna reglera värmen själv då det är dåligt isolerat och det drar kallt från fönster. 

Dåligt placerade eluttag eller som saknas på andra såsom badrum, skapar irritationsmoment 

för den boende.  

Avsaknad av balkong ger en känsla av instängdhet eller om balkongen finns och inte är i 

söderläge bör den vara inglasad.  

 

Åldersgruppen 26-35 – 56 enkätsvar 

Inkomst < 150 000 – 12 st.  

o 3 st. i bostadsrätt – där: 

 1 st. bor i 2 rum och kök, sambos, 1 barn. 

 1 st. bor i 3 rum och kök, sambos, 2 barn. 

 1 st. bor i 4 rum och kök, sambos, 2 barn. 

o 9 st. i hyresrätt – där: 

 5 st. bor i 1 rum och kök, sambos/singel, inga barn. 

 2 st. bor i 2 rum och kök, sambos, 2 barn eller inga barn. 

 1 st. bor i 3 rum och kök, sambos, inga barn. 

 1 st. bor i 4 rum och kök+, gift, 2 barn. 

Inkomst > 150 000– 44 st.  
o 21 st. bor i hyresrätt – där:  

 2 st. bor i 1 rum och kök, sambos/singel, inga barn. 

 13 st. bor i 2 rum och kök, sambos/gift, 1 barn eller inga barn. 

 4 st. bot i 3 rum och kök, sambos, inga barn. 

 2 st. bor i > 4 rum och kök, sambos, inga barn. 

o 12 st. bor i ägarform – där:  

 2 st. bor i 3 rum och kök, sambos/singel, 2 barn. 

 10 st. bor i > 4 rum och kök, sambos/gift, 0-3 barn. 

o 11 bor i bostadsrätt – där:  

 1 st. bor i 1 rum och kök, singel, inga barn.  

 6 st. bor i 2 rum och kök, singel/sambo, inga barn. 

 3 st. bor i 3 rum och kök, sambo, 0-1 barn.  

 1 st. bor i 4 rum och kök, sambo, 1 barn. 
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Skulle du för att få ditt boende billigare godta något/några av följande 

alternativ? 

1. 17 av 56 (30,4 %) skulle tänka sig att minska på antalet eluttag i sitt hem.  

2. 9 av 56 (16,1 %) skulle kunna tänka sig att ta bort möjligheten att justera 

temperaturen inomhus.  

3. 19 av 56 (33,9 %) skulle vilja ha färre rum men större öppna ytor i sitt hem.  

4. 24 av 56 (42,9 %) skulle vilja ha så mycket som möjligt trådlöst i sitt hem fast. 

uppbundet till en förutbestämd leverantör.  

5. 14 av 56 (25 %) skulle kunna välja bort träparkettgolv och istället ha plastgolv eller 

betonggolv.  

6. 16 av 56 (28,6 %) skulle kunna använda plast istället för kakel i badrum och kök. 

7. 12 av 56 (21,4 %) skulle kunna ha blottade installationer istället för inbyggda. 

Skulle du betala mer för ditt boende om något/några av följande alternativ 

erbjöds? 

1. 10 av 56 (17,9 %) skulle kunna betala mer för att ha fler eluttag i sitt hem. 

2. 17 av 56 (30,4 %) skulle kunna betala mer för att ha möjligheten att justera 

temperaturen inomhus. 

3. 27 av 56 (48,2 %) skulle kunna betala mer för att ha kakel i badrum och kök. 

4. 17 av 56 (30,4 %) skulle kunna betala mer för att ha fler anslutningar i hemmet för att 

kunna placera dator/tv/telefoni vart som helst. 

5. 11 av 56 (19,6 %) skulle kunna betala mer för att ha planlösningar med förutbestämda 

rumsindelningar. 

6. 23 av 56 (41,1 %) skulle kunna betala mer för att ha träparkettgolv i sitt hem. 

Finns det något annat i ditt hem som du skulle vilja förändra som du tror skulle 

resultera i att ditt boende blir billigare alternativt dyrare? 

Ett billigare boende bör genereras om man skalar bort all fast inredning eller ser till att den 

inredningen som finns vid byggnadstillfället är billig och att se till att fönstren uppnår både 

ljud och isoleringskrav.  

Smarta värmekällor för uppvärmning såsom bergvärme gör att driftkostnaden minskar för 

boendet eller att ha solpaneler på tak för att täcka upp den gemensamma tvättstugan. För ett 

behagligare inomhusklimat skulle uppvärmning kunna ske via golvvärme istället för element.  

 

Eluttag skulle justera för att begränsa elförbrukning och LED-belysning lever längre och drar 

mindre, att sedan ha en effektiv köksfläkt och energisnåla vitvaror.  

Att varmvattnet kommer på en gång då det idag tar mellan 30-60 sek för vattnet att bli 

varmt, men debiteringen däremot, den går igång på direkt när man vrider på 

varmvattenkranen. Läget till centrum är av stor vikt, men också att det finns goda 

kommunikationsmöjligheter.  
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Förändringar som människor ville förändra trots merkostnad var att renovera köket, ha 

tillgång till balkong och hiss. Se till att ha en fungerande och justerbar ventilation vilket 

genererar bättre cirkulation på värmen. Akustik, att ljudisolera bort onödiga ljud och brus 

från grannar, tekniska installationer och trafik. Genom individuell värme och 

elförbrukningsmätare kan den boende själva vara miljövänliga!  

 

Hur skulle du beskriva vad som är högre standard i hemmet? 

”Högre standard i hemmet är att kunna få göra som man vill”  

”Högre standard skulle kunna definieras till allt som inte uppfattas som gängse standard i en vanlig 

bostad.” 

”Högre standard är yta, att kunna röra sig i hemmet utan att känna sig inträngd.” 

Att själv få välja samtliga material i huset med en kvalitet i utförandet och att det är helt och 

rent. Material som är lättstädade, till exempel mjuka runda former istället för kanter och 

hörn där damm samlas.  

 

Badrum och kök som är kaklade, golvvärme i lägenhet, parkett istället för plastmatta.  

Genomtänkt planlösning eller att själv få planera planlösningen, stora ytor att röra sig på och 

låg ljudnivå i innermiljö. Stora fönster, etage, högt i tak, stora ljusinsläpp som kan justeras 

efter eget behov, att ha tillgång till en egen/gemensam trädgård, uteplats eller en stor 

balkong som är fri/inglasad samt att ha en braskamin eller öppen spis. 

 

Att lägenheten, köket och badrum har ytor att arbeta på, diskmaskin/tvättmaskin och stor 

kyl/frys, fräscha luckor, flera badrum med badkar, att ha jacuzzi och relax-rum, stora 

förvaringsmöjligheter i form av klädkammare eller garderober.  

 

Att kunna få göra frånval som inte är viktig för den boende och då kunna komma ner i 

kostnad och att kunna ha närhet till kommunikation och rekreation. En välplanerad 

tvättstuga och plats för barnvagn i hallen eller särskild plats i lägenheten.  

 

  



 

8 

 

Vad är du mest/minst nöjd med i din bostad? 

Mest: En bra planlösning och tillhörande rumsstorlekar, den låga 

boendekostnaden/driftkostnaden, lägenhetens läge i samspel med närhet till jobb och 

centrum. Högt i tak och mycket fönster (stora ljusinsläpp), med genomgående sikt i 

lägenheten, stor hall/garderober och tyst innemiljö. Uterummet/balkongen inglasad eller fri 

ger ett extra rum, närhet till trädgård och en lummig utsikt.  

Att själva få välja färger och material ger en frihet, att ha ett kök som är funktionellt och stort, 

att ha tillgång till tekniska bekvämligheter såsom tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, stor 

kyl och frys.  Genom sitt boende är det även väldigt viktigt med närhet till fina utemiljöer, 

lekplatser och stora cykelförråd.  

 

Minst: Det omoderna köket med lite förvaring, dålig fläkt och att ha slitna ytskikt på golv, 

väggar, tak och även de ”dåliga” materialval såsom plastgolv. En liten hall och för lite 

förvaring i lägenheten.  

Att boendet har dålig ventilation och hög bullernivå från likväl granna som utomhusljud. Ett 

kallt golv i lägenheten ger missnöje med inomhusklimatet och temperatur.  

Placering av konstruktionselement såsom pelare gör det svårt att möblera rum, att ha 

obalans i sovrummen, vissa är för stora kontra små, generallitet bör uppnås. Insyns 

möjligheter och hur trygg den boende känner sig på första våningen.  

Avsaknad av eluttag och att energiförbrukningen är stor, parkeringsmöjligheter/garage, att 

inte ha en balkong som är fri/inglasad ger känsla av instängdhet, att ha en liten utgång till 

uterummet/balkong istället för en stor skjutvägg. Att i anslutning till sitt boende ha dåliga 

möjligheter att tvätta förvara och ha social samverkan med grannar genom exempelvis en väl 

utformad innergård.  
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Åldersgruppen 36-55 – 66 enkätsvar 

Inkomst > 250 000 kr – 66 st.  

o 5 st. bor i hyresrätt – där:  

 3 st. bor i 2 rum och kök, sambos/singel, 1 eller inga barn. 

 2 st. bor i mint 4 rum och kök, sambos, två barn. 

o 14 st. bor i bostadsrätt – där:  

 2 st. bor i 2 rum och kök, sambos/singel, inga barn. 

 6 st. bor i 3 rum och kök, sambos/gift/singel, i barn. 

 6 st. bor i mint 4 rum och kök, sambos/gifta/singel, två barn. 

o 47 st. bor i ägarform – där:  

 47 st. bor i minst 4 rum och kök, sambos/gift/singlar, 1-3 eller inga barn. 

 

Skulle du för att få ditt boende billigare godta något/några av följande 

alternativ? 

1. 11 av 66 (16,7 %) skulle tänka sig att minska på antalet eluttag i sitt hem  

2. 7 av 66 (10,6 %) skulle kunna tänka sig att ta bort möjligheten att justera 

temperaturen inomhus.  

3. 17 av 66 (25,8 %) skulle vilja ha färre rum men större öppna ytor i sitt hem.  

4. 21 av 66 (31.8 %)skulle vilja ha så mycket som möjligt trådlöst i sitt hem fast 

uppbundet till en förutbestämd leverantör.  

5. 7 av 66(10,6 %) skulle kunna välja bort träparkettgolv och istället ha plastgolv eller 

betonggolv.  

6. 11 av 66 (16,7 %) skulle kunna använda plast istället för kakel i badrum och kök 

7. 7 av 66 (10,6 %) skulle kunna ha blottade installationer istället för inbyggda. 

 

Skulle du betala mer för ditt boende om något/några av följande alternativ 

erbjöds? 

1. 15 av 66 (22,7 %) skulle kunna betala mer för att ha fler eluttag i sitt hem. 

2. 22 av 66 (33,3 %) skulle kunna betala mer för att ha möjligheten att justera 

temperaturen inomhus. 

3. 28 av 66 (42,4 %) skulle kunna betala mer för att ha kakel i badrum och kök. 

4. 25 av 66 (37,9 %) skulle kunna betala mer för att ha fler anslutningar i hemmet för att 

kunna placera dator/tv/telefoni vart som helst. 

5. 7 av 66 (10,6 %) skulle kunna betala mer för att ha planlösningar med förutbestämda 

rumsindelningar. 

6. 26 av 66 (39,4 %) skulle kunna betala mer för att ha träparkettgolv i sitt hem. 
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Finns det något annat i ditt hem som du skulle vilja förändra som du tror skulle 

resultera i att ditt boende blir billigare alternativt dyrare? 

För att få en billigare lägenhet ville de boende energieffektivisera lägenheten/boendet i 

största möjliga grad, när det kommer till tätningslister, bättre fönster och se över 

ventilationen som också skulle kunna vara dygnstyrd, uppvärmning med bergvärme eller 

liknande energikällor.  

 

Genom att producera enklare fasader, att inte ha gemensam tvättstuga och ha installationer 

som sparar energi och vatten ”smarta hem” samt ha separata mätare.  

Att införskaffa miljövänliga vitvaror eller att de inte ingår i lägenheten som standard utan är 

ett tillval, att minska elförbrukningen och ha snålspolande kranar i kök och badrum. Se till 

att lågenergilampor och LED-belysning styrs av timer/rörelsearmatur.  

 

För en merkostnad skulle de boende vilja förändra boendets geografiska läge, kollektivtrafik i 

nära anslutning till boende, en balkong med fina vyer. Att ha ett ljudisolerat hem med låga 

energikostnader som kan uppnås via en större engångssumma och ha golvvärme för ett mer 

behagligt inomhusklimat.  

 

Hur skulle du beskriva vad som är högre standard i hemmet? 

Ett kök som är stort, luftigt, som har stora arbetsytor och bra förvaring.  Genomgående 

kvalitativa ytskikt i boendet, berikande materialval såsom natursten/kakel och en hög teknisk 

standard såsom diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, induktionshäll, riktig fläkt och AC.  

 

Att ha ett badrum och ett välplanerat tvättrum, stora i yta och helkaklat. I ett badrum kan en 

eller flera av följande bekvämligheter finnas badkar, jacuzzi, bastu, dusch med vägghängd 

WC. Samt att ha fri tillgång till varmvatten.  

 

Andra faktorer är höga tak, ordentlig ljudisolering, underhållsfri fasad, inglasad terrass, 

varmgarage för bilen eller hiss från parkering, att ha stora ytor och dolda installationer. Att 

ha ordentliga förvaringsmöjligheter, golvet skall täckas med parkett samt ha golvvärme i 

huset/boende definieras också som en braskamin som högre standard då den höjer 

mysfaktorn och ger ett mer tillfredsställande inomhusklimat.  
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Vad är du mest/minst nöjd med i din bostad? 

Mest: En väl genomtänkt planlösning vare sig den är öppen eller rumsindelad, en stor 

uteplats eller balkong i bra läge för sol och trevlig utsikt. Att lägenheten ligger på ett bra läge 

och att man kan utnyttja lokaltrafik.  

Ljusinsläpp genom stora fönster och att de är skyddade från insyn, en generös takhöjd och 

fina ytskikt. Att genom en plånboksstyrd renovering fått mycket för pengarna.  

Många uppehöll att specifika rum såsom kök, badrum eller vardagsrum verkar vara styrande 

eller att deras kamin/kakelugn/öppna spis var det som de var mest nöjda över. Kaminen 

omnämndes ur två olika synvinklar: mysfaktor och termisk inomhusklimat.  

 

Minst: Ett litet kök med lite förvaring, ingen plats för diskmaskin, dålig fläkt och att ha 

plastgolv, för lite förvaring och hall. Den dåliga planlösningen ger större kvadratmeter yta, 

genomtänkt planlösning hade kunnat generera i mindre kvadratmeter yta.  

Ytskikt som är slitna, sättningar i väggen som är fulla med hål och fula märke.  

De små badrummen, som inte har ljusinsläpp och fula ytskikt och den dåligt planerade 

tvättstugan som är liten och utan utrymme för att hantera tvätt.  

Gamla hus är dåligt värmeisolerade och har även förlegade energisystem såsom 

direktverkande el. Att inte kunna justera värmen på element och att ventilationen och de 

flesta bostäder idag är dåligt ljudisolerat och detta påverkar trivseln negativt.  

Avsaknad av balkong ger en känsla av instängdhet, att den inte är inglasad. 
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Åldersgruppen 55+ - 16 enkätsvar 

Inkomst 250 000 kr – 16 st.  

o 1 st. bor i hyresrätt – där:  

 1 st. bor i minst 4 rum och kök, sambos, två barn 

o 6 st. bor i bostadsrätt – där:  

 3 st. bor i 3 rum och kök, sambos/gift/singel, i barn 

 3 st. bor i mint 4 rum och kök, sambos/gifta, två barn 

o 9 st. bor i ägarform – där:  

 48 st. bor i minst 4 rum och kök, sambos/gift/singlar, 1-3 eller inga barn 

 

Skulle du för att få ditt boende billigare godta något/några av följande 

alternativ? 

1. 1 av 16 (6,3 %) skulle tänka sig att minska på antalet eluttag i sitt hem  

2. 1 av 16 (6,3 %) skulle kunna tänka sig att ta bort möjligheten att justera temperaturen 

inomhus.  

3. 6 av 16 (37,5 %) skulle vilja ha färre rum men större öppna ytor i sitt hem.  

4. 5 av 16 (31.3 %)skulle vilja ha så mycket som möjligt trådlöst i sitt hem fast uppbundet 

till en förutbestämd leverantör.  

5. 1 av 16 (6,3 %) skulle kunna välja bort träparkettgolv och istället ha plastgolv eller 

betonggolv.  

6. 1 av 16 (6,3 %) skulle kunna använda plast istället för kakel i badrum och kök 

7. 2 av 16 (12,5 %) skulle kunna ha blottade installationer istället för inbyggda. 

 

Skulle du betala mer för ditt boende om något/några av följande alternativ 

erbjöds? 

1. 3 av 16 (18,8 %) skulle kunna betala mer för att ha fler eluttag i sitt hem. 

2. 8 av 16 (50,0 %) skulle kunna betala mer för att ha möjligheten att justera 

temperaturen inomhus. 

3. 8 av 16 (50,0 %) skulle kunna betala mer för att ha kakel i badrum och kök. 

4. 4 av 16 (25,0 %) skulle kunna betala mer för att ha fler anslutningar i hemmet för att 

kunna placera dator/tv/telefoni vart som helst. 

5. 3 av 16 (22,1 %) skulle kunna betala mer för att ha planlösningar med förutbestämda 

rumsindelningar. 

6. 6 av 16 (37,5 %) skulle kunna betala mer för att ha träparkettgolv i sitt hem. 
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Finns det något annat i ditt hem som du skulle vilja förändra som du tror skulle 

resultera i att ditt boende blir billigare alternativt dyrare? 

För att generera ett billigare boende föreslogs det att den fasta inredningen görs billigare eller 

inte existerar vid inflyttning, förenkla svensk standard och BBR i syfte att ge billigare 

bostäder i till första hand studenter och unga familjer, med exempelvis ett trestegsboende 

som kan växa med ökad inkomst och behov.  

 

Hur skulle du beskriva vad som är högre standard i hemmet?  

Kvalitet i utförande såsom exklusiva snickerier, kakel, parkettgolv och dyra ytskikt. Storlek på 

bostaden dvs. stora rum och ytor, bra förvaring och ett stort kök med fanerade luckor. Att i 

sin bostad ha en teknisk bekvämlighet såsom diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare.  

 
Vad är du mest/minst nöjd med i din bostad? 

Mest: En sammanhängande yta där kök, vardagsrum och tv-rum samsas. Där planlösningen 

är genomtänkt med fräscht badrum och stort kök. Årsavgiften är till belåtenhet, närhet till 

grönområden eller gemensam trädgård och att boendet är beläget på ”rätt” plats.  

Kvaliteten på boendet såsom takhöjd och ytskikt där den boende kan påverka. Uteplatsen och 

balkongen som är antingen fri eller inglasad ger ett extra rum.  

 

Minst: Dålig värme och ventilation, att inte ha något garage på tomten och att det är för 

mycket trappor, det besvärar äldre. Att det är dåligt ljudisolerat och det inte finns garage på 

tomten. För liten tvättstuga ger lite plats för klädvård och förvaring.  

Den lilla öppningen mot uterummet skulle vara en hel öppningsbar vägg.  

 


