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Sammanfattning 
Efter andra världskriget skapades stora samhällsförändringar som orsakade en kraftig 
ekonomisk tillväxt för Sverige. En stor invandring och befolkningsomflyttning från 
landsbygden till tätorter och storstäder uppstod. När Sveriges ekonomiska utveckling 
tilltog följde en bostadsbrist i landet. Efterkrigstidens högkonjunktur innebar att det 
svenska folket fick en bättre levnadsstandard, vilket medförde att högre krav på fler och 
bättre bostäder började ställas.  

Med detta som bakgrund bestämde sig den svenska staten för att inleda ett projekt med 
målsättning att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod. När miljonprogrammets 
bostäder byggdes höll de en hög standard. Stort fokus låg på utformningen av 
planlösningarna medan utemiljön ofta blev bortprioriterad. Detta ledde till att många 
brister uppstod i dessa områden, exempelvis svårigheter med att hitta entréer samt att 
ingen hänsyn togs till den befintliga miljön, vilket sedan bidrog till att flera 
trygghetsproblem uppstod i miljonprogramsområden.  

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur ett antal flerbostadshus med tillhörande 
tomt kan gestaltas i ett mindre samhälle. Målet är att besvara arbetets två frågeställningar 
som ska utreda hur en nybebyggelse på en tomt intill ett miljonprogramsområde skulle 
kunna utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, omkringliggande bebyggelse 
samt hur en upplevd trygghet kan skapas i ett bostadsområde. Undersökningen görs på 
grund av att Uppvidinge kommun ser ett behov av att bygga fler bostäder för att kunna 
möta den efterfrågan som finns på bostäder idag. Tomten som undersöks är idag ett 
vackert grönområde som är beläget intill huvudinfarten till Åseda, som är kommunens 
centrala ort.  

Till grund för arbetet ligger intervjuer och tidigare forskning samt skissarbete. Rapporten 
kan användas som en inspirationskälla och hjälpmedel av andra aktörer som har till 
uppgift att utforma ett bostadsområde i närheten av ett miljonprogramsområde.  

Förslaget är baserat på den teori som tagits fram samt resultaten från de intervjuer som 
genomförts. Ett gestaltningsförslag har arbetats fram i form av handlingar som redovisar 
dispositionen av tomten samt utformningen av en nybyggnad i form av ritningar. De 
ritningar som tagits fram är planer och fasader. Utöver detta har även illustrationsbilder 
tagits fram som ytterligare visuellt hjälpmedel. Förslaget visar hänsyn till den befintliga 
bebyggelsen med avseende på trygghet, skala och materialval.  
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Abstract 
Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett 
bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid 
den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. Idag råder 
det än en gång ett stort behov av bostäder i Sverige, dock bör inte problemet lösas med 
samma metod som under miljonprogrammet.  

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur ett område i ett mindre samhälle kan 
gestaltas. Målet är att besvara arbetets två frågeställningar som ska utreda hur en 
nybebyggelse på en tomt intill ett miljonprogramsområde skulle kunna utformas med 
hänsyn till platsens förutsättningar, omkringliggande bebyggelse samt upplevd trygghet 
och trivsel. 

Den metod som användes för studien är kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och 
skissarbete. Ett förslag av flerbostadshus och en situationsplan för en tomt på en mindre 
ort har utformats med avseende på trivsel, trygghet och anpassning till kringliggande 
bebyggelse. 

Undersökningarna resulterade i åsikter kring vad som skulle prioriteras vid utformning av 
bostäder på tomten, men även vilka kvalitéer som önskades för övrigt i området. Dessa 
analyserades och kopplades till den teoretiska bakgrunden. Det analyserade resultatet 
applicerades sedan i studiens förslag.  

Studien resulterade i ett förslag som mottogs väl av beställaren, som förhoppningsvis 
kommer inspireras till vidare arbete med tomten. 

 

Nyckelord: utformningsförslag, moderna planlösningar, situationsplan, flerbostadshus, 
nybyggnation, miljonprogrammet, trygghet, trivsel, visualisering, byggnadsutformning, 
bostadsanpassning, trygg miljö, bostäder, bygglovshandlingar, utemiljö. 
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Abstract 
The housing shortage from which occurred in Sweden after the second world war was 
solved through a housing project that later became known as The Million Homes 
Programme (miljonprogrammet). The houses were built with high standards according to 
the contemporary indoor standards, while the outside environment was often somewhat 
dull and non-prioritized. At this moment, Sweden is facing a similar type of housing 
shortage, a problem that should not be solved with the same methods used during The 
Million Homes Programme. 

The main purpose of this thesis is to develop a suggestion of a building design and a site 
layout plan in a small town, in collaboration with a Swedish municipality in Kronoberg 
county. The goal is to explore the different possibilities of how an estate owned by the 
municipality of Uppvidinge could be designed with multi-family houses which pays 
respect to safety and comfort and also is adapted to the surrounding built environment. 
The surrounding built environment consists of multi-family houses from The Million 
Homes Programme and one-family villas. 

The methods used for this thesis are pointed interviews, studies of prior published 
research and computer aided drawing. A suggestion of a building design accompanied 
with a site layout plan is presented in the report. The building design and the site layout 
plan pays respect to safety besides comfort and is also adapted to the surrounding built 
environment. 

The completed studies resulted in opinions about what should be a priority when 
designing multi-family houses on the site, but also what kind of qualities that were 
desired in the surrounding area. These results were analyzed and thence linked to the 
theoretical background. The analyzed result was thereafter applied in a suggestion. 

The study resulted in a suggestion that was well received by the client, which hopefully 
will be inspired for further work on site. 

 

Key words: design plans, modern planning arrangement, site plan, apartment building, 
new housing estate, the million homes programme, safety, comfort, visualization, 
building design, housing adaptation, safe environment, residences, building permit 
documents, outdoor environment.  
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1 Introduktion 
Behovet av bostäder i Sverige är idag stort. Detta är märkbart inte minst på mindre orter 
som kämpar med befolkningsminskning genom svag inflyttning och åldrande befolkning. 

På en vildvuxen tomt intill en av huvudinfarterna till ett mindre samhälle i Småland ser 
kommunen ett behov av att bygga fler bostäder för att möta den efterfrågan på bostäder 
som finns. I anslutning till området finns huvudinfarten till samhället och befintlig 
bebyggelse. Denna bebyggelse består av ett villaområde i sydväst och ett antal 
flerbostadshus i nordvästlig riktning. 

De tilltänkta målgrupperna för bostäderna är främst barnfamiljer, för att locka ny 
arbetskraft, och äldre, för att erbjuda den äldre befolkningen en god bostad när de är redo 
att flytta från sina hus. Arnstberg & Bergström (2010, ss. 71–72) menar att den åldrande 
befolkningen är relativt kapitalstarka och vill leva bekvämt, nära till vård och med korta 
avstånd till kommunikationer. Dessa skäl, i kombination med bekvämligheten att bo i 
lägenhet, kan vara en orsak till att en byggnation likt denna kan skapa en så kallad 
flyttkedja, där äldre flyttar från sina hus i förmån för en nyproducerad lägenhet medan 
barnfamiljerna kan flytta till de hus som de äldre flyttar ifrån. Abramsson & Andersson 
(2012) noterar att de bostadsval den äldre generationen gör påverkar hela 
bostadsmarknaden. Arnstberg & Bergström (2010, s. 85) pekar även på att de yngre 
familjerna inte räds för att flytta tillbaka till hemorten efter utbildningen med 
förutsättningen att uppväxten präglas av ett positivt minne där de som ungdomar och 
unga vuxna var välkomna i det offentliga rummet. 

På grund av detta föll det sig naturligt att även utreda hur ett attraktivt område skapas 
kring bostäder för att tilltala de boende. En gemensam faktor för dessa ålderskategorier är 
trygghet, både i bostaden och i området. Arbetet kommer därför även beröra upplevd 
trygghet i bostadsområden och hur detta kan skapas. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Grunden till studien är kommunens behov av att ta fram ett utformningsförslag av 
flerbostadshus och en tillhörande situationsplan för att kunna planera och exploatera den 
aktuella tomten i Åseda. Åseda ligger i Uppvidinge kommun, tillhörande Kronobergs län.  

Projektet gäller en nybyggnation av 2–5 flerbostadshus där byggnaderna ska innehålla 
moderna hyresrätter i varierande storlekar. Husen ska anpassas väl till den kringliggande 
bebyggelsens skala och materialval. Den omkringliggande bebyggelsen för den aktuella 
tomten tillhör miljonprogrammet och är därför en av de relevanta förutsättningarna för 
förslagets anpassning till området. Flerbostadshusen är således byggda på 1960- eller 
1970-talet, vilket har gett inspiration till studiens inriktning. Den anpassning som 
kommer att göras till området förutom i skala och materialval kommer även att göras till 
de intentioner och visioner Uppvidinge kommun har för nyproduktion av bostäder.  
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Fokus för denna utredning kommer att vara att ta fram underlag för att sedan skapa ett 
förslag på utformning av en trygg miljö i bostadsområden samt nya bostäder som verkar i 
harmoni med befintlig bebyggelse i området. Uppsatsen grundar sin teoretiska ansats från 
Gunilla Lundahl och Sonja Vidéns bok Miljonprogrammets bostäder - bevara - förnya - 
förbättra (1992) samt från Mattias Kärrholms rapport (2013) som utgår från Michel 
Foucaults verk Övervakning och straff (2003), där arkitekturen har inflytande över 
människors beteende i en önskad riktning. 

Enligt Abramsson & Andersson (2012) ökade den svenska offentliga bostadsmarknaden i 
och runt tätorterna markant under 1960- och 70-talet. Majoriteten av dessa bostäder 
tillkom under det så kallade miljonprogrammet 1965–1974 (Hall & Vidén, 2005). Dessa 
områden har senare fått hård kritik för sin enformiga utformning och ogästvänliga 
atmosfär. De invändiga kvalitéerna nämns sällan, trots att många av dem än idag anses 
vara betydelsefulla för en god bostad. 

Den byggda miljön är i en varaktig förändring vilket skapar en varierad bebyggelse av 
gammalt och nytt i tätortsbilden (Boverket, et al., 2013), d.v.s. hur fördelningen av ålder 
och stil på bebyggelsen ser ut i tätorten. Samhällsrelevansen i detta arbete återspeglas i 
den diskussion som kan skapas av mottagligheten hos invånarna för en varierad 
bebyggelse, till exempel hur en modern bebyggelse som skapas i nära anknytning till 
äldre accepteras av invånarna. All arkitektur är relevant för samhället då den på ett eller 
annat sätt påverkar tillvaron. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att utreda ett område och ta fram ett gestaltningsförslag på hur nybyggda 
bostäder och tillhörande tomt kan utformas. Förslaget ska främja en upplevd trygghet och 
anpassas till den befintliga bebyggelsen i området med avseende på skala och materialval. 
På lång sikt är syftet att exploatera den aktuella tomten och på så vis stärka samhällets 
växtkraft, stimulera inflyttning och skapa attraktiva bostäder på en hittills outnyttjad 
central tomt. 

Målet med arbetet är att besvara följande frågeställningar:  

Hur kan en upplevd trygg miljö skapas i ett bostadsområde? 

Hur kan utformningen av moderna planlösningar, som bevarar kvalitéerna i 
planlösningarna från miljonprogrammet, gestaltas? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att ta fram förslag redovisat i form av ritningar och handlingar: 
• Planer 
• Fasader 
• Situationsplan 
• Illustrationsbilder 
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Planritningarna ska vara funktionella, möblerbara och följa den normala nivån av Svensk 
Standard, med avgränsning till rekommenderade storlekar av förvaringsutrymmen, 
köksytor, möbleringar och övriga tillgänglighetsmått.  

Den aktuella detaljplanen för området kommer inte att följas på uppmaning av 
Uppvidinge kommun eftersom den i dagsläget inte tillåter bostadsbebyggelse. Ett 
övergripande gestaltningsprogram som tilldelats projektet av Uppvidinge kommun 
kommer istället utgöra inriktning och avgränsning för det gestaltande arbetet. 
Tillsammans med kommunens gestaltningsprogram och de resultat som 
undersökningarna och analysen resulterar i kommer ett fördjupat program för området 
utgöra grunden för förslagets utformning, se Bilaga 1. 

Förslaget tar inte hänsyn till ekonomiska aspekter, dock har projektet präglats av ett 
realistiskt ekonomiskt tänkande. Ingen geodetisk undersökning för att kontrollera 
markens byggbarhet har gjorts, detta överlämnas till senare eventuella utredningar. 
Invändiga materialval har ej berörts. Ljusarmaturer är inte utplacerade på 
situationsplanen, men hur belysning bör placeras är berört teoretiskt i arbetet. 



 
 

4 
Petersson & Tarabeih 

2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Ordlista 

Rekordåren: Synonymt med miljonprogramsåren. Syftar till den tioårsperiod när 
bostadsbebyggelsen i Sverige tog fart under 1960- och 1970-talet. 

Funktionalism: Arkitekturstil som slog igenom i Sverige under 1930-talet. Kännetecknas 
av raka, enkla former och stora fönster som ofta placerades i långa rader, så kallade 
fönsterband. Övriga kännetecken är fasader i puts och byggnader på pelare. Kända 
byggnader i denna arkitekturstil är bland annat Le Corbusiers Villa Savoye och Frank 
Lloyd Wrights Fallingwater. 

R.o.K.: Förkortning av ”rum och kök”. Anger storleken på en bostad i formen av antal 
rum. 

Två-, tre- eller fyrspännare: Anger antalet lägenheter per trapphusplan. Till exempel har 
en trespännare alltså tre lägenheter per våning och trapphus. Är det en byggnad med två 
trapphus som båda är trespännare har byggnaden alltså sex lägenheter per våning. 

Flingfärg: En sorts målningsmetod. Väggen målas i en kulör varpå en eller flera andra 
kulörer stänks ovanpå. På detta sätt skapas ett ojämnt mönster av olika färgstänk på en 
bakomliggande grundkulör. 

Trafikavskiljning: Innebär att biltrafiken är avskild från gångtrafiken, skapar ”bilfria 
områden”. Introducerades under miljonprogrammet. 

2.2 Samhället Åseda 

Uppvidinge kommun bildades år 1971 efter en kommunsammanslagning av Åseda, 
Lenhovda, Nottebäck och Älghults kommuner. Kommunens centralort och tillika största 
tätort är Åseda med ca 2700 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2017a). Geografiskt sett 
ligger samhället cirka 5 mil nordöst om Växjö i Småland medan det till Kalmar är knappt 
10 mil, omkring 12 mil till Jönköping och ungefär 13 mil till Karlskrona i Blekinge samt 
drygt 17 mil till Linköping i Östergötland. 

Även om samhällets läge skulle kunna antas bidra till en befolkningsminskning har 
Uppvidinge kommun ökat i befolkningsmängd under de senaste 10 åren vilket ökar 
efterfrågan på goda bostäder (Statistiska Centralbyrån, 2017b). Antalet nybyggda 
lägenheter i Uppvidinge kommun år 2016 var 17 stycken (Statistiska Centralbyrån, 
2017b). 

2.3 Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle presenteras ett antal visioner 
för samhällets utveckling, fördelat över följande fem fokusområden: Infrastruktur, Grön- 
och blåstruktur, Gammalt & nytt och Näringsliv & service samt Ett attraktivt boende 
(Uppvidinge Kommun, 2017). 
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• I det första avsnittet Infrastruktur nämns visionen om att älghultsvägen blir 
samhällets huvudsakliga infart med tre trädrader och trevlig inramning. En 
cykelbana på den västra sidan av vägen presenteras, följt av en vision av att 
samhällets bostadsgator ska vara väl belysta för att skapa en trygg miljö.  

• Avsnitt två Grön- och blåstruktur behandlar vikten av att behålla och utveckla 
närheten till naturen, något som anses vara en av samhällets största fördelar. Ett 
av de sammanfattade målen för detta avsnitt är att det inte ska vara mer än 300 
meter eller fem minuters promenad till närmsta grönområde från varje bostad eller 
arbetsplats. 

• Under avsnitt tre Gammalt & nytt poängteras samhällets kulturella värden, både 
äldre och nya. Exempel på äldre är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
fornminnen. De nya kulturvärden som nämns är bland annat olika idrotter som 
knyter samman de som bor i Åseda. 

• Avsnitt fyra Näringsliv & service lyfter vikten av att samhället har ett väl 
fungerande serviceutbud för att öka attraktiviteten.  

• I det femte och sista avsnittet Ett attraktivt boende framförs följande argument till 
varför Åseda är en attraktiv boendeort;  

o naturnära boende 
o gott om plats 
o bygg ditt drömhus 
o glest men nära 
o miljövänligt & energisnålt boende 
o bredband överallt 
o aktiv fritid 
o arbete finns 
o välskött kommunal ekonomi 

I den fördjupade översiktsplanen konstateras det även att det i dagsläget råder 
brist på hyresrätter, som uppfyller de förväntningar både äldre och unga har på 
god standard och ekonomi. Ett annat mål som nämns är att påbörja byggnation av 
100 nya lägenheter årligen i Åseda (Uppvidinge Kommun, 2017, s. 63). 

2.4 Miljonprogrammet 

Då arbetet syftar till att ta fram ett utformningsförslag som lyfter de positiva aspekterna 
från miljonprogramsområden, följer nedan en beskrivning över hur 
miljonprogamsbostäderna blev till samt vilka kvalitéer och brister som kännetecknar 
dessa områden. 

2.4.1 Historia 

Sverige var ett av de länder som inte deltog i andra världskriget, vilket medförde att 
landet snabbt kunde utvecklas efter krigets slut. Utvecklingen i Sverige efter andra 
världskriget fram till och med 1960-talet innebar stora samhällsförändringar. Industri och 
offentlig sektor expanderade starkt vilket medförde en kraftig ekonomiskt tillväxt (Hall & 
Vidén, 2005).  
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När näringslivet expanderade uppstod en omfattande invandring och 
befolkningsomflyttning från landsbygden till tätorter och storstäder (Lundahl & Vidén, 
1992). Samtidigt påpekar författarna att Sveriges befolkning ökade från 6,7 miljoner till 
7,8 miljoner mellan åren 1945 till 1965. Enligt Statistiska Centralbyrån (2018), fortsatte 
befolkningsmängden att öka och den 31 december 1990 bestod Sveriges befolkning av 
drygt 8,5 miljoner personer. Den 31 december 2000 närmade befolkningsmängden sig 9 
miljoner och under förra året passerades 10 miljoner invånare (Statistiska Centralbyrån, 
2018). 

Samtidigt som Sveriges ekonomiska utveckling tilltog medförde det en akut bostadsbrist i 
landet. Det fanns inte tillräckligt med lägenheter för att följa den snabba 
befolkningsökningen. Vid denna tidpunkt höll landets bostadsbestånd en relativt låg 
standard (Lundahl & Vidén, 1992). Enligt Eriksson (1994) saknade cirka 25 procent av 
lägenhetsbeståndet i början av 1960-talet moderna kvalitéer såsom privat badrum och 
centralvärme, men i vissa lägenheter saknades även indraget vatten och avlopp. Utöver 
detta menar han även att ungefär 20 procent av hushållen var bosatta i en för liten 
lägenhet i förhållande till storleken på familjen, d.v.s. ett av fem hushåll var trångbodda.  

Efterkrigstidens konjunkturuppgång innebar att det svenska folket fick en bättre 
levnadsstandard vilket gjorde att allt fler började ställa krav på fler och bättre bostäder 
(Lundahl & Vidén, 1992). Den stora bristen på bostäder som höll en modern standard 
samt som kunde minska trångboddheten associerades inte med den svenska 
välfärdsvisionen vilket ledde till ett hårt tryck på den dåvarande regeringen (Hall, 1999).  

Enligt Ramberg (2000) blev bostadsfrågan ett hett politiskt ämne och partierna 
konkurrerade om att lova flest och bäst bostäder, vilket ledde till en utredning av 
bostadssituationen i landet. Hall (1999) presenterar de prognoser som fanns mellan åren 
1945–1947 som angav ett behov av 45 000 nya lägenheter per år och Sveriges byggsektor 
kom att återta sin betydelse. Författaren menar dock att behovet av bostäder ökade och att 
det var anledningen till att 50 000 nya lägenheter per år började byggas. 1959 gjordes det 
en ny bostadsbyggnadsutredning som visade på ett behov av 80 000 nya lägenheter per år 
och i början av 1960-talet ökade byggandet ytterligare för att år 1964 vara uppe i en 
produktion på 85 000 nya lägenheter per år (Hall, 1999). Trots det kraftiga ökandet av 
nyproduktion av bostäder förbättrades inte bostadssituationen på bostadsmarknaden i 
Sverige, menar Hall (1999). 

Med detta som bakgrund fattade staten ett beslut om att bygga fler bostäder med en 
målsättning på en miljon bostäder under en tioårsperiod, 1965 - 1974, vilket är det som 
senare kom att kallas miljonprogrammet (Lundahl & Vidén, 1992). 

2.4.2 Lägenheternas utformning och kvalitéer 

Enligt Hall & Vidén (2005) höll miljonprogrammets lägenheter, när de byggdes, en god 
standard och lyckades på så sätt att höja dåtidens bostadsstandard. Detta gällde främst 
invändiga kvalitéer, men även vad det gäller avsikterna med exempelvis trafikavskiljning. 
Lundahl & Vidén (1992) menar att de lägenheter som utformades var rymliga, 
bekvämliga och välutrustade. Författarna menar att de till viss del är bra i förhållande till 
dagens krav vid produktion av bostäder, men konstaterar att de i flertalet andra fall inte 
uppfyller dagens rekommendationer. 

 



 
 

7 
Petersson & Tarabeih 

Hall (1999) menar att två- och trerumslägenheter dominerade under rekordåren eftersom 
utredarna ansåg att dessa typer av lägenheter var lämpliga för dåtidens moderna 
barnfamiljer. Två- och trerummare motsvarar varandra i byggd mängd och utgör således 
de största andelarna av lägenheterna flerbostadshusen från rekordåren, se Tabell 1. Den 
näst största andelen är fyrarummare som oftast byggdes i radhuslängor samt bostäder 
med 1 rum och kök. De mest sällsynta lägenhetstyperna som byggdes under rekordåren 
var de med 1 rum och kokvrå samt de med 5 R.o.K. eller större (Björk, et al., 2012). 

Lundahl & Vidén (1992) nämner att den genomsnittliga ytan för 1 rum och kokvrå som 
byggdes 1966–70 var 38 - 42 m2, medan 1 R.o.K. hade en total yta mellan 43 - 46 m2, se 
Tabell 1. Lägenheter med 2 R.o.K. hade en något större bostadsyta, mellan 62 - 64 m2 
(Lundahl & Vidén, 1992). De lägenheter med 3 R.o.K. som byggdes under 1966–70 i var 
i genomsnitt 81 m2 i kontrast till tidsperioden 1951–60, då de var ungefär 72 m2 (Lundahl 
& Vidén, 1992). Författarna nämner att de lägenheter som byggdes med 4 R.o.K. under 
rekordåren hade en total lägenhetsyta på omkring 97 m2 medan 5 R.o.K. hade varierande 
storlekar mellan 116 - 120 m2. De förklarar att anledningen till att lägenhetsstorlekarna 
under miljonprogrammet blev större var på grund av att mängden utrustning ökade och 
med den även kraven på fria mått i exempelvis hygienrum (Lundahl & Vidén, 1992). 

Tabell 1: Förtydligande av fördelningen av lägenhetsstorlekar samt m2-ytor, med medgivande (Petersson & 
Tarabeih, 2018a). 

Lägenhetsstorlek [R.o.K.] Andel under rekordårens 
byggnation [%] 

Ungefärlig snittstorlek 
1966–1970 [m2] 

1 + kokvrå 7 38–42 

1 11 43–46 

2 31 62–64 

3 38 81 

4 11 97 

5 eller större 2 116–120 

Miljonprogrammets lägenheter studerades väl, majoriteten av kraven på ytor och mått 
baserades på noggranna funktionsstudier utförda av Bostadsstyrelsen. Lägenheterna 
erbjöd ofta väl möblerbara rum, exempel på proportioner som de olika rummen kunde ha 
var; vardagsrum 3,6 x 5,90 m, sovrum för två personer 3,6 x 3,4 m och ett sovrum för en 
person 2,0 x 3,3 m. Trots att lägenheterna var välstuderade fanns det brister i 
planlösningarna, bland annat var generaliteten av rummen låg, d.v.s. användningsområdet 
för varje rum var begränsat. Utformningen av hallarna var ofta smala och svårmöblerade 
vilket gör att de idag generellt inte uppfyller kraven på till exempel passage för 
rullstolsburna personer (Lundahl & Vidén, 1992).  

Många av miljonprogrammets kök är välplanerade eftersom de utformades enligt 
anvisningar som Kungliga bostadsstyrelsen gav i sin skrift God bostad som publicerades 
1964. Köksinredningen placerades vanligtvis i två parallella rader eller i vinkel med 
matplats närmast fönster för att erbjuda ljusa och rymliga matplatser. Kök i två parallella 
rader skulle ha måtten 2,3 x 5,7 m för att kunna ha en matplats. Kök utformade i vinkel 
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fick ofta måtten 2,3 x 5,4 m. Standardinredningen för köken liknade den äldre 
inredningen vilka hade skåp upp till tak men senare under miljonprogrammet infördes 
den så kallade ”kontinentalhöjden” för skåpinredning, vilket var 210 cm höga (Lundahl & 
Vidén, 1992). Hall (1999) menar att kylskåp och frys blev en självklarhet i de moderna 
lägenheterna. 

Lägenheterna fick oftast hög hygienstandard enligt dåtidens mått. De mindre 
lägenheterna i miljonprogrammet fick ett badrum med badkar, WC och tvättställ enligt 
God bostad medan de större lägenheterna som var avsedda för mer än fyra personer fick 
ytterligare ett hygienrum. Efter 1966 blev det vanligare att även 3 R.o.K. fick både 
badrum och separat WC och dessa lägenheter utgjorde sedan mer än hälften av alla 3 
R.o.K. Hygienrummen placerades oftast i anslutning till yttervägg med fönster för att 
erbjuda hygienrummen dagsljus. Oftast var badrummen inte tillgängliga för personer i 
rullstol, framförallt inte de toaletter och badrum som delats upp på två utrymmen 
(Lundahl & Vidén, 1992).  

2.4.3 Solvärden och balkonger 

Funktionalismens uppfattningar om sol, ljus och luft kom att prägla bebyggelsen under 
rekordåren. I Kungl. bostadsstyrelsens skrift God bostad i dag och i morgon (Kungl. 
Bostadsstyrelsen, 1964) gavs normer för så kallade solvärden som till stor del styrde 
husens och lägenheternas orientering. Hus som kunde få mycket ljusinsläpp värderades 
högt (Lundahl & Vidén, 1992). Stora fönster och fönsterband gav betydande insläpp av 
dagsljus i lägenheterna (Hall & Vidén, 2005). 

För att utnyttja solen byggdes uteplatser på mark eller balkonger till nästan alla 
lägenheter i miljonprogrammets områden, gärna i syd- eller sydvästligt läge. I skriften 
God bostad rekommenderades ett balkongmått på minst 1,4 x 2 m men många lägenheter 
fick större balkonger som bland annat gav utrymme för odling, avkoppling, lek och 
samvaro. Balkongerna hade ofta vindskyddande sidostycken från golv till tak, eller 
utformades på så sätt att de var indragna i fasaden och på så vis blev vindskyddade 
(Lundahl & Vidén, 1992). De varierande utformningarna av balkongerna användes som 
ett arkitektoniskt hjälpmedel för att skapa variationer i fasaderna, till exempel genom att 
lyfta fram särskilda vertikala eller horisontella egenskaper (Hall & Vidén, 2005; Hall, 
1999). Husens orientering och placering gällande dagsljus studerades väl men på grund 
av att husen placerades tätt blev många lägenheter, uteplatser och gårdar skuggade av 
intilliggande byggnader (Lundahl & Vidén, 1992).  

2.4.4 De vanligaste byggnadstyperna  

En stor del av miljonprogrammets olika bostadshus liknar varandra och har många 
gemensamma stildrag som är typiska för perioden. Den radikala funktionalistiska 
arkitekturstilen, både utomlands och i Sverige, gav både inspiration och blev en förebild 
för utformningen av bostäderna. Geometriskt enkla husformer med helt plana eller 
låglutande tak, släta fasader utan dekorationer, och fönster i liv med ytterväggen är 
exempel på drag från funktionalismen som kom att bli förebilder åt rekordårens 
bostadsbyggnationer (Hall & Vidén, 2005). Enligt Lundahl & Vidén (1992) var de 
vanligaste byggnadstyperna under rekordåren låga lamellhus, höga lamellhus, skivhus, 
böjda lamellhus, punkthus, loftgångshus och radhuslängor. En djupare redogörelse för 
låga och höga lamellhus, skivhus, görs nedan, följt av en kortare beskrivning av punkthus 
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och radhuslängor. Böjda lamellhus och loftgångshus beskrivs inte på grund av att 
relevansen för arbetet bedöms vara låg. 

2.4.4.1 Låga lamellhus  

Den dominerande hustypen var lamellhus vilket motsvarar hälften av alla byggnader som 
byggdes under miljonprogrammet. Lägenheter som byggdes finns i 3 – 4 våningshus med 
minst två eller fler lika trapphusblock, se Figur 1. Trespännare, tre lägenheter per 
trapphusplan, eller tvåspännare med större lägenheter är vanligast i denna typ av 
lamellhus (Lundahl & Vidén, 1992).  

Anledningen till att lamellhus på 3–4 våningar dominerande under rekordåren var husens 
enkla utformning och att dåtidens lagstiftning inte hade som krav att dimensionera för 
hiss. Efter färdigställandet av miljonprogrammet mot slutet av 1970-talet inträdde 
lagstiftningen gällande hissar (Björk, et al., 2013).  

Placeringen av lamellhusen varierade till viss del, men ofta skapades bilfria innergårdar 
med möjlighet att gå mellan byggnaderna i hörnen av de fyrkantiga innergårdarna, men 
ibland skapades även u-formade områden som bestod av tre byggnader istället för fyra då 
en sida lämnades öppen (Lundahl & Vidén, 1992).  

 
Figur 1: Bilden illustrerar ett s.k. lågt lamellhus, med medgivande (Petersson, 2018d). 

2.4.4.2 Höga lamellhus (skivhus) 

En fjärdedel av lägenheterna byggdes i höga lamellhus, även kallade skivhus, se Figur 2. 
Denna typ av byggnad producerades mest under början av miljonprogrammet och är 
vanligast i storstädernas förorter. Skivhus är i sin struktur mycket lika de låga 
lamellhusen. Skillnaderna är våningsantalet där skivhus har mer än 3 våningar och hiss 
samt att husen kunde ha fyrspännare, fyra lägenheter per trapphusplan. De höga 
lamellhusen kännetecknas ofta av sin stora, sammanhängande fasadlängd (Lundahl & 
Vidén, 1992). 

Skillnaden mellan låga och höga lamellhus syns även i hur de placerades i området. De 
höga lamellhusen placerades ofta i större husgrupper, där byggnaderna radades upp 
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parallellt och på så sätt skapade ett kvarter, vanligen kring ett centralt beläget parkområde 
(Hall, 1999).  

 
Figur 2: Bilden illustrerar ett s.k. skivhus eller högt lamellhus, med medgivande (Jordgubbe, 2008). 

2.4.4.3 Punkthus och radhuslängor 

Punkthus, se Figur 3a, är den näst vanligaste hustypen som byggdes under hela 
tidsperioden men de nådde sin absoluta höjdpunkt under 1960-talet (Björk, et al., 2012). 
Punkthusen finns i två olika utföranden, höga och låga punkthus. Byggnaderna 
karaktäriseras med ett centralt placerat trapphus, oftast utan dagsljusinsläpp, som utgör 
byggnadens kärna. Vanligen är de minst fyrspännare, d.v.s. minst fyra lägenheter per 
trapphusplan. De högre husen utrustades alltid med hiss medan de lägre husen i tre till 
fyra våningar kunde utformas utan hiss (Lundahl & Vidén, 1992).  

Radhuslängor, se Figur 3b, förekom i formen av sammanbyggda småhus (Hall, 1999).  
Enligt Lundahl & Vidén (1992) placerades radhusen ofta parallellt med varandra utmed 
en gata för att ge jämgoda solvärden men även för att skapa likvärdiga entréer. 

  
a) b) 

Figur 3: visar bilder på två olika hustyper. 3a visar punkthus, med medgivande (Castor, 2014) och 3b visar 
radhuslängor, med medgivande (Liftarn, 2006). 
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2.4.5 Entrézoner  

Husens entréer placerades på insidan, vanligtvis vända mot innergården, för att hålla 
entrésidorna bortkopplade från biltrafiken. Entréns betydelse glömdes dock många 
gånger bort. Kraven på ett snabbt, rationellt byggande medförde att rekordårens entréer 
blev anonyma, ofta skuggade, mörka, eller oskyddade från regn och blåst. Ofta bildade 
entrén ”ett hål i bottenvåningens vägg” och kritiserades mycket för att vara ogästvänliga 
(Lundahl & Vidén, 1992).  

Entréernas otydliga läge - ofta in mot gårdarna, ledde till att de som bodde i husen inte 
upplevde att deras entréer var välkomnande (Lundahl & Vidén, 1992) samtidigt som det 
ledde till att det på många håll blev svårt att orientera sig till rätt plats och adress i 
området (Hall & Vidén, 2005). Rörby (1996) förklarar att flertalet områden hade ett 
behov av orienteringstavlor för att besökare skulle hitta rätt. 

Lundahl & Vidén (1992) hävdar att entrén är ett viktigt inslag i husets ansikte utåt och på 
så sätt är en viktig del av bostaden. Hur entrén och omgivningen runt om den utformas 
har en stor betydelse för helhetsupplevelsen av utemiljön. En väl utformad entré ska vara 
lätt att hitta, kännas välkomnande och gärna omges av en halvprivat zon utvändigt. Den 
bör även vara tillgänglig för rullstolsburna personer samt personer med andra 
funktionsnedsättningar (Lundahl & Vidén, 1992).  

En halvprivat zon kan göras till ett trevligt område genom att placera cykel-och 
barnvagnsförråd, eller möjligheten att vänta på någon sittandes. En halvprivat zon kan 
även ge porten en ökad betydelse och skapa en viss distans till människor som inte bor 
där. Det är även viktigt att hålla zonerna åtskilda samt ge de boende en möjlighet att på så 
sätt förmedla en hemkänsla (Lundahl & Vidén, 1992). 

Lundahl & Vidén (1992) menar även att entrézonen bör markeras med en mer exklusiv 
markbeläggning för att skapa en mjukare övergång mellan marken ute, marken vid entrén 
och golvet inne. De menar även att det är viktigt att annonsera entrén med exempelvis 
byggda skärmtak, pergolor eller hela byggnader utanför porten för att markera entrézonen 
samt för att skydda den mot blåst och nederbörd. 

Kvalitén på utformningen av trapphuset påverkar även hur entrén i ett flerbostadshus 
upplevs och beroende på vilka kvalitéer trapphuset innehåller, värderas entrén i sin tur till 
olika grader av trivsel. Enligt Björk & Reppen (2016) och Lundahl & Vidén (1992) var 
trapphusen till en början dagsljusbelysta, men allt eftersom effektiviseringen i 
byggnationerna prioriterades, hamnade prioriteringen för den estetiska utformningen av 
trapphusen i andra hand, vilket ledde till mörka trapphus. Lundahl & Vidén (1992) menar 
även att enkelt monterade material och belysning sattes före värden såsom att de boende 
kan känna kvalitén i materialen och att arbetet är utfört med omsorg. 

Forshed & Nylander (2003) menar att en viktig faktor för trivsel är att de boende kan 
känna kvalitén i materialen och att känslan av arkitekturen utstrålar att det är utformat 
med de boendes välbefinnande i åtanke. Lundahl & Vidén (1992) fortsätter att påtala att 
de trapphus som utformades med produktionseffektiviteten i åtanke bidrog till otrygghet, 
bland annat på grund av att de hade trånga och mörka trapplopp samt inkapslades av 
branddörrar på varje plan och mot huvudentrén. 

Under 1960-talet kännetecknades utformningen av trapphusen med raka, svängda och 
ofta mycket smala trapplopp. Prefabricerade betongtrappor med ytskikt av 
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naturstensplattor eller cementmosaik i grå nyanser användes. Väggarna målades ofta i grå 
nyanser men det förekom även stänkmålningar med plastfärger eller i varierade kulörer 
med flingfärg. Där det förekom murade väggar blev mönstermurningar vanligt, men som 
tidigare nämnt prioriterades tåliga ytor före den estetiska utformningen (Björk & Reppen, 
2016).  

Under 1970-talet fortsatte trapporna att utformas smala, eftersom det blev allt vanligare 
med hiss. Prefabricerade betongtrappor fortsattes även de att byggas, men oftast som 
tvåloppstrappor eller spiraltrappor. Till skillnad från 1960-talets grå nyanser i trapphusen 
användes olika kulörer för att frambringa egen identitet i trapphusen samt för att 
underlätta orienteringen. Väggarna kläddes oftast in med slitstark glasfiberväv, och 
målades i en kulör eller stänkmålades med starka kulörer (Björk & Reppen, 2016).  

2.4.6 Utemiljön i miljonprogramsområden 

De områden som byggdes under miljonprogrammet kännetecknades ofta av en torftig 
utemiljö som inte uppnådde samma nivå som lägenheterna höll invändigt. De var därtill 
ofta mycket storskaliga vilket inte bara gjorde dem svårnavigerade utan även 
komplicerade för individen att ta till sig. Komplicerade på så sätt att storskaligheten i 
kombination med den monotona utformningen av utemiljön och den vanligt 
förekommande uppradningen av byggnaderna upplevs på en och samma gång både för 
mycket och för litet för platsen. Anpassningen till den befintliga miljön var ofta nästintill 
obefintlig då marken normalt planades ut för att möjliggöra en snabbare byggnation 
(Lundahl & Vidén, 1992). 

2.4.6.1 Positiva aspekter 

Positiva aspekter som Lundahl & Vidén (1992) lyfter för utemiljön i 
miljonprogramsområden är att det fanns utrymme mellan husen och trafikavskiljningen 
från gångområden. De nämner även att nästan alla lägenheter hade stora, möblerbara 
balkonger eller uteplatser. Författarna nämner även att det fanns ett flertal områden som 
hade en hel del uppvuxna träd och buskar. Dessutom menar Hall & Vidén (2005) att 
utöver väl valda material i lägenheterna är en annan stor fördel att det oftast fanns stora 
fönster som släppte in mycket dagsljus i lägenheterna, vilket även skapade en koppling 
mellan inne och ute. 

2.4.6.2 Negativa aspekter 

De generella negativa aspekterna som Lundahl & Vidén (1992) menar är vanligt 
förekommande i dessa områden är främst att det är storskaligt och monotont. Andra sidor 
som nämns är bland annat enformiga planteringar och att det är för stor del asfalt i 
förhållande till grönska, vilket tyder på en okänslig markbehandling. Utöver detta menar 
författarna att det ofta är svårt att hitta entréerna och att det förekom biltrafik på 
innergårdarna trots trafikavskiljningen, avskiljningen var alltså bristfällig i sin funktion. 
De poängterar även att grundläggningsarbetet i vissa fall var ofullständigt, vilket ledde till 
att marken sjönk runt husen och skapade tillgänglighetsproblem vid entréerna. De 
lekplatser som byggdes var primitiva och det var även vanligt med skadegörelse, 
nedskräpning och eftersatt underhåll (Lundahl & Vidén, 1992). Dessutom understryker 
Hall & Vidén (2005, s. 7) att utemiljön i många fall var det som fick lägsta ekonomiska 
prioritering under miljonprogrammet. 
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2.5 Trygghet i bostadsområden 

Lundahl & Vidén (1992) menar att ett vanligt trygghetsproblem i 
miljonprogramsområden bestod av överbyggda garage med brist på överblickbarhet och 
naturlig övervakning. Detta ledde till stöld och vandalism vilket i sin tur gjorde att 
utnyttjandegraden av dessa sjönk. Förrådsutrymmen placerades ofta i källarutrymmen 
trots att de riktlinjer som fanns gav anvisning om att placeringen skulle vara mer 
lättillgänglig, därigenom skapades en avskärmad miljö utan naturlig övervakning där 
vandalism, inbrott och småbränder utgjorde återkommande problem (Lundahl & Vidén, 
1992).  

Lundahl & Vidén (1992, s. 111) hävdar att en starkare trygghetskänsla kan skapas genom 
minskad insyn i marklägenheter med uteplats om eventuella gångvägar flyttas ut en bit 
från fasaden. Utöver detta pekar författarna på att en ytterligare åtgärd kan vara att 
avskärma uteplatserna, till exempel med olika typer av växtlighet. 

Att känna tillhörighet i sitt område och inte minst den byggnad bostaden finns i är mycket 
viktigt. Utformningen av entrén är således av stor vikt för både samhörighetskänslan och 
för att underlätta orienteringen i området för både vuxna såväl som barn. Detta kan till 
exempel utföras med kulörbyte vid varje entré eller med ett välkomnande ljussken under 
kvällstid (Lundahl & Vidén, 1992). Ljussättning är således ett annat sätt att skapa 
trygghet, med belysning på rätt plats och ljusare kulörsättning som reflekterar ljuset kan 
en tryggare miljö skapas (Listerborn, 2000). Vidare förklarar Listerborn (2000, s. 51) att 
en stark belysning inte alltid är det alternativ som är mest adekvat eftersom den dels kan 
vara bländande men även att effekten kan vara omvänd beroende av var den placeras, 
exempelvis intill en mörk, ljusabsorberande yta. 

Kramp, Kang & Hebert (2013), en forskningsassistent, en docent och en professor, alla 
vid Oklahoma State University, talar om hur belysningen påverkar tryggheten i ett 
område. De menar att en felriktad utebelysning kan göra mer skada än nytta, eftersom 
den till exempel kan blända en förbipasserande. De nämner emellertid att belysning som 
riktas upp mot en byggnad kan hjälpa till vid navigering i området, även om den för 
övrigt inte bidrar till en tryggare miljö. Författarna rekommenderar även att 
rörelsesensorer används på belysning i anslutning till byggnader, dels för att spara energi 
men även för att de som rör sig i området ska synas och kunna se andra.  

Kramp, Kang & Hebert (2013) framhåller också att den upplevda tryggheten hos en 
individ är kopplad till den byggda miljön, bland annat genom att en kan röra sig i området 
utan att utsättas för risker. Författarna konstaterar även att om miljön kring en byggnad 
inte är tillräckligt upplyst kan det öka risken för brottslighet i området. Detta eftersom en 
svagare belysning gör att brottslingar syns sämre och har fler skuggor att gömma sig i.  

Luymes & Tamminga (1995) talar om känslan av säkerhet och hur utformningen 
påverkar detta. De menar att ett område med öppna ytor och tydliga entréer som erbjuder 
möjligheten att välja mellan flera olika gångvägar i området för att undvika att 
förutsägbara mönster skapas, är ett område som upplevs tryggare än mörka, isolerade 
områden. Ett otryggt område har ofta inslag av vandalism såsom nedskräpning, 
graffitimålningar och krossade glasflaskor (Luymes & Tamminga, 1995). 

Vidare presenterar Luymes & Tamminga (1995) fem principer för planering av tryggare 
offentliga områden. Författarna kallar principerna synlighet av andra (1), synlighet för 
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andra (2), alternativ & kontroll (3) och omgivningens läsbarhet (4) samt ensamhet utan 
isolering (5). 

1. Synlighet av andra behandlar tryggheten i att kunna känna igen människor på håll, 
att kunna identifiera främlingar och andra människor som rör sig i området. Detta 
menar de är särskilt viktigt för människor som ofta känner sig utsatta i offentliga 
sammanhang, exempelvis kvinnor och små barn. 

2. Synlighet för andra innebär att synligheten blir en trygghetsfaktor, att den 
spontana övervakningen som uppstår när fler personer tittar på framkallar en 
känsla av trygghet. Detta eftersom det inte skapar en känsla av isolering utan 
istället öppnar upp för hjälp från främlingar i potentiellt hotfulla situationer. 

3. Alternativ & Kontroll är två faktorer som tillåter individen att skapa sin egen form 
av trygghet, både genom att kontrollera omgivningen visuellt, d.v.s. att ha uppsikt 
över sin omgivning, men även genom att ha möjlighet att avvika om så önskas. 

4. Omgivningens läsbarhet avser klarheten i miljöns planering, d.v.s. förmågan att 
förstå navigeringen i området, med detta menas även möjligheten att kunna 
undvika potentiellt farliga platser samt att kunna förstå hur gångstråken kopplar 
samman de trygga områden som finns d.v.s. att känna till de direkta samt 
indirekta möjligheterna att nå en trygg plats. 

5. Ensamhet utan isolering behandlar de positiva aspekterna med ensamhet och de 
negativa aspekterna med isolering. De poängterar att det i vissa fall går att befinna 
sig i avskildhet även i offentliga miljöer eftersom det är en fin gräns mellan 
ensamhet och isolering.  

Enligt Mattias Kärrholm (2013), professor i arkitektonisk teori, har den arkitektoniska 
miljön och stadsplaneringen en stor inverkan på hur människor agerar och beter sig i 
området. Professorn Neal Katyal (2002) vid Georgetown University håller med om att 
arkitekturens subtila inverkan på människor förändrar deras generella uppförande, men 
menar att arkitekturen i sig inte minskar brottsligheten i ett område. 

Den franske filosofen Michael Foucault (2003, ss. 196–229) förklarar anledningen till att 
arkitekturen påverkar människors beteende, och menar att den därmed kan sänka 
kriminaliteten, med principen Benthams Panopticon. Principen innebär att den som 
övervakas, exemplifieras som brottslingen, är ett objekt som omgivningen samlar 
information om, ser, men som inte är ett subjekt för kommunikation, han syns, men ser 
alltså inte. Synligheten blir här något som skapar ordning, vetskapen om att han syns är 
tillräcklig för att upprätthålla gällande lagar och normer. Foucault (2003, s. 202) uttrycker 
det följande: 

Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. 
Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är 
diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den 
arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett 
maktförhållande som är oberoende av den som utövar den, kort sagt, fångarna 
är inneslutna i en maktsituation de själva uppbär. 

I detta fall är den maskin Foucault syftar till den speciella typen av fängelsebyggnad som 
han exemplifierar Panopticonprincipen med, vilket är en rund anläggning med celler mot 
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ytterväggarna och ett torn i mitten från vilket övervakningen sker. Varje cell har ett 
fönster i yttervägg, som sett från tornet skapar en siluett för varje fånge. Synligheten blir 
här ett vapen mot brottslighet och oönskat beteende. 

I boken Creating Defensible Space (1996) pekar Newman på att de problem som finns i 
storskaliga bostadsområden kan ha sin grund i den anonymitet som skapas av att det inte 
finns några tydliga gränser mellan tomterna. Detta i kombination med att det inte finns 
någon känsla för vad som tillhör vem kan vara en orsak till att ingen känner ansvar för 
utemiljöerna, menar Newman (1996).  

2.6 Rekommendationer och lagar 

Svensk Standard för Byggnadsutformning- Bostäder – Invändiga mått tar upp en del 
riktlinjer kring utformning av bostäder vid fastställande av tillgänglighetsmått, 
förvaringsrekommendationer, köksinredning, övrig inredning samt funktionsareor för 
dessa. SS 91 42 21, Swedish Standards Institute, 2006a, beskriver krav och 
rekommendationer för invändiga mått i bostaden medan SS 91 42 22, Swedish Standards 
Institute, 2006b, är ett underlag för projektering av bostäder som anger lämpliga 
inrednings- möbel- och utrustningsmängder som bör finnas i bostaden beroende på 
antalet personer boendet är ämnat för. Utformningen utgår från antalet personer som ska 
nyttja bostaden. I Svensk Standard delas tillgänglighet upp i tre olika nivåer, normal- och 
höjd- samt sänkt nivå, se Figur 4. 

• Normal nivå, grundläggande tillgänglighet. Är en standardnivå som används i 
majoritet av nyproduktion av byggnader och bostäder. Normalnivå tar hänsyn till 
byggmyndigheternas minimikrav.  

• Höjd nivå, utökad tillgänglighet anger mått där kravet på tillgänglighet är högre 
ställt och tillämpas oftast för personer med funktionsnedsättning. Exempel på 
detta är äldreboenden och vissa offentliga lokaler och miljöer.  

• Sänkt nivå, utan krav på tillgänglighet. Omsättas i praktiken enbart vid 
ombyggnation av äldre bebyggelse där inga krav på tillgänglighet behöver 
uppfyllas. Exempel på det kan gälla vid utformning av extra sovrum. 
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Figur 4: Illustration över de tre olika nivåerna av Svensk Standard, med medgivande (Petersson, 2018c). 

Enligt Boverket (Boverket, 2016) är Plan-och byggförordningen en förordning som 
innehåller bestämmelser om bland annat definitioner, planer och områdesbestämmelser 
samt krav på byggnadsverk, lov och anmälan.  
 
 I plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) kapitel 3 § 4 står det följande:  

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet  
4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen 
(2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller 
flera hissar eller andra lyftanordningar.  

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller 
annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden 
inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på 
ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan 
svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind 
där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. 

Detta innebär att en lägenhet i två våningar med entré i markplan inte behöver utrustas 
med hiss.  

I Svensk Standard (Swedish Standards Institute, 2006b, ss. 8–9) finns en klargörande 
rekommendation, där det står följande: 

Minst en säng i bostaden ska kunna användas av person som använder rullstol 
och efter ommöblering ska sängen kunna nås från båda sidor (vid sjukdom, 
funktionsnedsättning m.m.) Ena sidan ska då vara tillgänglig för person i 
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rullstol. Dessutom ska parsäng vara tillgänglig från ena sidan för person i 
rullstol. 

Varje plan med sovrum ska ha toalettrum eller bad-/duschrum.  

Minst ett hygienrum i bostaden ska möjliggöra toalettbesök för en person som 
använder rullstol. 

Detta kan tolkas som att en bostad i två våningar ska kunna tillfredsställa samtliga 
livsuppehållande behov för en rullstolsburen person på entréplanet, d.v.s. det ska finnas 
tillgänglighetsanpassbar sovplats, toalett- och duschrum samt matplats på samma våning 
som entrén. 

2.7 Bostadens omätbara värden 

Svensk standard tar upp aspekter som är direkt mätbara i en bostad, men det finns många 
andra värden som är svåra att mäta men enkla att observera. I boken Bostadens omätbara 
värden (Forshed & Nylander, 2003) beskrivs sex följande kvalitéer som bidrar till hur de 
boende upplever sin bostad: 

1. Dagsljus 
2. Generalitet och flexibilitet 
3. Axialitet 
4. Rörelse 
5. Öppenhet och omslutenhet 
6. Rumsorganisation 

För att skapa en attraktiv och bekväm bostad menar Forshed & Nylander (2003) att det 
inte bara krävs en teknisk och funktionell standardisering, det behövs även kunskap om 
bostadens skönhet för att förstå hur den personliga upplevelsen av en bostad skapas 
genom ljusinsläpp, rummens form samt förhållandet mellan omslutenhet och öppenhet. 

2.7.1 Dagsljus  

Bostadens möte med ljuset är en mycket viktig del av bostadens utformning, speciellt för 
skandinaviska länder med långa vintrar och förhållandevis väldigt få soliga dagar. 
Dagsljuset är en av bostadens många kvalitéer och har en avgörande betydelse för 
upplevelsen av axialitet, öppenhet och rörelse. Ljuset framhäver viktiga platser i en 
bostad när blicken söker sig till det. Forshed & Nylander (2003) menar att ljuset fungerar 
som magneter som står i kontrast till omgivning.  

2.7.2 Generalitet och flexibilitet  

Rum med många öppningar och olika sätt att nå rummen skapar en känsla av större 
volym och ger en ökad möjlighet för bostadens generalitet och flexibla användning. Det 
är viktigt att utforma generella rum i en bostad eftersom det erbjuder en utökad funktion. 
Det generella rummet behöver inte utpekas till ett särskilt användningsområde men det 
ska vara större än ett vanligt sovrum och mindre än ett genomsnittligt vardagsrum för att 
tillgodose många olika behov samtidigt som nyttjaren själv bestämmer rummens 
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funktion. Detta skapar en flexibel användbarhet i bostaden och ger en möjlighet att kunna 
förändra utformningen i rumsstrukturer mellan privat och offentlig (Forshed & Nylander, 
2003).  

2.7.3 Axialitet  

Axialitet innebär att det finns en eller flera siktlinjer genom bostaden som förbinder två 
eller fler intressanta punkter. Axelns längd kan sträcka sig genom två eller flera rum och 
därmed skapa en genomsiktsmöjlighet i en bostad.  Långa axlar som förbinder viktiga 
delar i en lägenhet ger större tyngd än korta. Att kunna se genom lägenheten från entrén 
är en kvalité som ger en samlad upplevelse av rummens ljus, storlek och innehåll. 
Forshed & Nylander (2003, s. 75) menar att det finns goda exempel på detta i bostäder 
som är byggda under miljonprogrammet. 

Begreppet Rum-i-fil kopplas ofta till axialitet i en bostad och innebär att flera rum är 
placerade i rad, med en siktlinje som binder samman rummen. Forshed & Nylander 
(2003, s. 81) säger: 

Det visuella intrycket av axeln skapar förväntningar, vilka vi fysiskt, genom 
rörelse, kan bekräfta. 

2.7.4 Rörelse  

En annan förutsättning för att uppleva arkitekturen som helhet i en bostad är rörelse eller 
rundgång, möjligheten att gå från rum till rum. Att tillämpa rundgångsrörelse, d.v.s. 
möjligheten att röra sig mellan flera omslutna rum via olika öppningar, skapar en känsla 
av större volym och rymlighet i en mindre bostad samtidigt som det ger en ökad 
möjlighet till rörelse och flexibilitet (Forshed & Nylander, 2003).  

2.7.5 Öppenhet och omslutenhet 

Att uppleva både öppenhet och omslutenhet i en bostad är en stor kvalité. Omslutenhet 
handlar om den trygga vrån, rum med mindre öppningar och mindre insyn där en privat 
känsla kan skapas, till exempel i ett sovrum (Forshed & Nylander, 2003).  

Öppenhet står i direkt kontrast till omslutenhet med syftet att skapa en känsla av 
offentlighet. Detta kan uppnås genom skapandet av större ytor med större öppningar som 
kopplar samman två motsatspar, exempelvis inne och ute. Exempel på offentliga rum är 
vardagsrum och hall eftersom de generellt är öppna för gäster att vara i, vilket står i 
kontrast till ett sovrum som sällan är öppet för gäster att besöka (Forshed & Nylander, 
2003).  

2.7.6 Rumsorganisation 

Rumsorganisation omfattar det privata och offentliga i bostaden och samspelet mellan ute 
och inne. Det viktiga med planlösningen är att en uppdelning görs mellan privata och 
offentliga delar av bostaden för att inte störa varandra. I begreppet rumsorganisation ingår 
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gestaltning av mötet mellan de inre privata rummen och de yttre offentliga rummen i 
form av gård, gata och kvarter (Forshed & Nylander, 2003).  

Begreppet rörelse innebär att flödet i bostaden är tillräckligt, exempel på ett sämre flöde 
kan vara att alla rum har koppling till en hall som på så vis måste korsas och fungerar mer 
som en transportsträcka än ett rum i bostaden (Forshed & Nylander, 2003). Författarna 
exemplifierar här ett sämre flöde med att samtliga rum är en återvändsgränd och att 
bostadens centrala punkt i detta fall är hallen. 

I begreppet ingår även utformningen av bostadens entré och trapphus samt gestaltningen 
av de yttre rummen, gården och dylikt med avseende på revir och integritet. Forshed & 
Nylander (2003, s. 95) säger: 

När vi orienterar oss till en plats och när vi skapar revir formas en del av vår 
identitet. Då en plats bebyggs är det därför viktigt att bevara platsens tidigare 
historia. Med bevarade historiska spår och mönster är det lättare för boende 
att göra sig hemmastadd i en ny bostad, i ett nybyggt kvarter. 

I boken Bostadens omätbara värden (Forshed & Nylander, 2003, ss. 95–120) nämns 
följande fem begrepp inom rumsorganisation: Integritet, Revir, Trygghet & Säkerhet, 
Gränsrum och Entrén. 

• Integritet är av stor betydelse för bostadens arkitektur. Att kunna vara privat i sin 
bostad anses vara en kvalitet, detsamma gäller tillhörande uteplatser.  

• Revir är en viktig del i de yttre rum som bostaden gränsar till. Det är viktigt att 
skapa gränser i de yttre rummen för att markera ”sin plats” utanför bostaden. 

• Trygghet & säkerhet är viktiga punkter när det gäller trivsel i en bostad. 
Utformningen är, sett ur ett brottsförebyggande perspektiv, viktig för bostadens 
arkitektur. Det är även viktigt att kunna ha en överblickbarhet i sin bostad, 
samtidigt som det tydligt framgår vad som är det privata rummet och vad som är 
det offentliga. De menar därutöver att en måttfull skala är en kvalité för att känna 
trygghet och säkerhet. Utöver dessa tre punkter är risken för insyn en faktor som 
kan påverka trygghetskänslan i en bostad. 

• Gränsrum såsom balkonger och loggior är rum som genom öppenhet och ljus 
förmedlar en kontakt mellan ute och inne. I en bostad är dessa egenskaper viktiga 
delar som oftast utgör ett intryck av en hög eller höjd kvalité.  

• Entrén är den punkt som binder samman det offentliga med det privata. Entrén 
ska vara välkomnande samtidigt som den ska ge en känsla av trygghet, säkerhet 
och integritet. 
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3 Objektsbeskrivning 
Den avsedda tomten ligger längs med Älghultsvägen i Åseda, se Figur 5, som hör till 
Uppvidinge kommun i centrala Småland. I Figur 6 syns en flygbild över området, där 
närheten till riksväg 23/37 är synlig, denna riksväg är en av vägarna mellan Växjö och 
Linköping, vilket kan ge en inblick i trafikintensiteten. 

 
Figur 5: Karta över tomten. Det streckade blå området illustrerar tomten. Norr är rakt upp, med medgivande 

(Uppvidinge kommun, 2018).  

 

 
Figur 6: Flygbild över området, huvudentrén till Åseda samt riksväg 23/37, med medgivande (Digital Globe, 

2018) 
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I direkt anslutning till tomten i nordvästlig riktning finns fem flerbostadshus i lamellstil i 
tre våningar, se Figur 7a samt b. Dessa flerbostadshus bedöms att vara byggda under 
miljonprogrammet. 

  
a) b) 

Figur 7a och b: visar två olika hus av den befintliga bebyggelsen som finns i anslutning till området utmed 
Södra Esplanaden, med medgivande (Petersson, 2018d). 

Tomtens egenskaper varierar, i den sydliga änden är marken jämförelsevis flack, se Figur 
8, i förhållande till den norra delen som är mer kuperad med stora stenblock, se Figur 9a 
samt b. I Figur 8 syns även de angränsande villorna som angränsar till tomten i söder. 

 
Figur 8: Bild över de villor som angränsar till den sydligaste delen av tomten. Fotot är taget från nordöst, en 

bit in på tomten från Älghultsvägen, med medgivande (Petersson, 2018a). 
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a) b) 

Figur 9: Bilder över den nordligaste delen av tomten med det ”stenröse” som finns där. 9a är taget mot norr-
nordväst och 9b är taget från öst/Älghultsvägen, med medgivande (Petersson, 2018a).  

Hela tomten är bevuxen med träd och blandad växtlighet, se Figur 10. I samma figur syns 
Älghultsvägen som går intill tomten. Älghultsvägen är huvudinfarten till samhället medan 
infarten till tomten är från väster, i anslutning till Södra Esplanaden. 

 
Figur 10: Bild över tomten, sett från andra sidan Älghultsvägen, d.v.s. från sydöst, med medgivande (Petersson, 

2018a). 
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Figur 11a samt b illustrerar den förhöjning i marknivån som finns på den sydöstligaste 
delen av tomten som bedöms kan ha inverkan på potentiell bebyggelse på platsen. 

 

  
a) b) 

Figur 11a: Bild över den sydligaste delen av tomten, illustrerar den höjdskillnad som påverkar potentiell 
bebyggelse på den södra halvan. Fotot är taget mot sydväst från mitten av den södra halvan av tomten.  

Figur 11b visar samma höjdskillnad sett från söder, där närheten till Älghultsvägen även är märkbar, med 
medgivande (Petersson, 2018a). 
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4 Metod 
Till hjälp vid framarbetandet av metoderna användes böckerna Metodpraktikan av 
Esaiasson, et al., (2012) och Att utreda, forska och rapportera av Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2011) samt Metod helt enkelt av Larsen (2009). 

4.1 Data 

Resultatet är baserat på ett urval av primär- och sekundärdata. Primärdata från de 
kvalitativa intervjuer som gjorts specifikt för detta arbete samt de skisser som tagits fram, 
även de specifikt för detta arbete. Det sekundärdata som använts är främst tryckta verk, 
men även digitala källor och peer-reviewedgranskade rapporter med exempelvis tidigare 
forskning förekommer. 

4.2 Litteraturstudier 

I Metodpraktikan (Esaiasson, et al., 2012, ss. 210–226) benämns begreppet 
litteraturstudier som kvalitativ textanalys och definieras med att det huvudsakliga 
innehållet i ett urval av texter granskas i delar eller i sin helhet samt satt i sin kontext. De 
menar även att denna metod är fördelaktig eftersom den ger möjlighet till en djupare 
textförståelse som en kvalitativ läsning har möjlighet att ge. 

Litteraturstudier grundas vanligtvis på avgränsade frågeställningar där fördjupade fakta 
saknas eller behöver förtydligas med fler exempel. Med hjälp av litteraturstudier kan en 
djupare förståelse för ämnet uppnås och därmed en mer träffsäker analys av resultaten 
utföras. 

4.2.1 Applicering 

Den litteraturstudie som ligger till grund för detta arbete har sitt huvudsyfte i att fördjupa 
ämneskunskaperna kring aktuella områden för arbetets frågeställningar, teoretiska 
utgångspunkter och dess bilaterala beroende. De områden som den kvalitativa 
textanalysen inriktades på i detta arbete var att söka material om det svenska så kallade 
miljonprogrammet, bostadsutformning med önskvärda kvalitéer och utformning av 
trygga miljöer i bostadsområden. Detta för att erhålla teoretisk empiri att bygga 
intervjufrågor samt utformningen av arbetets förslag på. Urvalet av litteratur gjordes efter 
bedömd relevans för aktuell tomt i förhållande till det program som tagits fram samt de 
frågeställningar arbetet ämnar besvara. 

Validitet, en vanlig definition av begreppet är att undersökningen mäter det den påstår att 
mäta. Litteraturstudier med styrt urval som är baserat på arbetets frågeställningar har hög 
validitet om de valda källorna är av hög kvalitet, till exempel granskade källor eller 
tryckta verk. 

Reliabilitet behandlar den insamlade empirins tillförlitlighet och används för att avgöra 
om liknande resultat skulle uppnås om undersökningen utfördes av någon annan. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 61) Litteraturstudier har hög reliabilitet om 
samma källor används. 
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4.3 Kvalitativa Intervjuer 

I Metodpraktikan (Esaiasson, et al., 2012, ss. 251–277) benämns begreppet kvalitativa 
intervjuer som samtalsintervjuer och syftar till att belysa en eller flera 
problemformuleringar. Enligt Larsen (2009) finns det ett antal olika sätt att använda 
samtalsintervjuer på beroende av vad resultatet ska användas till. Författaren menar även 
att en fördel är att intervjuarna kan ställa följdfrågor på intervjukorrespondenternas svar. I 
detta fall användes samtalsintervjuerna som komplement till annan forskning för att få en 
djupare förståelse för de åsikter som fanns kring bland annat den aktuella tomten och 
samhällets historiska, nuvarande och framtida bostadsutveckling, frågorna återfinns i 
bilaga 2. 

En nackdel med denna metod är att intervjukorrespondenterna vet att de blir observerade 
vilket kan påverka deras beteende i viss riktning med följden att de svarar det som de tror 
intervjuarna vill höra (Larsen, 2009). Han menar även att generaliserbarheten i kvalitativa 
intervjuer är låg samt att det finns en risk att den så kallade intervjueffekten påverkar 
resultatet, det vill säga att metoden eller intervjuarna själva har inflytande över utfallet. 

4.3.1 Applicering 

För att få en tydlig koppling till samhället och en uppfattning om de visioner och problem 
som den byggda miljön i Åseda står inför, valdes kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod. Samtliga samtalsintervjuer baserades på boken Metodpraktikan av 
Esaiasson, et al., (2012, ss. 251–277). 

Urvalet gjordes med hjälp av snöbollsmetoden. Urvalsmetoden innebär att intervjuarna 
tar kontakt med en eller flera personer som bedöms ha värdefull kunskap och att dessa 
personer i sin tur tipsar om andra som kan vara värda att prata med (Larsen, 2009, s. 78).  

Validiteten i de kvalitativa intervjuerna är hög då de valda frågorna är relevanta till ämnet 
och intervjukorrespondenterna svarar ärligt samt att urvalet av dessa är av intresse för 
arbetets relevans.  

Reliabiliteten för denna metod anses relativt hög. Resultatet av denna metod anses 
däremot endast som relativt hög om studien upprepas inom snar framtid, eftersom de 
valda intervjukorrespondenterna antas stå för sina åsikter oavsett vem som intervjuar. 
Åsiktsförändringar kan däremot ske och därför kan andra resultat uppnås vid annat 
tillfälle, med andra intervjuledare. 

4.4 Skissarbete av förslag 

För att få fram ett väl genomarbetat förslag krävs många försök i skissarbetet där olika 
teorier och idéer prövas. En utveckling från första skissen till den slutgiltiga bör kunna 
spåras via de mellanliggande förslagen som tagits fram.  

Skissarbetet bör inledas med förstudier om vilka förutsättningar som finns, som sedan 
sammanställs i ett gestaltningsprogram. Detta gestaltningsprogram bör bland annat 
innehålla vilka volymer platsen tål, en så kallad volymstudie, där ungefärlig storlek och 
antal byggnader avgörs och hur det påverkar till exempel antalet parkeringsplatser och 
liknande. 
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4.4.1 Applicering 

För att kunna ta fram ett slutgiltigt förslag gjordes först ett mer detaljerat program för 
området vilket bland annat inkluderade en volymstudie och de önskemål som fanns för 
tomten. Därefter skissades flertalet idéer fram, där varje nytt förslag arbetade vidare på de 
styrkor och brister som upptäckts i tidigare skisser. Varje skiss numrerades och daterades 
för att senare kunna gå tillbaka och se i vilket skede varje skiss tagits fram och vad som 
arbetats vidare med. Alla förslag var baserade på tidigare insamlad empiri, helt eller i 
delar efter ett urval anpassat till arbetets frågeställningar. 

Skisserna togs till en början fram för hand men övergick sedan till att arbetas fram med 
hjälp av CAD-programmet Autodesk Revit Architecture 2018. Vid framtagandet av 
situationsplanen användes Autodesk AutoCAD Architecture 2018 samt Adobe Photoshop 
CC 2018 för färgläggning. Vid framtagandet av illustrationerna av förslaget användes 
renderingsprogrammet Lumion 7. 

Validitet är inte applicerbart för denna metod, då ett gestaltande arbete är svårt att mäta 
eller jämföra med andra arbeten. Reliabiliteten för ett skissarbete är relativt låg, eftersom 
det är ett kreativt arbete som är svårt att upprepa. 
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudien 

Litteraturstudien använde de resurser som Universitetsbiblioteket i Växjö har tillgängliga, 
bland annat OneSearch för att hitta olika typer av källor, både trycka verk och digitala 
vetenskapliga källor. Andra resurser som användes var UlrichsWeb som visar om de 
funna källorna är granskade och därmed kan klassas som vetenskapliga källor utöver 
denna resurs användes även olika internationella vetenskapliga tidskrifter såsom 
Landscape and Urban Planning och Housing Studies. 

5.2 De kvalitativa intervjuerna 

Inför de kvalitativa intervjuerna sammanställdes ett antal frågor, kategoriserade efter 
olika teman för att underlätta för intervjukorrespondenterna. Frågorna baserades till viss 
del på arbetets teoretiska utgångspunkter, men frågor som ämnade att ge förståelse för 
intervjukorrespondenternas åsikter kring samhället Åseda och dess bebyggelse i 
allmänhet togs också med. Detta för att inbjuda till en dialog mellan intervjuledarna och 
intervjukorrespondenterna. Syftet med intervjuerna var att resultatet skulle utgöra ett 
komplement till de teoretiska utgångspunkterna vid utformningen av förslaget. 

Urvalet föll på kommunchefen i Uppvidinge kommun, två kommunpolitiker och VD:n 
för det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus samt en nyckelperson på 
Anebyhusgruppen som har kontor i Åseda. Detta eftersom de ansågs vara väl insatta i de 
valda ämnena samt för att de skulle ge olika perspektiv på det aktuella problemet. Utöver 
detta gjordes en kvalitativ intervju med arbetets kontaktperson, en planarkitekt, på 
Uppvidinge kommun för förtydligande och framtagande av ett mer detaljerat program för 
tomten. Samtliga intervjuer gjordes genom enskilda möten i Åseda. 

5.3 Skissarbetet med förslaget 

Skissarbetet inleddes redan under förstudien som hade framtagandet av ett program som 
målsättning. Därefter utfördes en volymstudie av tomten, vad som fanns i vilka 
väderstreck och vad som skulle undvikas att placeras i särskilda riktningar. Därefter 
uteslöts, med skissen som ett arbetsverktyg, vilken typ av bebyggelse som inte passade på 
tomten. Utifrån det inleddes skissarbetet med det första skissförslaget, detta ritades upp, 
utvärderades och sedan fortsatte skissarbetet med nästa förslag tills ett väl genomarbetat 
förslag med goda kvalitéer i enlighet med övriga förutsättningar uppnåddes. Processen är 
mycket tidskrävande och har på grund av sitt prövande tillvägagångssätt sällan en rak väg 
från start till mål. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat av intervjuer 

De fem intervjukorrespondenter som bidrog till denna undersökning är alla 
yrkesverksamma i Åseda. Tre av dem har en anknytning till Uppvidinge kommun, två av 
dem är kommunpolitiker och den tredje är kommunchef. Utöver dessa tre intervjuades 
ytterligare två personer som är yrkesverksamma inom byggsektorn. Den fjärde personen 
är VD för det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus och den femte är Kvalitets- och 
planeringschef på Anebyhusgruppen. 

De kvalitativa intervjuer som utfördes resulterade i en del gemensamma nämnare, men 
även en del olikheter. Nedan ges en redogörelse för den information som kan anknytas till 
de frågeställningar som arbetet vilar på. 

Lindberg1, Carlson2, Gustafsson3 och Svedin4 anser att det är viktigt att skapa något unikt 
för den aktuella tomten även Jonsson5 håller med om att det krävs ”nytänk” samt något 
som ger en ”wow-känsla”, något som även Lindberg uttrycker som viktigt. Jonsson lyfter 
även vikten av att vara varsam vid byggnation av bostäder på denna tomt för att lyckas 
skapa en trygg miljö i närheten av en större väg. Gustafsson håller med om att det krävs 
”nytänk” och att varsamhet är viktigt vid exploatering av den aktuella tomten, med 
varsamhet menar han att det är viktigt att bevara de naturliga höjdskillnaderna medan 
Jonsson menar att varsamt innebär att behålla grönskan och underordna placeringen av 
bostäderna till naturen om det inte skapar icke önskvärda skuggbilder, något som Carlson 
är skeptisk till. Jonsson menar även att de stenar som finns på tomten kan vara önskvärda 
att bevara för att skapa en variation i terrängen.  

Begreppet unikt värderas olika hos intervjukorrespondenterna, Lindberg menar att unikt 
är något som inte gjorts förut, att bryta trenden och kanske börja bygga på höjden, 
förslagsvis upp mot 10 våningar med varierande verksamheter. Att bygga på höjden är 
något som Carlson stödjer i sitt resonemang om att bevara de korta avstånden som finns i 
Åseda samt närheten till andra människor. Jonsson menar att unikt är något som bryter 
mot traditionerna och exemplifierar det med kvalitéer som kan återfinnas i ett 
enfamiljshus. Med unikt menar Svedin, att gestaltningen av området och uttrycket av 
huskropparna ska få människor som kör för första gången in i Åseda att reagera positivt 
och känna det varma mottagandet av trygghet. Samtidigt som det ska smälta in med den 
närliggande bebyggelsen.  

Begreppet nytänk har också olika betydelser hos de intervjuade. Gustafsson likställer 
begreppet unikt med nytänk och menar att det innebär att skapa något som i framtiden kan 
identifieras typiskt för denna tid. Jonsson förklarar att en viktig del skulle kunna vara att 
våga blanda olika fasadmaterial. 

Enligt Lindberg krävs det, utöver något unikt, något mer för att locka folk att flytta till 
Åseda och antyder att ett genomtänkt koncept kan vara lösningen. Jonsson håller med om 

                                                
1 Christer Lindberg, Kommunchef i Uppvidinge kommun, Muntlig källa, Åseda, 2018-04-18 
2 Åke Carlson, Kommunpolitiker (c) i Uppvidinge kommun, Muntlig källa, Åseda, 2018-04-18 
3 Richard Gustafsson, VD för det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus, Muntlig källa, Åseda, 2018-04-23 
4 Joachim Svedin, Kvalitets- och planeringschef på Anebyhusgruppen AB, Muntlig källa, Åseda, 2018-04-18 
5 Niklas Jonsson, Kommunpolitiker (s) i Uppvidinge kommun, Muntlig källa, Åseda, 2018-04-18 
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att ett särskilt koncept anpassat till platsen kan vara nyckeln till att väcka liv i tomtens 
attraktivitet och fortsätter att nämna andra viktiga delar såsom att anpassa bebyggelsen 
till den befintliga miljön och att undvika stora klumpiga huskroppar, samt att ta vara på 
det naturliga ljuset. Svedin och Gustafsson håller med om att det naturliga ljuset är 
mycket viktigt i en bostad och menar att med stora fönster släpps mycket naturligt ljus in 
som på så sätt ökar attraktiviteten för bostaden samt hur volymen upplevs. De kvalitéer 
som nämns beträffande planlösningarna utöver stora ljusinsläpp är rundgång så att varje 
rum inte blir en slutdestination (Gustafsson) och att ha balkonger i söderläge som fästs 
runt ett hörn på lägenheten (Jonsson). Jonsson menar även att den utvändiga 
kulörsättningen påverkar hur ljuset uppfattas utvändigt och fortsätter med att förklara att 
med en ljus kulörsättning av fasaden, uppnås en större effekt med den belysning som 
finns, då den reflekteras. Gustafsson framhåller vikten av belysningen och att de 
gångstråk som finns är tydliga, d.v.s. att det ska vara enkelt att ta sig till olika mål i 
området. Svedin och Jonsson understryker att situationsplanen är ett stort verktyg när en 
trygg miljö skapas i ett område, hur husen placeras i förhållande till varandra och hur 
miljön ser ut för övrigt.  

Gustafsson och Carlson pratar båda om utemiljön och att det är viktigt att inte glömma 
den ytan som finns mellan husen. Jonsson fortsätter att diskutera bevarandet av den miljö 
som finns på den aktuella tomten idag och att det finns en del ekar som är önskvärda att 
bevara. Carlson kommenterar den ravin med stenar som finns på den norra delen av 
tomten som fantasijagande och undrar hur den har kommit dit. Gustafsson menar att när 
detta område utformas bör vikt läggas vid hur de som rör sig på tomten leds till olika mål 
i området samt att det är tillgängligt för alla oavsett ålder och förutsättningar. Andra 
faktorer som Gustafsson menar är viktiga är hur växtligheten ser ut och att området 
upplevs trivsamt både dag och natt samt att belysningen är i rätt styrka och på rätt ställe. 
Carlson håller med om att det är viktigt att belysa på rätt ställe för att skapa trygghet och 
menar att det som är vackert ska belysas först för att sedan komplettera med en bekväm 
trygghetsbelysning. Han menar även att den starkaste belysningen inte alltid är den som 
skapar tryggast miljö, utan att det kan bero på var den är placerad. 

Jonsson fortsätter på ämnet attraktiva bostäder genom att påtala att det finns ett tydligt 
intresse för lägenheter i markplan, särskilt i mindre orter som Åseda eftersom det är 
mindre risk för insyn. Han förklarar att insyn sällan är ett problem eftersom det ofta är ett 
större avstånd mellan byggnaderna, ett avstånd han menar är värt att behålla för att bevara 
den personliga trygghetszonen hos de boende. 

Jonsson, Gustafsson och Svedin nämner relevansen av att tomten ligger vid är infarten till 
samhället och att det bör tas i beräkning när gestaltningen av området och byggnaderna 
utförs. Carlson håller med om att gestaltningen är viktig och ser gärna att utformningen 
speglar grundidén i samhället. Han föreslår även att ett alternativ kan vara att ha en fasad 
mot Älghultsvägen, infartsvägen till samhället, och en annan in mot området. Jonsson och 
Svedin nämner att de tycker att puts och trä, med stora inslag av glas, är de material som 
är estetiskt fördelaktiga vid gestaltning av detta område. 

Storleksmässigt menar Gustafsson och Jonsson att det är störst efterfrågan på 3 R.o.K. 
Jonsson pekar på att det finns en stor chans att de som skulle bosätta sig i en av dessa 
lägenheter för tillfället bor i ett hus och menar då att det är viktigt att inte bygga för små 
lägenheter samt att försöka behålla de fördelar som kan finnas i ett enfamiljshus, till 
exempel öppen planlösning och tillgång till uteplats.  
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De intervjuade vill se följande på tomten: 

• Större flerbostadshus i smäckra huskroppar som smälter ihop med den befintliga 
miljön.  

• Människan ska uppfatta sig som stor och fri i de här byggnaderna och urbant och 
ganska tätt. Det uppfattade formatet behöver inte vara för stort. Det ska vara 
trivsamt för de som bor här. 

• Tre- eller fyravåningshus med lite annorlunda utseende och utformning. 
Marklägenheter är oerhört viktigt.  

• Vi måste kunna erbjuda någonting extra, något som ger en ”wow-känsla”. Våga 
vara annorlunda.  

6.2 Designprocess 

Arbetet har, likt ett experiment, utförts i flertalet omgångar där resultatet analyserats 
utifrån den framtagna teorin och utfallet från intervjuerna för att sedan förbättras. Nedan 
ges en redogörelse för utvalda delar av designprocessen.  

Arbetet inleddes med att fastställa ungefärlig storlek på byggnaden i förhållande till 
tomten och omkringliggande bebyggelse. Det resulterade i att de ungefärliga utvändiga 
måtten på byggnaden bestämdes till kring 10 meter på kortsidorna och 25 meter på 
långsidorna, balkonger och uteplatser ej inräknade. Efter ett antal resultatlösa ansatser att 
skapa modernistiska radhus riktades ansträngningarna mot att försöka skapa något som 
var modernt och unikt men samtidigt hade en tydlig koppling till den befintliga 
bebyggelsen.  

Anledningen till att radhus valdes till det första försöket var att fasaden skulle skapa en 
kvarterskänsla mot vägen och på så sätt även avskilja området från Älghultsvägen, vilket 
hade skapat ett tryggt område för små barn. Anledningen till att det valdes bort var att det 
var problematiskt att utforma radhus med mindre lägenheter då mindre lägenheter är 
svåra att utforma i flera plan. Detta eftersom det i Svensk Standard finns 
rekommendationer kring vilka ytor som bör finnas i entréplan samt att varje våning med 
ett sovrum ska ha ett hygienrum, vilket gör att en lägenhet om 2 R.o.K. i två plan behöver 
två hygienrum (baserat på att sovrummet finns på andra våning). Utöver detta står det i 
Plan- och byggförordningen att en byggnad som har färre än tre våningar inte behöver ha 
hiss, men ska vara utformad så att en hiss eller annan lyftanordning går att installera vid 
ett senare skede.  

Efter att radhusen avfärdats resulterade det vidare arbetet i två olika koncept. Båda 
analyserades grundligt och det avgjordes att det ena konceptet hade sina främsta kvalitéer 
utvändigt, i trapphuset och med gestaltningen i sin helhet med några svårigheter invändigt 
medan det andra hade välplanerade planlösningar men innebar svårigheter att anpassa 
gestaltningen stilmässigt till omgivningen, se illustration a och b i Figur 12, 13 och 14. 
Det beslutades att kombinera de två förslagen och därmed få ett förslag med välplanerade 
planlösningar som passade väl in i området, d.v.s. det fjärde och slutgiltiga konceptet. 
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a) b) 

Figur 12: Visar det förslag som ansågs ha svårigheter att passa in i området, 12a visar fasaden mot norr och 
12b visar fasaden mot söder, med medgivande (Tarabeih, 2018). 

 

  
 a) b) 

Figur 13: Visar samma förslag som ovan, 13a visar fasad mot öst och 13b visar fasad mot väst, med 
medgivande (Tarabeih, 2018). 

 

  
a) b)  

Figur 14: Visar planlösningarna för samma förslag som i figur 12 och 13. Innehåller de planlösningar som 
ansågs ha goda kvalitéer från miljonprogrammet. Tredje våningen består av en likadan 2 R.o.K. som på plan 

2. Driftlokaler är placerade i källaren, med medgivande (Tarabeih, 2018). 
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Arbetet invändigt gjordes stegvis, per våning, där målet var att skapa så likvärdiga 
lägenheter som möjligt. Källarvåningen var annorlunda eftersom den till en början 
utformades som enbart tillgänglig för fastighetsskötare och annan personal. En förändring 
som gjordes var att förflytta driftlokalerna till ett avgränsat område i byggnaden för att 
möjliggöra begränsad åtkomst till dessa. Ett barnvagnsrum adderades i anslutning till 
hissen för att möjliggöra trygg förvaring av barnvagnar och utomhusrullstolar inne i 
byggnaden, se Figur 15a samt b. 

  
a) b) 

Figur 15: Visar processen för arbetet med driftlokalerna i byggnadens källare i två olika skeden. 
Ingen av dessa är den slutgiltiga förslaget, med medgivande (Petersson, 2018b). 

a) visar en illustration av planlösningen för källarvåningen i första skedet, och i b) en illustration av 
planlösningen för källarvåningen i andra skedet. 

På markplan skedde andra förändringar. Bland annat blev klädkammaren borttagen i 
förmån för ett extra WC och det inbyggda kyl- och frysskåpet placerades utmed en 
yttervägg vilket resulterade i att rundgångsmöjligheten fick återskapas med hjälp av en 
avskiljande vägg. Detta möjliggjorde en annorlunda möblering i både kök och 
vardagsrum. Schakten bytte plats från hörnet i vardagsrummen till hallen vilket skapade 
fler möbleringsmöjligheter för vardagsrummet, se Figur 16a samt b. 

  
a) b) 

Figur 16: Visar processen för arbetet med planlösningarna i markplan i två olika skeden. Ingen av 
dessa är den slutgiltiga lösningen. Bredden på rummen är densamma i båda förslagen, med 

medgivande (Petersson, 2018b). a) visar en illustration av planlösningen för markplan i första 
skedet, och i b) en illustration av planlösningen för markplan i andra skedet. 

På våning två gjordes liknande förändringar medan det skedde större förändringar i de 
mindre lägenheterna. De mindre lägenheterna i det första förslaget ansågs vara i det 
trängsta laget, se Figur 14b, och därför behölls stora delar av den befintliga planlösningen 
i det andra förslaget, det förslag som även utgjorde grunden för utformningen exteriört. 
Sovrummen i lägenheterna med 2 R.o.K. fick vinklade väggar för att skapa en mer 



 
 

33 
Petersson & Tarabeih 

inbjudande hall. Klädkammaren togs bort till förmån för ett öppnare kök. 
Fönsterplaceringen sågs över och hela lägenheten krymptes något i framkant vilket ledde 
till en lite större balkong för att bibehålla det utvändiga enhetliga utseendet på 
byggnaden, se Figur 17a samt b. Motsvarande förändringar gjordes på tredje våningen, 
eftersom det bara finns en lägenhet med 2 R.o.K. på den våningen. 

  
a) b) 

Figur 17: Visar processen för arbetet med planlösningarna på andra våningen i två olika skeden. 
Ingen av dessa är den slutgiltiga lösningen, med medgivande (Petersson, 2018b). a) visar en 

illustration av planlösningen för andra våning i första skedet, och i b) en illustration av 
planlösningen för andra våning i andra skedet. 

Utvändigt gjordes majoriteten av förändringarna på takutformningen, bortsett från 
förändringar i placeringen av och storleken på ljusinsläppen, se Figur 18a samt b. 
Motsvarande förändringar gjordes på den södra fasaden. 

 

 
 

 

 

a) b) 

Figur 18: Visar processen för arbetet med fasaden, taklutningen och fönstersättningen i två olika 
skeden. Ingen av dessa är den slutgiltiga lösningen, med medgivande (Petersson, 2018b). a) visar en 
illustration av fasaden mot norr i första skede där taklutningen är här 45 respektive 38 grader, och i 

b) en illustration av fasaden mot norr i andra skedet, där taklutningen är 18 grader. 
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7 Analys av resultat 
Nedan presenteras en analys av resultatet från intervjuerna kopplat till den teoretiska 
empirin samt med det framtagna programmet för området som riktlinje. Förslaget bör 
alltså innehålla flertalet av dessa punkter. 

Enligt programmet ska förslaget ta hänsyn till följande: 

• förslaget ska anpassas till den befintliga miljön med avseende på materialval och 
skala på närliggande flerbostadshus, dock i en modernare tappning,  

• preferenser kring storlekarna på lägenheterna är 2 R.o.K. på cirka 65 m2 och 3 
R.o.K. på cirka 85 m2,  

• varje lägenhet ska vara försedd med en balkong som ska vara väl möblerbara och 
vänd från Älghultsvägen i den mån det går, 

• två driftlokaler, städrum och elrum ska placeras i källaren om de inte får plats i 
markplan 

• byggnaderna generellt ska ha tydliga entréer, med två utgångar från trapphuset i 
markplan, varav minst en tillgänglig för personer i rullstol, 

• trapphus ska vara yteffektivt men samtidigt inbjudande och trevligt för både 
boende så väl som besökande och 

• situationsplanen ska beräknas ha plats för 1,25 bilparkeringar per lägenhet. 

Att byggnaden inte får överstiga 3 våningar i höjd gör att det inte finns något krav på 
hiss, men tillagt i programmet finns ett hisskrav vid två eller fler våningar. Detta betyder i 
praktiken att förslaget ska utformas med hiss, eftersom ett förslag med en byggnad med 
enbart en våning inte går i linje med kommunens vision om att påbörja byggnation av 100 
nya lägenheter årligen. 

Att området ska disponeras för trevliga gemensamhetsytor för människor i olika åldrar 
enligt programmet kan kopplas till Arnstberg & Bergström (2010) som menar att 
ungdomar som känt sig välkomna i det offentliga rummet under sin uppväxt har en större 
benägenhet att återvända till hemorten efter att de utbildat sig, något som är viktigt för 
Åseda som samhälle. Därför bör förslaget innehålla olika typer av gemensamhetsytor för 
människor i olika åldrar. 

De intervjuade hävdade att det är viktigt att ta vara på dagsljuset och den befintliga 
grönskan samt de äldre ekar som finns på tomten, vilket kan kopplas till Hall & Vidén 
(2005) som talar om att vikten av dagsljusinsläpp i bostäder. Författarna nämner att 
utemiljön i miljonprogramsområdena prioriterades lågt. En önskan om att bevara 
grönskan på tomten finns även från kommunens sida, vilket nämns i programmet. Detta 
tyder på att den befintliga miljön i området värderas högt och därav bör bevaras i stor 
utsträckning och därför bör förslaget möjliggöra en varsam exploatering av området. 

Hall & Vidén (2005) framhåller även entréernas svårnavigerade läge, vilket kan ställas 
till grund för kravet på tydliga entréer som återfinns i programmet. Väl valda material 
menas också vara en viktig punkt, något som Forshed & Nylander (2003) också uttrycker 
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vara viktigt för den upplevda kvalitén av bostaden. Önskemål kring fasadmaterialen lyfts 
både i programmet och intervjuerna. Önskemålen är lika och bör därför inkluderas i 
förslaget. Taktäckningsmaterial nämns enbart i programmet och därför bör något av dessa 
material väljas till förslaget. 

Det framkommer att de som eventuellt kommer att bosätta sig i dessa lägenheter 
potentiellt tillhör den äldre generationen, något som Abrahamsson & Andersson (2012) 
diskuterar effekten utav. De menar att en sådan flyttkedja i sin tur leder till att större 
bostäder blir tillgängliga för de som är i behov av en större bostad, eftersom de äldre 
antas flytta från sitt hus. Därför bör förslagets bostäder ta vara på kvalitéer som ofta finns 
i enfamiljshus, för att passa en kundgrupp som är van vid att bo i en villa. 

Carlson och Gustafsson nämner att det är viktigt att placera belysningen på rätt plats för 
att uppnå en trygg miljö, likt Kramp, Kang & Hebert (2013) talar om belysningens 
inverkan på den upplevda tryggheten i området. De talar även om hur riktningen på 
belysningen påverkar effekten av den upplevda ljusstyrkan. 

Luymes & Tamminga (1995) bidrar med teori om hur arkitekturen influerar människors 
beteende och hur det påverkar tryggheten i bostadsområden. Katyal (2002), Kärrholm 
(2013) och Foucault (2003) har liknande teorier. Dessa fyra teorier går i sin tur att koppla 
till hur belysningen placeras i ett område och hur situationsplanen utformas. I 
intervjuerna lyfts trygghetsaspekten i och med tomtens närhet till vägen men även 
önskemål om att inte placera byggnaderna för tätt för att stärka känslan av trygghet. Detta 
kan uppnås genom en genomtänkt situationsplan. Närheten till vägen ligger även till 
grund för åsikter kring utformningen där det önskas en värdig entré till samhället som kan 
utformas som en unik utformning eller ett unikt koncept. Därför bör detta perspektiv 
inkluderas vid arbetet med utformningen och vid arbetet med situationsplanen.  

Lundahl & Vidén (1992) lyfter positiva och negativa aspekter med 
miljonprogramsområden, vilket kan ligga till grund för åsikterna att inte skapa ”stora 
klumpiga huskroppar”, att behålla avståndet mellan byggnaderna samt bevarandet av 
grönskan. Därför bör effekterna av utformningen på miljonprogramsområden tas i 
beaktning vid utformning av detta område. Dels för att undvika de kända negativa 
konsekvenserna men särskilt för att lyfta de positiva effekterna. 

Eftersom Lundahl & Vidén (1992) talar om de negativa effekterna av att förråden 
placerades i källare eller andra undanskymda lokaler som i sin tur ledde till en otrygg 
miljö, bör förråden i förslaget placeras i marknivå eller på annan plats där det finns 
naturlig övervakning. 

En positiv aspekt i planlösningarna från miljonprogrammet enligt Lundahl & Vidén 
(1992) är rundgång, vilket önskas från både kommunens sida i programmet men som 
även nämns i intervjuerna. Rundgång bör därför återfinnas i förslaget. 

  



 
 

36 
Petersson & Tarabeih 

8 Förslag 

8.1 Byggnaden 

Det som presenteras nedan är det slutgiltiga förslag som tagits fram för tomten efter 
förädling av tidigare nämnda skisser. 

Byggnaden är i sig unik, med sin strama fasad i puts, kombinerad med den något mjukare 
träpanelen och sina vildvuxna sedumtak, se Figur 19. De stora glasytorna ger en känsla 
av rymd samtidigt som de skapar en evigt välkomnande entré, inte minst under nattetid 
med en varm, välkomnande belysning som lyser upp trapphuset likt en flamma som 
vägleder de boende hem. Lägenheterna i sig är hemtrevliga med material i hög kvalitet 
samt väl genomtänkta fönsterplaceringar för att skapa en känsla av trygghet i den egna 
bostaden. 

 
Figur 19: Illustration över byggnaden, sett från söder i solnedgången, med medgivande (Petersson och 

Tarabeih, 2018d). 
 

Huset består av två huskroppar, sammankopplade av ett trapphus i glas, eftersom ett 
önskemål från intervjuerna var att inkludera stora glaspartier. Huvudentrén är placerad 
mitt på fasaden mot norr, med en extra utgång mitt på fasaden mot söder och grönytorna 
eftersom det önskades två entréer till trapphuset i programmet.  

Sett från huvudentréns sida, norr, består den vänstra, östra, huskroppen av tre lägenheter 
fördelat på tre våningar, de två understa våningarna med 3 R.o.K. och den översta med 2 
R.o.K. medan den högra, västra, har två våningar, den understa med en 3 R.o.K. och den 
översta med en 2 R.o.k., se Figur 20. I samma figur tydliggörs även trapphusets 
placering, som är lätt inskjutet och skuggas av den högre huskroppen. På så vis ligger 
trapphuset skyddat från solinstrålning större delen av dagen, men som komplement för att 
skapa en trivsam inomhusmiljö i trapphuset kan exempelvis solskyddsglas användas.  
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Figur 20: Illustration av den norra fasaden med huvudentré. Källare streckad, med medgivande (Petersson 

och Tarabeih, 2018d). 

Den södra fasaden har stora skjutpartier i glas som öppnas mot de väl tilltagna 
balkongerna som på så sätt kopplar samman kök och vardagsrum med utemiljön, se Figur 
21. Från denna fasad finns det även en mindre entré in till trapphuset för att öka 
möjligheten att nå de promenadstråk som finns i området. De lägenheter som finns i 
markplan har, istället för balkong, en uteplats med en tillgänglighetsanpassad utgång. 

Dagsljusinsläppen i lägenheterna är väl tilltagna, då samtliga lägenheter har fönster i tre 
väderstreck, hörnfönster exkluderat, se fasad mot söder i Figur 26. Varje lägenhet har ett 
hörnfönster. Samtliga fönster har en brösthöjd på 800 mm om inget annat anges. Den 
totala byggnadshöjden för den östra huskroppen är strax under 10,5 meter, trapphuset är 

 
Figur 21: Illustration av den södra fasaden med balkonger. Källare streckad, med medgivande (Petersson 

och Tarabeih, 2018d). 
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knappt 11 meter högt och den västra huskroppen är ungefär 7,5 meter. Rumshöjden i 
samtliga lägenheter är 2500 mm. 

De material som använts i fasaden är puts och liggande träpanel in mot trapphuset, se 
Figur 22a, detta eftersom puts önskades i programmet medan en kombination av puts och 
trä önskades i intervjuerna. Kulören på putsen är enbart ett förslag, men tanken är att de 
respektive huskropparna ska ha olika kulörer. Hissen är klädd i ojämnt stora bitar skiffer 
för att bryta den strikta känslan i fasaden, se Figur 22b.  

  
a) b) 

Figur 22: a) visar den liggande träpanelen som finns in mot trapphuset, med medgivande (Petersson och 
Tarabeih, 2018d). b) visar hissen som är klädd i skiffer i anslutning till den liggande träpanelen som återfinns 

i a). 

Taken är av sedumtak utom taken för balkongerna, trapphuset och för den översta 
lägenheten, dessa är i röd enkel- eller dubbelfalsad plåt, se Figur 23. Sedumtaket ingår 
inte i programmet för området, men det skapar en känsla av att bo i en villa med närhet 
till grönskan oavsett vilken våning man bor på. Valet att föreslå sedumtak var därför 
adekvat för områdets grönskande atmosfär och i linje med analysens slutsatser kring att 
bevara känslan av att bo i en villa. Alla tak har samma lutning, 14 grader. Materialet i 
balkongernas räcken är stålstomme med glaspaneler. 

 
Figur 23: Illustration över taktäckningsmaterialen, med medgivande (Petersson och Tarabeih, 2018d). 

Illustrationerna för fasaderna mot öst och väst visar fönsterplaceringen och den 
varierande brösthöjden för sovrumsfönster, badrumsfönster och fönstret i köket, se Figur 
24a samt b. 
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Fönsterplaceringen i sovrummet på tredje våningen motsvarar fönstersättningen i övriga 
sovrum, bortsett från de som är möblerade för en person, se Figur 25. Resterande 
illustrationsbilder över förslaget finns i bilaga 3.  

 
Figur 25: Illustration över fönsterplaceringen i sovrummet på tredje våningen. Fönsterplaceringen är 

motsvarande i samtliga sovrum inredda med en parsäng, med medgivande (Petersson och Tarabeih, 2018d). 

Planlösningarna för de olika lägenheterna har några gemensamma faktorer, nämligen 
skjutpartier och rundgång mellan vardagsrum och kök. Dessutom har de rymliga entréer 
med skjutgarderober. De sovrum som är ämnade för en person är rymliga för att 
möjliggöra olika former av möblering samt för att få plats med ytterligare inredning. 
Lägenheterna med 3 R.o.K. har även ett förråd i lägenheten utöver det som finns vid 
entrén till byggnaden. Ritningen för plan 1, entréplan, visar även trapphusets entréer. 
Huvudentrén är mot norr och en extra utrymningsväg finns mot söder, se Figur 26. Denna 
våning har stenbelagda uteplatser i marknivå med utgång till området från respektive 
uteplats. Postfack är utplacerade centralt i trapphuset. Källarplan är här inte redovisat, 
eftersom där enbart finns driftlokaler, men det återfinns i bilaga A och fasader finns i 
bilaga B. Källarplan nås via trappa eller hiss. 

  

a) b) 

Figur 24 a) visar fasaden mot väster. b) visar fasaden mot öster. Källare streckad. Båda sidor har smala avlånga 
fönster, dessa är placerade i köken mellan bänkskiva och överskåp, med medgivande (Petersson och Tarabeih, 

2018d). 
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Figur 26: Illustration av planlösning för plan 1, bottenvåning. Entréplan, trapphus och två 3 R.o.K., med 

medgivande (Petersson och Tarabeih, 2018d). 

På plan 2 finns två lägenheter, en med 3 R.o.K. på knappt 85 m2 och en 2 R.o.K. på 59 
m2, vilket stämmer med de övriga lägenheterna med motsvarande antal rum, se Figur 27. 
Denna våning är den första med balkonger, då plan 1, entréplan, har stenlagda uteplatser i 
marknivå. Balkongerna motsvarar uteplatserna i storlek för att behålla det enhetliga 
arkitektoniska uttrycket på byggnaden. Storleken på balkongerna är väl tilltagna, ca 13 
m2 och de är även vända från Älghultsvägen, som var ett önskemål i programmet. 

 
Figur 27: Illustration av planlösning för plan 2. Trapphus och en 3 R.o.K. samt en 2 R.o.K., med medgivande 

(Petersson och Tarabeih, 2018d). 
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På plan 3 finns enbart en lägenhet med 2 R.o.K., se Figur 28. Anledningen till att 
förslaget enbart har 5 lägenheter per byggnad är att det, med den angivna 
parkeringsnormen, skulle påverka mängden grönytor.  

8.2 Situationsplan 

Entrén till området är utformad för att uppnå ett grönskande mottagande som är tänkt att 
uppehållas på hela tomten. De träd som är utplacerade är enbart i konceptuellt syfte för 
att följa exempelvis den fördjupade översiktsplanen som nämner en trädrad utmed 
Älghultsvägen. Övriga träd som finns på området är tänkta att stå orörda, med en varsam 
gallring i den centrala delen av tomten och i övriga områden där det anses nödvändigt för 
områdets funktion och trygghet. Tanken är att bevara de ekar som finns, om de inte 
skapar stora skuggor eller anses utgöra en risk för byggnaderna i framtiden. 

För att skapa en trygg miljö har området noga studerats och planerats med flera olika 
komponenter. En av komponenterna är trafikavskiljning som inspirerats från 
miljonprogrammets separering av fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. Detta syns i att 
vägar ämnade för bilar är placerade i nära anslutning till tomtens infart. Bilvägarna har 
även områden med annat markbeläggningsmaterial för att sänka farten i området.  

I det centrala grönområdet finns det flera olika gångvägar, som även är funktionella för 
rullstolsburna eller personer med andra nedsättningar på grund av dess bredd och 
annorlunda markbeläggning. Gångvägarna ska ge möjlighet till flera olika vägval för att 
undvika att det skapas mönster när människor rör sig i området. Det centrala grönområdet 
är även tomtens hjärta för spontana sociala möten och andra festliga tillställningar och har 
därför utrustats med fyra stycken s.k. lusthus i två olika storlekar, se figur 29. 

 

 
Figur 28: Illustration av planlösning för plan 3. En 2 R.o.K. samt tak för plan 2 sett från ovan, med medgivande 

(Petersson och Tarabeih, 2018d). 
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Figur 29: Illustrationen visar ett lusthus, med medgivande (FASerra, 2016) 

Intill varje byggnad har ett förrådshus i en våning placerats. Anledningen till det är för att 
ta lärdom av de konsekvenser som de förrådslokaler i miljonprogrammets områden fick 
då de placerades i källare eller på andra avskilda platser. Genom att placera 
förrådsbyggnaderna centralt, nära entréerna och där många människor rör sig, skapas en 
tryggare miljö med hjälp av naturlig övervakning. Detta bör i sin tur leda till en högre 
utnyttjandegrad än om de placerats i byggnadernas respektive källare. 

Miljöhus och fastighetsförråd har placerats i anslutning till områdets infart för att 
underlätta för de större fordon som ofta förknippas med exempelvis sophantering. En 
annan anledning är att det även skapar en tryggare miljö om tyngre trafik inte dras in 
längre än nödvändigt på tomten. 

Tomten har även försetts med en egen lekplats i de södra delarna av tomten för att bevara 
den miljö som finns där samtidigt som den kopplar samman detta område med 
villabebyggelsen som finns söder om tomten. För att skapa en trygg miljö för de lekande 
barnen är tanken att placera någon form av avskiljande plank mot Älghultsvägen. Detta 
plank har alltså dubbla funktioner, dels som en trygghet för barnen men även som 
ljudisolerande skydd mot eventuellt trafikbuller. 

Längst upp i norr, i anslutning till tomtens spets, är tanken att bevara den mycket ojämna 
miljön som finns där. Det finns stora stenblock och mycket höjdskillnader samt en 
mindre mängd vatten i de djupaste delarna. Som tillskott innehåller förslaget en 
vattentrappa i detta område som ska skapa en lugn och trivsam miljö. Ett förslag på hur 
vattentrappan skulle kunna se ut återfinns i Figur 30. 

Färgsättningen är gjord för att underlätta visualiseringen av området. Situationsplanen 
återfinns i Figur 31 samt i bilaga C. Benämningarna på situationsplanen förtydligas i 
Tabell 2.  
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Figur 30: Illustration över tänkt vattenreningstrappa, med medgivande (Holger.Ellgaard, 2011) 
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Tabell 2: Förklarar vad de olika beteckningarna på situationsplanen står för, med medgivande (Petersson och 
Tarabeih, 2018c). 

Benämning på situationsplan Förtydligande 

B Nyproducerade flerbostadshus 

C Cykelställ 

FRD Förråd 

D1 Lusthus, stort 

D2 Lusthus, litet 

E Vattenreningstrappa 

FF Fastighetsförråd 

L Lekplats 

P Parkeringsplats 

M Miljöhus 

HCP Handikappanpassad parkeringsplats 
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Figur 31: Situationsplan för tomten. Orienterad med norr rakt upp, med medgivande (Petersson och Tarabeih, 
2018b). 
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9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

Under en tid i början av projektet lades mycket energi på att söka relevanta källor, vilket 
var mycket svårt då syftet och målet för arbetet inte var helt klargjort. När syfte och mål 
hade klargjorts, effektiviserades processen eftersom en detaljsökning av information 
kunde göras. Fördelningen mellan tid för sammanställning av teoretisk bakgrund jämfört 
med den tid som lades på intervjuer var ganska ojämn då mycket tid lades på den 
teoretiska bakgrunden. 

De metoder som valts kan anses vara relevanta för arbetet. En fördjupad och bred 
teoretisk grund förvärvades vid skapandet av teoriavsnittet som arbetet sedan baserades 
på. Genom att sammanställa fakta från olika källor skapades inspiration till både 
utformningsmöjligheter och intervjufrågor. Frågeställningarna kunde angripas från flera 
perspektiv och därför valdes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer som 
komplement till den teoretiska bakgrunden. 

Intervjuerna som genomfördes hade som mål att undersöka vilka särskilt önskvärda 
kvalitéer som skulle prioriteras i förslaget och vad som inte önskades. Urvalet av 
intervjupersoner kan betraktas som lyckat då de två politikerna representerar 
befolkningen i samhället. Kommunchefen är en visionär med många idéer. Svedin är 
yrkesverksam inom bostadsbyggandet i Åseda och Gustafsson, i egenskap av VD för 
Uppvidingehus, kan antas ha god insikt i kommunens åsikter kring bostadsbyggande. 

Frågorna som ställdes i intervjuerna prioriterade möjligheten att jämföra de olika svaren 
snarare än att inriktas på intervjukorrespondenternas bedömda kunskapsområde. 
Detta ledde till att en del relevanta frågor utelämnades medan en del mindre relevanta 
inkluderades, vilket hade kunnat undvikas om mer tid hade lagts på formulering av 
intervjufrågor. Frågor som kunde inkluderas skulle kunna vara en kort förklaring av de 
begrepp som nämns i kapitel 2.7 Bostadens omätbara värden, och sedan be 
intervjukorrespondenterna att rangordna, samt motivera, vilka kvalitéer de anser mest 
relevanta i en bostad. Hur frågorna tolkas av de olika intervjukorrespondenterna påverkar 
också utfallet, vilket hade kunnat undvikas om intervjuledarna varit mer erfarna inom 
intervjuteknik. En annan intressant tanke är vilket utfall resultatet från intervjuerna skulle 
fått om det hade varit andra intervjuledare, exempelvis med avseende på kön och ålder. 
En ytterligare tanke är att en ytterligare omgång intervjuer hade kunnat utföras med det 
förslag som tagits fram som grund, för att ta reda på vad som anses vara bra och mindre 
bra med dessa planlösningar. En sådan undersökning skulle även ta reda på vilka 
önskemål om förändringar som finns i det framtagna förslaget. Genomförandet av en 
enkätundersökning valdes bort i denna utredning för att arbetet inte skulle bli för 
omfattande i förhållande till den tillgängliga mängden tid, men det hade varit ett 
intressant komplement. Denna enkät skulle i så fall riktas till den inpendlande 
arbetskraften för att ta reda på vad de önskar eller vad som saknas för att de ska bosätta 
sig i Åseda. 

Ett gestaltningsprogram togs fram i startskedet för att skapa en uppfattning av vad 
förslaget bör innehålla. I gestaltningsprogrammet ingick beställarens önskemål och 
begräsningar samt övriga punkter som bestämdes under ett möte med beställaren.  
Detta är något som sedan präglat det gestaltande arbetet och varit till hjälp i diverse 
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utformningsval. Ett sådant dokument kan betraktas som en begränsning i många fall, men 
i ett gestaltande arbete är detta dokument något som ger det gestaltande arbetet både mål 
och mening. 

Förslaget togs fram med hjälp av Revit och AutoCAD samt Photoshop för färgläggning av 
situationsplanen. Av dessa program var AutoCAD det program som ansågs vara mest 
svårhanterligt eftersom kursen i detta program gavs tidigt i utbildningen och efter att 
Revit introducerades i utbildningen under årskurs 2 användes AutoCAD mer sällan. 
Däremot hade situationsplanen varit otroligt svår att göra utan AutoCAD eftersom 
programmet har en stor precision jämfört med andra illustrationsprogram såsom Adobe 
Photoshop eller Adobe Illustrator. Användandet av AutoCAD bidrog även med nya 
kunskaper i programhanteringen som anses värdefulla i framtiden. 

Skissarbetets betydelse anses vara stort eftersom två förslag togs fram parallellt som 
sedan kunde kombineras till ett. Om det istället hade resulterat i att bara ett av förslagen 
kunde användas hade det varit ett vägval som förvandlats till en återvändsgränd. En sådan 
insikt är dock inte att förakta då det ger arbetet en tydlig bekräftelse på att det vägval som 
gjorts är rätt val av de två. En stor hjälp till detta arbete var programmet för området 
eftersom det var något att falla tillbaka på samt en hjälp vid prioritering av olika 
utformningsmöjligheter. 

9.2 Diskussion kring resultatet 

Resultatet av arbetet har gett inspiration till arbetets förslag om andra förutsättningar hade 
funnits, exempelvis val av tomt och urvalet av intervjukorrespondenter. 

De litteraturstudier som gjorts inom ämnet och intervjuer med insatta personer har skapat 
möjligheten att ta fram ett väl genomarbetat förslag. Förslaget bevisar att de olika 
resultaten har en tydlig koppling till varandra eftersom både teori och resultat har arbetats 
in i förslaget. 

De intervjuade lyfter många gemensamma punkter och flertalet av dessa går att koppla 
till teorin. Detta gäller bland annat åsikter kring trygghet såsom relevansen av belysning 
och utformningsfrågor som stora dagsljusinsläpp och tydliga entréer samt att undvika att 
bygga enformigt. En annan önskan som finns är att ha balkonger som ”går runt hörn”, 
men eftersom detta var svårt att lösa så att samtliga balkonger kunde placeras i önskvärda 
väderstreck, valdes istället större balkonger. Flera utav dessa punkter är nämnda i teorin 
om miljonprogrammet under positiva och negativa aspekter. Även detta är inarbetat i 
förslaget. 

Resultatet från intervjuerna visar att det finns en stark optimism i det lilla samhället 
Åseda, vilket syns tydligt i den fördjupade översiktsplanen för samhället som nämner 
målet att ett mål är att påbörja byggnationer av 100 nya lägenheter per år i Åseda. Detta 
går att ställa i kontrast till den statistik som finns, där det under 2017 påbörjades 
byggnation av 17 lägenheter. Denna optimism kan liknas med den som fanns inför 
miljonprogrammet. Skulle detta förslag göras verkligt, skulle alltså redan 1/4-del av målet 
för året vara uppfyllt. Ska denna takt uppehållas utan att sprida ut samhället geografiskt, 
bör alltså en högre byggnadshöjd antas, d.v.s. att byggnationerna ökar i höjd jämfört med 
detta förslag, något som Lindberg och Carlson ser ett behov av. 
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9.3 Diskussion kring studiens förslag 

Studiens förslag uppfyller programmet för området och uppvisar även ett antal omätbara 
kvalitéer. Känslan av att bo i en villa kan också återfinnas med hjälp av närheten till 
marken såväl som illusionen av att ha nära till marken då sedumtak har använts på de tak 
som syns från ovanliggande lägenheter. Detta är en grund till byggnadens utformning 
exteriört i kombination med att skapa något tidstypiskt för dagens arkitektur.  

Den estetiska utformningen i förslaget hade klarat av någon enstaka våning till, möjligtvis 
med större eller fler lägenheter i bottenplanen för att på så sätt behålla den trappliknande 
strukturen. I programmet önskas även tre våningar, för att ta hänsyn till både platsen och 
ytan som fanns tillgänglig. Detta gjorde att det slutgiltiga förslaget enbart har tre våningar 
som mest med enbart en lägenhet på översta våningen. Anledningen till att det enbart är 
en lägenhet på den tredje våningen i förslaget är att en extra lägenhet i alla fem hus skulle 
påverka mängden parkeringar på tomten. Med en parkeringsnorm på 1,25 platser per 
lägenhet skulle det innebära 7 extra parkeringar och några extra gästparkeringar, avrundat 
upp blir det alltså cirka 10 extra parkeringar. En parkering är ungefär 2,5 x 5 meter i 
storlek och detta skulle alltså skapa extra parkeringar på 25 meter eller 100 m2 totalt. Den 
yta som i så fall skulle bli parkeringar kan, enligt detta förslag, vara kvar som grönyta, 
eftersom bevaring av grönskan önskades både i programmet och av de som intervjuades. 

Fönsterplaceringen är gjord för att ge så stora ljusinsläpp som möjligt utan att skapa insyn 
som kan skapa en otrygg miljö i bostaden. Majoriteten av de större ljusinsläppen är 
placerade mot söder och således i den offentliga zonen. 

Trapphuset är placerat till väster om den högsta huskroppen, vilket gör att det är skyddat 
från sol större delen av dagen, men speciellt solskyddsglas hade förmodligen varit 
nödvändigt för ett behagligt inomhusklimat i trapphuset. Övriga tekniska lösningar för 
trapphuset har ej undersökts, exempelvis brandlösningar och tjocklek på glaset. Detta är 
något som kan utredas i vidare undersökningar. 

Förråden är placerade i markplan för att undvika den otrygghet och vandalism som 
förekom i förråd som placerades i utrymmen utan naturlig övervakning. För att undvika 
detta placerades inte bara förråden i separata byggnader, de placerades även i närheten av 
entréerna för att ha en ständig rörelse av människor kring dem. Detta ledde även till att de 
är lättillgängliga. Förråd för barnvagnar och utomhusrullstolar prioriterades bort efter att 
försöket att placera dem i källarvåningen potentiellt skulle skapat ett otryggt utrymme 
och dessutom kan avståndet mellan källare och högsta våning upplevas som för stort för 
att lokalens placering skulle upplevas på ett fullt acceptabelt sätt. Funderingar kring att 
utöka förrådsbyggnaderna fanns också, men detta medförde att en liten sträcka med 
eventuell inomhusrullstol skulle ske utomhus, vilket inte skulle fungera under 
vinterhalvåret. En vidare studie skulle kunna vara att exempelvis placera ett sådant förråd 
på entrévåningen. 

Invändiga kvalitéer är att lägenheterna har en tydlig gräns mellan den privata och den 
offentliga zonen, där badrum och sovrum är privata medan den mer öppna delen av entré, 
vardagsrum och kök tillhör den offentliga zonen. Förslaget visar på goda kvalitéer av 
öppenhet och omslutenhet, där öppenheten är i den offentliga zonen och omslutenheten är 
i den privata zonen. Öppenheten begränsar möbleringsmöjligheterna medan 
omslutenheten erbjuder fler möbleringsalternativ eftersom det då finns fler möblerbara 
väggar i en omsluten utformning. Fönstersättning är något som kan påverka det omslutna 
rummets möblerbarhet vilket i detta förslag har undvikits genom att höja 
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bröstningshöjden på ett av de större fönstren i sovrummen. Förslaget antar att kallras ej 
uppstår vid dessa fönster med hjälp av god isolering och tätning vid anslutningarna. 

Generaliteten och flexibiliteten i planlösningarna är varierande. Förslaget innefattar inga 
flyttbara väggar. Förrådet i de större lägenheterna har en bredd på 1400 mm, vilket skulle 
räcka för ett minimalistiskt kontor om det extra sovrummet används som något annat, 
annars är det rummet även möjligt att använda som kontor. För övrigt är generaliteteten i 
planlösningarna låg. Rundgång och stora balkonger är andra kvalitéer som samtliga 
lägenheter har. Utformningen på balkongsidorna redovisas i förslaget som av glas på 
samtliga sidor, men ett alternativ hade varit att ha täckta kortsidor för att minska insyn 
från andra.  

Anledningen till att 3- och 2 R.o.K. utformades var att intervjukorrespondenterna 
uttryckte att det fanns en efterfrågan på 3 R.o.K. samt att ensamstående äldre antas vilja 
ha något mindre än så. De större sovrummen i de större lägenheterna visas i tre olika 
möbleringsmöjligheter, varav två uppfyller kraven från svensk standard, medan den 
tredje illustrerar hur en placering skulle kunna se ut om de boende inte har några 
funktionshinder. Förvaringen i de mindre lägenheterna uppfyller kraven från Svensk 
Standard, men ytterligare förvaringsmöjligheter hade varit önskvärt. Vad det gäller 
materialval invändigt önskas enbart en hög kvalité, exakta materialval är en avgränsning 
och har därför lämnats till senare studier. 

9.3.1 Diskussion kring den föreslagna situationsplanen 

Utformningen av situationsplanen har gjorts med hänsyn till trygghet och väderstreck. 
Inspiration har tagits från miljonprogrammet, där de positiva aspekterna har arbetats in 
och de negativa har agerat inspiration för bättre lösningar. 

De komponenter som har placerats ut på situationsplanen kan ses som komponenter, 
exempelvis lekplatsen i söder, de sociala ytorna med lusthusen i mitten av tomten och 
vattentrappan i norr. Dessa komponenter kan flyttas runt och byta plats med varandra, 
exempelvis kan vattentrappan flyttas ner till där lekplatsen är placerad. Platsen där 
lekplatsen är placerad är för övrigt stor nog för en extra byggnad, men detta skulle 
påverka mängden parkering som även diskuteras i avsnittet diskussion kring studiens 
förslag, kapitel 9.3. 

Husens orientering är även anpassad till de närliggande villorna på så sätt att den lägre 
huskroppen är placerad närmast villorna. Detta för att de nya byggnaderna inte ska 
upplevas som mycket större än villorna och på så sätt skapa en trivsam miljö. 

Miljöhusen och fastighetsförråden är placerade väldigt nära tomtgränsen och till viss del 
långt från vissa byggnader. Därför skulle ett av miljöhusen kunna placeras mellan 
byggnad 3 och 4. Konsekvensen av det skulle vara att tung trafik skulle dras längre in i 
området, exempelvis vid sophämtning, vilket var något som ville undvikas. Av denna 
anledning placerades miljöhusen och fastighetsförrådet på den nuvarande platsen. 

De två bilvägarna i området har olika vägbredder, för att leda majoriteten av bilarna dit 
det finns flest parkeringar. De gångstråk som ritats ut i området är anslutna till den 
tilltänka cykelbanan och erbjuder flera vägval till och från området. 
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9.3.2 Diskussion kring de bortvalda radhusen 

Det första förslaget som valdes bort var utformat som radhus, men det fanns stora 
svårigheter med att hålla nere ytorna och samtidigt uppfylla de rekommendationer som 
finns i Svensk Standard. Att utforma en 2-rumslägenhet i två våningar, där sovrummet 
inte hamnar på andra våningen får ett förbryllande förhållande till vad som tillhör den 
privata och offentliga zonen. 
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10 Slutsatser 
Ritningar och handlingar i form av planer, fasader, situationsplan och illustrationsbilder 
har tagits fram. Förslaget ger förutsättningar för vidare arbete med projektet. En eventuell 
ny detaljplan kan utarbetas av kommunen som kan tillåta bostadsbebyggelse på tomten 
utifrån det förslag och den situationsplan som tagits fram för området. Förslaget kan 
utgöra inspiration för framtida bebyggelse på tomten. 

Utformningsförslaget som har tagits fram är anpassat till omgivningens bebyggelse med 
avseende på material och skala. I förslaget är även teori kring upplevd trygghet inarbetad, 
vilket innebär att syftet för arbetet är uppfyllt. Den teoretiska bakgrunden svarar på 
arbetets mål eftersom svar på den första frågeställningen återfinns där, men eftersom 
teorin även återfinns i förslaget svarar även detta kapitel på arbetets mål. Förslaget i sig 
svarar på den andra frågeställningen om hur moderna planlösningar kan utformas som 
bevarar kvalitéer från miljonprogrammet. Detta innebär att arbetets syfte och mål är 
uppfyllda. 

Enligt den analys som utförts borde förslaget innehålla puts, trä och glas, vilket det gör. 
Andra punkter som framkom i analysen är att gemensamhetsytor för alla åldrar bör finnas 
och att grönskan värderas högt, vilket har tagits hänsyn till vid utformningen av förslaget. 
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1 

Bilaga 1: Program 

 
  

Program för del av Åseda 12:1 
Beställaren önskar skapa en boendemiljö där den befintliga grönskan bevaras i centrala Åseda. 
Beställaren önskar att utformningen är anpassad till omgivningens bebyggelse med avseende på material 
och skala i en modern tappning.  
 
Husen ska vara flerfamiljshus med hyresrätt. Husen utformas inte enligt befintlig detaljplan då den inte 
tillåter bostadsbebyggelse, men följer istället beställarens önskemål. Utöver detta ska de även följa 
Svensk Standard för bostäder på normal nivå. Eventuella frågor tas med beställaren efter samråd med 
handledaren. 
 
Varje hus ska vara mellan 2 och 3 våningar höga. Lägenheterna bör inte vara överdrivet stora. 

• 2 RoK bör vara ca 65 m2 
• 3 RoK bör vara ca 85 m2 

 
Husen ska ha tydliga entréer. Från trapphuset bör det finnas två utgångar, en via huvudentré och en extra 
utrymningsväg. Kommunikationsstråk nära husen placeras så att direkt insyn i lägenheterna på 
bottenvåningen undvikes. Alla entréer bör vara tillgängliga för person i rullstol (huvudentré ska vara 
tillgänglighetsanpassad). Hus med två våningar eller mer ska ha hiss.  
 
Rumshöjden för lägenheterna ska vara 2500 mm. Varje lägenhet utrustas med tvättmaskin och 
torktumlare. Alla lägenheter ska ha möblerbar balkong, vända från Älghultsvägen i den mån det går. 
 
Förråden till lägenheterna placeras i separata byggnader nära entréerna om dessa ej går att inhysa i 
byggnaden. Varje förråd ska ha plats för en cykel per lägenhet. Övrig cykelförvaring placeras utvändigt i 
anslutning till entréerna.  
 
Driftlokaler placeras i källare om de ej går att bereda plats åt dem ovan mark, dessa inkluderar rum för 
elcentral, städutrustning samt två lika stora driftlokaler på 3x4 meter, exempelvis för VVS och ventilation.  
 

Tomten ska disponeras för: 
- Lek & samvaro 
- Ev. Grillplats, plats under tak för umgänge, yta för fysisk aktivitet för vuxna 
- Bilparkering (1,25 bilplatser/lgh) varav ett antal handikapplatser. Utöver dessa platser även ett 

antal parkeringar för besökande till fastigheten. 
- Förrådsbyggnader 
- Miljöhus och förråd för fastighetsförvaltning. (utformas ej, placeras endast ut på situationsplan 

med angivna entréer) 
 

Önskvärda kvaliteter 
- Yteffektivt trapphus, men inbjudande och trevligt för både boende och besökande 
- God möblerbarhet i lägenheterna (rundgång prioriteras) 
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Bilaga 2: Intervjumall 
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Bilaga 3: Illustrationsbilder över förslaget 
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