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Sammanfattning 

Arbetet har sin grund i bostadsbrist för studenter och författarna lägger fram ett 
möjligt utformningsförslag på problemet. Syftet med detta examensarbete är att lyfta 
fram möjligheten till att placera ett öppet förslag med studentkvarter på vatten som 
kan bli belägna i Sveriges studentstäder. 

Följande frågeställning ska besvaras: 

-   Hur kan en flytande studentbostad utformas interiört och exteriört baserat på 
"Compact Living"? 

Den valda metoden för att besvara frågeställningen är System Development Life 
Cycle (SDLC), systemutvecklingslivscykeln, en metod innehållande av sex 
arbetsmoment. Dessa moment är till hjälp för att kunna analysera, utforma och 
framställa ett resultat. 

Förslaget är flytande studentbostäder som sätts samman i moduler. Arbetet lyfter 
fram dagens befintliga flytande bostäder, både internationellt och i Sverige. Utifrån 
dagens flytande bostäder, litteraturstudier, observationer och intervjuer har ett möjligt 
förslag ritats. Grunden till arbetet är utformningen interiört samt exteriört av dessa 
flytande studentbostäder baserat på Compact Living. 

Förslagen på studentbostäder är inte utformade för någon specifik ort utan utifrån ett 
modulkoncept. Vilket innebär att dessa ska kunna förflyttas efter bostadsbristen. 
Samarbetet och idéen har skapats tillsammans med LBE Arkitekt i Växjö. 

Tidigare studier visar bl.a. att studenten i allmänhet tycket att en rimlig hyra, god 
kommunikation, närhet till universitet och en god studiemiljö är de kriterier som ska 
uppfyllas för att bostaden ska kunna kallas för studentbostad. Studenten lever i regel 
ett mycket socialt liv, därav är ett umgängesrum att föredra. Dessutom används 
bostaden i stor utsträckning till studier. Köket är ytterligare en plats i bostaden som 
anses vara viktig, den bör vara funktionell och rymma mycket förvaring. Detta har 
tagits i akt för att motsvara alla de behov och önskemål en student eftersträvar. 
Konceptet som arbetats fram bygger på Compact Living med smarta lösningar, 
förvaring och öppna ytor som bidrar till mycket ljusinsläpp. Allt för att studenten ska 
få ett trivsamt boende.  
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Summary 

The work is based on shortage of housing for students. The authors of this study 
presents a possible design solution for the problem. The purpose of this degree 
project is to highlight the possibility of placing an open proposal of student quarters 
on water, that can be located in Swedish student cities. 

Following thesis should be answered: 

- How can a floating student housing be designed internally and externally based on 
"compact living"? 

The chosen method of answering the question is System Development's Lifecycle 
(SDLC). This method has six-steps, which are helpful when analyzing, designing and 
creating a result. 

The study proposes floating student housing that is assembled in modules. The work 
highlights today's existing floating homes, both internationally and in Sweden. From 
today's floating housing, literature studies, observations and interviews, a possible 
proposal has been drafted. The foundation of the study is the interior and exterior 
design of the floating student houses, with Compact Living in mind. 

These student homes are not designed for any specific location, as they are based on 
a modular concept. This means that they can be moved according to where needs 
arise. The cooperation and the idea of the module concept has been created together 
with LBE Architect in Växjö. 

Based on earlier studies, a reasonable rent, good communication, vicinity to the 
university and a good study environment are important criteria that must be met in 
order for the home to be called a student residence. A student most likely lives a very 
social life, which is a why a social collaboration room is to be preferred. In addition, 
the residence is widely used to study. The kitchen is also considered an important 
part of the residence. It should be functional and have spacious storage. These things 
have been taken into account to bring out all the needs and wishes a student strives 
for. Lastly, as the concept is developed based on Compact Living including smart 
solutions for storage and open spaces with a lot of light emitting. All in order for the 
student to have a comfortable life.  
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Abstract 

Arbetet behandlar en möjlig lösning på bostadsbristen, för dagens Studenter i form av 
flytande studentbostäder på vatten i ett modulkoncept. Vilket betyder att bostäderna 
kan förflyttas där bostadsbristen befinner sig. 

Utifrån metoden, System Development, har ett utformningsförslag av en flytande 
studentbostad lagts fram, baserat på Compact Living. 

Undersökningen baseras på litteraturstudier, observationer och intervjuer. Resultatet 
visar ett koncept, på hur flytande studentbostäder skulle kunna sättas samman i en 
modulenhet. 

Nyckelord: Bostäder på vatten, Arkitektur, Interiört, Studentbostäder, Moduler, 
Flytande studentbostäder, Bostadsbrist, Exteriört, Compact Living.  
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Förord 

Detta arbete växte fram av författarna och delvis av LBE Arkitekt som 
samarbetspartner. Brist på studentbostäder ligger till grund. Huruvida detta ska kunna 
lösas i denna rapport lyftes ett förslag fram på flytande studentbostäder i ett 
modulkoncept. Dessa kan förflyttas efter bostadsbristen. 

Författarna kommer examineras i byggnadsutformning där av bygger arbetet 
mestadels på att utforma denna flytande bostad både interiört samt exteriört. 

Arbetet har genomförts med underlag av litteraturstudier, observationer och 
intervjuer. En större medhjälpande kontakt har varit Mats Elgström och övriga på 
LBE Arkitekt. Vi vill därmed ge ett stort tack för att ni tog er tid till att vara 
samarbetspartners samt kontaktpersoner. Författarna känner stor uppskattning över 
ert engagemang. Mats Elgström har bidragit med stöttning vid handledning, idéer och 
betydelsefulla erfarenheter. 

Vi vill också tacka arkitekten och projektledaren av de flytande husbåtarna i västra 
hamnen i Malmö, Kenton Knowles. Tack för att du kunde ställa upp på en värdefull 
intervju och bidragit med idéer samt viktiga observationer att tänka på under vår 
skapande process. 

Tack Peter Molin för att du gjorde det möjligt för oss att besöka BoKompakt i Lund 
och skickade oss tillämpbart material. 

Vi vill även passa på att tacka övriga som varit inblandade för att få detta arbete 
möjligt. 

Till sist vill vi ge ett stort tack till vår engagerade handledare på Linnéuniversitetet, 
Rainer Winkler, som har varit till betydelsefull hjälp. 

 

 

 

Matilda Nilsson & Linn Stövegård 

Växjö, 19 september 2017  
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1   Introduktion 
Bebyggelse på vatten är vanligt förekommande i flera städer utanför Sverige 
där tex Amsterdam, Köpenhamn och Hamburg är de mest kända. Det är en 
utveckling av flytande bostäder som har pågått under en längre period. I 
Nederländerna är stigande vattennivåer ett problem, som utgör ständigt ett 
hot mot låglänt liggande befintliga bostäder och byggnationer. På grund av 
detta, ligger landet i framkant när det gäller flytande bostäder. 
Bostadsområdet Ljburg i Amsterdam är placerat mitt ute i en sjö. 
Utvecklingen mot byggnation på sjö/vatten har även grundats i en mer 
trångbodd livsstil samt att det inte finns tillräckligt med mark att exploatera 
(Svensson, Nilsson & Odenmo 2011). 

Flytande bostäder är tämligen nytt i Sverige, Marinstaden i Nacka är ett 
exempel på ett uppmärksammat bostadsområde. I Sundsvall har 
privatpersoner lagt beslag på flytande studentbostäder vilket har blivit 
mycket omtalat. Området "Västra hamnen" i Malmö är också ett exempel på 
en stad i Sverige som har flytande bostäder/husbåtar. 

I Växjö har kommunen visioner kring en av alla stadens sjöar, Trummen 
(Växjökommun 2012). Denna sjö är belägen nära stadens Universitet, 
Linnéuniversitetet och därigenom har inspirationen för flytande bostäder 
uppkommit. 

Att skapa innovation samtidigt utveckla byggprojekt på vatten kan bidra till 
spännande inslag till städers stadsbild. En projektutveckling av studenters 
boendeform kan bidra till den problematiska bostadsfrågan i Sverige och 
dess studentstäder. Uttrycket ”Compact Living” är att hitta smarta lösningar 
och ta tillvara på de kvadratmeter som bostaden disponerar (compact-living 
u.e). En kompisition av detta är en möjlig framtida beoendeform för 
studenter. 

Begreppet hem har många olika definitioner. Det är tillexempel en fysisk 
aspekt så som själva bostaden, där materialstrukturen och även platsen där vi 
bor har betydelse. Ett hem kan också ha olika rumsliga enheter som hus, 
grannskap, stad, stat eller land. Att ”komma hem” kan betyda till sin bostad 
men också från ett främmande land till landet där människan har sin bostad 
eller identitet (Coolen & Meesters 2011). 

Rumsstorlek och planlösningen i studentbostaden, har större betydelse än 
var bostaden är placerad. Även om en studentbostad är en tillfällig bostad, så 
anses den fysiska miljön vara minst lika viktig som i en permanent bostad. 
En annan viktig upplevelse är bostadsegenskaper, som ger god hemtrevnad. 
Studentbostad ska inte anses mindre värdig bara för att den är tillfällig.  



2 
Nilsson & Stövegård 

Det anses fortfarande som ett betydelsefullt hem, där en tillfällig bostad har 
lika stort värde som en permanent bostad. Idag blir det allt vanligare med 
fler tillfälliga bostäder än enbart ett permanent hem (Thomsen & Eikemo 
2010). 

Definitionen av vad ett hem är har i akademisk litteratur sett olika ut. En 
definition är att ett hem kännetecknas som ”fristad, ordning, identitet och 
anslutning, värme och fysisk lämplighet” samt att ett hem bortser från den 
fysiska strukturen i en bostad. Hemmet är en plats där identiteter präglas 
mellan de boende (Thomsen 2007). 

Kulturella, sociala sammanhang samt olika stadier i livet varierar och ser 
olika ut för alla människor. Detta påverkar även bostadsförhållandet. I stor 
utsträckning så förstås hemmet som en betydande plats för många 
människor, även för personer med tillfälliga situationer så som studenter 
(Thomsen 2007). 

1.1   Bakgrund och problembeskrivning 

Det råder idag en stor bostadsbrist för studenter i stora delar av landet. Det 
finns sammanlagt 32 studentstäder i Sverige och av dessa är det endast fyra 
städer som kan garantera boende inom en månads väntetid (Sverigesradio 
2013). 

Den stora bostadsbristen för studenter runt om i landet bidrar till att många 
inte har möjligheten att färdigställa sina studier och samtidigt är det många 
som avstår från att söka in till skolor. För många studenter blir studierna 
drabbade då fokus ligger på att försöka hitta en bostad och det kan leda till 
stress och oro (SvD näringsliv 2016). 

Förr var byggandet av studentbostäder lågt i Sverige. För att öka 
studentbostadsbyggandet gav Boverket förslag på regelförenklingar till 
regeringen. År 2014 trädde dessa i kraft och byggandet har nu ökat i landet 
för studentbostäder, men det kommer trots det att dröja lång tid innan 
problemet med bostadsbristen är löst på många studieorter. Ett 
lösningsexempel är att bostäder utformas så studenter kan dela på bostaden. 
Andra projekt och lösningar har också utökats de senaste åren för att minska 
bostadsbristen genom att till exempel blanda olika verksamheter/funktioner i 
samma byggnad. De regelförändringar som genomfördes bidrog också till en 
mer flexibel planlösning och minskad yta på studentbostäder (Boverket 
2016). 

Studentbostäderna som byggs idag är i genomsnitt 22 m2 (Boverket 2016) 
men BBR, Boverkets Byggregler, har gjort det möjligt att minska utrymmet 
till nästan hälften. Orsaken till detta är att många regler har förändrats eller 
tagits bort och krav har minskat. 
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Det skedde också en annan lagändring i PBL (plan- och bygglagen) om 
tillfälligt bygglov och detta har medfört ett ökat intresse för mobila 
studentbebyggelser. Dessa byggnationer kan möjligtvis få ett beviljat 
bygglov på platser som andra bostäder inte får med tanke på att detta utgör 
en snabb tillfällig lösning på bostadsbristen (Boverket 2016). 

Bostads- och markbrist ger troligtvis en ökning av byggnationer/boenden på 
vatten även i Sverige. Lantmäteriet visar på en ökning av antalet registrerade 
vattenfastigheter, bland annat flytande studentbostäder i Stockholm. Det 
kommer bli fler flytande bostäder framöver (Fastighetstidningen 2014). 

Växjö har stora möjligheter att växa som en sjöstad genom att ta tillvara på 
möjligheterna och tillgången att kunna genomföra projekt/bygga på vatten. 
Möjlig lokalisering i detta arbete är sjön Trummen i Växjö. Idag finns det 
inga planer från kommunens sida att anlägga på sjön. Detta examensarbete 
lägger fram ett förslag på framtidens stadsutveckling. Visionen med ett 
flytande bostadskvarter för studenter kan vara ett spännande och intressant 
inslag i staden. Bakgrunden till val av ämne är att väcka intresset i Växjö för 
flytande bostäder, samt kunna genomföra ett intressant inslag i 
stadsutvecklingen. 

1.1.1   Finns morgondagens studentbostäder redan? 

Unga som gamla, svenska som utländska och halvtids- som 
heltidsstuderande så ökar antalet studenter. I de orterna med högskolor och 
universitet så kommer det att råda brist på tillgängliga bostäder (Tersmeden 
2010). En stor samhällsfråga är då hur många studentbostäder som behöver 
produceras och vilken typ av bostäder. De studentbostäder som har byggts 
tidigare är pentryrum med relativt höga hyror i förhållande till den inkomst 
som studiemedlet utgör. Utveckling av de bostäder som redan existerar är en 
stor utmaning för de studentbostadsföretag som finns. Att kunna producera 
bostäder med både lång livslängd och låga hyror är en svår balans. 
Framtidsfrågan bidrar också till funderingar kring visionen om den framtida 
studentbostadens utseende (Tersmeden 2010).  
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1.2   Mål och Syfte 

Målet med detta examensarbete är att framföra möjliga utformningsförslag 
på flytande studentbostäder baserat på Compact Living. 

Syftet är att lyfta fram möjligheten till att placera ett öppet förslag med 
studentkvarter som kan bli belägna i Sveriges studentstäder. 

Detta examensarbete ska besvara följande frågeställning: 

-   Hur kan en flytande studentbostad utformas interiört och exteriört 
baserat på Compact Living? 

1.3   Avgränsningar 

Denna studie omfattar förutsättningarna för att kunna utforma flytande 
bostäder. 

Examensarbetet avgränsas från Svensk Standard, ekonomiska kostnader, 
hållfasthetsberäkningar, grundläggning, konstruktion och installationer. 
Eventuella juridiska aspekter har inte tagits i beaktande vid placering eller 
utformning av förslaget. 

Arbetets urval av geografisk placering har en studentstad valts som är 
berikat med vatten och där byggmöjligheterna finns i närheten av 
högskola/universitetsområdets kärna. Med dessa styrande faktorer föll valet 
på Växjö. 

Konstruktionsmässiga förutsättningar och hur modulenheterna ingående 
kopplas samman bortses på grund av angivna ramar från uppdragsgivare. 
Tiden har också varit en anledning till varför examensarbetet har avgränsats 
på följande sätt. 
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2   Teoretiska utgångspunkter 

2.1   Bostäder på vatten 

Det blir allt vanligare att bosätta sig på vattnet på grund av stigande 
markpriser, förhöjd vattennivå och trångbodda städer. Europa, Asien och 
Nordamerika är några av de världsdelar som har bostäder på vattnet. Alla 
dessa världsdelar har valt att bygga på vatten av olika skäl. I Europa har 
Nederländerna tagit det största steget framåt när det gäller att bygga bostäder 
på vatten. Anledningarna är att Nederländerna är mycket tätbefolkat samt att 
ca 60 % av landet bedöms vara under havsnivå, vilket ständigt påverkar 
landet (Rayman 2014). Placeringen av de flytande bostäderna förtydligas i 
Figur 2.1. 

 
Figur 2.1 Karta över Waterbuurt, Nederländerna (Google maps 2017). 

Experter inom området säger att inom de närmsta 100 åren kommer det ske 
drastiska klimatförändringar som orsakar att havsnivån kommer stiga upp 
till en meter (wwf 2017). Detta kommer drabba många lågt belägna städer 
som Bangkok, London samt Miami för översvämningar. Stadsplanerare 
menar att valmöjligheterna är få för de drabbade. För att motverka det 
stigande vattnet kan detta förhindras genom till exempel vallar, amfibiska 
eller flytande strukturer (Rayman 2014). 

Den mest framgångsrika flytande stadsdel i Nederländerna heter Waterbuurt 
och innefattar ca 90 stycken bostäder (Rayman 2014).  
Utformningen av bostäderna följer en symmetri där alla bostäder har ett 
liknande exteriört uttryck, se  

Figur 2.2. 
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Figur 2.2 Översiktsbild på byggnaderna i Waterbuurt (Steinmetz u.å). 

2.1.1   Holland och Amsterdam 

I och med den framtida risken för stigande havsnivåer och en ökad 
befolkningstäthet i städer måste tankesätten anpassas till nya förutsättningar, 
menar arkitekten Michael Sorkin (Rayman 2014). Nederländerna är ett unikt 
land när det gäller att erbjuda bostäder på vatten (Rayman 2014). Landet har 
fått spendera mycket pengar och åtgärder för att hålla vatten borta av den 
orsaken att två tredjedelar av landets befolkning är bosatt under havsnivån. 
Landet betraktas därför som en av världens ledande utgångspunkt för 
översvämningssäker arkitektur (Rayman 2014). 

Bakgrunden till att Amsterdam började sin byggnation på vattenytan var den 
bristande faktorn på markområden samt att stadsdelarna var alltför 
tätbebyggda. Det skulle konverteras ungefär 2300 bostäder längsmed 
stadens kanaler som sedan skulle föreställa ett framtida samhälle. Under året 
2001 började strukturen på världens största flytande stadsdel komma fram 
och den kallas idag för Waterbuurt. Under året 2001 var det fortfarande 
oklarheter kring projektet. Utformning av hemmen samt säkerhet kring om 
detta faktiskt skulle fungera (Rayman, 2014). Arkitekten Marlies Rohmer 
kom då in i projektet som en oerfaren men entusiastisk arkitekt och fick 
även hon stöta på utmaningar (Rayman, 2014). 

I Ijburg har det utvecklats prefabricerade flytande bostäder i en del av IJ sjön 
i Amsterdam från slutet av 2009. Projektet kallas Waterbuurt och har blivit 
ett av de mest ambitiösa bostadsprojekten i världen. Det består av 75 
byggnader med 1000 invånare som kan leva lika bekvämt på vatten som på 
land. Människan förmodar att det är svårare att bygga bostäder på vatten 
men det tycker inte Rohmer. Det finns mer kunskap idag att bygga på olika 
sett under varierande omständigheter (Rayman 2014). 
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2.2   Naturens och vattnets inverkan på männsikan 

Utifrån ett resultat av en undersökning, framgår att ett fönster mot grönska 
och natur, associerar till bättre koncentrationsförmåga (Brodin, Björk, Ardö 
& Albin 2015). 

Det har även konstaterats av Van Herzele och De Vries (2012) att närhet till 
natur och vatten har positiv inverkan på människans hälsa och 
tillfredsställelse. När människan har närhet till grönområden minskar 
stressen. Detta kan i sin tur motverka stressrelaterade sjukdomar. Människor 
med tillgång till en trädgård, drabbas mindre av stress i jämförelse mot 
människor som inte har tillgång till en trädgård (Van Herzele & de Vries 
2012). 

2.3   Modulhus och dess flexibilitet 

Modulsystemet är skapat för att ge flexibla bostäder och fungerar som 
byggklossar. Det som är unikt med modulhus är att de kan byggas samman 
efter kundens behov och önskemål. Modulenheterna kopplas sammman på 
plats och tillverkas i industrin (Temporent 2017). 

Modulsystemet kan dockas samman med en annan modul och på så sätt 
utökas och sammankopplas både i sidled samt i höjdled och på så sätt 
skappa fler våningsplan. Genom den flexibiliteteten, kan man ta bort 
moduler om behovet inte finns och addera om behovet av bostader skulle 
öka (Nordic Modular 2017). 

Moduler efterliknar lägenheter i olika storlekar. Modulerna kan byggas och 
konstrueras för att bli tillgängligt och för att alla ska skunna vistas i modulen 
(Hammars moduler AB u.å). 

Om modulerna byggs inom givna mått kan de fraktas enkelt med en kranbil 
och sedan lyfts på plats där behovet finns. Väl när byggnaden är på plats kan 
bostaden bosättas efter ca 1 veckas tid. Det är de som gör modulhus unika, 
enkelt att bygga och går snabbt att montera (Hammars moduler AB u.å).  
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2.4   Den exteriöra utvecklingen 

Samhället har förändrats fort under senaste seklet och detta syns på husen. 
Under 1900-talets början var den äldre arkitekturen i Sverige blandad med 
utländska stilar (Bäckstrand 2014). 

Nyklassicismen tog kraft under 1920-talet och det var både drag från antiken 
samt renässansen. Fasaderna under denna tid var lugna med klassiska, 
symmetriska och enhetliga former. Materialvalet var puts och färgsättningen 
var i mjuka toner (Bäckstrand 2014). 

År 1930 kom Stockholmsutställningen som blev en brytpunkt för 
arkitekturen i Sverige. Funktionalismen fick sitt genombrott. Begreppen 
enhetlighet samt upprepning var viktiga arkitektoniska aspekter (Bäckstrand 
2014). Bostadshusen var funktionella med avskalad stil. Det var låga 
lamellhus eller höghus som gällde (Eriksson, 2015). Formen var ofta kubisk 
med platta tak. Stålrör, glas och betong var de nya användbara materialen för 
tidens formgivare och arkitekter. Putsen på fasaden färgsattes oftast i vitt, 
ljusgrått eller ljusgult. Träfasaden var också vanlig men med en mörkare 
kulör (Bäckstrand 2014). 

Under krigsåren var det svårt att transportera material, därför blev tegel och 
grov puts allt vanligare. Städer var i riskzon för bomber och byggnationer 
utanför städerna började ta form (Eriksson 2015). Traditionell träteknik kom 
sedan tillbaka efter krigstiden under år 1945 och folkhemmet formades. 
Småhus fick nya underhållsfria material som eternit och fasadtegel, vilket 
blev mycket vanligt. Varma toner på fasaderna så som rött eller brunt, både 
träpanel samt puts var vanligt. Fönster och dörrar målades vitt och taken var 
i antingen tegel, betong eller plåt (villaaktuellt.se 2014). Arkitekturen under 
denna tid blir mycket uppmärksammad internationellt och är en tid att vara 
stolt över (Eriksson 2015). 

Oljekrisen drabbade Sverige i början av 1970-talet. Detta speglar vårt sätt att 
bygga genom miljömedvetenhet. Husen var prefabricerade med energisnål 
isolering och fönstern på fasaderna var små. Färgsättning på husen varierade 
då den nya akrylatfärgerna kom och pastellfärger var mycket vanligt 
(Bäckstrand 2014). 

Arkitekturen under 80-talet tog sin inspiration ifrån den täta stenstaden med 
privata gårdar, noggrant planerade offentliga rum. Mottot var ”tillbaka till 
staden” och skapades efter miljonprogrammets prägel i Sverige och 
eftersträvan var variation och kvalité (Kallstenius 1986). 

Under 1990-talet ville människan tillbaka till det föregångna så som 20-
talets klassicism och 30-talets funktionalism. Från varierad arkitektur till den 
strama känslan. De två sammansatta stilarna hade släta, lugna ytor på 
fasader och genomarbetade detaljer (Andersson 1997). 
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I början av 2000-talet började människor dra sig mer mot städerna vilket 
ledde till tätare städer. Känsla för trend börjar bli mer vanligt hos folket 
vilket också ledde till mer individuella val, vilket är svårare att trendsätta 
(Eriksson 2015). Stora fönsterpartier och öppna planlösningar var rådande 
hos villorna. Miljötänk blir viktigt och eftersträvan på ekologisk samt 
naturliga material är hög. Fasaderna är spännande med både puts och fasad 
som smälter in med omgivningen och naturen. Taken har karaktär med 
spännande takvinklar och färgsättningen på husen är vanligen ljusa 
(Bäckstrand 2014). 

2.5   Att bygga och konstruera på vatten 

Husbåten flyter enligt Arkimedes princip. Grundprincipen för något som 
flyter är att föremål som sänks ner i en väska, tränger undan samma volym 
vätska som volymen på föremålet (Nationalencyklopedin u.å). 

De största utmaningarna med projektet i Waterbuurt var olika brandkrav, 
även fast bostäderna var omringat av vatten. Transporten av bostäderna hade 
också sina oklarheter då dessa skulle monteras i en annan ort, 65 km norr om 
den belägna platsen. Trots dessa aspekter var Rohmers huvuduppgift som 
arkitekt och kunnig ingenjör att göra bostäderna flytande. Hon jämförde 
konstruktionen med båtar och var inte orolig så länge grunden är tät, ihålig 
och tillräckligt stor för att stöta ifrån sig en uppsjö av vatten. För att försäkra 
att bostäderna inte flyter iväg eller kolliderar i varandra är de förankrade i 
botten av sjön med stålstolpar (Rayman 2014). 

En mindre bostad, placerad på en flytande konstruktion kan kallas husbåt 
eller bobåt. Husbåtar har varit vanligt som permanenta bostäder i många 
länder under historien men blivit mer vanligt i Sverige under senare år. Det 
finns olika konstruktionslösningar, lika så idéer samt lösningar på hur el, 
vatten och avlopp ska anslutas till dessa (Göteborgstad 2010). 

Husbåtars konstruktion kan antingen vara av betongskrov eller flytpontoner. 
Villa Näckros i Kalmar har konstruktion av betongskrov. Husbåtsföretaget 
Aquavilla tillverkar betongskrov (kassuner) genom att gjutning sker på en 
enda gång i armerad betong utan fogar runt omkring. I botten på kassunen är 
tjockleken 28 cm och väggarna har en tjocklek på 18 cm (AquaVilla 2009). 

Det monteras ett innerskrov i betongskrovet med en ventilerad luftspalt 
innan ytterskrovet. Innerbotten på skrovet isoleras sedan med cellplast. Detta 
patenterade system kallas AuqaEnergy-System. Konstruktionen tål att ligga i 
vatten under 100 år (AquaVilla 2009). Istället för betongskrov finns det 
pontoner som får husbåten att flyta. Pontonerna kan tillverkas i betong eller 
plast. Själva konstruktionen är galvaniserad stålkonstruktion som sedan 
placeras uppe på pontonerna. Är pontonerna tillverkade i PVC-plast så fylls 
detta sedan med frigolit (Karlsson 2009).  



10 
Nilsson & Stövegård 

2.6   Studentbostadens utveckling 

Under 1960-talet växte fler studentbostäder fram. Från att ha varit 4 000 till 
38 000. Den bostadstyp som byggdes då var oftast korridorrum med ett 
gemensamt kök för de boende. Sedan avtog ökningen av bostäder. Under år 
1980 producerades lite drygt 2 000 bostäder. Åter här var det 
korridorbostäder som gällde. Därefter fick det ett uppsving igen. Under 
tidigt 2000-tal började korridorsrummen gå ur tiden och en ökning av 
studentlägenheter ägde rum. Den förändringen från korridorbostäder till 
studentlägenheter med ett rum och kök visar på en förändring i samhället 
(Boverket 2012). 

Utifrån en mätning av Boverket (2012) har antalet studenter ökat markant 
sedan 1990. Anledningen till detta var att utbildningspolitiken förändrades 
och fler högskolor byggdes. Under läsåret 2010/2011 nämner boverket en 
siffra på drygt 440 000 studerande på högskolor samt universitet. Så hög har 
siffran aldrig tidigare varit (Boverket 2012). 

Den traditionella synen på studenten har förändrats. Förr i tiden var det 
vanligt att studenten var en ung person som precis avslutat sin 
gymnasieutbildning och studerar vidare på högskola för att senare komma ut 
i arbetslivet. Även om den synen på student stämmer än idag, så har den 
också förändrats. Åldersspridningen är något helt annat än tidigare. 
Utgångspunkt och förutsättning är längre inte den samma hos studerande. 
Både åldersmässigt, ekonomiskt och studietakt. En högskolestuderande kan 
vara i stort sett alla åldrar, från tonåren och framåt. År 2010 visade en siffra 
på att hälften av alla studerande var 24 år eller yngre. Dessutom blir det allt 
vanligare att studenten arbetar vid sidan om sin studietid (Boverket 2012). 

Under år 2007 bodde ca 27 % av studenterna i en studentbostad. 
Procentandelen skiljer sig mellan åldrarna, där 40 % mellan 19-24 år är 
bosatta i en studentbostad. Medan åldersgruppen mellan 25-29 har en siffra 
på 30 %. Utifrån en undersökning av SCB bor cirka en tredjedel själva och 
40 % tillsammans med sin partner, med eller utan barn. Nästintill 5 % bor 
ensamstående med barn och resterande bor hos sina föräldrar (Boverket 
2012). 

Enligt boverket finns det ett stort behov av studentboenden och då i de 
traditionella studentbostäderna så som exempelvis Lund, Göteborg och 
Stockholm. Idag finns 83 000 studentbostäder fördelat runt om i landet 
(Boverket 2012).  
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2.6.1   Från studentkasern till korridorsrum 

Sedan 1841 har begreppet studentkasern funnits. Det är svårt att svara på 
vad en studentkasern är då de hus som gått under samma benämning är 
mångfaldig. Under 1860-talet fanns en student på Lunds universitet vid 
namn Leonard Holmström som beskrev begreppet ”Kasernerna voro i 
allmänhet tvåvåningshus med studentrum oftast bott i övre våningen.” 
(Tersmeden 2010). Längs med en lång korridor låg studentrummen 
placerade efter varandra, vilket kan jämföras med dåvarande kaserner inom 
militären. Beskrivning av studentkasern är följande; 

”Med studentkaserner avses i allmänhet sådana enskilda hus, där ett antal 
rum - från fyra á fem till dussinet eller mer - ligga samlade och av värden 
direkt uthyras till studenter.” (Tersmeden 2010, s. 284). 

Korridorsrum var den vanligaste bostadsformen som byggdes under 1960-
1970 talet. Studentbostadsproduktionen för korridorsrum sjönk sedan 
successivt då efterfrågan hos studenterna var att ha en egen bostad. 
Hyresgästerna av denna bostadsform hyr ett rum av fler i en korridor utan 
eget hygienrum och/eller eget kök. Köken samt hygienrummen blir 
gemensamt för de personer som bor i korridoren. Att bo såhär var för många 
en introduktion till student-, vuxenlivet och eget boende. Kötiden för att få 
boende i ett korridorsrum var inte lika lång som de andra bostadsrätterna 
(Tersmeden 2010).  
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2.6.2   Den moderna studentbostaden 

Studenter som precis påbörjat sina studier, erfarna studenter (med några års 
studier bakom sig) samt internationella studenter, är tre målgrupper som 
deltagit i en undersökning. White arkitekter, SSSB (Stockholms 
Studentbostäder) och studentbostadsföretagen har genomfört denna 
undersökning. Även studenter utan bostad och övriga ungdomar har tagits 
med i undersökningen för att se likheter samt skillnader mellan grupperna. 
Undersökningens syfte var att ta fram den framtida studentbostaden 
(Studentbostadsföretagen 2016). 

I dagens läge är det 59 % av studenterna som bor i lägenhet och 41 % som 
bor i korridorsrum. Val av boende beror mycket på ålder, hur lång 
studielängden är och storlek på bostaden. I större bostäder bor oftast de som 
är äldre och har flera studieår. Bostadstyperna i denna undersökning är 
korridorsrum, ett rum och kokvrå, ett rum och kök samt två rum och kök. De 
olika bostadstyperna skiljer sig både i storlek och kostnadsmässigt, se Tabell 
2.1 (Studentbostadsföretagen 2016). 
Tabell 2.1 Den genomsnittliga ytan samt hyran på respektive bostadstypen (Studentbostadsföretagen 

2016). 

Bostadstyp Genomsnittlig yta Genomsnittlig årshyra 

Korridorrum 19 m2 2016 kr/m2 

1 rum + kokvrå 26 m2 1932 kr/m2 

1 rum + kök 34 m2 1524 kr/m2 

2 rum + kök 51 m2 1296 kr/m2 

Alla studenter bor inte i en studentbostad och det finns många olika 
anledningar till detta. I undersökningen påstår studenterna att den största 
orsaken till varför de inte bor i studentbostäderna är att inga är tillgängliga. 
Dock är det inte alla studenter som väljer de bostäderna ändå även om 
möjligheten finns. De frekventa orsakerna till detta är till exempel; de hade 
redan boende när studierna började, miljön är inte lockande, höga hyror eller 
att de inte vill ha något tillfälligt (Studentbostadsföretagen 2016). 

Det finns olika anledningar till varför en student inte vill bo i en 
studentbostad, se Figur 2.3. Cykelavstånd räknas som ett rimligt avstånd till 
universitet samt staden, enligt studenten. Det ska vara ett lugnt område och 
placerad centralt i staden med bra förbindelse av kollektivtrafik. En bättre 
standard är inte delade kök samt badrum utan större ytor och ett riktigt kök. 
Studenterna tycker bostäderna är opersonliga då de ser likadana ut, när de är 
små, ofräscha och gamla. Detta är några anledningar till varför 
studentbostäderna inte är trivsamma (Studentbostadsföretagen 2016). 



13 
Nilsson & Stövegård 

 
Figur 2.3 Varför väljer man inte att bo i en studentbostad? 

Idag bor till största del studenterna i 2 rok eller mindre. Av dessa bor en 
mindre andel i bostäder med mer än två rum och kök. Detta är ett bevis på 
bostadsbristen men även den höga boendekostnaden. Idag bosätter studenten 
sig generellt i mindre bostäder så som 2 rok eller mindre. Studenter som 
bosätter sig i bostäder som är större än två rum och kök minskar. Att 
studenter tränger ihop sig på trånga ytor beror på boendekostnaden men 
även bostadsbristen (Hyresgästföreningen 2015). 

2.7   Regelverk och lagar kring studentbostäder 

Under 1 juli 2016 infördes ändringar i Boverkets byggregler. Grunden 
bakom detta var att enpersonshushåll ska kunna dela vissa bostadsutrymmen 
samt likvärdiga regler för studenter (Boverket 2016). 

BBR ställer krav på bostadens utformning och styr hur liten bostaden ska 
vara. Studentbostäder får enligt BBR vara lite mindre än den ordinarie 
bostaden. Det är godkänt att förflytta kök och samvaro till en gemensam del. 
Om någon yta förminskas i den enskilda bostaden måste denna yta ersättas 
med en gemensam del av samma slag. Den gemensamma delen har inga 
krav på sig, utan förbli ett komplement till den enskilda bostaden (Boverket 
2012). 
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Dagens studentbostäder är normalt 20 m2 till 27 m2 som högst 35 m2 men i 
genomsnitt ligger studentbostaden på 22 m2 (Boverket 2016). Samvaro, 
matlagning och sömn behöver inte vara skiljt från varandra, utan kan 
planeras ihop i samma rum. Kravet är ett fönster, eftersom antal fönster 
bestäms av antalet funktioner som skiljs från varandra (Boverket 2012). 

BBR säger att följande utrymmen ska förekomma i bostaden: 

•   Hygien 

•   Daglig samvaro 

•   Sömn och vila  

•   Matlagning 

•   Måltid  

•   Hemarbete 

•   Entré med platts för ytterkläder m.m. 

•   Kombimaskin om gemensam tvättstuga saknas 

Svensk standard visar på standardmått, exempelvis för hygienrummet. Det 
minsta måttet för tillgänglighet av ett hygienrum är 1,7 x 1,9 meter, se Figur 
2.4. Där toalett, dusch och handfat finns. Det ska även finnas tillgängligt 
förrådsutrymme, förvaring av cykel och rullstol eller liknande (Boverket 
2012). 

 
Figur 2.4 Det minsta måttet för tillgängligt hygienrum. 
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2.7.1   Bostäder ska vara lämpliga för sitt ändamål 

Under avsnitt 3:2 och 3:52 i BBR, boverkets byggregler, finns allmänna råd 
kring bostadsutformning samt föreskrifter om hur bostäder ska utformas 
efter sitt ändamål och lämplighet. Utformningskrav och tekniska 
egenskapskrav är de två regler inom bostadsutformning. Detta medför att det 
finns krav på utrymmen så som inredning och utrustning. 

Det ska finnas utrymme för sömn, vila, matlagning, måltider, hygien, 
samvaro samt förvaring. Alla dessa funktioner får finnas i samma utrymme 
förutom personhygien. Hur fönster ska placeras i de olika utrymmena finns 
också beskrivet i 3 kap. 1 och 17 §§ PBF (Boverket 2012). 

Utformning av bostad som ska nyttjas av en student kan vissa funktioner så 
som måltider, hemarbete, samvaro, sömn och vila ingå i samma utrymme 
helt eller delvis. Utrymmet kräver bara en bäddsoffa, ett soffbord och en 
fåtölj/rullstol och inte ett bord för måltider. Avskiljbarhet i bostad är inte 
nödvändigt vilket är anledningen till att vissa funktioner kan utnyttjas i 
samma utrymme samt att krav på endast ett fönster i bostaden behövs 
(Boverket 2012). 

I Svensk Standard SS 91 42 21 finns det dimensionerade mått, hänvisningar 
samt förslag på hur utformning kan se ut utefter antalet personer som brukar 
bostaden (Boverket 2016). 

2.8   Studentens behov och framtidens studentboende 

Utifrån en studie vid Luleå tekniska universitet tycker studenten att en rimlig 
hyra, god kommunikation, närhet till universitet och en god studiemiljö är de 
kriterier som ska uppfyllas för att bostaden ska kunna kallas för 
studentbostad (Andersson & Stenman 2016). 

Undersökningen har besvarats av studenter mellan 19 och 25 år. De flesta 
lever ett singelliv och bor i en studentbostad eller i en traditionell lägenhet. 
De ekonomiska förhållandena för en student har alltid haft stor betydelse vid 
valet av en bostad. För att dra ner på studenternas hyreskostnad så ska inte 
de få funktioner som finns i bostaden minskas. Enligt undersökningen 
resonerar studenten att en högre hyra som ger mer utrymme för funktioner är 
bättre i jämförelse med en lägenhet med mindre funktioner och lägre hyra. 
Studenten ser hellre att under sin studietid leva energisnålt för att det i sin 
tur ska kunna sänka hyreskostnaderna. Att sova i en traditionell säng är att 
föredra i jämförelse mot sovalkov eller en säng som kan fällas in i väggen 
när den inte används för att ge större yta för andra funktioner i bostaden. Det 
som anses vara extra viktigt i lägenheten är möjligheten till en säng bredare 
än 90 cm, sopsorteringsstation, garderob och förvaringsmöjligheter 
(Andersson & Stenman 2016). 
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Centrala bostäder med goda kommunikationer ansågs nästan ha lika stor 
betydelse som hyran utifrån undersökningen. Bostaden får gärna ligger i 
nära anslutning till universitetet. Studenten lever oftast ett väldigt socialt liv 
och att få känna trygghet har stor betydelse, till största del där studenten 
studerar både i grupp och enskilt. Vilket betyder att ett umgängesrum är att 
föredra. Men även möjlighet till studierum och aktivitetsrum. Däremot får 
det inte påverka hyran i större utsträckning. 

Det finns stort intresse att bo ensamma alternativt bo tillsammans med 
någon annan och därav faller intresset för 
gemensamhetsboenden/korridorboenden helt bort. Det som förr i tiden var 
väldigt vanligt. Numera vill studenten ha “sitt egna” och där med mer privat 
för att det ska efterlikna mer en traditionell lägenhet (Andersson & Stenman 
2016). 

Utifrån vad enkäten av Boverket (2017) visade, så kan studenten tänka sig 
att bo tillsammans med någon annan men att bo enskilt är att föredra. 
Enkäterna visar även att badrummet inte ska vara mindre än BBR:s minsta 
tillgänglighetskrav. Ett badrum på 3,23 m2 är att föredra men att 140 kr extra 
i månaden för 0,7 m2 är en student villig att betala. Även köket är en viktig 
plats där studenten är villig att betala extra för att få ett kök med bättre 
standard (Boverket 2010). 

Även om bostaden bara är tillfällig så vill studenten inte flytta in en redan 
möblerad lägenhet, utan möjligheten till att skapa en privat känsla är viktig 
(Andersson & Stenman 2016). 

Under studietiden återvänder många studenter tillbaka till sina föräldrahem 
och kan därmed anses som två hem under denna tid som har olika kvaliteter. 
Studenter definierar ett traditionellt hem som tryggt och stabilt. Genom 
dekoration samt personliga intryck i ett hem återspeglar detta behov och 
identitet. Svaren återspeglar studenternas erfarenheter av sina egna 
föräldrahem samt vision om deras framtida hushåll. Även studenternas svar 
till detta så har inte deras studenthem dessa viktiga definitioner om en 
bostad. Orsaken till detta är att hyresvärdenas regler begränsar studenterna 
själva att genomföra personliga och identitets intryck i bostaden (Thomsen 
2007). 

2.9   Compact Living- Effektiva bostadsytor 

Definitionen av Compact Living handlar om smarta lösningar och ta vara på 
kvadratmeter som bostaden disponerar (compact-living u.e). 

Utrymme är en bristvara i dagens storstäder. Boendekostnaden blir högre i 
ett attraktivare område vilket leder till svårigheter för att hitta ett rymligt 
boende, som är viktigt för den enskilda individen. 
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Livet i storstaden lever människan kring tunnelbanor, trafikerade gator och 
på sina kontor, vilket anses trångt. Små utrymmen beror på flera olika 
element och definitionen varierar. En etta för en ensamstående kan betraktas 
liten, småbarnsfamilj kan tycka en två verka liten eller ett stort hus där 
planlösningen bidrar till trångboddhet (Conran 2004). 

Fördelarna med att leva på ett litet utrymme är många. Det är 
kostnadseffektivt och uppvärmningen av utrymmet är facil. Ju större 
utrymmen människan har desto mer prylar behövs för att fyllas upp men 
med mindre yta kan pengar sparas, tid och energi då det är mindre yta att 
hålla rent. Utifrån ett psykologiskt synsätt och kanske den största fördelen är 
att det är trivsamt då den mänskliga naturen är vana vid trånga utrymmen 
(Conran 2004). 

Utformning av mindre boenden måste uppmärksamma rädslan av 
klaustrofobi men också agorafobi som är av samma natur. Stora utrymmen 
får människan att krympa i den mentala aspekten och skapar en känsla av 
obehag, som vid klaustrofobi (Conran 2004). 

Det finns däremot flera faktorer som kan skapa fördelar med små utrymmen. 
Behoven som trevnad och andrum är viktigt att balansera vid utformning av 
ett mindre boende (Conran 2004). 

Volym är en intressant aspekt i utformning. Två identiska rum med varsin 
rumshöjd kan skapa olika upplevelser. Mellanväggar i bostäder kan vara ett 
hinder för att uppleva en rymdkänsla. Utan dessa väggar skapas möjligheter 
till större vyer, ljuskällor samt flexibilitet för att uppfylla sina behov enklare 
(Conran 2004). 

För att alla behov i en bostad ska kunna kombineras på få antal 
kvadratmeter, krävs uppfinningsrika och funktionell planering av 
inredningen, samt noga övertänkt möbelval (Mattson Nordin 1993). 

”Ett hus blir beboeligt först när det är fyllt av ljus och luft.” skrev Le 
Corbusier i sin bok Vers une architecture under 1923. Ljus och luft är viktigt 
för hälsan samt hygienen (Conran 2004). 

Beståndsdelarna är väldigt betydelsefulla i dagens arkitektur då ljuset tillför 
färger till rummets inredning samt hjälper oss med orientering och förståelse 
i bostaden. Ljuset ger också en välkomnande känsla. Luften ger liv i 
bostaden och känsla av frihet (Conran 2004). 
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3   Metod 
Metoden som följer bygger på dessa olika moment: förstudie, fallstudie, 
analys och design där fallstudierna har givit mest nytta vid gestaltningen av 
resultatet. Examensarbetets metod faller inom ramarna för 
produktutveckling- System Development. 

3.1   Produktutveckling- System Development 

Utgångspunkten för arbetet är System Development Life Cycle (SDLC). 
Systemutvecklingslivscykeln är en metod innehållande av sex 
arbetsmoment, se Figur 3.1. Dessa moment är till hjälp för att kunna 
analysera, utforma, framställa ett resultat. Att följa en SDLC metod minskar 
risken för förlorat resultat och hjälper till att vägleda arbetet fram till målet 
(Morris u.å). 

 
Figur 3.1 Illustration av författarna på System Development Life Cycle (SDLC) i ett 

livscykelperspektiv där alla steg är redovisade. 

3.2   Kvalitativ metod 

Tillvägagångssättet för att få svar på frågeställning, flytande studentbostäder 
baserat på Compact Living, har inneburit olika moment. Detta 
examensarbete kan placeras inom ramarna för en kvalitativ 
undersökningsansats. 

Projektet är strukturerat enligt en projektplan där de olika momenten under 
arbetet är presenterade. Delmomenten är också inlagda i en tidsplan för att 
lättare kunna hålla projektet strukturerat och möjligt. 

Examensarbete är baserat på de första stegen i Systemutvecklingslivscykeln. 
Detta system har varit en viktig grundpelare för att kunna göra arbetet 
möjligt och komma fram till ett resultat. 
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1. Förstudie och planering: 

Här fastställdes målen och frågeställningen. Vilka avgränsningar som måste 
göras och vilka resurser som fanns tillgängliga. 

Litteraturstudier har givit förståelse för vad studenten kräver av sitt boende. 
Hur ytor spelar roll och vad i studentbostaden som rangordnas högst. En 
förstudie bestående av studentboenden förr i tiden till dagens boende med 
hjälp av litteratur. 

2. Fallstudie: 

Platsbesök på BoKompakt i Lund för att få en inblick i Compact Living och 
smarta lösningar, samt Västra hamnen i Malmö för att se dagens flytande 
bostäder i ett verkligt perspektiv. 

3. Analys: 

Intervjuerna gav förståelse hur konstruktionen ska konstrueras men även att 
få reda på de krav som ställs på vattenplacerade byggnader. De personer 
som valts ut till intervjuerna har uppkommit när insamling samt 
informationssökning skett kring arbetets beståndsdelar, flytande bostäder 
samt Compact Living. Dessa ansågs även potentiella och kunniga inom 
områdena. Kunskap från platsbesöken samt intervjuerna analyseras och 
jämförs med teorin i arbetet, för att sedan få fram en design. 

4. Design: 

Arbetet har omfattats till stor del av idéskapande och skissande i olika 
former, både för hand och digitalt. Utifrån det fick resultatet sin form i 
ritningar med hjälp av det digitala verktyget Autodesk Revit. Samtliga 
illustrationer är framtagna i Lumion och Sketch Up. 

3.3   Urval 

Undersökningen är baserad på urval av befintliga objekt. Fallstudierna har 
skett framförallt på konstruktionslösningar på tidigare flytande bostäder i 
Sverige. Studien valdes för att få en verklig bild på hur det kan se ut även 
om detta avgränsats ifrån. Studien har enbart studerat flytande 
konstruktioner på vatten. Anledningen till det är för att få idéer till 
utformningen av denna flytande bostaden. För en tydligare bild samt 
tillräckligt med information har intervjuer genom telefon skett inom ämnet, 
som arbetar med flytande konstruktioner dagligen. Därför kontaktades 
arkitekten/projektledaren av de flytande bostäderna i Malmö. 
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Genom litteraturstudier, intervjuer och redan befintliga studentbostäder, har 
möjliga förslag på utformning av studentbostäder utformats utifrån Compact 
Living. 

I denna studie har egna funderingar och tycke använts utifrån det resultat 
som arbetats fram. Resultatet har en stor grundpelare i de referensobjekt som 
studerats och teorin, där hänsynstagande från nuvarande studentbostäder 
tagits i akt. Där hänsyn tagits utifrån för- och nackdelar med studentens 
bostad idag, men även hur en student vill bo och vad som ska ingå i ett 
boende för att det ska bli hemtrevligt och funktionellt. 
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4   Genomförande 
Nedan följer de olika delmoment som genomförandet delats upp i, bestående 
av förstudie, intervju och besök, analys samt gestaltning och lösningsförslag. 

4.1   Föstudie och planering 

I början av arbetet genomfördes en förstudie för att samla fakta, hitta 
inspiration till vidare arbetssätt samt struktur för att underlätta arbetsgången. 
Vetenskapliga källor samt digitala källor har granskats och varit till stor 
användning. Även litteratur från biblioteket som berör ämnet har använts. I 
Sundsvall finns flytande studentbostäder placerade vilket hade varit en stad 
att besöka som gett mycket bra insamling till arbetet. 

Det fanns en större förståelse kring ämnet efter förstudien men det saknades 
andra synvinklar inom den verkliga miljön. För att få mer kunskap och 
tankar inom flytande bostäder samt Compact Living bokades möten med 
personer som är kunniga inom områdena. De olika mötena har varit genom 
platsbesök, telefonintervjuer samt digital kontakt. 

4.2   Fallstudie 

Intervjun under platsbesöket av BoKompakt i Lund var av öppen karaktär då 
huvudsaken var att få förståelse samt inspiration till kommande resultat, 
uppbyggnaden av frågorna, se bilaga 9. Västra hamnen i Malmö besöktes i 
mening av att se hur de flytande bostäderna såg ut i fysisk miljö. Även detta 
gav inspiration och inblick till utformningen av projektet. Telefonintervjun 
samt mejlkontakten med personerna inom byggtekniken angående flytande 
konstruktioner hölls mer strukturerat. Dessa personer har också varit 
inblandade i tidigare projekt med flytande bostäder. Uppbyggnaden av 
frågorna se bilaga 10, var vida för att få öppna svar samt få personernas egna 
åsikter och tankar. 

4.3   Analys 

Styrkor och svagheter har studerats på de olika objekten. Både interiört och 
exteriört och vilka aspekter som har tagit hänsyn till. 

Platsbesöken i Lund och Malmö gav mycket inblick, förståelse och kunskap 
kring ämnena. Däremot kunde en intervju med hyresgästen göras för att få 
ytterligare förståelse och åsikter om boendeformen. 

Husbåten i Malmö besöktes utan ett inplanerat möte. Anledningen var att 
kunna studera exteriören av bostaden och dess omgivning för att sedan 
genomföra en intervju med arkitekten/projektledaren bakom projektet. 
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För att få en fullständig inblick i bostaden hade den interiöra aspekten varit 
aktuell. Detta valdes att avgränsas då bostaden är större än vad projektet 
kommer landa på samt att fokus även ligger på Compact Living så var 
BoKompakt mer intressant. 

Med kunskapen från platsbesöken samt litteraturstudierna kunde 
intervjuerna göras i strukturerat och intervjuerna kunde hållas öppna och 
flexibla. 

4.4   Design och lösningsförslag 

Utifrån insamlad kunskap och tidigare undersökning togs det fram två 
förslag. Efter diskussioner samt analyser kring förslagen blev det tillslut ett 
förslag. Detta för att lägga all fokus på det men också för att det förslaget har 
fler möjligheter, då bostaden är utformad i moduler och kan fraktas. 

Lösningsförslagen kring den interiöra utformningen har tagits fram genom 
tidigare undersökningar som gjorts om studentboenden men också de tankar 
och intryck BoKompakt gav. För- och nackdelar har diskuterats fram samt 
egna idéer och tankar som sedan bidragit till ett lösningsförslag. 

Hur den exteriöra utformningen tagit form har diskussioner och synpunkter 
från handledarna varit till stor hjälp. Även den intervju som genomfördes 
med arkitekten och projektledaren bakom husbåten i Malmö. 
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5   Resultat & Analys 
Nedan presenteras resultatet från observationer, utvärderingar och intervjuer 
av referensobjekten. Därefter följer illustrationer och ritningar på det 
framtagna resultatet av de flytande bostäderna, baserat på Compact Living. 

5.1    Fallstudie av två objekt 

Följande avsnitt handlar om två studerande objekt där fältstudier och 
intervjer har gjorts på plats.  

5.1.1   BoKompakt, Lund 

BoKompakt är ett utvecklingsprojekt i Lund av AF bostäder för att utmana 
dagens byggregler inom studentbostäder. Bostäderna är av hög kvalité och 
har låg bostadskostnad. 

BoKompakt (2017) är placerad i Lunds nordöstra del. Området är grönt, 
trivsamt och uppskattat av studenter. BoKompakt är ett projekt som är 
skapat i syfte att ge studenten en låg hyra och kunna leva så resurseffektivt 
som möjlig (AF bostäder 2017). 

Projektledaren av BoKompakt (2017) berättar att ett samarbete mellan 
studenter och arkitekter har gjort dessa studentlägenheter möjliga. Det 
framhålls att studenten står i fokus. Lösningarna på lägenheterna har 
grundats i studenternas behov och en hel del miljötänk. Projektets 
målsättning var att ge studenter en lägre hyra och skapa ett hållbart projekt 
från byggskedet till förvaltningsskedet (Molin 2017). 

Regelverken ställer vissa krav på bostadsbyggandet. Bland annat minsta 
möjliga lägenhetsstorlek och vilka krav som ställs på en bostads olika 
utrymmen samt vilka behov de ska uppfylla. 

Projektledaren menar att hyran har stor betydelse för den enskilde studenten. 
Därför har bostadens storlek, byggkostnaderna, energianvändning och 
resursanvändning haft stor betydelse vid utformandet. Detta har sedan 
bidragit till lägre hyror som också var grundtanken bakom projektet. Att 
bygga mindre är en av lösningarna. Den minsta bostaden är 10 m2 och den 
största är upp till 40 m2, se bilaga 8 för illustration och planlösning. 
BoKompakts målsättning var att försöka komma fram till en minimal 
bostadsarea utan att skala ner på de funktioner som studenten efterfrågar. 
Kvalitén behöver inte vara sämre på grund av detta, därför har hållbara 
material valts ut till projektet (Molin 2017).  
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För att få detta projekt möjligt har AF Bostäder fått medgivande att bortse 
från vissa byggregler. På så sätt har toalettens yta kunnat reduceras men 
även andra utrymmen har minskats och kombinerats. Illustration över den 
minsta bostaden ses i Figur 5.1. 

 
Figur 5.1 Illustration av studentbostaden för en student, 10 m2 med medgivande från AF Bostäder 

(Openstudio 2014). 

Studentbostaden har kunnat minimeras till 10 m2, se planlösning i Figur 5.2. 
Detta medför att bostäderna dessvärre inte lämpade för rullstolsburna. 

 
Figur 5.2 BoKompakts planlösning för 1:an, 10 m2, inkluderat sovloft, kök, WC och dusch. 

Illustartion med medgivande från AF Bostäder (Openstudio 2014). 

BoKompakt utmärker sig med sitt hållbara tänk. Det syns bland annat på 
fasadfärgen och energiförbrukningen, men även miljön som omsluter 
bostäderna. Varje lägenhet har försetts med en odlingslåda där studenten kan 
odla vad som faller i smak, Figur 5.3 samt bilaga 7 illustrera kvarteret. För 
att uppmuntra studenterna att ta cykeln som färdmedel har varje lägenhet en 
bestämd plats i cykelstället. 
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Figur 5.3 Illustration av Pontus Åqvist på BoKompakt som kvarter med medgivande från AF Bostäder 

(Openstudio 2014). 

Hela idén med BoKompakt är att testa nya koncept, anser AF-bostäder. 
Projektet syftar till att ge oss kunskap och erfarenheter. Vad är upplevelsen 
att bo på 10 m2? Hur attraktiva är dessa studentbostäder i jämförelse mot 
hyran? Detta koncept har inte varit en lösning till bostadsbristen utan som ett 
komplement till vad som finns idag (AF-bostäder 2017). 

5.1.1.1   Kvarteret 

Området ligger i Kämnärsrätten, som är nordöstra delen av Lund i Skåne, se 
Figur 5.4. Det är ett grönt, lummigt och trivsamt område som är uppskattat 
av de studenter som bor i BoKompakt. Det finns goda utbud i närområdet så 
som livsmedelsbutiker, apotek, postutlämning, pizzeria och motionsspår. 
God kommunikation till Lunds centrala delar genom cykel samt 
bussförbindelser (AF bostäder 2017). 
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Figur 5.4 Karta för placering av BoKompakt (Eniro 2017). 

5.1.1.2   Exteriört 

Projektet har grundtankar i miljö och hållbarhet. Detta återspeglas bland 
annat på den gröna färgsättningen på fasaden, se Figur 5.5 samt bilaga 7. 
Gården som omger huskropparna är tillgänglig för alla boende och på loften 
mellan husen finns det möjlighet för samvaro och gemenskap. Materialvalet 
på fasaden är trä för att hålla samma miljötänk och är nästintill 
självförsörjande. Taken är av plåt och är klädda med solceller (AF bostäder 
2017). 

 
Figur 5.5 Bild tagen av författarna, visar exteriören på projektet BoKompakt beläget i Lund (2017). 

5.1.1.3   Sekundärdata, BoKompakt 

Utvärderingen nedan visar om BoKompakt är en fungerande bostadsform 
och har sin grund i studentens upplevelse (2016). 

De frågor som har belysts i BoKompakts utvärdering (2016) är: 

”• Om bostäderna i BoKompakt uppfyller de krav som 
studenterna själva har på basfunktioner i en studentbostad. 

• Hur studenterna upplever det av att bo på en så begränsad 
yta. 

• Hur BoKompakt skiljer sig från andra typer av 
studentboenden och vilka fördelar respektive nackdelarna som 
finns i relation till dessa. 

• Om BoKompakt uppfattas som ett hållbart koncept. 
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• I vilka avseenden BoKompakt är det ett bidrag till ett mer 
hållbart boende för studenter och andra typer av boenden.”  
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Nedan följer en sammanställning av utvärdering som genomförts av 
Dalholm Hornyánszky (2016). Det var 28 studenter som medverkade, varav 
23 fullföljde alla intervjutillfällena. Intervjuerna har skett vid tre olika 
tillfällen, före inflytt, som boende i BoKompakt och när studenten har flyttat 
ut. Utvärderingen berör i synnerhet interiören. 

Förväntningar 

Lägenheterna av storleken 1 rok fick mestadels uppskattade intryck. 
Upplevelsen var att den kändes större än var den i verkligheten var. Köket 
innehåller en riktig spis och den bänkyta som förväntas behövas. Vid 
inflyttning till dessa bostäder visade sig många vara beredda på att 
kompromissa. En viss beredskap på att flytten till BoKompakt skulle 
medföra att ägodelar behövs sorteras efter vad som verkligen är nödvändigt. 
Dock var det inte enbart positiva förväntningar på bostadens storlek utan en 
viss misstänksamhet att det även skulle bli för litet. 

Den största oron var över förvaringen i lägengeten samt få kvadratmeter av 
hygienrum, detta ansågs vara snålt tilltaget. Även en viss oro fanns över 
utrymme för besök av familj och vänner, som nästintill kändes orimligt. 

Enligt studenterna var intrycket att bostaden upplevdes som ett helt rum och 
att utformningen är strategiskt genomtänkt. Väggarna i trä faller studenten i 
smak men en nackdel är att ingen åverkan får göras på väggarna, vilket 
medför att studenten inte kan hänga upp saker. 

De stora fönstern som ger mycket ljusinsläpp är väldigt behagligt men även 
en nackdel då insynen ökar markant (Dalholm Hornyánszky 2016). 

Storleken på bostaden 

Hela utmaningen med BoKompakt var bostadsytan men intrycket har varit 
positivt och många av de studenter som bor på 10 m2 tycker det är 
tillräckligt. 

Sammantaget så innehåller bostaden de viktigaste för att kunna bo där. 
Besökare till dessa bostäder påpekar toaletten som liten. Det är blandat 
intryck av besökarna, vissa upplever dem som hemtrevlig och mysig medan 
andra inte kan se sig leva i dessa bostäder. Det är den mentala känslan som 
är negativ till storleken, då det upplevs instängt. Sovrummen i 2 rok, 3 rok 
och 4 rok tycks ha dåligt med utrymme för att kunna förvara sina privata 
ägodelar. 

Sammanfattningsvis så är intrycket positivt och att storleken upplevs något 
litet av ett fåtal studenter. Dock vill studenten heller inte dela på något 
utrymme för att få bostaden större, utan föredrar att ha sitt egna och privata 
(Dalholm Hornyánszky 2016).
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Inredning 

Då möjligheten inte finns kan studenten inte ta med sig några större möbler. 
Studenten kan enbart få plats med en mindre soffa eller fåtölj samt en 
madrass på sovloftet och mindre ägodelar så som lampor, kläder, husgeråd 
osv. De större lägenheterna behövs kompletteras med matplats samt 
klädförvaring som eventuellt placeras i sovrummet. Detta ansågs både som 
för- och nackdel. Flyttar studenten hemifrån för första gången behöver inte 
pengarna spenderas på möbler. 

För övrigt så uppskattas den fasta förvaringen så som sittdelen som är 
placerad vid fönstret. Däremot har avståndet mellan den fasta sittplatsen och 
matbordet påpekats vara för stor, vilket medför att det blir svårt att studera 
eller äta om det inte löses på annat sätt. 

Utrymmet som skapats under sovloftet har fått både positiva och negativa 
kommentarer. Några hävdar att det är en yta som inte kommer till någon 
större användning då matbordet även blir till en studieyta. Andra menar att 
det är denna yta som är en viktig del i bostaden på grund av att all förvaring 
kan placeras här. Andra använder denna yta till en bekvämare del för 
exempelvis soffa eller fåtölj, vilket många anses saknas. Likaså finns en viss 
besvikelse över saknaden av en bekvämare del i de större lägenheterna. 

En viss svårighet uppstod för en del studenter när möbler skulle förflyttas in 
eller ut från sovrummet då dörrarna har minimerats. Andra synpunkter som 
framgick var att det önskas mer utrymme för ytterkläder (Dalholm 
Hornyánszky 2016). 

Kök samt matplats 

Köket är en viktig plats för studenten. Därför var en traditionell spis, 120 cm 
arbetsyta och hyllor som löper längs väggen ovan en självklarhet. I den 
minsta lägenheten finns ett kylskåp med inbyggt frysfack under diskbänken. 
Köket har fått positivt omdöme däribland specifikt spisen. Detta har även 
medfört att en del studenter har ändrat sina matvanor och börjat laga mat i 
större utsträckning. 

Även ytan avsett för matbord kommer till användning vid matlagning, 
exempelvis när matlagning/ bakning sker tillsammans med anhöriga eller 
andra studenter.
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En del studenter tyckte att förvaringen ovan diskbänken skulle kunna 
utformas som slutna skåp samt mer förvaring i köket. På grund av hyllans 
djup och placering är de opraktiska. Arbetsytan i de större lägenheterna har 
inte större arbetsyta i jämförelse mot de minsta lägenheterna. Däremot har 
större plats avsett till kyl- och frysskåp. Precis som i de mindre lägenheterna 
förvaras torrvaror och liknande på öppna hyllor. Precis som tidigare nämnt 
önskas även här mer arbetsyta och förvaring. Mer plats för diskställ tycks 
saknas. 

En problematik som uppstått i 2 rok med sina 20 m2, var att hitta ett matbord 
som inte tar för mycket plats men som samtidigt ska vara tillräckligt stort 
(Dalholm Hornyánszky 2016). 

Hygienutrymme 

Den stora utmaningen har varit toaletterna. BoKompakt har fått ett innermått 
på 0,6 x 2.0 m. Ett flertal studenter upplever problematik med ett litet 
badrum medan andra tyckte detta var bra, eftersom toaletten annars består av 
onödig yta som skulle kunna utökas på andra ställen. En del problematiska 
brister har uppstått i hygienutrymmet när det har börjat användas. Bland 
annat har dörren blivit fuktskadad. En annan nackdel som påpekats är att 
handfatet är så litet att det blir opraktiskt. Dessutom finns det inte krokar för 
handdukar. 

Generellt verkar omdömet vara positivt och att det är en utmaning för varje 
student att komma med egna lösningar för förvaringen (Dalholm 
Hornyánszky 2016). 

Sovloft 

Överlag är studenterna positiva till sovloftet. Det medför mer yta och 
förvaring undertill och sovloftet blir som en egen del i lägenheten. En 
önskan var även att göra loftet större eftersom det finns en del svårigheter att 
städa denna yta. 

I de större lägenheterna var sovrummen uppskattade. Fönstern i sovrummen 
upplevs viktiga för vädring (Dalholm Hornyánszky 2016). 

Förvaring 

Förvaringen är den största utmaningen med att bo på 10 m2. De flesta som 
skulle bo i 1 rok var fundersamma över hur kläder, städartiklar och liknande 
skulle förvaras. Det upptäcks en del synpunkter kring förvaringen efter en 
tid som boende. De öppna hyllorna är inte alltid att föredra. Det kan lätt 
uppfattas stökigt. Därför önskar ett flertal slutna skåp. De flesta har 
kompletterat med lådor och hyllor. Säsongskläder förvarar studenterna 
antingen hemma hos sina föräldrar eller i förråd. 
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En bättre lösning på att förvara och hänga av sig ytterkläder önskas i alla 
lägenheterna. Dessutom önskas ett rymligt förråd där större artiklar kan 
förvaras som tillexempel möbler och resväskor (Dalholm Hornyánszky 
2016). 

Dagsljus kontra insyn 

Takhöjden bidrar att lägenheterna upplevs öppnare och större och minimerar 
upplevelsen av instängdhet. De stora fönstern uppskattas och ger 
lägenheterna mycket ljusinsläpp. Andra tycker att fönstret under sovloftet är 
onödigt, likaså fönstern vid sovloftet som släpper in allt för mycket ljus på 
morgonen. Då fönstern är specialbeställda är det svårt att hitta persienner 
som passar. Detta ansvar anses ligga hos bostadsföreningen. 

De stora fönsterpartierna i lägenheten kan bidra till insyn utifrån vilket för 
vissa anses problematiskt. 

De större lägenheterna tycks ha mer insyn med tanke på att de är placerade i 
bottenplan. Däremot upplevs inte samma problem här. Studenter som bor 
där menar på att det är något man vänjer sig vid (Dalholm Hornyánszky 
2016). 

Studiemiljö 

Ett flertal studenter anser att en studieplats i studentbostad är viktig, medan 
andra studenter anser att studentbostaden inte är en självklar studieplats. De 
studenter som bor i BoKompakt varierar sin studiemiljö, så som bibliotek, 
universitet eller café. Bostadens läge avgör också var studenten väljer att 
studera. Upplevs avståndet för långt stannar studenten kvar i skolan och 
studerar, alternativt stannar hemma. I lägenheterna används matbordet som 
studieplats, ibland även sovloftet. Även platsen under sovloftet upplevs som 
en trevlig studiemiljö (Dalholm Hornyánszky 2016). 

5.1.2   Västra hamnen, Malmö 

Arkitekten och projektledaren Kenton Knowles blev tillfrågad att medverka 
i projektet. Han har tidigare erfarenheter bakom byggtekniken när det gäller 
flytande bostäder och har många bra framtida idéer utvecklingsmässigt. Han 
tror det är en bra lösning på många sätt att använda denna teknik i Sverige 
(Knowles 2017). 

Konstruktionen i husbåten är av SIP-element som består av en lätt kärna av 
cellplast klädd med ett hårdare skrivmaterial på båda sidor. Under högt tryck 
limmas skivorna på den lätta kärnan med ett lim som är ålderbeständigt och 
mycket slitstarkt. Denna konstruktion har många fler fördelar än att vara 
stark (Prefabriken 2017). 
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Det krävs hög flytkraft för att hålla uppe husbåten på ytan samtidigt som det 
behövs kraft neråt. Ju större volym/vikt under ytan, ju mer stabilt blir det. 
Att bygga på vatten kräver mer säkerhet än att bygga på land, bland annat 
blir vindlasten samt tippningsmomentet högre för konstruktionen. Den sida 
som blir mest utsatt av vindlasten behöver vara starkare och motståndstålig. 
Fördelen med att ha hus på vatten är att denna kan följa vinden och den 
utsatta sidan blir inte lika utsatt som på ett fast hus på land (Knowles 2017). 

På en husbåt bör det finnas räcke överallt för att ingen ska falla överbord. 
Husbåten måste vara förankrad så att denna inte åker iväg. Bryggan från 
land till bostaden måste vara säker samt att det finns vissa säkerhetsåtgärder 
för installationer från land. Brandkraven är densamma för husbåten som 
övriga bostäder på land (Knowles 2017). 

5.1.2.1   Sekundärdata, Västra hamnen 

Husbåtarna i Västra hamnen har en boningsyta på 108 m2 fördelat på två 
plan. Takhöjden är 2,4 meter och vikten är 7 ton. Båtarna är inte utrustade 
med motor och måste bogseras vid förflyttning (Grahn & Zimmer 2008). 

I Västra Hamnen i Malmö är tre husbåtar placerade i kanalen, se Figur 5.6. 
En av husbåtarna har valts att studera djupare. Intervjuer har skett med 
arkitekten som varit inblandad. Husbåten som står där idag är inte den 
husbåt som alltid stått där. Utan det är den som blivit återställd av den 
husbåt som tidigare raserat. 

 
Figur 5.6 Karta över placeringen av husbåtarna (Google 2017).  
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5.1.2.2   Kvarteret 

Västra hamnen i Malmö är en stadsdel i omvandling med ny modern 
arkitektur på bostäder, mysiga caféer, kontor och butiker. Eftersträvan i 
Västra hamnen är hållbarhet och en stadsdel som är mycket prioriterad i 
Malmö. 

Stadsdelen är belägen centralt i Öresundsregionen och nära stadens centrum 
med mycket bra bussförbindelser och annan kommunikation åt de flesta håll. 

Området ska leda till en stödjande livsstil då forskning säger att människans 
fysiska samt psykiska mående blir bättre då tillgång till vatten, grönska och 
solljus finns nära. Även skönhet i den utsträckning som konst har också en 
positiv effekt på människans mående. Denna forskning har varit till stor 
grund när området planerats (malmö u.å). 

Just de tillgångarna som sol, vatten och grönska är husbåten omgiven av. 
Solljus från alla håll, havet runt hörnet och grönska ett stenkast ifrån. I 
bakgrunden sticker den kända 190 m höga byggnaden Turning Torso upp 
som är ett landmärke för Malmö. Med byggnadens fantasifulla arkitektur 
blir det även ett inslag av konst för de boende i husbåten som skapar 
rikedomsfulla uttryck och det blir en spännande variation mellan de små och 
många kvarter i staden. Höga stora byggnader mot havet som kan tolkas som 
en mur till de lite mindre bostadskvarteren (malmö u.å). 

5.1.2.3   Exteriört 

Husbåten bärs upp av pontoner samt järnbalkar. Fasaden är klädd i panelen 
sibirisk lärk då husbåtens övre del är obehandlad och bränd medan den nedre 
delen är behandlad med linoljefärg se Figur 5.7 samt bilaga 6. Det brända 
träet är valt för att hålla spindlar och andra smådjur borta (Pedersen 2015). 

 
Figur 5.7 Husbåtarna belägna i Västra hamnen, Malmö. 
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Utanför husbåten sitter det två stora järnrör som båten är förankrad i. 
Anledningen är att husbåten kan följa dessa, upp och ner efter vattnets 
rörelse, se Figur 5.8. Ännu en förankring är i kalkberget bredvid. Detta är för 
säkerhetens skull. 

 
Figur 5.8 Hur husbåtarna i Malmö är förankrade för att de ska bli stabila. 

5.2   Analys 

Följande kapitel analyserar resultatet utifrån den givna teorin. Interiören, 
exteriören och kvarteret analyseras separat. 

5.2.1   Studentbostadens utveckling 

Det finns stort intresse att bo ensam alternativt tillsammans med någon 
annan (Andersson & Stenman 2016, s 86) och därav faller intresset för 
gemensamhetsboenden/ korridorboenden helt bort, det som förr i tiden var 
väldigt vanligt. Numera vill studenten ha “sitt egna” och utforma bostaden 
till något mer privat för att det i sin tur ska efterlikna en traditionell lägenhet 
(Andersson & Stenman 2016, s 86). I dagens läge bor 59 % av studentererna 
i lägenhet och 40 % i korridorsrum (Studentbostadsföretagen 2017). 
Nyproduktion av studentbostäderna bör alltså byggas som ensam- eller 
parboende. I projektet BoKompakt i Lund har studenten valmöjlighet att bo 
tillsammans med någon annan alternativt ensam.  
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Under år 2007 bodde ca 27 % av studenterna i en studentbostad. 
Procentandelen skiljer sig mellan åldrarna, där 40 % mellan 19-24 år är 
bosatta i en studentbostad, medan åldersgruppen år 25-29 har en siffra på 30 
%. Utifrån en undersökning av SCB bor cirka en tredjedel själva och 40 % 
tillsammans med sin partner med eller utan barn (Boverket 2012). Nästintill 
5 % bor ensamstående med barn och resterande bor hos sina föräldrar 
(Boverket 2012). 

Enligt Boverket finns det ett stort behov av studentboende. Framförallt i de 
traditionella studentbostäderna så som exempelvis Lund, Göteborg och 
Stockholm (Boverket 2012). Alla nämnda städer ovan har tillgång till vatten, 
vilket kan dra nytta av resultatet. Malmö stad med sina tre husbåtar 
placerade i Västra hamnen, har erfarenheter om boendeformen. Därför hade 
lösningsförslaget lämpat sig bra i staden, med sina studenter från högskolan. 

5.2.2   Interiören 

För att alla behov i en bostad ska kunna kombineras på få antal 
kvadratmeter, krävs en uppfinningsrik och funktionell planering av 
inredningen samt ett noga övertänkt möbelval (Mattson Nordin 1993). 

BBR ställer krav på bostadens utformning och styr hur liten bostaden förbli 
att vara (Boverket 2012). Studentbostäder är normalt 20 m2 till 27 m2, som 
högst 35 m2 (Boverket 2012). Lösningsförslaget på de flytande bostäderna är 
28 m2 men eftersom det har utformats på höjden tillkommer yta och ökar till 
34 m2. 

Svensk standard visar på standardmått, exempelvis för hygienrummet där 
minsta måttet för tillgänglighet är 1,7 x 1,9 meter (Boverket 2012). 
Toaletterna i lösningsförslaget håller inte dessa mått utan är 0,98 x 2,46 m, 
vilket visar att det inte är tillgängligt enligt svensk standard. 

Till största del är hemmet där studenten studerar både i grupp och enskilt, 
vilket betyder att en arbetsyta är att föredra (Andersson & Stenman 2016, s 
86). Vid utformandet av en studentbostad är det viktigt att ha med en separat 
studieyta, då det anses som en viktig plats för ett flertal studenter, se Tabell 
5.1. 

Utifrån en studie av Luleå tekniska universitet tycker studenterna att 
badrummet inte ska vara mindre än BBR:s minsta tillgänglighetskrav 
(Andersson & Stenman 2012). Ett badrum på 3,23 m2 är att föredra men att 
140 kr extra i månaden för 0,7 m2 är en student villig att betala. Även köket 
är en viktig plats där studenten är villig att betala extra för att få ett kök med 
bättre standard (Boverket 2010). Referensobjektet BoKompakt, har satsat på 
mycket förvaringsmöjligheter i bostaden, där bänkyta och förvaringen var 
god tilltagen för den yta som finns tillgodo, se Tabell 5.1. Däremot är 
hygienrummet mindre än vad BBR ställer för krav. 
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Ju större utrymmen människan har desto mer tillhörigheter behövs för att 
fylla upp bostaden. Med mindre yta kan pengar sparas men även tid och 
energi då det är mindre yta att hålla rent (Conran 2004). Studenten som 
flyttar in i den flytande bostaden kommer inte behöva köpa några större 
möbler med tanke på att de mesta redan finns på plats, därav blir det 
ekonomiskt hållbart. Med icke möblerade lägenheter blir det en större 
kostnad för studenten vid inflytt vilket kan vara tufft för många ungdomar 
som kommit direkt ifrån gymnasiet. 

Även om bostaden bara är tillfällig så vill studenten inte flytta in en redan 
möblerad lägenhet, utan möjligheten till att skapa en privat känsla är viktig 
(Andersson & Stenman 2016). Compact Living innebär däremot att 
flexibiliteten minskar. Färdiga lösningar kan vara ett måste. Studenten har 
därför inte mycket plats till att inreda bostaden på sitt sätt. Det finns delade 
meningar hur varje individ vill ha det, se Figur 5.1. 

Sammanställning av resultatet och analys för de interiöra aspekterna, se 
Tabell 5.1 och 5.2. 

Tabell 5.1 Sammanställning av resultat och analys för de interiöra aspekterna, del 1. 

 BoKompakt, 
Lund 

BoKompakt. 
Stud.utvärdering 

Västra 
Hamnen, 
Malmö 

Tidigare studier  

Storlek 10- 40 m2 Tillräcklig - Helst 2 kok. 

Ljusinsläpp Ljusinsläpp i två riktingar Uppskattades - Viktig 

Möblering Till största del fast inredning Uppskattades - Ej möblerad 

Hygien 1,2 m2 Delade åsikter - - 

Sovrum Sovloft Uppskattades - Gärna traditionell 
säng 

Studiemiljö Kombinerat med matplats Delade åsikter,  
föredrar separat plats. 

- Studierum i 
närliggande byggnad 

Kök Riktig spis, måttlig bänkyta  
och öppen förvaring 

Uppskattades - Betalar mer för högre 
standard 

Matplats Kombinerat med studiemiljö Positivt, bidrar med 
mer yta att arbeta vid 

- Bör finnas yta för 
matplats 

Förvaring Öppen och sluten förvaring där 
BoKompakt tagit vara på takhöjden 

Kan bli bättre - Anses viktigt 
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Tabell 5.2 Sammanställning av resultat och analys för de interiöra aspekterna, del 2. 

 Compact Living Regelverk Analys 

Storlek Oberoende 20 -27 m2  
högst 35 m2 

Ekonomisk fråga 

Ljusinsläpp - Minst ett fönster i varje rum Viktigt för välmående 

Möblering Fast möblering, 
smarta lösningar 

I Svensk Standard finns det 
hänvisningar samt förslag på hur 

utformning kan se ut utefter antalet 
personer som brukar bostaden 

 

Ekonomisk fråga. Viktigt att 
kunna skapa ett personligt uttryck 

Hygien Litet utrymme 1,7 x 1,9 m Hygienrummet bör ej vara mindre 
än 1,2 m2 men heller inte stjäla för 

mycket yta av bostaden 

Sovrum Sovloft Möjlighet till sömn ska återfinnas i 
bostaden 

 

Studenter är överlag positiva till 
sovloft 

Studiemiljö Smarta lösningar Måste inte finnas i bostaden 
 

Inte nödvändigt, då många 
studenter studerar i skolan 

Kök Smarta lösningar 600 mm vask, 600 mm bänkyta, 400 
mm spis samt 600 mm kyl och frys. 

 

Köket är viktigt för studenten 

Matplats Uppfällbart bord Matplats för antalet boende 
 

Ska finnas i bostaden 
 

Förvaring Hitta smarta 
lösningar 

Förvaring i bostaden samt tillgängligt 
förrådsutrymme 

Viktigt i studentbostaden 
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5.2.3   Exteriören 

En traditionell träteknik kom tillbaka under år 1945. Småhus fick nya 
underhållsfria material. Varma toner på fasaderna så som rött eller brunt, 
både träpanel samt puts var vanligt. Fönster och dörrar målades vitt och 
taken var i antingen tegel, betong eller plåt (villaaktuellt.se 2014). 

Under 2000-talet, blev känsla för trend mer vanligt, vilket också ledde till 
mer individuella val, vilket är svårare att trendsätta (Eriksson 2015). Under 
denna tid följde inte nyproduktionen efter någon specifik trend utan 
byggnader/ bostäder skapades efter tycke och smak. Vilket syns på 
BoKompakt i Lund, där det gröna tänket står i fokus. Det är inte bara 
kulören på fasaden som återspeglar miljötänk, utan även val av 
fasadmaterial samt omgivningen runt omkring. 

Husbåten i Västra hamnen är klädd i sibirisk lärk vilket är ett hållbart och 
upplevs som ett vackert träslag. Denna fasad hade även lämpat sig till 
lösningsförslaget ur ett hållbart perspektiv, då den undre delen av husbåtens 
fasad var behandlad med linoljefärg och övre delen obehandlad men bränd. 
Husbåten har fönster i alla väderstäck som ger ljus och rymd i bostaden. 
Teorin bevisar att fönster mot natur och vatten ger bättre välmående. När 
människan har närhet till grönområden minskar stressen vilket är viktigt för 
en studerande med mycket ljus och rymd i bostaden (Van Herzele & de 
Vries 2012). 

Husbåtars konstruktion kan antingen vara av betongskrov eller flytpontoner. 
Betongskrov är en konstrukion aom tål att ligga i vatten under 100 år 
(AquaVilla 2009). Istället för betongskrov finns det pontoner som får 
husbåten att flyta. Pontonerna kan tillverkas i betong eller plast. Själva 
konstruktionen är galvaniserad stålkonstruktion som sedan placeras uppe på 
pontonerna. Är pontonerna tillverkade i PVC-plast så fylls detta sedan med 
frigolit (Karlsson 2009). 

Det finns olika typer av konstruktioner, ovan är några som nämnts i teorin. 
Då de flytande lösningsförslaget är utformade efter en modulkonstruktion 
där de ska kunna fraktas, är pontonerna tillverkade i PVC-plast fyllt med 
frigolit att föredra. Då det är lättare att förflytta. 

I sin helhet kan man sammanfatta de båda refernsobjekten som lika extriört, 
då båda bostäderna har en grundtanke om att det ska vara miljövänligt och 
valet av bra material. Takmaterialen är plåt och båda bostäderna är i trä. 
Däremot skiljer sig deras position, då husbåtarna är placerade på vatten och 
BoKompakt på land. Sammanställning av resultatet och analysen för 
exteriören, se Tabell 5.3.  
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Tabell 5.3 Sammanställning av resultat och analys, exteriört. 

 BoKompakt, 
Lund 

Västra Hamnen, 
Malmö 

Den extriöra utvecklingen Analys 

Fasadmaterial Stående 
träpanel 

Sibirisk lärk 1920-talet: Materialvalet var puts. 
Mitten på 1900-talet: Puts samt 

trä. 2000-talet: Fasaderna är 
spännande med både puts och trä 

där fasaden smälter in med 
omgivningen och naturen 

 

Utifrån denna 
studien har trä 

varit det 
vanligaste 

fasadmaterialet 
 

Takmaterial Plåt Plåt 1930-talet: Platta tak. Mitten på 
1900-talet: tegel, betong, plåt och 

eternit. 2000-talet: Spännande 
takvinklar 

 

Estetisk fråga  

Kulör Miljötänk i 
fokus, därav 
grön kulör 

Övre del: 
Obehandlad och 
bränd Nedre del: 
behandlad med 

linoljefärg 

1920-talet: Färgsättningen var i 
mjuka toner. 1930-talet: Puts= 

ljusa kulörer samt träfasad= mörka 
kulörer. Mitten på 1900 talet: Rött 

eller brunt. 1970-talet: 
pastellfärger. 2000-talet : Vanligen 

ljusa toner 
 

Estetisk fråga. 
En koppling till 

naturen 

Flytkonstruktion Ej 
flytkonstruktion 

Pontoner samt 
järnbalkar 

- Konstruktionen 
är tämligen 

vanligt hos flera 
husbåtar. 

Säkerhet - Stora järnrör som 
båten är förankrad i, 

följa vattennivån 
och förankring i 
kalkberget samt 

staket mot vattnet 

- Beror på vart 
bostaden är 

placerad 
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5.2.4   Kvarteret 

Det blir allt vanligare att bosätta sig på vattnet på grund av stigande 
markpriser och trångbodda städer (Rayman 2014). Västra hamnen i M almö 
är ett exempel på detta. Där staden visar på utveckling och ta till var på 
vatten som en yta att kunna bygga på. 

Haven förändras och den urbaniserade befolkningen expanderas och därför 
måste tankesätten anpassas för nya förutsättningar. Bakgrunden till att bland 
annat Amsterdam började sin byggnation på vattenytan var den bristande 
faktorn på markområden samt att stadsdelarna var alltför tätbebyggda. 
(Rayman 2014). Malmö är ett exmpel på en stad där flytande bostäder växer 
fram, med sina tre husbåtar i Västra hamnen visar staden på utveckling. 

Utifrån ett resultat av en undersökning, framgår att ett fönster mot grönska 
och natur, associera till bättre koncentrationsförmåga (Brodin, Björk, Ardö 
& Albin 2015). Denna studie stödjer även Van Herzele & de Vries (2012) 
och menar också att närheten till grönområden minskar stressen. Kanske 
hade arkitekten denna studie i bakhuvudet när husbåtarna i Västra Hamnen 
ritades. Husbåtarna har stora fönsterpartier där bostaden möter natur och 
vatten. 

Beståndsdelarna är väldigt betydelsefulla i dagens arkitektur då ljuset tillför 
färger till rummets inredning samt hjälper oss med orientering och förståelse 
i bostaden. Ljuset ger också en välkomnande känsla. Luften ger liv i 
bostaden och känsla av frihet (Conran 2004). Detta är viktiga beståndsdelar 
som båda Västra hamnen och BoKompakt har lyckats med. Att ge rikligt 
med ljus i bostaden. 

Vissa studenter väljer bort att bo i en studentmiljö på grund av miljön. De 
önskar mer ett lugnt område (Studentbostadsföretagen 2017). BoKompakt i 
Lund är placerade strax utanför stadens och utstrålar lugn och harmoni. 

Studenterna tycker bostäderna är opersonliga då de ser likadana ut, de är 
små och ofräscha samt gamla (Studentbostadsföretagen 2017). BoKompakt 
är ett koncept där bostaderna ska vara praktiska och små för att kunna sänka 
hyran. Däremot är bostäderna byggda med bra materialval, vilket kommer 
bidra med att lägenheterna kommer se fräscha och nya ut under en lång tid 
framöver. Opersonliga lägenhet kan det lätt utstråla då det inte finns så 
mycket yta att inreda på. 

BoKompakt och husbåtarna i Västra Hamnen skiljer sig ifrån varandra på 
olika sätt, då BoKompakt är ett studentboende och husbåtarna är bostäder. 
Det finns vissa likheter, miljöhusen för de boda bostadsformerna är 
placerade i närliggande byggnad. Der är bra förbindelse och kommunikation 
med bus och tågtrafik samt att bostäderna ligger relativt centralt i städerna. 
Sammanställning av resultatet och analysen för kvarteret, se Tabell 5.4.  
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Tabell 5.4 Sammanställning av resultat och analys, kvarteret. 

 BoKompakt, Lund Västra Hamnen, 
Malmö 

Analys 

Miljöhus Återfinns i en närliggande 
byggnad 

 

Återfinns i en 
närliggande byggnad 

Om inte bostaden har möjlighet till 
källsotering i bostaden ska ett närliggande 

miljöhus finnas till hands 

 

Parkering Finns i närheten av 
bostaden 

 

Finns ej tillgänglig i 
närheten av bostaden 

 

Ska finnas i närheten av bostaden, 
däremot är det viktigt att uppmuntra till 

kollektivt eller cykel 

 

Förråd Återfinns i en närliggande 
byggnad 

 

Avsatt yta i bostaden 

 

Om inte bostaden har möjlighet till att 
försöja den boende med förvaring bör 

detta kompleteras i närheten av bostaden 

 

Tvättstuga Återfinns i en närliggande 
byggnad 

 

Avsatt yta i bostaden 

 

Om inte bostaden har möjlighet till att 
försöja den boende med tvättmöjlighet 

bör detta kompleteras med en tvättstuga 

 

Samvaro Gården som omger 
huskropparna är 

tillgänglig för alla boende, 
loften mellan husen ger 

möjlighet för gemenskap 

 

Avsatt yta i bostaden 
samt den privata 

terasen 

 

Samvaro intill bostaden är att föredra 

 

Omringande 
verksamheter 

Livsmedelsbutiker, 
apotek, postutlämning och 

pizzeria 

 

Modern arkitektur på 
bostäder, mysiga 
caféer, kontor och 

butiker 

 

Underlättar vardagen med närliggande 
verksamheter, som t.ex. livsmedelsaffär 

 

Förbindelse God kommunikation till 
Lunds centrala delar 
genom cykel samt 
bussförbindelser 

Mycket bra 
bussförbindelser och 

annan 
kommunikation åt de 

flesta håll 

 

Viktigt med bra förbindelse 
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5.3   Design och lösningsförslag 

5.3.1   Kvarteret 

Den omslutande miljön kan variera då bosätderna kan förflyttas. De aspekter 
som kommer vara likvärdiga är att bostäderna kommer ha tillgång till vatten 
var de än befinner sig. På land intill de flytande bostäderna kommer 
tvättstugor, förråd och miljörum placeras, se Figur 5.9. 

 
Figur 5.9 En översiktlig bild av ett förslag hur kvarteret skulle kunna se ut. 

Vid varje brygga placeras 3 bostäder, en för en person samt två för två 
personer. Förslaget som följer beskriver dessa bostäder. En kort beskrivning 
av förslagen syns i Tabell 5.5. I utkanten, på kortsidan av varje brygga är 
bostaden för en student placerad och utmed vardera långsidan av bryggan är 
bostäderna för två boende placerade. På land i närheten av de flytande 
bostäderna är tvättstuga samt miljöhus placerad, som är utformad efter 
samma princip. 

Tabell 5.5 Kort beskrivning av lösningsförslaget. 

Bostadstyp Storlek 
(m2)  

Kort beskrivning 

Bostad 
utformad för en 

student 

16 Avsedd för en student, där bostaden består av två 
moduler. Sömn samt arbetsyta i enskild modul. 
Kök och umgängesrum återfinns i den såkallad 

gemensamma modulen. 

Bostad 
utformad för två 

studenter 

22 Avsedd för två studenter, där bostaden består av tre 
moduler, två privata och en gemensam. Sömn samt 
arbetsyta i enskild modul. Kök och umgängesrum 

återfinns i den såkallade gemensama modulen.  
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Illustrationen nedan, se Figur 5.10, visar hur det skulle kunna se ut i Växjö på 
sjön Trummen som är belägen nära Linnéuniversitetet. Sjön Trummen ligger 
mellan universitetets campus samt stadens centrum. Växjö har framtida visioner 
kring sjön och hur området ska utvecklas (Växjökommun 2012). 

 
Figur 5.10 En närmare bild på placeringen av modulerna. 

5.3.2   Exteriören 

Exteriören är utformad efter naturens påverkan, författarnas estetiska 
omdöme och Växjös visioner om en grönare stad. Dagens trender är variabla 
men miljö och ekologiska aspekter är mycket förekommande. Fasaden på 
husbåten är utformad i stående träpanel, se Figur 5.11 och bilaga 5. 

 
Figur 5.11 Utformningen av bostäderna exteriört. 

Taket på husbåtarna är av plåt med ett takfönster placerat i mitten, se Figur 
5.12. Plåt som takmaterial har funnits länge i Sverige och med 
produktutveckling så är plåttak mycket fördelaktigt jämfört med andra 
takmaterial. Brandsäkerhet samt tätheten på taken är bra vilket bidrar till att 
konstruktioner med flacka taklutningar kan använda detta tak. 
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Figur 5.12 Illustrationsbild tagen ovanifrån för att visa takmaterialet på bostäderna. 

Fönstern samt dörrarna är i gråa nyanser för att smälta in i takplåtens kulör 
men också för att framhäva det vackra träslaget. Vid yttre modulerna är 
entréerna till bostaden placerad. Utanför bostäderna finns en mindre uteplats 
och har formen som en halvmåne. Längs med denna form sitter ett staket, 
dels för säkerheten ner till vattnet men också för att skapa en privat känsla 
från den offentliga bryggan som modulen är förankrad i, se Figur 5.11. 

5.3.3   Interiören 

5.3.3.1   Gemensam modul 

Gestaltningen av interiören är baserad på erfarenheter, undersökningar och 
utvärdering av projektet BoKompakt. Utformningen invändigt beskrivs som 
Compact Living och handlar om att försöka hitta smarta lösningar på en 
liten yta. 

Bostaden är uppdelad i tre moduler som sedan förankras i varandra. Den 
mittersta modulen består av kök och badrum samt ett sällskapsrum i form av 
ett loft. Upp till loftet går en trappa som är utformad för att skapa möjlighet 
till förvaring, se Figur 5.13. 

 
Figur 5.13 Platsbyggd trappa med förvaring som leder upp till loftet. 
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Precis under trappan finns diskho samt öppna hyllplan för förvaring. Två 
600 mm bänkskåp där ett av skåpen är till för källsortering. 

Mitt emot finns spis, ugn, kyl-frysskåp, öppna hyllor för förvaring samt 
bänkskåp, se Figur 5.14. 

 
Figur 5.14 Utformningen av kök. 

Köket består av ett köksbord som kan fällas upp vid användning och ner när 
det inte behövs och på så vis skapa mer utrymme, se Figur 5.15. Ett fönster 
är placerat ovan matplatsen för att skapa rymd och motverka att rummet ska 
kännas instängt. 

 
Figur 5.15 Ytan som är avsett för måltid. Bordet kan fällas ner när det inte används. 

Mellan de olika kökssektionerna är skjutdörr in till badrummet placerad. 
Badrummet har mycket hyllor samt förvaring. I duschen finns hyllplan för 
hygienartiklar, se Figur 5.16. Ingen duschvägg finns då det istället blir ett 
draperi. 
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Figur 5.16 Badrummets öppna samt slutna förvaring. 

På loftet där sällskapsrummet är placerat återfinns en platsbyggd soffmodul, 
se Figur 5.17. Soffmodulen är måttsatt efter en standard soffa ifrån IKEA. 
Färgsättningen i interiören har valt att hållas ljus för att få en optimal 
rymdkänsla i de små utrymmena. 

 
Figur 5.17 Loftets utformning i den gemensamma modulen. 
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5.3.3.2   Privat modul 

De anslutande bostadsmodulerna till köks-, samt badrumsdelen är sovrum. 
Denna modul innehar förvaring av kläder och diverse samt plats för studier. 
Även denna har ett loft med en platsbyggd säng där endast madrass behövs 
införskaffas. Sängens bredd är 120 cm och längd 200 cm. Platsen mellan 
glasväggen och sängen är 0,6 m och takhöjd är ca 1,45 m. För att ta sig upp 
på sovloftet finns en fastmonterad stege/trappa. Öppningsbart fönster för 
insläpp av dagsljus är placerad ovan säng för att ge ljusinsläpp på sovloftet, 
se Figur 5.18. 

 
Figur 5.18 Sovloft i den privata modulen. 

Under sovloftet finns arbetsyta samt klädförvaring, se Figur 5.19. 
Arbetsytan under sovloftet rymmer ett skrivbord som är 1800 mm. Ovan 
finns plats för öppna hyllplan för förvaring av böcker och liknande. I denna 
privata modul finns även entrén till bostaden. Ytterkläder förvaras i en 
öppen förvaringsmöbel som är vänd mot entrén. 

 
Figur 5.19 Arbetsytan som finns under sovloftet. 
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Garderoben i den privata modulen är platsbyggd med lådor undertill och 
förses med skjutdörr upptill med spegel, se Figur 5.20. 

 
Figur 5.20 Platsbyggd garderob, som finns i den privata modulen. 
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6   Diskussion 

6.1   Metoddiskussion 

Metoden som ligger till grund är System Development. Den valda metoden 
är att föredra vid liknande arbeten. 

Att först hitta lämpliga referensobjekt är att föredra. Detta examensarbete 
använde sig av en studentbostad som hade Compact Living som koncept och 
husbåtar för att kunna få en helhetsbild av flytande bostäder. Att hitta 
intervjupersoner kan ge viktig information för vidare arbete. Den viktigaste 
delen är att analysera den information som framtagits och tycks vara ett bra 
arbetssätt för att få goda kunskaper för att sedan kunna gestalta och forma ett 
förslag. Däremot kan det uppfattas som en viss svårighet att trilla fram för 
fort till gestaltningen och inte ge själva fallstudien och analysen den tid den 
behöver för att få en så bra grund som möjligt att stå på inför gestaltningen. 

6.1.1   Referensobjekt 

Observationer utfördes bland annat i Lund och ansågs som en viktig del att 
besöka då bostaden är skapad med Compact Living i grunden. Att få besöka 
den interiöra miljön för BoKompakt i Lund var väldigt nyttigt för 
upplevelsen och kreativiteten. Under utformningen av de flytande 
studentbostaden har resultatet och utvärderingen av BoKompakt ständigt 
varit en inspirationskälla till resultatet. 

För att kunna höja validiteten hade ett besök av flytande studentbostäder i 
Sundsvall varit att föredra. På grund av ekonomiska begränsningar 
förhindrades besöket. Detta hade kunnat klassificeras som ett bättre 
referensobjekt än Västra hamnen i Malmö, då där finns flytande 
studentlägenheter. En annan infallsvinkel på Compact Living hade varit att 
besöka husvagnar och båtar, för att få en hög extern validitet. Här var tiden 
bristfällig men även då Lund gav mycket idéer och fakta, där av intern 
validitet. 

6.1.2   Intervju 

Intervjuerna som genomfördes handlade till största del om konstruktioner 
men även interiört. Intervjupersoner som valdes att intervjuas hade goda 
kunskaper inom områdena. Kenton Knowles hade kunnat dras mer nytta av 
om arbetet hade varit mer inriktade mot konstruktionsdelar då han har 
mycket erfarenheter bakom byggtekniken. Den mest användbara 
informationen vi fick var mått till bostaden för möjligheten av fraktning. 
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Arkitekt eller projektledare av Sundsvalls flytande studentstad på vatten 
hade varit bra att intervjua, då det hade kunnat bidra arbetet med andra 
infallsvinklar. 

6.1.3   Gestaltning 

Gestaltningen av resultatet utformades i Revit, på grund av tidigare 
erfarenheter av programmet. Programmet anses ge rättvisa visualisering för 
att lätt få fram sina idéer, i form av olika handlingar, så som planlösningar, 
sektioner och fasadritningar. Programmet erbjuder även 3D-modellering 
vilket ger en bredare överblick på modulerna. För att få en fullständig 
förståelse kring de smarta lösningarna som skapats användes programmet 
Sketch Up, som är betydligt friare och enklare att visa den interiöra delen. 
Vidare var Lumion till hjälp för att visualisera hur ett kvarter skulle kunna se 
ut när dessa moduler sätts samman. 

6.1.4   Reliabiliteten och validiteten 

Reliabiliteten är hög för detta arbete då intervjuerna besvarats likvärdigt 
eller samma om undersökningen skulle skett igen. Personerna i intervjuerna 
är erfarna inom de områden som berörs, vilket baserar arbetet som 
trovärdigt. 

Validiteten är hög för studien då de skett avgränsningar och endast de valda 
områdena kommer undersökas samt valid data som valts ut på ett källkritiskt 
vis. Intervjuernas innehåll består av relevant material för att uppnå mål och 
syfte med arbetet. 

Den interna validiteten är hög, det referensobjekt som legat till grund för 
studien stämmer överens med resultatet. Däremot är den externa validitet 
låg. Skulle samma studie göras om kommer med stor sannolik helt andra 
utformningsförslag läggas fram. 

6.2   Resultatdiskussion 

Konceptet BoKompakt har inte haft syfte till att lösa bostadsbristen för 
studenter utan varit mer ett komplement till vad som finns idag (AF-bostäder 
2017). Syftet med detta resultat är att möjligen vara en ny infallsvinkel eller 
bidrag till dagens bostadsbrist för studenter. Modulkonceptets tanke är att 
kunna minska bostadsbristen i en studentstad under en tillfällig period och 
sedan förflyttas när till en stad där behovet finns. Denna idé kan också 
användas för flyktingkrisen men huvudsyftet i arbetet är bostadssituationen 
för studenter. 
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Arbetet har sin grundintention i Compact Living. Där utmaningen har varit 
att öka respektive bostads förvaringsmöjlighet samt hitta smarta lösningar 
och att bygga på höjden för varje enskild bostad. 

Att bygga på höjden gör att bostaden inte tar upp allt för mycket plats och 
yta. Bruksarean på bostaden är 34 m2 när loften tillgodoräknas med invändig 
takhöjd på 3,6 m. Byggnadsarean som förklarar hur mycket bostaden tar upp 
av vattenytan är 28 m2, se tabell 7.1. Alternativ 1 visar samma funktioner 
som färdiga resultatet fast på ett plan då loften flyttats ner, med en invändig 
takhöjd på 2,4 m. Byggnadsarean blir då 43,5 m2, se tabell 7.1. Detta är en 
volymökning på 55 %. Byggnadsarean innefattar inte trädäcken samt att 
loftet har räknats som fullvärd yta. Alternativ 2 visar det färdiga resultatet 
med loft och en invändig takhöjd på 3,6 m. 

 
Tabell 7. 1 Jämförelse mellan Byggnadsarean och Bruksarea för de olika alternativen. 

Jämförelse Nr 1 BYA [m2] BRA [m2] 

Alt 1 43,5 34 

Alt 2 28 34 

Skillnaden i volym mellan de olika alternativen skiljer sig inte mycket, se 
tabell 7.2. Vilket betyder i energisynpunkt att det inte blir mer att värma upp 
än om det blivit lägre i takhöjd. Däremot kan fördelningen på värmen bli 
annorlunda då den stiger. 
Tabell 7.2 Skillnad i volym mellan alternativen. 

Jämförelse Nr 2 Volym [m3] 

Alt 1 81,6 

Alt 2 81,2 

6.2.1   Privata modulenheten 

6.2.1.1   Hygienrummet. 

Klinker och kakel är material som använts i badrummet. Detta är ett hållbart 
material som ser lite mer exklusivt ut än dagens studentbostäder som oftast 
inredes med plastmattor. De ljusa färgerna ger en mer öppen känsla och att 
det ser fräscht och rymligt ut. Kakel och klinker är även lätt att rengöra. 
Hygienrummet är försett med skjutdörrar för att kunna bortse från den ytan 
som dörrbladet tar upp.  
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Platsbyggd förvaring är utformad i hygienrummet för att ta tillvara på ytan 
som är tillgänglig. Ett skåp vid sidan om toan samt öppna hyllor ovanför toa 
är placerat för att maximer förvaringen. Där finns möjlighet att förvara 
handdukar och hygienartiklar. Dessutom finns förvaring i duschen vilket kan 
tyckas saknas i dagens studentbostäder. 

Ett litet badrum kan uppskattas av många studenter då bostäderna för 
studenterna idag har badrum som anses för stora. Denna yta kunde utnyttjas 
på annat sätt till andra ytor. I projektet BoKompakt var badrummen väldigt 
små vilket författarna fick uppleva under studiebesöket. Detta badrum 
saknade också ljusinsläpp vilket kunde varit effektivt i detta trånga 
utrymme. I resultatet har badrummet utformats lite större med mer förvaring 
än BoKompakt samt består av två runda fönster för ljusinsläpp och 
vädringsmöjlighet. 

Studentbostaden saknar möjligheten till att placera tvättmaskin 
hygienrummet. Resultatet visar att tvättstuga ska placeras på land i en egen 
byggnad, precis som miljöhuset. 

6.2.1.2   Kök 

Köket är utformat utifrån två bänkytor på var sida om köket. Nackdelen med 
utformningen är att hällen och diskhon är placerade på var sida. Den bästa 
utformningen hade varit om dessa hade kunnat placeras bredvid varandra för 
att underlätta matlagningen. Både öppen och sluten förvaring finns. 

Trappan som leder upp till sällskapsrummet har inbyggd förvaring för 
exempelvis köksartiklar eller städutrustning. Studenterna i projektet 
BoKompakt saknade förvaring i köket och tyckte inte lösningen var optimal. 
Detta har tagits hänsyn till och infört mer förvaring med både öppen samt 
sluten förvaring. Med små utrymmen är öppen förvaring så som hyllor 
placerat på väggar effektivt för mer rymd. 

Köket har en matplats som är fastmonterad i väggen. Detta matbord är 
konstruerat så det går att fälla upp och ner. Tanken är att få mer yta då 
bordet inte är uppfällt och sedan ha plats för måltider när bordet är uppfällt. 
Ovanför bordet längsmed väggen är ett rymligt fönster monterat. Fortsatt 
upp på taket finns sedan ett takfönster. Ljus och rymd är viktigt för 
människan i trånga utrymmen, därav valet av storlek samt placering på 
fönstren. Takfönstret ger även minimal insyn men ett optimalt ljusinsläpp. 

6.2.1.3   Sällskapsrum 

Sällskapsrummet är utformat med en platsbyggd soffa. Under soffan finns 
utdragbara lådor. Valet av en platsbyggd soffa grunda sig i att det kan finnas 
svårigheter att få upp en egen soffa på loftet. Detta kan både ha för och 
nackdelar då studenten inte kan skapa sitt egna hem med de möbler som var 
och en önskar, men samtidigt är det ekonomiskt smart. 
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Här är färgerna ljusa och neutrala vilket gör att studenten själv kan applicera 
det kulörer som önskas i textiler. Rummet skiljs från köket genom en 
glasvägg för att åter skapa rymd. Även ett fönster hjälper till att släppa in 
ljus. 

I BoKompakt finns oron över plats när familj samt vänner kommer på 
besök, det kändes mer eller mindre orimligt menar studenterna (AF-Bostäder 
2017). Platsen för familj samt vänner är mer rimlig i det framtagna resultatet 
då sällskapsrummet valt att placeras som loft och ger därmed mer yta i 
övriga bostaden. 

6.2.2   Gemensamma modulenheten 

Att ha en gemensam bostad var inget populärt bland studenterna i projektet 
BoKompakt i Lund. Resultatet består av en gemensam modul mellan de två 
privata modulerna vilket är utformat så studenter kan dela. Detta håller ner 
kostnaderna för studenterna i ekonomisk aspekt. Valmöjligheten finns för 
enskiltboende med endast två moduler. 

6.2.3   Arbetsyta och förvaring 

En skrivbordsyta på 1,8 m är placerad under sovloftet. Anpassad för att 
kunna arbeta och studera vid. Förvaring ovanför skrivbordet i form av 
hyllplan. Anledningen till öppen förvaring är för att öka rymdkänslan i 
rummet då takhöjden är på knappa 2 m. För förvaring av pärmar och 
studiematerial. Skrivbordet är inte platsbyggt utan resultatet visar en rimlig 
lösning. Då en studieyta inte var viktigt för alla studenter i Lund så kan 
utrymmet utnyttjas för mer förvaring eller exempelvis möbler. 

Garderoben består av lådor nertill och skjutdörrar ovan med inbyggd spegel. 
Vid sidan finns plats för att hänga av sig skor och ytterkläder i en öppen 
garderob som inte försluts med dörrar eller liknande. Även detta saknades i 
Lund från studenterna men också genom studiebesöket som gjordes av 
författarna. Då författarna själva är studenter uppskattas garderoben med 
skjutdörrar samt spegel. Detta är också en ekonomisk fördel för studenterna 
som slipper införskaffa kompletterande möbler för förvaring. 

6.2.3.1   Sovloft 

Sovloftet har en platsbyggd säng där studenten enbart behöver komplettera 
en egen madrass upp till storleken 1,2 x 2 m. Sovloftet är utformat för 
möjligheten att kunna röra sig vid sidan om sängen. Det underlättar när 
loftet ska städas och exempelvis när studenten ska bädda sängen. Dock kan 
det orsaka svårigheter med städning om en dammsugare ska tas upp på 
loftet. Tanken är att stegen som är utformad upp till loftet är stabil samt 
säker, för att underlätta frakt för större föremål. 
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Bostaden är formad för att alla ska kunna bo där. Sängen är en 120 cm vilket 
gör att två kan få plats i den. Ensamstående med barn skulle kunna flytta in i 
bostaden och utforma ett av sovrummen till ett barnrum. Däremot kan stegen 
upp till loften vara svåra att ta sig upp för en äldre människa. 

6.2.4   Exteriör fasad 

Fasadmaterialet är stående träpanel. Orsaken till valet av fasadmaterial är då 
de flytande bostäderna kommer mestadels ha omgivning av naturen och ger 
därför en vacker övergång. Exteriören har fördel om den är klädd i ett 
hållbart samt underhållsfritt träslag, så som till exempel cederträ. Både för 
livslängden samt estetiken. Anledningen till takmaterialet är att få så liten 
taklutning som möjligt och på så sätt maximera takhöjden på loften. Dörrar 
och fönster har en vacker grå nyans för att smälta in i fasaden. 

Trädäcket utanför ytterdörren gör en utökning av bostadsytan och blir en 
extra yta att dra nytta av. 
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7   Slutsatser 
Markresurserna kommer för eller senare vara begränsat, därav är detta en idé 
som ligger i framkant. Utifrån teorin är det besvarat att det inte är svårare att 
bygga på vatten än på land. Förhoppningarna är att skapa ett nytänkt samt 
kreativitet och få fler att tänka vatten som en plats att bebygga på! Varför 
inte ta tillfället i akt och bo vid vatten där människan mår som bäst? Ha nära 
till vatten bidrar till mindre stress, som mer eller mindre alla studenter 
upplever under sin studietid. 

Studenten vill ha en bostad där hemkänsla finns. Köket är en viktig plats där 
mer bänkyta är prioriterad. En studieplats ska finnas tillgänglig att studera 
vid och toaletten ska inte uppta för stor yta av lägenheten. 

Utifrån resultatet som tagits fram är bostaden i en modulenhet som gör det 
möjligt att frakta efter behov och önskemål. Valmöjligheten till att bo ensam 
eller tillsammans med någon annan är unik. Egen entré som ger ett mer 
personligt intryck. Resultatet är skapat på så vis att en modul innehåller 
sovplats, förvaring och studieyta. Detta är den så kallade privata modulen. 
Den gemensamma modulen innehåller kök, toa och gemenskap. Toan är 
mindre än vad den i jämförelse ska vara mot svensk standard, men rymmer 
de funktioner som ska finnas. Köket innehar både god förvaring och måttligt 
med bänk yta. Bostaden är skapad efter Compact Living och präglas på så 
vis av smarta lösningar. Platsbyggda möbler och smarta 
förvaringsmöjligheter gör bostaden unik. Valet av fasadmaterialet är stående 
träpanel och smälter in i naturen som bostäderna kommer vara omgivna av. 

Möjliga förslag att bygga vidare på detta arbete, kan vara att se över en 
möjlig konstruktion för studentbostaden. Dessutom se över möjliga 
kostnadsförslag och vad som hade kunnat göras annorlunda för att få ner 
priserna. 
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BILAGA 2: Planritningar- Resultat
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BILAGA 3: Sektionsritningar- Resultat
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BILAGA 4: Illustrationer interiört 

 
Bilaga 4.1 Illustration av sovloft i den privata modulen. 

 
Bilaga 4.2 Illustration av platsbyggd trappa med förvaring. 
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Bilaga 4.3 Illustration av loftet i den privata modulen. 

 
Bilaga 4.4 Illustration av loftet i den privata modulen. 

 
Bilaga 4.5 Illustration av arbetsytan samt förvaringi den privata modulen. 
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Bilaga 4.6 Illustration av hygienrummets tvättställ med förvaring.
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BILAGA 5: Illustrationer kvarteret 

 
Bilaga 5.1 Illustration av hur kvarteret skulle kunna se ut. 

 
Bilaga 5.2 Illustration av resultatet. 

 
Bilaga 5.3 Illustration av fasaden på den flytande bostaden.
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BILAGA 6: Västra hamnen, Malmö 

 
Bilaga 6.1 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö. 

 
Bilaga 6.2 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö. 
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Bilaga 6.3 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö. 

 
Bilaga 6.4 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö. 
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Bilaga 6.5 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö. 

 
Bilaga 6.6 Fotografi på husbåtarna i Västra hamnen, Malmö.



Bilaga 7: sid1: (2) 
Nilsson & Stövegård 

BILAGA 7: BoKompakt, Lund 

 
Bilaga 7.1 Fotografi på BoKompakt i Lund. 

 
Bilaga 7.2 Fotografi på BoKompakt i Lund. 

 
Bilaga 7.3 Fotografi på BoKompakt i Lund. 
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Bilaga 7.4 Fotografi på BoKompakt i Lund. 

 
Bilaga 7.5 Fotografi på BoKompakt i Lund. 

 
Bilaga 7.6 Fotografi på BoKompakt i Lund.
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BILAGA 8: Planlösningar på BoKompakt, Lund 

 
Bilaga 8.1 Illustration av studentbostaden för två studenter, 20 m2. 

 
Bilaga 8.2 BoKompakt, planlösning för 2:an, 20 m2, inkluderat sovrum med loftsäng, kök, WC och 

dusch. 

 
Bilaga 8.3 Illustration av studentbostaden för tre studenter, 30 m2. 
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Bilaga 8.4 BoKompakt, planlösning för 3:an, 30 m2, inkluderat sovrum med loftsäng, kök, WC och 

dusch. 

 
Bilaga 8.5 Illustration av studentbostaden för fyra studenter, 40 m2. 

 
Bilaga 8.6 BoKompakt, planlösning för 4:an, 40 m2, inkluderat sovrum med loftsäng, kök, WC och 

dusch.
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BILAGA 9: Intervjufrågor- Kenton Knowls 
Allmänna frågor: 

•   Vad var bakgrunden till att flytande bostäder byggdes i Malmö? 
•   Fanns det efterfrågan om det eller var det så att säga bara lite nytänk i stadsutvecklingen? 
•   Planeras det fler husbåtar i malmö? 
•   Har det uppkommit några negativa sidor i projektet, antingen med byggnaden/konstrutionen eller 

allmänt?  
•   Skulle man gjort på något annat sätt? 

 
Frågor om huset/konstruktionen: 

•   Konstruktionen på husbåtarna, pontoner? 
•   Hur är stabiliteten? 
•   Varför valdes just pontoner som konstruktion? 
•   Hur ser det ut med säkerhet och brand när du bygger på vatten? Finns det extra säkerhetslösningar då 

det ligger vid vatten? 
•   Vad bör vi tänka på när vi ska komma med förslag på vår husbåt som inte kommer ha samma tyngd 

eller storlek? 
•   Ställs det högre krav på lösningar eller materialval när man bygger på vatten än på land. 
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BILAGA 10: Intervjufrågor- Peter Molin 
Allmänna frågor: 

•   Var kom idéen och inspirationen ifrån? 
•   Vilka smarta lösningar har ni? 
•   Har ni gjort någon utredning på upplevelsen från de boende? 
•   Vad är du mest/minst nöjda med? 
•   Något som skulle gjorts annorlunda? 
•   Regelverk och lagkrav.
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BILAGA 11: Beräkningar BYA och BRA 
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