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Sammanfattning 
Samhällsutvecklingen, som går i en allt snabbare takt, innebär ständiga förändringar i 
vår omgivning. En planlösning berör alla som bor i en bostad och människan lever 
inte på samma sätt som det gjordes för 20 år sedan. I takt med utvecklingen borde 
även bostaden utvecklas med nya smarta lösningar som passar dagens levnadsvanor 
och förenklar vardagen. 

Arbetet avser bostadsrätter till två flerbostadshus belägna i Vikaholm och har utförts 
i samarbete med Myresjöhus, på huvudkontoret i Myresjö. Arbetet beskriver 
förbättringar och förväntningar på en planlösning för boende idag. Studien tar upp 
viktiga aspekter på vad man ska tänka på vid utformning av en lägenhet och 
allmänna önskemål hos olika målgrupper. En undersökning riktad till allmänheten 
och de boende på Vikaholm har gjorts avseende tre olika stora planlösningar som 
tillhör de nuvarande flerbostadshusen för att identifiera eventuella för- och nackdelar 
med bostaden. 

Syftet är att utveckla befintliga planlösningar för flerbostadshus av prefabricerade 
modulelement med utgångspunkt ifrån de boendes önskemål. Det ska leda till en 
förbättring av bostadsmiljön i syfte att göra denna tillgänglig för respektive målgrupp 
beroende på vilket utav de tre lägenheterna de väljer att bosätta sig i. 

Resultatet ligger till grund för tre utvecklade förslag på planlösningarna till 
flerbostadshusen. Enkätundersökning och intervjuer med de boende, arkitekter och 
allmänheten gjordes för att identifiera vilka funktioner som efterfrågas i en bostad. 
Det visades att det som prioriterades högst var balkong som många saknade, men 
även mer förvaringsutrymmen hade kunnat minska stressen i hemmet. Respektive 
lägenhet är uppdelad i tre prefabricerade moduler, där en modul är tre meter bred. 
Storleken på modulerna till lägenheterna hade kunnat utformats en aning större för 
bättre möblerbarhet. En viktigt synpunkt från arkitekterna var att få maximalt 
ljusinsläpp från större fönsterpartier. 

Visionen med arbetet är att det ska kunna bli ett hjälpmedel för kommande 
byggnationer eller studier, med insikt i och förståelse för boendes önskemål kring sitt 
hem. 
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Abstract 
Undersökningen har bearbetat förväntningar och förbättringar på planlösningar i 
flerbostadshus. Enkätundersökning bland allmänheten och de boende i Vikaholm, 
Växjö, samt intervjuer med arkitekter användes för att få synpunkter på förbättringar. 
Även intervjuer med de boende utfördes för att få mer utvecklande och motiverande 
svar än enbart från enkätundersökningen. 

Framtagning och utformning av planlösning har utformats efter de önskemål och 
synpunkter som framkommit i undersökningen. Planlösningarna är yteffektiva och är 
utformade med hänsyn till bland annat omätbara värden som finns i en bostad, det 
vill säga rumsliga kvalitéer som är mindre uppenbara och svåra att kvantifiera. 

Olika punkter som bekvämlighet, bättre möblerbarhet och mer förvaringsmöjlighet 
har gjort att bostaden har fått en annan utformning än de ursprungliga 
planlösningarna. Flexibla och generella rum som följer krav vid utformning och som 
inte har onödiga ytor har varit målet med arbetet. 

Arbetets resultat kan användas till andra framtida planlösningar än till det 
flerbostadshus som legat som grund för detta examensarbete. 

 

Nyckelord: Flexibel planlösning, Planlösning, Flerbostadshus, Framtida 
flerbostadshus och Inomhusmiljö i bostäder. 
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Abstract 
The survey has processed expectations and improvements on floor plans in a multi-
family house. A survey by the public and residents in Vikaholm, Växjö, and 
interviews with experts were made to get views of improvements. Also interviews 
with residents were also made to get more developing and motivational answers than 
just from the opinion poll. 

The design and layout of the planning has been designed according to the desires and 
views expressed in the survey. The plan solutions are highly space-efficient and are 
designed with regard to, inter alia, intangible values that exist in a dwelling, which is 
spatial qualities that are less obvious and difficult to quantify. 

Different items such as comfort, better furnishing and more storage have made the 
accommodation a different design than the original floor plans. Flexible and general 
spaces that meet design requirements and have no unnecessary surfaces have been 
the aim of the work. 

The results of the work can be used for other future floor plans than for the multi-
family house that has been the basis for this degree project. 

 

Key words: Flexible housing, Layout, Multi-family housing, Future planning and 
Indoor environment in buildings. 
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1 Introduktion 
Samhället förändras, tekniken utvecklas och det gör även människors 
förväntningar på bostäder. Det är inte samma förväntningar på en bostad 
idag som det var för 20 år sedan (Movehome 2016). Cirka 40 % av Sveriges 
invånare bor i flerbostadshus enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2014). I 
byggsektorn förs intensiva diskussioner om att industrialiseringen för 
tillverkning av byggande ska öka. Idag är nästan alla byggdelar producerade 
industriellt. Byggande med höga priser under många år har skapat ett behov 
av att använda nya effektivare produktionsmetoder (Boverket 2005). 

Familjekonstellationen har förändrats genom åren (Movehome 2016). 
Kärnfamiljen är inte lika självklar idag men normen för hur en bostad ska se 
ut är uppbyggd utifrån den (Svensk Byggtjänst 2016). I Boverket (2005) 
anges att Arkitektur, formgivning och design är en del av vår kultur och vårt 
samhälle. Det vi bygger och de föremål vi formger skapar den omgivning 
som påverkar vårt sätt att leva. De menar att omgivningen måste uppfylla 
högre krav på bostadskvalitet vid bland annat teknisk, funktionell, 
ekologiskt och estetiskt synsätt. Ny teknik borde berikas och förnya 
samhällets befintliga miljö. 

En planlösning berör alla som bor i en bostad och en planlösning har olika 
utformningar. Det är många faktorer som spelar in för att uppnå en bostads 
optimala planlösning. Hållbarhet, skönhet och bekvämlighet är tre viktiga 
parametrar som ger en bra bostad. För en bred målgrupp är generalitet och 
flexibilitet viktiga faktorer vid planlösning i en bostad (Nylander & Forshed 
2003). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Idag spenderar Europas befolkning i genomsnitt 90 % av sin tid inomhus. I 
Sverige lever människan i mörker under stora delar av året (Rogers et al. 
2015). Detta kan bland annat påverka människans hälsa och välmående. 
Inomhusmiljöns olika faktorer påverkar i sin tur hur vi lär oss, arbetar och 
sover (Europeiska kommissionen 2018). 

Det anses allmänt känt att alla människor har en relation till sitt boende som 
påverkar dem omedvetet. Dagligen möter den boende intryck från 
gestaltningen som påverkar upplevelsen av bostaden. Dock är 
bostadskvaliteter mer än det som syns. Det är viktigt att studera 
bostadskvaliteter ur ett helhetsperspektiv där byggbranschen har ett ansvar 
för utformning av hållbara och goda bostäder (Lindvall & Myrman 2001). 

En väl utformad planlösning kan bli tidseffektiv, minska stressen och 
förbättra människors hälsa. Movehome (2018) anser även att hälsa, 
hållbarhet och hemkänsla samspelar. De menar att hemkänsla är när man är 
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personlig vid utformning i hemmet. Utformningen förändras och utvecklas 
med tiden i samband med människans önskemål. Hemkänsla handlar även 
om indelningen av hemmet med privata och slutna zoner (Movehome 2018). 
När den boende har kontroll över sin inomhusmiljö ökar även dennes 
komfortzoner (Lee, Cho & Kim 2012). Genom att utnyttja ytorna i en bostad 
och utforma en flexiblare planlösning kan det underlätta människors sysslor 
i vardagen anser Nylander & Forshed (2003). 

Redan under mitten av 1900-talet utfördes flera utredningar och förslag för 
att skapa en långvarig god bostadsstandard. Fram till 1945 byggdes 80 % av 
alla lägenheter med två rum och kök (Nylander & Forshed 2003). Under 
1950-talet diskuterades flexibiliteten i stor utsträckning. Flexibiliteten har 
sedan dess tillämpats och förnyats (De Paris & Lopes 2018). Efter år 2000 
blev det vanligare med ett öppet samband mellan kök och vardagsrum 
(Björk, Nordling & Reppen 2012). De svenska planlösningarna har 
förändrats mycket genom tiderna och kommer troligen fortsätta att förändras 
i takt med samhällsutvecklingen. 

Myresjöhus som är en hustillverkare använder sig av ett antal nyckelfärdiga 
hustyper och standardlösningar till sina kunder för att nå ut till en bred 
målgrupp. Smålandsvillan, som tillsammans med Myresjöhus ingår i 
koncernen OBOS Sverige AB, konstruerar samt levererar moduler till 
Myresjöhus flerbostadshus (Myresjöhus 2018). Stefan Eklund1 anser att 
företaget vill veta mer om vad boende och olika målgrupper tycker om 
lägenheterna för att sedan kunna utveckla bostäder ytterligare. 

I detta arbete utreds hur trivseln i Myresjöhus boende påverkas beroende på 
planlösning och inomhusmiljö för olika målgrupper. På sikt kan ett 
samarbete mellan byggsektorn och bostadsfastighetsbranschen förbättra 
hyresgästernas välbefinnande i förhållande till sitt boende (Nordwall & 
Olofsson 2011). Genom enkätundersökningar och intervjuer med de boende 
samt arkitekter studeras detta för att analysera vad som uppfattas som 
positivt respektive negativt med de nuvarande flerbostadshusen i Vikaholm, 
som är ett bostadsområde beläget i Växjö. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att utveckla lägenheter i två flerbostadshus så att lägenheterna 
uppfyller förutsättningarna och förväntningarna för flera målgrupper. Vidare 
är syftet att bostadsytan ska effektiviseras och utnyttjas effektivare på ett 
bättre sätt. 

Målet är att ta fram förslag på förbättringar för två flerbostadshus inklusive 
planritningar med flexibla planlösningar. 

                                                 
1 Stefan Eklund, produktchef, Myresjöhus AB, intervju, 16 april 2018. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien baseras på litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Det geografiska 
området för fallstudien avgränsas till bostadsområdet Vikaholm beläget i 
Växjö. 

Studien avgränsas till tre bostäder; ett befintligt radhus och två nybyggda 
flerbostadshus levererade av Myresjöhus. Det är enbart planlösningen som 
ska granskas och utformas utifrån krav från Svensk standard och Boverkets 
byggregler. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaringar 

• Brf: Bostadsrättsförening (OBOS 2018a). 

• Direkt dagsljus: Ljus genom fönster direkt mot det fria (Boverket 
2014). 

• Direkt solljus: Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats 
(Boverket 2014). 

• Indirekt dagsljus: Ljus från det fria som kommer in i rum utan 
fönster mot det fria (Boverket 2014). 

• Omätbara värden: Rumsliga kvalitéer som är mindre uppenbara och 
svåra att kvantifiera (Nylander & Forshed 2003). 

• Rok: Förkortning av rum och kök. 

2.2 Modularisering 

Modularisering innebär att man sammanfogar prefabricerade element till en 
volym som tillsammans bildar rum och lägenheter för att sedan bilda en 
byggnad (Håkansson & Johansson 2009). Ett volymelement definieras i 
Plan- och byggtermer från 1994 enligt följande: 

“Byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner 
och bestående av bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar 
som tillsammans omsluter ett utrymme” 

(Boverket 2005). 

Smålandvillan levererar bland annat moduler som har en bredd på tre meter 
på grund av transportskäl. Det är modulerna som avgör bredden vid många 
bostadsytor och skapas bredare moduler krävs en följebil vid transport 
berättade en kontaktperson från Smålandsvillan2. 

För monteringsfärdiga trähus har andelen produktion, export och import 
ökat år 2017 i jämförelse med året innan. Produktionen ökade med 13 % och 
importen för monteringsfärdiga trähus ökade med 121 % under samma 
period (TMF 2018). I Boverket (2005) anges att en av 
volymelementprojektens vanligaste svagheter är bristen i arkitektoniska 
kvaliteter, såväl funktionella som estetiska. De menar att idag är dessa 

                                                 
2 Kontaktperson, Smålandsvillan AB, telefonsamtal, 15 maj 2018. 
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volymer inte särskilt flexibla och skapar inte alltid den mest yteffektiva 
lösningen till en bostad. Ett argument för byggande av flerbostadshus med 
volymelement är annars att det ska ge lägre pris för samma kvaliteter som ett 
traditionellt byggande. Flexibiliteten vid dessa utföranden tror Boverket 
kommer att lösas i framtiden genom tekniska lösningar. 

2.3 Planlösningens utveckling genom tiderna 

Det har lagts stor vikt vid val av material och utformning av detaljer i 
hemmet historiskt sett. I Nylander & Forsheds bok (2003) Bostadens 
omätbara värden beskrivs att herrgårdar och höga våningshus i staden var 
rikt dekorerade med bland annat mönsterlagda trägolv och profilerade lister 
och spegeldörrar. Även enklare bostäder var utsmyckade med snickarglädje. 

Nylander (1999) nämner att år 1930 slog modernismen igenom med 
utgångspunkt från Stockholmsutställningen. Modernismen medförde nya 
visioner om strävan efter öppenhet och rum som samverkar med varandra i 
hemmet. Efter kriget blev det svenska bostadsbyggandet med traditionella 
omslutande rum i praktiken aldrig ifrågasatt. 

Under 1990-talet utvecklades en kvalitetshöjning av standarder i byggda 
bostäder. Det berodde på att under den tiden skedde förändringar i 
bostadspolitiken med en ökning i bostadsrättsbyggandet, vilket sedan också 
ledde till en utveckling av material och detaljutformning. Det fanns en stor 
efterfrågan hos köparna på bättre kvalitet i nya och dyra bostadsrätter 
(Nylander 1999). 

2.3.1 Utformning av bostäder idag och i framtiden 

Dagens situation ser annorlunda ut i jämförelse med tiden under 
miljonprogrammet. Lidelöw (2015) skriver att Byggnadsnormerna 
innehåller funktionskrav istället för typlösningar, vilket möjliggör 
produktutvecklingen. Hon menar också att det inte är lika hög brist på 
bostäder idag, utan snarare brist på variation i byggandet. Nu är det kunden i 
fokus som gäller. 

Baserat på sättet människan lever och arbetar borde framtidens bostäder vara 
mer flexibla. Antal rum i en lägenhet prioriteras högre än rummens storlek. 
Det är en anledning till att privata bostäder tenterar att ha minimala 
ytstandarder (Schneider & Till 2005; De Paris & Lopes 2018). 

2.3.1.1 Omniplans hus i Vallastaden, Linköping 

I Linköping har Vallastaden, ett nytt bostadsområde, byggts upp. År 2017 
stod Vallastaden klart med 40 aktörer som byggde 1000 bostäder 
(Vallastaden 2017). 
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En av bostäderna är Omniplans hus, som är ett fyravåningshus i mestadels 
trä. Tanken är att det ska vara så flexibelt som möjligt invändigt och enkelt 
kunna omvandlas efter förändrade familjekonstellationer. Steffan Schartner, 
som är arkitekten bakom huset och delägare i företaget Omniplan, sa i Ny 
teknik (2017) att Om vi ska bygga hållbart måste vi bygga så att man i 
framtiden vill och kan behålla det byggda. Men vi vet väldigt lite om vad 
man vill ha i framtiden. Så huset är utformat för att kunna tåla många 
förändringar. 

Alla installationer har dragits i golvet istället för taket. Schartner säger att 
det inte förekommer ofta i bostäder. Tanken bakom denna installation är att 
de boende ska enkelt kunna utnyttja bambugolvet för förvaring i sitt boende 
(Ny teknik 2017). 

2.3.1.2 Drömlägenheten 

Under detta namn går konceptet för en lägenhet som presenterades på 
Bomässan i Linköping för Vallastaden 2017. Bostadsbolaget Stångåstaden 
tillsammans med White arkitekter har utformat ett exempel på flexibel 
planlösning. Den kan omvandlas från en etta till femma med några enkla 
knep. De antyder att det finns många olika slags hem men att 
planlösningarna inte riktigt har utvecklats tillräckligt. I samband med detta 
ska den här flexibla lägenheten passa många olika familjekonstellationer. 
Målgruppen för detta boende är familjer med sina barn periodvis hos sig. 
Den kan omvandlas från att vara till ett par till en hel familj på fem personer. 
Med hjälp utav skiljeväggar skapas rum där man sedan kan fälla ner sängar 
från väggarna. Denna lösning med möblemang och skiljeväggar är enkla att 
skruva undan. Bostaden innehåller även andra smarta lösningar, exempelvis 
ett nedsänkt och övertäckt badkar som enbart tar upp yta vid användning 
(Svensk Byggtjänst 2016). 

2.3.1.3 Visningslägenhet av Ikano Bostad 

I Stockholm finns en visningslägenhet med flyttbara väggar som Ikano 
Bostad har tagit fram. Lägenheten har rullbara väggar och flyttbara eluttag 
som ska skapa flexibilitet på en mindre yta. Utvecklingsledaren Lotta Sjödin 
säger i Ny teknik (2016) att Vår affärsidé är att bygga yteffektiva lägenheter 
och urbaniseringstrenden innebär också att alla måste bo på en mindre yta. 

Väggen som är rullbar är cirka 35 cm tjock. När väggen flyttas ut skapas en 
stor klädkammare i sovrummet. Motorn för elledningarna går genom skenor 
i taket. 

I lägenheten är golvsocklarna mycket högre än vanligt. Eluttagen ska enkelt 
kunna vridas loss genom ett knapptryck, där tanken är att eluttagen ska 
kunna placeras var som helst i sockeln. Det leder till att bland annat inga 
förlängningssladdar behövs och valmöjligheten av placeringen av uttagen 
ökar för de boende (Ny teknik 2016). 
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2.3.1.4 Koncepthuset LAB #01 

Movehome har tillsammans med Urban design skapat ett nytt huskoncept 
för en villa i Vallentuna, med fokus på framtidens planlösning. Konceptet 
omfattar nya lösningar som ger flexibla utrymmen för nya levnadsvanor och 
en enklare vardag. De baserar detta koncept utefter vad de boende önskar 
sig. Föräldrar saknade mest av allt bättre förvaringsutrymmen då inte 
garderober och skåp räcker till i befintliga bostäder. Movehome tycker att 
det finns utmaningar att anta till de flesta bostäder och dess planlösning. Allt 
flera familjer har en mer uppkopplad livsstil och prioriterar därför bort TV:n 
i allt större utsträckning. Vardagsrummet skulle Movehome beskriva som ett 
umgängesrum som i samband med tekniken som skapar flexibilitet 
(Movehome 2016). 

2.4 Arkitektonisk kvalitet 

I boken Bostadens omätbara värden av Nylander & Forshed (2003) beskrivs 
att en bra arkitektur ska innehålla tre faktorer som är medvetet utformade 
utifrån en helhetssyn. De tre faktorerna som en bra och funktionell bostad 
ska bestå av är hållbarhet, skönhet och bekvämlighet (Figur 1). 

Begreppen hållbarhet, bekvämlighet och skönhet kommer från Vitruvius. 
Han var arkitekt och verksam för cirka 2000 år sedan i Rom. Han menade att 
ett bra hus ska innehålla de tre egenskaperna i lika stora delar för bästa 
möjliga resultat och kunna ge ett tillfredsställande intryck. Begreppen håller 
än idag och är en intressant aspekt att använda vid utveckling för bostadens 
arkitektur. Några önskvärda och arkitektoniska kvaliteter i en planlösning är 
annars bland annat omslutenhet – öppenhet, flexibilitet, generalitet, axialitet 
och rörelse (Nylander & Forshed 2003). Dessa kvaliteter beskrivs mer 
djupgående i följande stycken. 

 
Figur 1: Vitruvius triangel.  

2.4.1 Material och detaljer 

En viktig aspekt för en betydelsefull upplevelse i bostaden är när de boende 
möts av ett välgjort hantverk och material av hög kvalitet. Material och 
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detaljer som upplevs äkta och trovärdiga i ett hem visar ett gott tecken på 
omsorg. Nylander & Forshed (2003) skriver att Någon som har lagt ned 
omsorg om att det ska vara fint, någon har brytt sig om de boendes 
välbefinnande. Detta är viktigt för självkänslan och skapar hemkänsla i 
hemmet. Genom att tänka hållbart kan man även minska drift- och 
underhållskostnaderna för en bostad (Nylander & Forshed 2003). 

2.4.2 Omslutenhet - öppenhet 

En betydande kvalitetsfaktor i en bostad är att som boende både få uppleva 
en kombination av öppenhet och omslutenhet. Båda faktorerna har olika 
slags styrkor (Nylander & Forshed 2003). Öppna rumssamband leder till 
stora ytor som ger en känsla av frihet och större utsatthet. Omslutenhet 
skapar trygghet där man känner sig privat vilket också är en betydelsefull 
kvalitet i hemmet, dock ger det en känsla av mindre frihet (Nylander 1999). 
Omslutenhet kan också förstärkas genom tydliga hörn och hela väggytor i 
bostaden. I modernistisk arkitektur förekommer det ofta öppenhet mellan 
rummen och en samverkan mellan det inre och yttre rummet. I traditionell 
och klassisk arkitektur finns däremot tydliga rumsavskiljande markeringar 
till varje rum. En kvalitet i hemmet är att samverka mellan tydliga 
omslutande och tydligt öppna rum. Nylander & Forshed (2003) menar att 
det är viktigt att kunna uppleva kontrasterna mellan dessa två parametrar. 
Rum som är privata och omslutande men också rum som är öppna, rymliga 
och ger känsla av luftighet. 

2.4.3 Flexibilitet 

Flexibel betyder anpassningsbar, föränderlig och böjlig (Svenska 
akademiens ordlista 2018). Olika målgrupper söker oftast inte samma 
lägenhetstyper. Genom att skapa en flexibel planlösning kan utrymmen 
sparas och kostnader minskas. Förändringen kan ske med exempelvis 
flyttande av icke bärande väggar, fast inredning och öppningar 
(Abrahamsson & Waltersson 2014). 

En flexibel planlösning ska enkelt kunna anpassas och justeras för 
användandet till olika målgrupper, verksamheter, funktioner och 
möbleringar (Svensk Byggtjänst 2016). Flexibilitet är sammanbundet med 
generalitetet (Nylander & Forshed 2003). Grundtanken med en flexibel 
planlösning är att omfattningen av ombyggnation ska minska, vilket leder 
till att det blir ekonomiskt och tekniskt genomförbart. I längden kan detta 
sammanfattningsvis bli en hållbar byggnad (Abrahamsson & Waltersson 
2014; Lidelöw 2015). Det leder också till att fler boende som flyttar in 
stannar längre i bostaden och fastighetens värde kan öka (Schneider & Till 
2005). 
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För att få största möjliga effektiva planritning bör man studera 
organisationen för bostaden. Beroende på vilken orientering bostadsenheten 
ligger utefter, påverkar det hela planlösningen (Memken, Gdrber-Dyar & 
Crull 2015). 

En viktig aspekt vid utformning av en flexibel planlösning är exempelvis att 
kunna bilda ett extra rum eller utforma en flexiblare lösning med skiljevägg 
som skapar fler rum (Abrahamsson & Waltersson 2014; Lidelöw 2015). 
Med hjälp utav exempelvis skjutning, viktning, infällning eller rörliga 
väggar skapas en frihet för användarna att tolka sina egna behov och antal 
rum i hemmet (De Paris & Lopes 2018). Planlösningen kan därefter ändras 
väldigt snabbt, bli flexibel för de boende och kan anpassas till exempelvis 
olika familjekonstellationer. En fördel med planlösningen är om kök och 
badrum är fasta medan resterande lägenhetsyta är fri för utnyttjande av 
respektive boende (Abrahamsson & Waltersson 2014; Lidelöw 2015; 
Svensk Byggtjänst 2016). Många utav eftertraktade boenden som är flexibla 
har tydlig uppdelning. Uppdelningen skiljer mellan element som är fasta, 
exempelvis toaletten och köket, och de öppna för förändring och variation. 
Det kan vara resterande rum och har möjlighet för omvandling av rum för de 
boende, vilket gör det enklare för uppdatering av enskilda föremål 
(Schneider & Till 2005). Nylander & Forshed (2003) skriver att Från ett 
enda stort sammanhängande rum kan ytan delas upp i fyra mindre rum 
såsom kök, läsrum, arbetsrum, studio eller sovrum. 

2.4.4 Generalitet 

Det generella rummet ger en bred möjlighet för olika funktioner, 
möbleringar och erbjuder de boende frihet i sitt eget hem. Det ger en flexibel 
användbarhet i bostaden där rummets proportioner och storlek spelar en 
viktig roll. Genom ett generellt rum ökar det en bostads tillgänglighet, 
användbarhet och rymmer många olika behov. Det innebär en möjlighet att 
kunna förändra utformningen både privat och offentligt, i rumsstrukturer och 
arkitektoniska kvaliteter. Nylander & Forshed (2003) skriver att en 
förutsättning för att en bostad ska bli generell och flexibel är ett rum med 
många öppningar. Ett rum med en längd och bredd på minst 3,6 meter ökar 
förutsättningen för olika slags verksamheter och funktioner. En annan aspekt 
som gynnar generaliteten och flexibiliteten är om rums material, detaljer och 
form är likvärdiga. Det blir då istället de boendes egna val om rummets 
funktion, vilket därmed visar dem respekt och tillit. 

2.4.5 Ljus 

Nylander & Forshed (2003) beskriver dagsljuset med att Det är där 
bostadens möte med det infallande ljuset sker. Det är ljus som har solen som 
direkt ljuskälla (Svenska akademiens ordlista 2009). Dagsljuset har stor 
betydelse för hur bostadens arkitektur upplevs. I skandinaviska bostäder 
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utsätts hem för mörka långvariga vintrar, vilket gör ljuset till en avgörande 
roll för bostaden. Det är viktigt att ljuset bidrar med en god kvalitet vilket 
kan bland annat justeras genom utformning av fönster och fönsternischer. 
Ljuset ska inte vara allt för bländande samtidigt som det ska uppmärksamma 
betydelsefulla platser i bostaden. Genom att använda fönster med spröjs och 
grenverk minskas dagsljusets bländning. Det är också dagsljuset som avgör 
upplevelsen av en bostads axialitet, öppenhet och rörelse i hemmet. 
Omslutna rum kräver inte lika mycket dagsljusinsläpp som öppna rum gör 
(Bredberg & Karlström 2014; Nylander & Forshed 2003). Fönster placerade 
på södersidan av bostaden drar fördel av solens position. Genom detta 
skapar det mer passiv soluppvärmning under vinterhalvåret och naturlig 
belysning under dagen. Placering av fönster på östsidan av bostaden leder 
till intensiv morgonvärme och dagsljus när solen stiger upp i öster 
(Memken, Gdrber-Dyar & Crull 2015).  

2.4.5.1 Krav på ljus 

I Boverkets byggregler (2014) anges att byggnader ska utformas så att 
tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker 
och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är 
tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås. 
Det gäller även när ingen störande bländning eller störande reflexer 
förekommer i bostäder. 

2.4.5.2 Dagsljus 

Rum eller delar av rum där människor vistas mer än temporärt ska utformas 
så att ett bra direkt dagsljus är tillgängligt och tillgängligt. Vid beräkning av 
fönsterglasarean anger Boverket att en metod kan användas där 
schablonvärdet för rummets fönsterglasarea bör vara minst 10 % av 
golvarean (Boverket 2014). Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, 
fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt standarden. 

2.4.5.3 Solljus 

Enligt Boverket ska rum eller någon avskiljbar del av ett rum i bostäder där 
människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus (Boverket 
2014). 

2.4.6 Axialitet 

Nylander och Forshed (2003) beskriver detta som i bostaden är axialitet en 
linje som förbinder två intressanta punkter. En axel sträcker sig genom, 
involverar, två eller flera rum. Genom en axel kan genomblickar skapas i en 
bostad, vilket ger ett första intryck av förväntningar som skapas och en 
rörelse framåt, se Figur 2. Det är också viktigt för upplevelsen av en 
lägenhets organisation, mötet och förhållandet mellan det yttre och inre 
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rummet. En axialitet kan också fungera som förstärkning för att styra fokus 
mot vissa detaljer i hemmet (Nylander 1999; Nylander & Forshed 2003). 

 
Figur 2: Exempel på axialitet i en lägenhet. 

2.4.7 Rörelse 

Rörelsen i en bostad påverkar rumsupplevelsen och rummets arkitektur vid 
exempelvis axialiteten och ljusinsläppet. En variant av rörelse är rundgång, 
att kunna ta sig runt från rum till rum. Det förutsätter att rum har flera 
öppningar, vilket frambringar flexibilitet. Med en rundgång i en mindre 
lägenhet genom flera omslutande rum skapas en känsla av rymlighet och 
stor volym, se Figur 3. Med en fri rundgångsrörelse skapas det en kvalitet i 
bostaden (Nylander & Forshed 2003). 
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Figur 3: Exempel på rundgång i en lägenhet. 

Även rörelsen genom olika rum ger en rytm. Människan rör sig med olika 
hastigheter i ett litet omslutet rum i jämförelse med ett stort öppet rum. 
Genom en trång hall eller litet rum läser människan enkelt av rummet medan 
i ett stort vardagsrum behöver man stanna till för att analysera rummet 
(Nylander 1999; Nylander & Forshed 2003). 

Rundgång i en bostad ska vara så kort och direkt som möjligt. Målet för 
bostadsdesignen i ett hem borde vara effektiv och utnyttja en så liten golvyta 
som möjligt. Det blir mycket högre kostnader om en planlösning skulle 
involvera långa korridorer och rundgångar som är alldeles för omfattande 
(Memken, Gdrber-Dyar & Crull 2015).  

Zoner och cirkulation i en bostad kompletterar varandra. En planlösning 
med god indelning av zoner har ofta en god cirkulation och rundgång. 
Förutom att tänka på placering av hall måste även designen på cirkulationen 
inom rummen studeras. Öppningen till rum bör placeras så boende genom 
dessa rum kan röra sig längst en vägg. Placering av möbler är en faktor som 
kan styra gångvägen i en öppen planlösning. Det är också viktigt att tänka på 
placering av sovrumsskåp vid ingången till sovrummet, vilket minskar 
cirkulationsvägen (Memken, Gdrber-Dyar & Crull 2015). 

2.4.8 Rumsorganisation 

Enligt Nylander & Forshed (2003) innebär rumsorganisation den offentliga 
indelningen i bostaden och för respektive plantyper. Begreppet inkluderar 
även gestaltningen av mötet mellan en bostads invändiga privata rum och de 
yttre offentliga rummen i gata, gård och kvarter. De säger att det handlar om 
mötet med bostadens utformning vid entré och trapphus. Vid gestaltningen 
av det yttre rummet och gården handlar det även om revir och integritet. När 
de boende organiserar en ny plats och skapar revir bildas en del av dess 
identitet. Revir tillhör en del av bostadens arkitektur. Genom detta kan man 
skapa tydliga gränser mellan olika delar i det yttre rummet och markera sitt 
revir. 

Vid utformning av rumsorganisation är det också viktigt att tänka på 
trygghet och säkerhet. Det är två faktorer som leder till trivsel i hemmet. 
Enligt Nylander & Forshed (2003) är grunden för det trygga hemmet 
uppdelat i tre delar: Överblickbarhet, tydlig uppdelning i vad som är 
offentligt och privat rum. En till viktig del i bostadens kvalitet antyds vara 
gränsrum vid exempelvis balkong, där öppenhet och dagsljus skapar en 
kontakt mellan ute och inne. Det är en central aspekt för de boendes relation 
till platsen. En entré till bostadshus eller in till en lägenhet ska också kännas 
välkomnande och utstråla integritet, säkerhet och trygghet. Det är vid entrén 
som mötet mellan det offentliga och privata inträffar och entrén bör vara 
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representativ. Lika viktigt att kunna vara privat i sin bostad ska det också 
vara i intilliggande uteplats, vilket är ett stort värde för bostadens arkitektur. 

Flerbostadshus bör organiseras så att kök, tvättstuga och badrum ligger nära 
varandra och staplade ovanpå varandra i våningshöjd. Det leder till mindre 
rörledningar och transport av vatten vilket sedan kan minska 
energikostnaderna samt totala byggkostnaden (Memken, Gdrber-Dyar & 
Crull 2015). 

En modern bostad består till stor del av en öppen planlösning, trots det 
behöver en bostad ändå ha ett högt värde av integritet. Memken, Gdrber-
Dyar & Crull (2015) skriver att Dessutom behåller kulturella moral 
fortfarande behovet av privata utrymmen i hemmet för att utföra vissa 
aktiviteter och Det stora rumskonceptet där vardagsrum, familj och matsal 
kombineras i ett utrymme kan ha öppnat de allmänna utrymmena i hemmet, 
men den privata zonen är fortfarande ett önskvärt och viktigt designelement. 
De säger också att det privata rummet är mer utbrett i dagens hem i 
jämförelse med för tjugo år sedan. Majoriteten av alla nybyggnationer 
inkluderar ett privat bad för de boende. Den privata zonen måste vara 
avskild och inte synas direkt från det allmänna området. Det kan ofta 
innehålla en korridor som leder in till sovrummet eller det privata 
badrummet. Genom en hall dras ögonen automatiskt till slutet utav hallen, 
vilket gör det inte bra att placera ett privat rum i slutet där gästerna fäster 
blicken, utan istället placerar dörrarna in till privata rum på sidorna av 
hallarna. 

2.5 Zoner i hemmet 

Det finns olika grundläggande områden i hemmet, eller så kallade zoner. Det 
är privata, offentliga och arbetszoner (Figur 4). Privata zoner utgörs av rum 
som är omslutande och är till för privat verksamhet. Exempelvis kan detta 
vara sovrum och badrum. 
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Figur 4: Exempel på privata och offentliga zoner i en lägenhet. 

Den offentliga zonen i en bostad är till för icke-familjemedlemmar men 
också en mötesplats för hela familjen. Den offentliga zonen är exempelvis 
vardagsrummet, matsalen, köket, verandan och foajén. Om vardagsrummet 
används enbart för familjemedlemmar kan det dock anses vara en privat zon. 

Arbetszoner i hemmet är där arbetsaktiviteter utförs och som stödjer 
livsstilen för hushållet. Det inkluderar köket vid tillagning av mat och 
tvättområdet där de boendes kläder omhändertas. Arbetszoner kan också 
vara arbetsytor i garage, hemkontor beroende på hur det utnyttjas och andra 
utrymmen i hemmet. 

Memken, Gdrber-Dyar & Crull (2015) tycker att det finns tre grundläggande 
krav för att skapa en bra planlösning: 

• Alla tre zonerna privata, offentliga och arbetszoner borde presenteras 
i en planlösning. 

• Zoner bör inte delas upp. Om ett sovrum placeras på andra sidan av 
hemmet där privata zonen med resten av sovrummen befinner sig, 
kan det öka integriteten i det isolerade sovrummet men kan också 
förmedla ett förvirrande cirkulationsmönster. Memken, Gdrber-Dyar 
& Crull (2015) skriver att om ett rum identifieras som mer än en zon 
borde det placeras mellan de två zonerna som finns i hemmet. Ett 
sådant exempel kan vara ett hemkontor som används till arbete eller 
möte med en kund från allmänheten, vilket innebär att kontoret kan 
klassificeras som både arbete och offentlig zon. 

• De boende borde inte behöva passera genom mitten av en zon för att 
komma till en annan. De menar att ett rum måste anordnas så att man 
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inte förflyttar sig från en arbetszon till den privata zonen genom att 
passera mitten av den offentliga zonen (Memken, Gdrber-Dyar & 
Crull 2015). 

2.5.1 Entrévägen och tvättområdet 

Memken, Gdrber-Dyar & Crull (2015) nämner att i anslutning till entrén 
finns det en direkt inverkan och överblick på utrymmets inredning i en 
bostad. Ingången bör vara lättillgänglig för både de boende och gäster. Det 
bör finnas förvaringsmöjlighet för gästernas kläder vid ytterdörren. 

Tvättområdet i hemmet har förmodligen varit den delen i en bostad som 
förändrats mest sedan sekelskiftet. Idag hör tvättområdet till i hemmets 
arbetszon En lämplig plats för den är mellan kök och entrén. En trend har 
blivit att placera tvättstugan i närheten av sovrummet, där smutsiga och rena 
kläder enkelt kan transporteras tillbaka till sin plats. Bruset av 
tvättutrustningen är nackdelen för privata området. Det viktigaste för 
placeringen är att användaren upplever det bekvämt. Idag används 
tvättstugan till mer än bara tvätta, exempelvis strykning (Memken, Gdrber-
Dyar & Crull 2015). 

2.5.2 Möblering 

Funktionella och vackra rum bildas och inredning föreslås efter 
möbleringsstudier för fast och lös inredning (Rubenson 2014). Människor 
måste kunna röra sig utan att stöta emot möbler. I en möbleringsplan talas 
det om friytor, de utrymmen som krävs för att lätt kunna röra sig i ett rum. I 
svenska bostäder är garderober och köksinredning i allmänhet standard 
(Hedqvist et al. 2007). 

2.6 Svensk standard 

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen inom 
byggsektorn i Sverige. I Svensk standard anges att Den tekniska kommittén 
har genom införande av en ny kravnivå tydligare visa att måtten i SS 914221 
för normal nivå inte är tillräckliga i alla situationer för att skapa en helt 
tillgänglig miljö. (SIS 2006). 

Normalnivån motsvarar det samhällskravet som riksdagen beslutat om och 
som uttrycker i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med 
mera. För den som önskar beställa eller projektera bostäder med förbättrad 
tillgänglighet, finns lämpliga mått angivna under rubriken Höjd nivå 
(Utökad tillgänglighet) (SIS 2006). 
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2.6.1 Svensk standard, sänkt nivå 

Sänkt nivå anger mått som kan användas vid bostadsprojektering i övrigt för 
att ge en god funktion för personer med full rörelseförmåga. Det kan bland 
annat vara vid utformning av extra sovrum eller gästtoalett (SIS 2006). 

2.6.2 Svensk standard, normal nivå 

Normal nivå anger mått som behövs för tillgänglighet och användbarhet i 
rum vid bostäder där en manuell eller liten eldriven rullstol ska kunna 
användas. I toalettrum ska det, efter ändring, finnas plats för hjälpare (SIS 
2006). 

2.6.3 Svensk standard, höjd nivå 

Höjd nivå anger mått som förbättrar tillgängligheten för funktionshindrade. 
Byggmyndigheterna får dock inte kräva att måtten i höjd nivå ska uppfyllas i 
bostäder då normalnivå tillgodoser byggreglernas minimikrav. Personer som 
har behov av en eller två hjälpare eller som använder elektrisk rullstol för 
begränsad utomhusanvändning kan behöva större mått än de som anges i 
normalnivå (SIS 2006). 
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3 Objektsbeskrivning 
Inledningsvis i projektet användes befintliga bygghandlingar och 
situationsplan från Myresjöhus på flerbostadshusen samt radhusen i 
Vikaholm som underlag i arbetet. Studien har behandlat tre planlösningar till 
två flerbostadshus. För att stärka undersökningen studerades även radhusens 
planlösningar, då planlösningarnas utformning är lika i radhusen och 
flerbostadshusen. 

3.1 Området Vikaholm och företaget Myresjöhus 

Området Vikaholm ligger söder om stadsdelen Teleborg i Växjö och ska 
representera ett hållbart bostadsområde. Det byggs idag många nya bostäder 
i området och när allt kommer att vara färdigbyggt ska det finnas ungefär 
1100 bostäder, se Figur 5 nedan för flerbostadshusen av Myresjöhus och 
dess omgivning. Förutom bostäder finns det även ett entrétorg, en park, en 
förskola, lekplatsen Sagolandet samt ett äldreboende i området (Växjö 
kommun 2018). 

I närheten ligger centrala Växjö som man kan ta sig till genom god 
bussförbindelse, bil eller cykla på de säkra väl utbyggda cykellederna. Ett 
stenkast ifrån Vikaholm ligger Teleborg som har både livsmedelsbutiker, 
restauranger, vårdcentral, skolor och universitetet (Bergstrand 2018). 

Myresjöhus är en hustillverkare som erbjuder ett antal färdiga husmodeller 
samt skräddarsydda hus utifrån kundens önskemål. Myresjöhus ingår i 
koncernen OBOS Sverige AB, som ägs av Norges bostadsorganisation 
OBOS. Koncernen marknadsför, tillverkar och bygger monteringsfärdiga 
trähus. Myresjöhus huvudkontor är beläget i Myresjö, utanför Vetlanda i 
Småland (Myresjöhus 2018). 

  
a) b) 

Figur 5: Illustrationsbilder på flerbostadshusen, med medgivande från Myresjöhus/OBOS, där a) 
visar flerbostadshusens norrsida och b) visar flerbostadshusens södersida. 
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3.2 Flerbostadshuset 

I samma kvarter, Brf Vikaholms Allé 5, finns två nybyggda flerbostadshus 
på fyra våningar med sammanlagt 32 lägenheter totalt, se Figur 6 och Bilaga 
1. Flerbostadshusen är bostadsrätter och är fördelade på två huskroppar med 
16 lägenheter i vardera. Inflyttning för hus ett påbörjades våren 2018 och 
hus två planeras till augusti/september 2018. De byggs utifrån Myresjöhus 
egna bostadskoncept Start living som ska kunna ge chansen för en allt större 
målgrupp att komma in på bostadsmarknaden. Det är en standard som 
tilltalar många och erbjuder en lägre kostnad för bostaden (OBOS 2018b; 
Eklund3). Lägenheterna har storlekarna 67, 82 och 95 m2 som i studien 
kallas för lägenhet A, B och C. Dessa redovisas nedan i Tabell 1 och 
planlösningarna visas i Figur 7. 

 
Figur 6: Illustrationsbild på flerbostadshuset, med medgivande från Myresjöhus/OBOS. 

 

Tabell 1: Flerbostadshus Brf Vikaholms allé 5, i Vikaholm (OBOS 2018b). 

Lägenhetstyp Boa Hus 1 Hus 2 

Lgh A - 2 rok 67 m2 4 4 

Lgh B - 3 rok 82 m2 8 8 

Lgh C - 4 rok 95 m2 4 4 

                                                 
3 Stefan Eklund, produktchef, Myresjöhus AB, intervju, 16 april 2018. 
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Lgh A Lgh B Lgh C 

Figur 7: Lägenhet A, B och C i flerbostadshuset, med medgivande av Myresjöhus/OBOS. 

3.2.1 Rumsbeskrivning  

Flerbostadshuset har samma invändiga materialval i alla lägenheter. Golvet i 
entrén, vardagsrummet, köket och sovrummet är i ekparkett och väggarna är 
vitmålade (OBOS 2018a). Kök och vardagsrum/matplats visas i Figur 8, 
resterande bilder i lägenheten finns i Bilaga 9. Uteplats på markplan har en 
terrass samt en gräsyta medan resterande plan har en begränsad möblerbar 
uteplats vid loftgången. 

  

a) b) 

Figur 8: Bilder i lägenhet där a) visar foto på köket och b) visar foto på vardagsrummet/matplatsen. 

3.3 Radhusen i Vikaholm 

I kvarteret Vikaholm, Brf Vikaholms Allé 1, finns det även befintliga radhus 
från Myresjöhus, som är bostadsrätter (Figur 9). Byggnaderna stod klara år 
2014. Detta kvarter består av tre stycken huskroppar i två våningar med 
totalt 22 lägenheter. En av huskropparna har sex stycken bostäder i två plan 
och som inte tas med i studien. Två av huskropparna består av sammanlagt 
16 lägenheter med åtta lägenheter i vardera huskropp. De två byggnaderna 
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har en loftgång på andra våningen in till varje lägenhet (Alla BRF 2018). De 
lägenheterna har storlekarna 54, 68 och 83 m2 vilket visas i Tabell 2. 

 
Figur 9: Illustrationsbild på radhusen och området, med medgivande från Myresjöhus/OBOS. 

 

Tabell 2: Radhus Brf Vikaholms allé 1, i Vikaholm. 

Lägenhetstyp Boa Hus 2 Hus 3 

2 rok 54 m2 2 0 

2 rok 68 m2 4 4 

3 rok 83 m2 2 4 

3.3.1 Rumsbeskrivning 

De boende som flyttade in i radhusen år 2013 kunde göra ett tillval för 
invändiga interiörer innan byggnaden stod klar (Eklund4 2018). 
Planlösningarna har samma utformning som de i flerbostadshusen men 
varierar lite i storlekarna. Lägenheterna har även en varsin separat balkong 
eller terrass. Planlösningarna redovisas i Figur 11. 

 

                                                 
4 Stefan Eklund, produktchef, Myresjöhus AB, intervju, 16 april 2018. 
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Figur 11: Lägenheter i radhusen, med medgivande av Myresjöhus/OBOS. 
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4 Metod 
Som metod för denna studie användes kartläggning, som intervjuer och 
enkätundersökning, samt fallstudie. En sammansättning av teori och 
empirisk data tillsammans med undersökningar av önskemål från 
respondenter har gjorts för skapande av en förbättrad utformning på 
planlösning av de befintliga flerbostadshusen. Dessutom användes Svensk 
standard för att tillämpa ämnet tillgänglighetsanpassning och lagkrav för en 
bostad. Även krav och regler för ljus användes från Boverket. 

4.1 Intervjuer med arkitekter 

Kvalitativa metoder som intervjuer med arkitekter och andra aktörer bidrar 
med en utökad kunskap om förbättringar inom ämnet. Frågorna riktades mot 
arkitekterna för att få deras syn på utformning av de tre planlösningar som 
studerades (Bilaga 3). Det ställdes även generella frågor om förbättringar för 
flerbostadshus (Bilaga 2). 

4.2 Enkäter till allmänheten 

En kvantitativ metod användes också till denna studie. En 
enkätundersökning med slutna alternativ utformades för att undersöka vad 
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har för önskemål på planlösning i ett 
flerbostadshus. Enkätundersökningen som riktades till allmänheten gjordes 
för att visa vad boende värderar och prioriterar i en lägenhet. 

4.3 Fallstudie i Vikaholm 

Ett flerbostadshus studerades i bostadsområdet Vikaholm, Växjö. Vid 
undersökningen har kvalitativ och kvantitativ datainsamling genomförts, 
som enkätundersökning och intervjuer, samt platsbesök. 

4.3.1 Platsbesök i Vikaholm 

Ett platsbesök på Vikaholm gjordes för observation av området och av in- 
och utvändiga utformningen på flerbostadshusen. Det gjordes för att få se 
flerbostadshusen i verkligheten och för att kunna studera planlösningarna för 
lägenheterna. Besöket gjordes för att få bättre förståelse och få en tydligare 
bild av hur bostäderna såg ut i verkligheten, även för att får en bättre bild på 
omgivningen. 
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4.3.2 Enkäter till boende i Vikaholm 

Enkätundersökning utformades för de boende på Vikaholm som bor i radhus 
byggt av Myresjöhus, med likadan planlösning som flerbostadshuset (Bilaga 
6). När undersökningen i arbetet utfördes var flerbostadshusens alla 
lägenheter inte klara, därav var det enbart de boende i radhusen som deltog i 
enkätundersökningen. Det skapades för att kvalitativt utreda vad de 
nuvarande boende tycker om sitt hem och möjliga förbättringar. Urvalet ger 
en representativ data för undersökningen med synpunkter från deras egna 
erfarenheter och upplevelser som boende i bostaden. 

4.3.3 Intervjuer med boende och produktchef i Vikaholm 

Djupintervjuer utfördes med de boende i Vikaholmsområdet för insamling 
av synpunkter på förbättringar och önskemål kring framtida planlösning 
(Bilaga 6). Även en intervju med produktchef från Myresjöhus utfördes 
under platsbesöket vid flerbostadshusen i Vikaholm. De boende bor i radhus 
med likadan planlösning som de i flerbostadshusen från Myresjöhus. Urvalet 
gjordes i syfte till att deltagarna i intervjuerna skulle vara i blandade åldrar 
och olika antal personer i boendet vilket ökar reliabiliteten med 
representanter från olika målgrupper. 

4.4 Data 

Primärdata samlades in genom kvalitativ undersökning i form av intervjuer 
och kvantitativ undersökning som enkät samt telefonintervjuer. Målet med 
den insamlade datan är att kunna se ett mönster från undersökningarna som 
sedan går att dra slutsatser från. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Information om förbättringar till planlösningarna inhämtades genom enkäter 
och intervjuer. Enkätundersökning och intervjuer med de boende i radhusen 
i området gjordes för att de planlösningarna är likadana som i 
flerbostadshusen. Respondenterna skulle vara från en så bred målgrupp som 
möjligt, med olika önskemål om förbättringar, för att sedan kunna utveckla 
synpunkterna i arbetet och få ett bra resultat. Med en bred målgrupp ökar 
reliabiliteten. 

Teori och tidigare forskning användes tillsammans med djupintervjuer, 
telefonintervjuer samt enkätundersökning för att säkerställa en tillförlitlig 
information. Med hjälp utav teorin som grund har sedan önskemålen från de 
boende sammanställas till ett slutgiltigt resultat. Arkitekterna gav liknande 
synpunkter som de boende gav för planlösningarna vilket ökar studiens 
validitet och reliabilitet. 
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5 Genomförande 
En sammanställning av samtliga aktiviteter som genomfördes i arbetet 
redovisas nedan i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanställning av alla personer som deltog i studien. 

Aktivitet Antal personer som deltog Telefon Träff 

Intervjuer med arkiteker 3 2  1 

Enkäter till allmänheten 219 - - 

Platsbesök 1 - - 

Enkäter till boende 10 - - 

Intervjuer med boende 3 1 2 

Intervju med produktchef 1   1 
 

5.1 Intervjuer med arkitekter  

Genom sammanställning av teorin utformades frågor till intervjuerna, se 
Bilaga 2 och 3. Tre stycken arkitekter deltog varav två av dessa genom 
telefonintervju och den tredje i samband med ett personligt möte. Intervjun 
med inredningsarkitekten Per Reinholtz, Reinholtz & Ronnemark AB, 
genomfördes i samband med ett besök till företagskontoret. Med Ola 
Nylander som är professor på Chalmers Tekniska Högskola (CTH) 
genomfördes intervjun via telefon, vilket också gjordes med arkitekten 
Aleksandra Ohlson från Myresjöhus. Reinholtz och Nylander besvarade 
samma 12 både öppna och slutna frågeställningar. Aleksandra Ohlson 
svarade på 11 frågor gällande generella planlösningar och smarta lösningar 
vid utformning. Innan varje muntlig intervju mailades frågorna och bilder på 
planlösningarna ut till respektive person. Vid intervjuerna fördes 
anteckningar på vad som sades för att kunna sammanställa svaren på ett 
opartiskt sätt.  

5.2 Enkäter till allmänheten 

Under tre veckor fick allmänheten chansen att besvara en digital 
enkätundersökning som delades ut via internetsidan Facebook, genom ett 
kontaktnät som utgick från författarna, inom Sverige. Den baserades på 
sammanställd teori och synpunkter på förbättringar från arkitekter genom 
intervjuerna. Frågorna grundades på de tre planlösningar som studerades i 
arbetet, där frågor utformades efter förbättringar som kunde göras. 

I enkäten deltog 219 personer. Det var ett urval av blandade åldrar, 
sysselsättning och hur många som ska bo i bostaden. Urvalet bidrog till att 
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studien skulle kunna tillgodose olika målgrupper, få ett brett perspektiv på 
utformning samt få en större kvantitativ datainsamling. Enkäten bestod av 
färdiga svarsalternativ för att enkelt kunna sätta in respondenten i ämnet 
(Bilaga 5). Denna undersökning användes för att sedan sammanställas 
tillsammans med teorin, krav från Boverket och Svensk standard till ett 
slutligt förslag. 

5.3 Fallstudie i Vikaholm 

5.3.1 Platsbesök i Vikaholm 

Innan platsbesöket förbereddes ritningarna på planlösningarna för objekten. 
Det blev ett platsbesök vid ett av flerbostadshusen i Vikaholm för att studera 
några av lägenheterna och deras planlösningar. Under besöket granskades 
rummens mått i samband med Svensk standard och det togs anteckningar 
samt bilder invändigt i lägenheterna. 

5.3.2 Enkäter till boende i Vikaholm 

Genom ett platsbesök i området delades skriftliga enkäter ut i brevlådorna 
till de boende i radhusen i Vikaholm. Enkäterna samlades ihop efter två 
veckors svarstid (Bilaga 5). Det var 16 stycken enkäter som delades ut, 
varav 10 stycken svarade. Tillsammans med enkäten delades även ett 
informationsblad ut för bättre förståelse för undersökningen till de boende. 
Frågorna baserades på de boendes åsikter och synpunkter från den allmänna 
enkätundersökningen. Detta sammanställdes sedan och jämfördes med 
enkäterna från allmänheten och tidigare intervjuer för att se om det blev ett 
liknande mönster i undersökningarna. 

5.3.3 Intervjuer med boende och produktchef i Vikaholm 

Efter utdelning av enkäter till de boende i radhusen utfördes intervjuer med 
dem. Med hjälp utav en telefonlista till de boende från Jan Hansson, 
ordförande för Brf Vikaholms Allé 1, kunde detta genomföras. Genom en 
telefonintervju och två intervjuer fördes anteckningar som sedan 
sammanställdes, se Bilaga 6 som redovisar intervjumallarna. Intervjuerna 
bestod av nio öppna frågor med syftet för att få mer djupgående svar än från 
enkäterna. 

Under platsbesöket var företagshandledaren och produktchefen Stefan 
Eklund från Myresjöhus på plats och besvarade frågeställningar kring 
ämnesområdet (Bilaga 4). Frågorna avsåg bland annat val vid produktionen 
av Myresjöhus. Det var 17 breda och öppna frågeställningar som skulle ge 
bättre förståelse kring valet av utformningen för planlösningen. 
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Frågeställningarna baserades på synpunkter från tidigare intervjuer med 
arkitekter och teoretisk fakta om utformning för planlösningar. 

Det togs anteckningar på svaren för att sedan kunna sammanställa detta. 
Intervjun med Eklund gjordes för få bättre förståelse och företagets tanke 
bakom utformningen av planlösningarna. 
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6 Resultat av arbetets undersökningar 
Av samtliga respondenter från allmänheten som svarade på 
enkätundersökningen valde 43 % lägenhet B med tre rok (Figur 7). 
Resterande respondenter svarade att de hade velat bo i lägenhet A eller 
lägenhet C, se Figur 12. Av respondenterna ville 58 % betala en högre hyra 
och ha en högre standard i materialval invändigt (Figur 13). Det var 70 % av 
respondenterna som prioriterade bekvämlighet före skönhet och hållbarhet 
(Figur 14). Majoriteten av respondenterna, 81 %, saknade en balkong i 
bostaden och samtliga målgrupper tyckte att bättre förvaringsytor i hemmet 
hade minskat stressen, se Bilaga 7. 

 
Figur 12: Enkätsvar från allmänheten vilken lägenhet de hade velat bo i. 

 

 
Figur 13: Enkätsvar från allmänheten vad de prioriterar i en lägenhet. 

 

 

Figur 14: Enkätsvar från allmänheten vad de prioriterar högst i en lägenhet. 
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6.1 Önskemål från respondenter i allmänhet till lägenhet A med två rok 

Genom enkätundersökningen valde 64 respondenter att bosätta sig i lägenhet 
A med två rok. De flesta av respondenterna som valde lägenhet A var 30 år 
eller yngre, men även personer i blandade åldrar som ville bo ensamma. 
Dessa två målgrupper tyckte att en skiljevägg mellan kök och vardagsrum 
skulle monteras i lägenheten. Ytterligare önskemål och synpunkter var att 
det saknades balkong, större fönster och större klädkammare i den aktuella 
lägenheten. För att minska stressen i hemmet tyckte även många att det 
kunde ske en förbättring av förvaringsutrymmena i bostaden, se Figur 15.  

 
Figur 15: Önskemål till lgh A av allmänheten från enkäten. 

Det var 43 % av personerna som skulle kunna tänka sig att betala mer och få 
en högre standard. Majoriteten av dessa personer ville ha lägre standard och 
70 % tyckte bekvämlighet var viktigast (Bilaga 8). 

6.2 Önskemål från respondenter i allmänhet till lägenhet B med tre rok 

Det var 95 av 219 respondenter som valde lägenhet B. De flesta deltagare 
som valde denna lägenhet tyckte att det saknades balkong och en större 
klädkammare. Från undersökningen svarade 51 % av respondenterna att 
bättre förvaringsutrymmen i lägenheten hade minskat stressen i hemmet 
(Figur 16). Resultatet visar att 62 % av respondenterna, som var 51-60 år 
eller de som ville bo två personer i blandande åldrar, skulle kunna tänka sig 
att betala mer och få en högre standard. Dessa personer tyckte att det 
saknades en balkong i lägenheten. Åldrarna 71 år och äldre föredrog lägre 
hyra med lägre standard. Det viktigaste för dessa personer var 
bekvämligheten i lägenheten. Den målgruppen önskade även en eldstad. De 
personer som bodde två boende i samma bostad ville ha ett extra badrum 
samt en större klädkammare. 
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Figur 16: Önskemål till lgh B av allmänheten från enkäten. 

6.3 Önskemål från respondenter i allmänhet till lägenhet C med fyra rok 

Från enkätundersökningen var det 60 av 219 respondenter som ville bo i 
lägenhet C med fyra rok. De flesta som ville bo i lägenhet C var personer i 
31 till 50-års åldern och de som ville bo två personer i blandade åldrar. De 
tyckte att bekvämlighet var den viktigaste aspekten för en god bostad. 
Många tyckte att det saknades balkong och ett extra badrum. För att 
förbättra planlösningen och minska stressen i hemmet önska många av 
respondenterna bättre förvaringsutrymmen (Figur 17). Majoriteten utav dem 
skulle välja att betala en högre hyra för en bättre standard i sitt hem.  

 

 
Figur 17: Önskemål till lgh C av allmänheten från enkäten. 

6.4 Önskemål av förbättring till planlösning 

Genom en sammanfattning av resultaten visades att arkitekter och de boende 
tyckte att en balkong till en lägenhet borde prioriteras. Nylander och 
Reinholtz uttryckte att en mindre bra kvalitét i bostaden var insynen från 
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loftgången in till sovrummet till lägenheten. En boende som intervjuades 
tyckte att det var mycket insyn in till sovrummet från loftgången medan en 
boende upplevde att med hjälp utav spaljén utanför samma sovrum gav det 
bra insynsskydd. En boende från radhusen upplevde att det var för liten 
balkong för bland annat olika möblemang, vilket kunde göras större. 

Två av arkitekterna föreslog att rotera byggnaden 180 grader så att de 
nuvarande franska balkongdörrarna ligger i söderläge och loftgången i norr, 
för att balkong och stora glaspartier i söderläge för in bättre ljusinsläpp till 
lägenheterna. Reinholtz uttryckte att två mindre dörrslag till de franska 
balkongdörrarna hade påverkat möblerbarheten i vardagsrummet mindre än 
de nuvarande större dörrslagen på grund utav det smala utrymmet i 
vardagsrummet.  

Boende till radhusen ansåg att vardagsrummet kunde varit lite större för 
bättre möblerbarhet men att en fördel var den öppna planlösningen. 
Personen har dragit ut väggen mellan vardagsrummet och matplatsen en bit 
för att få plats med en tv, vilket också fler boende i området hade gjort. Den 
andra boende som bor själv tyckte att det hade blivit för omslutet om det 
fanns en vägg mellan köket och vardagsrummet. Dock fanns en liten 
väggdel vid balkongdörren som förstärker rumsindelningen. Nylander 
uttryckte att med den öppna planlösningen stör man lätt varandra om det 
visats fler personer där. Han tyckte även att det är smalt och svårmöblerat i 
vardagsrummet då det fattas en meter för bästa möjliga 
möbleringsmöjlighet. Reinholtz trodde den framtida planlösningen kommer 
vara öppen men att det finns möjlighet att stänga om sig. Boende måste 
kunna röra sig utan att stöta emot möbler i sitt hem (Hedqvist et al. 2007). 

Det fanns även efterfrågan på möjlighet för badkar vid intervjuerna från 
boende och från två av tre arkitekter. Nylander och Reinholtz uttryckte en 
nackdel var att badrummet var nära den smutsiga ytan vid entrén. 
Klädkammaren mellan sovrum ett och två kunde även ersättas till ett extra 
badrum, då fyra rok har för liten toalett. De boende tyckte också det 
behövdes ett extra badrum i lägenheten. 

Aleksandra Ohlson nämnde att axialitet är viktigt när man ska minska ytan i 
hemmet, vilket Nylander tyckte var en positiv aspekt i dessa lägenheter. Han 
tyckte även att garderoberna i sovrummet kunde flyttas bort då det stör 
rummets form. Inbyggd förvaring hade föredragits. En av de boende som 
bor själv tyckte förvaringen räckte till i bostaden medan en annan som bor 
två personer lade till förvaringsutrymmen i sitt hem. 

Nedan visas en summering av resultaten baserat på synpunkter från 
arkitekter och önskemål från de boende samt allmänheten som hade kunnat 
förbättra planlösningen: 

• Hela byggnaden: Rotera byggnaden så att entrén ligger i 
väderstrecket norr och balkongen i söderläge. 
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• Utöka lägenheterna med en balkong vid franska balkongdörrarna. 

• Mer förvaringsmöjlighet i lägenheterna, alternativt inbyggd förvaring 
eller klädkammare. 

• Bättre möblerbarhet i vardagsrummet. 

• Smartare lösning vid insynen till sovrummet som ligger mot 
loftgången. 

• Möjlighet för badkar i badrummet. 
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7 Analys av resultat 
Lidelöw (2015) tycker att det är brist på variation i bostaden och att det 
borde vara fokus på kunden vid byggande av bostäder. Enligt Nylander & 
Forshed (2003) borde boende få möjlighet till en privat uteplats för att känna 
revir och trygghet i hemmet. Resultaten från den allmänna 
enkätundersökningen visade att det var 81 % av alla respondenter som 
saknade balkong och enligt de intervjuade arkitekterna borde en balkong i 
bostaden prioriteras. 

En bostad borde vara generell och flexibel för att den ska passa till en bred 
målgrupp och vara hållbar samt ekonomisk i längden (Abrahamsson & 
Waltersson 2014; Lidelöw 2015). Nylander och Forshed (2003) anser att det 
behövs en rumsbredd på minst 3,6 meter för att flexibilitet ska uppnås. 
Nylander och Reinholtz samtyckte att vardagsrummet var smalt och svårt att 
möblera. Boende i intervjun upplevde att det var svårt med placering av 
TV:n. Men om modulerna, volymelementen, i bostaden ska göras bredare än 
tre meter behövs en följebil vid leverans (Myresjöhus 2018). Aleksandra 
Ohlson gav förslag till en avskiljande vägg vid vardagsrummet och matsalen 
med en bokhylla eller skjutvägg. Många av de eftertraktade bostäder som är 
flexibla har en tydlig uppdelning mellan rummen (Schneider & Till 2005). 
De menar att öppna rum i en bostad leder till enklare omvandling för den 
enskilda individens ändamål.  

Flexibel betyder anpassbar och föränderlig (Svenska akademiens ordlista 
2018) och Ikano har tagit fram en visningslägenhet som har rullbara väggar 
till förvaring som skapar en flexibilitet på en mindre yta (Ny teknik 2016). 
Med hjälp av exempelvis skjutbara eller rörliga väggar skaps en frihet hos de 
boende för egna tolkningar och användningsområden vid den berörda ytan 
(De Paris & Lopes 2018). Movehomes undersökning (2016) visade att 
föräldrar ville ha bättre förvaringsutrymmen och fler rum för en flexiblare 
planlösning i hemmet. Boende måste kunna röra sig utan att stöta emot 
möbleringen i sitt hem (Hedqvist et al. 2007). Reinholtz uttryckte att 
placeringen för sovrumsdörren i lägenheten med två rok inte var bra, då den 
påverkar möjligheten för möblering i vardagsrummet. Även ett flertal 
boende som deltog i enkätundersökningen tyckte möbleringen var svår vid 
väggar och hörn i hemmet. 

Enligt Vitruvius triangel (Figur 1) ska hållbarhet, skönhet och bekvämlighet 
vara lika stora delar (Nylander & Forshed 2003). Två av arkitekterna och 70 
% av alla respondenter från enkäten tyckte bekvämlighet var det viktigaste i 
en bostad.  

Positiva zoner är passageytan som leder från den offentliga ytan till den 
privata. Om sovrummen ligger bredvid varandra ökar integriteten. Om ett 
rum identifieras som mer än en zon borde rummet placeras mellan två zoner 
(Memken, Gdrber-Dyar & Crull 2015). Två av tre arkitekter som 
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intervjuades tyckte att passageytan i bostaden var positiv då det blir en privat 
yta innan sovrummen.  

Två av de tre arkitekterna som intervjuades ansåg att en förbättring hade 
varit att rotera byggnaden så balkongen ligger i söderläge. Beroende på 
vilken orientering bostadsenheten ligger utefter, påverkar det hela 
planlösningen (Memken, Gdrber-Dyar & Crull 2015). Dagsljuset är viktigt 
och ger en god kvalitet i bostaden. Det är dagsljuset som avgör upplevelsen 
av bostadens axialitet, öppenhet och rörelse i hemmet. Öppna rum kräver 
mer dagsljus än slutna rum (Bredberg & Karlström 2014; Nylander & 
Forshed 2003). En fördel är att placera fönster på södersidan då det drar 
fördel av solens position. Genom att placera fönster i söderläge skapas 
passiv soluppvärmning under Sveriges långa vinterhalvår (Memken, Gdrber-
Dyar & Crull 2015). 

I Boverket (201) anges att rummets fönsterglasarea bör vara minst 10 % av 
golvarean. Utöver Boverkets krav var det 26 % av respondenterna som ville 
ha större eller fler fönster. 

Det var 58 % av respondenterna från enkäten som kunde acceptera en högre 
hyra om detta samtidigt innebar en högre standard i materialval i sitt hem. 
Det är en betydelsefull upplevelse om boende möts av material med hög 
kvalitet. Genom material som upplevs äkta skapas en känsla av omsorg i 
hemmet. Det är viktigt för självkänslan och det kan även i längden minska 
drift- och underhållskostnaderna i bostaden (Nylander & Forshed 2003). 
Alla tre arkitekter som intervjuades var eniga om att skönhet har en 
betydelsefull roll i bostaden. 
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8 Förslag 
Tre förslag på lägenheter till flerbostadshuset i Vikaholm har utformats och 
utvecklats, se Figur 18-20. Planlösningarna är strategiskt utformade med en 
större modul i mitten av lägenheten som skapar ett bredare vardagsrum och 
hall. Det är baserat på önskemål från de boende, synpunkter från 
arkitekterna men även arbetets teori.  

 

Figur 18: En förbättrad planlösning med två rok, balkong i söderläge. 

 

Figur 19: En förbättrad lägenhet med tre rok, balkong i söderläge. 
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Figur 20: En förbättrad planlösning med fyra rok, balkong i söderläge. 

 

Planlösningarna har utgått ifrån Svensk standard vid normal nivå då en 
rullstol kan användas. Axialiteten i lägenheterna har studerats och visats 
redan vara goda. Det finns bra siktlinjer genom rummen vilket ger en god 
kvalitet till lägenheterna, se Bilaga 10. Det fanns önskemål om mer 
förvaringsmöjligheter i bostaden, vilket har lagts till i sovrummen med en 
inbyggd walk-in-closet av en flyttbar del (Figur 21 och Bilaga 11). Med 
hjälp utav förvaringen som kan tryckas ihop när den inte används och ge 
utrymme för andra ändamål skapar det ett yteffektivt sovrum. 
Klädkammaren i hallen har också gjorts större för förvaringsmöjligheter. Till 
lägenheterna finns nu en rymlig balkong som det var en stor efterfråga på 
från både boende, arkitekterna och allmänheten. Det finns även nu möjlighet 
för placering av badkar i hemmet, som också var ett önskemål från 
respondenter i enkätundersökningen (Figur 22b). Genom en undersökning 
på möblerbarheten i boendet lades en liten väggdel till mellan 
vardagsrummet och köket för placering av TV:n (Figur 22a). Fönsterna har 
även utökats för mer ljusinsläpp från södersidan. 
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a) b) 

Figur 21: Illustrationsbilder på sovrum med klädkammare där a) visar klädkammaren indragen och 
b) visar klädkammaren utdragen. 

  
a) b) 

Figur 22: Illustrationsbilder på lägenhet där a) visar bild på vardagsrummet och b) visar toaletten 
med badkar. 
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9 Diskussion  
En planlösnings utformning ska vara flexibel, generell och samspela med 
analyser av faktorer för bostadens bekväma planlösning. Det kan även 
knytas samman med bekvämlighet, hållbarhet och skönhet. Genom att 
studera aktuella problem kring en bostads utformning och planlösning har 
nya lösningar varit studiens mål. 

Metoden har varit att analysera trivseln i boendet beroende på planlösning 
och inomhusmiljö utefter de boendes önskemål, intervjuer med arkitekter 
och sammanställning av teorin. Genom att följa krav som Svensk standard 
och Boverkets byggregler har det utformats planlösningar som är aktuella 
och anpassade efter olika målgrupper. 

9.1 Metoddiskussion 

I undersökningen bland de boende blev det ett bortfall, då alla boende inte 
deltog i undersökningen. Hade fler respondenter deltagit från den äldre 
målgruppen i den allmänna enkätundersökningen hade fler åsikter använts 
som underlag och resultatet hade ökat validiteten och reliabiliteten. Från 
enkäten var det 68 % som var i åldrarna 21-30 medan det enbart var 4 % av 
åldrarna 61 år och äldre som svarade. Dock användes flera olika metoder i 
studien som stärker validiteten och reliabiliteten samt synpunkter från 
arkitekter som gav en förbättring till planlösningen. Den allmänna 
enkätundersökningen visade vad ett större antal personer värderar i en 
bostad. I intervjuerna med arkitekter ställdes öppna frågor där de fick 
möjlighet att svara fritt på frågeställningarna medan i enkäterna var frågorna 
riktade och där fanns färdiga svarsalternativ. Det senare skulle göra det 
lättare för respondenterna att svara och ge tydliga förslag på förbättringar. 

Enkätundersökningen och intervjuerna med de boende var till stor nytta i 
studien, då de har levt i dessa planlösningar under flera år och har fått en 
uppfattning om vad de tycker om sitt hem. Frågorna i enkäten kunde ha 
utformats annorlunda då några utav dem, till exempel utnyttjandet av en 
takterrass, inte varit till någon nytta för studiens resultat. 

Enligt Movehome (2016) har TV:n valts bort många gånger framför 
surfplattan idag i många hem. Det stämmer överens med de befintliga 
planritningarna som studerades. Dock fanns det stor efterfrågan på placering 
av TV:n i svaren från enkätundersökningen. Även om tekniken utvecklas 
och TV:n successivt prioriteras bort finns fortfarande önskemål från boende 
om möjligheten att kunna placera och använda TV:n i sin bostad. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar en utformning av planlösning med förbättringar och 
förväntningar från undersökningen, synpunkter från arkitekter och teori. Om 
det inte hade varit ett flerbostadshus uppbyggt i moduler hade planlösningen 
utformats annorlunda och inte varit lika begränsad till sin yta samt form. 
Resultatet visar olika målgruppers önskemål vilket har betydelse för hur man 
bör utforma en planlösning i framtiden.  

Flerbostadshuset är bostadsrätter, vilket också påverkar exempelvis 
bostadens invändiga materialval i jämförelse med om det hade varit 
hyreslägenheter. Resultatet är rimligt då exempelvis en större andel 
studenter kan tänka sig bo i en yteffektiv bostad som är på en mindre yta 
medan personer med högre inkomst generellt föredrar och har ekonomin att 
bo större. Det borde utförts fler intervjuer med de boende i radhusen som 
hade kunnat stärka resultatet och givit mer förbättringar till bostaden. 
Resultatet som tagits fram är väl utformade för respektive målgrupp och kan 
inspireras samt användas till framtida byggnationer.  

Enkätundersökningarna visade att de som valde lägenheten med två och tre 
rok generellt saknade ungefär samma saker: balkong, bättre 
förvaringsmöjlighet och större fönster till enbart lägenheten med två rok. 
Till lägenhet med två rok valde de flesta att betala en lägre hyra och få en 
lägre standard men till tre och fyra rok önskades istället högre hyra och att få 
en högre standard. I lägenhet med fyra rok ville de flesta ha balkong, extra 
toalett och bättre förvaringsmöjlighet. 

Arbetet hade också kunnat begränsas till enbart en målgrupp vilket hade 
blivit ännu en fördjupning på studien. Exempelvis hade en avgränsning varit 
att enbart fokusera på olika familjekonstellationer där föräldrar har sina barn 
varannan vecka. Drömlägenheten som presenterades på Bomässan i 
Linköping för Vallastaden 2017 var utformat för just detta, där skiljeväggar 
enkelt kunde omvandla en lägenhet från ett rok till en lägenhet med fem rok 
(Svensk Byggtjänst 2016). 

Syftet med studien var att utveckla den befintliga planlösningen och det har 
studien åstadkommit. Generellt var planlösningen bra med tanke på 
Myresjöhus ändamål för valet av material och utformning.  

Att utnyttja taket som takterrass ville 100 % av respondenter som var 20 år 
eller yngre samt 94 % personer mellan åldrarna 31-40. Lite mer än 83 % av 
alla respondenter i enkäten hade velat ha en takterrass. Om det hade varit 
svårt att lägga till en balkong eller liknande uteplats hade man kunnat spara 
utrymmen och utnyttja taket för detta. Om bostaden var placerad mitt i 
centrala staden och den var väldigt begränsad till sin yta är det ett alternativ. 
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9.3 Diskussion om studiens förslag 

Förslaget har landat i tre olika planlösningar som passar olika målgrupper 
beroende på vilken lägenhet de önskade att bosätta sig i. Tidigare nämndes 
att fokus har varit på att planlösningarna ska kunna användas av en bred 
målgrupp och bidra med en hög generalitet. Resultatet hade kunnat öka sitt 
värde om bland annat lägenheterna utformades med flyttbara vägguttag som 
fanns i visningslägenheten av Ikano Bostad (Ny teknik 2016), då det ger 
boende ännu en egen valmöjlighet vid placering av elektronik i hemmet. 
Även Movehome (2016) nämner att tekniken kan skapa flexibilitet i 
bostaden. Genom deras koncepthus kan exempelvis vardagsrummet 
tillsammans med tekniken yteffektivisera bostaden för en bred målgrupp. 
Förslaget täcker stora delar av boendes önskemål och arkitekternas 
synpunkter kring en bostads grundförutsättningar. Förslaget hade dock 
kunnat inrikta sig ännu mer på hur respektive målgrupp, exempelvis 
studenter, barnfamiljer och pensionärer, vill bo. Det hade kunnat leda till ett 
ännu mer utvecklat och förbättrat förslag samt fördjupning inom ämnet. 

För att spara på utrymme i lägenheterna hade man också kunnat utnyttja 
förvaring i golvet inne i respektive lägenhet, som Omniplans hus i 
Vallastaden gjorde (Ny teknik 2017). Det hade gjort lägenheterna ännu mer 
yteffektiva och hade kunnat bidra med en mindre bland annat driftkostnad. 
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10 Slutsatser 
Generellt värdesätter olika målgrupper ungefär samma interiöra kvalitéer i 
sitt hem, men det finns några aspekter som skiljer dem åt. Arkitekterna 
tyckte att en balkong till lägenheterna borde prioriteras. Två av arkitekterna 
ville ha möjlighet för badkar, förbättra möblerbarheten i vardagsrummet 
samt införskaffa inbyggda förvaringsmöjligheter. 

Det visade sig att det kunde göras några förbättringar på planlösningarna, 
även om det inte innebar stora förändringar. Möblerbarheten i lägenheterna 
har förbättrats och största delarna av boendes önskemål har uppfyllts av 
flerbostadshusens moduler. Det har upplevts att rummens storlek och 
utformning har påverkats av volymelementsystemet, vilket förslaget har 
tagit hänsyn till. Ur transportsynpunkt ligger gränsen på tre meter för 
modulerna. Den mittersta modulen har en bredd på 3,6 meter vilket kräver 
en följebil för transport.  

Målet har genom arbetets gång varit att studera om det går att yteffektivisera 
planlösningen men med syfte att ta hänsyn till önskemål från de boende och 
sätta yteffektiviseringen i fokus. Resultatet har blivit en utformning som 
utökat delar av bostaden men som uppfyller boendes önskemål. Det har 
tillgodosett önskemål vid förbättring av förvaringsmöjligheten och förbättrat 
möblerbarheten i vardagsrummet. 

Förutsättningarna för denna byggnad är goda däremot finns en möjlighet att 
i framtiden förbättra detaljlösning för att vidare utveckla önskemål från de 
boende och arkitekter. En välutvecklad byggnad med volymsystem 
tillsammans med ett professionellt hanterande med allt mer fokus på 
kvalitetsaspekterna ger en kombination av bra och enklare bostäder. 
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BILAGA 1: Planritning till flerbostadshuset 
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BILAGA 2: Intervjumall med arkitekter 

1. Vad tycker du om de tre olika planlösningarna (2 rok, 3 rok & 4 rok) 
generellt? För- och nackdelar med dessa? Vad tycker du mer 
specifikt och ingående om planen? (t.ex. material, detaljer, 
generalitet, flexibilitet, rörelse, axialitet, rumsplacering osv) 

2. Hur upplever du ljusinsläppet, de omslutande rummen och den 
öppna planlösningen? 

3. Vad tror du de boende hade valt: Högre hyra men högre standard 
eller lägre hyra men lägre standard? 

4. Vad tror du prioriteras högst: skönhet, hållbarhet eller bekvämlighet? 

5. Upplever du att det saknas någonting i lägenhet? T.ex. balkong, 
eldstad, större fönster, extra rum, en skiljevägg mellan kök och 
vardagsrum, mer förvaringsmöjligheter osv. 

6. Upplever du att det är någon utav rummet som hade kunnat tagits 
bort? T.ex. extra rum, klädkammare, passageytan mellan sovrum 1 
och 2 (3 rok & 4 rok) osv. 

7. Hade du föredragit att utnyttja taket till en gemensam takterrass för 
de boende? Finns det någon nackdel med takterrass? 

8. Upplever du att det finns faktorer som hade kunnat minska stressen 
för de boende? T.ex. bättre förvaringsmöjligheter, avkopplingsyta, 
öppen planlösning, fler rumsavskiljande väggar, mer tekniska prylar 
osv 

9. Hur upplever du att möbleringen är i bostaden? T.ex. vägg att placera 
TV:n på, fönster vid sängen osv. Tycker du det ska finnas möjlighet 
för badkar? 

10. Är det något utöver detta som du kommer på eller som vi har missat? 

11. Hur tror du framtidens planlösning kommer att ser ut? (med dessa 
planlösningar och tekniken i åtanke) Finns det något som kommer 
tas bort eller läggas till? 
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BILAGA 3: Intervjumall med arkitekt på Myresjöhus 

1. Vad är din arbetsroll idag? 

2. Hur tror du framtida planlösning för flerbostadshus kommer se ut 
och utvecklas till? (t.ex. rumsindelning, rumsfunktioner, omslutenhet 
och öppenhet & materialval) Finns det någonting i dagens lägenheter 
som du tror kommer ändras med tiden? 

3. Vad tror du de boende hade valt: högre hyra men högre standard eller 
lägre hyra men lägre standard? 

4. Vad tror du de boende alt. beställare prioriteras högst i en bostad: 
skönhet, hållbarhet eller bekvämlighet? 

5. Upplever du att bl.a. generalitet, axialitet och rörelse är viktigt i en 
lägenhet? 

6. Tror du många beställare prioriterar att ha höjd nivå, enligt Svensk 
standard, i alla lägenheter för rullstolsbundna? 

7. Tror du man kan se ett mönster bland olika målgruppers 
förväntningar på planlösning? Upplever du att det finns olika 
önskemål vid utformning av en lägenhet för respektive målgrupp? 
(vid t.ex. rumsindelningen för ungdomar, vuxna & pensionärer) 

8. Hur viktigt tycker du att som boende kunna ha möjlighet att 
installera ett badkar i sitt hem? Tycker du det är viktigt med en 
balkong eller uteplats till ett flerbostadshus? 

9. Upplever du att det finns faktorer som hade kunnat minska stressen 
för boende i flerbostadshus? (t.ex. bättre förvaringsmöjligheter, 
avkopplingsyta, öppen planlösning, fler rumsavskiljande väggar, mer 
tekniska prylar osv) 

10. Är det en stor skillnad på utformningen på planlösningen för en 
hyreslägenhet och en bostadsrätt? 

11. Vi ska skriva om förbättringar på planlösning för ett flerbostadshus. 
Utefter dina erfarenheter som arkitekt finns det något specifikt eller 
vanliga fel som du tycker vi ska studera kring detta? Finns det några 
intressanta aspekter som du tycker vi ska undersöka? 
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BILAGA 4: Intervjumall med produktchef på Myresjöhus 

1. Är det hyreslägenheter eller bostadsrätter? 

2. Hur tänkte ni med placeringen av rummen i lägenheterna? T.ex. 
sovrummen mot loftgången när det gäller insyn. Har dessa fönster 
insynsskydd? 

3. Hur kommer det sig att ni valde franska balkongdörrar och inte 
vanlig balkong? 

4. Vilken slags tillgänglighet har lägenheterna? Hög, normal eller sänkt 
nivå? Vad är tanken bakom detta? Har ni tänkt på rullstolsbundna 
personer vid utformning? 

5. Vilka väggar är bärande i bostaden? Hur är modulerna uppbyggda? 

6. Vad är tanken med loftgången? Varför valdes den? Hur ser 
köldbryggorna ut där in till lägenheterna? 

7. Alla toaletter har samma storlek även om lägenheterna är olika stora. 
Är det någon tanke bakom detta? 

8. Vad har flerbostadshuset för orientering? Norrpilen? Hur har ni 
byggt flerbostadshuset med tanke på väderstreck? 

9. Många utav sängarna är placerade vid fönster (vilket lätt kan bli 
kallras). Hur går tankarna kring detta? 

10. Alla fönster öppnas inåt, är det någon tanke bakom detta? 

11. När detta flerbostadshus ritades upp, använde ni samma modell eller 
moduler som tidigare? Anpassade bostaden utefter området/platsen? 

12. Vad baserar ni er planlösning och utformning på? (med tanke på 
hållbarhet, tillgänglighet osv) 

13. Det finns inte möjlighet för att installera ett badkar, hur kommer det 
sig? 

14. Hur tror ni att den framtida planlösningen ser ut? 

15. Hur tänker ni med möblerbarheten i bostaden? Har ni gjort några 
analyser eller studier på detta? 

16. Vad är tanken med det platta taket? Har ni tänkt tanken på att göra en 
takterrass där innan? 
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17. Finns det någonting med planlösningen ni vill att vi ska studera? 
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BILAGA 5: Allmän enkätundersökning 

Vi är två studenter som går tredje året på programmet byggnadsutformning. 
Vi gör denna anonyma enkätundersökningen till vårt examensarbete på 
Linnéuniversitetet för våren 2018. Undersökningen är till för att se om det 
finns någon förbättring i ett flerbostadshus. Samhället förändras, tekniken 
utvecklas och det gör även vi människor. Det är inte samma förutsättningar 
på bostäder idag som det var för 20 år sedan. Vi ska sammanställa och 
studera era åsikter och önskemål för hur ni vill bo i framtiden. Med hjälp 
utav vetenskapliga referenser och fakta ska det utformas en ny planlösning 
för respektive målgrupp. 

Har ni några funderingar eller frågor kontakta Rebecca Calderon: 
rc222ck@student.lnu.se eller Elin Nilsson: en222qs@student.lnu.se 

Ålder: 

⃞ 20 eller yngre 

⃞ 21-30  

⃞ 31-40 

⃞ 41-50 

⃞ 51-60 

⃞ 61-70 

⃞ 71 eller äldre 

Kön: 

⃞ Tjej 

⃞ Kille 

⃞ Annat 

Sysselsättning: 

Vilka är tänkt ska bo i lägenheten? Skriv in antal personer och relation till 
dem: (Tex. 3 st. Jag, min mamma och lillebror) 

1. Vilken utav dessa lägenheter hade du velat bo i? Kryssa in svar. 
(Alla lägenheter har ett separat förråd och franska balkongdörrar.) 

mailto:rc222ck@student.nu.se
mailto:en222qs@student.lnu.se
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A) 

 
 

B) 
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C) 

 
 

(Använd den lägenhet du valt ovan för resterande frågor nedan.) 

 

2. Vad hade du valt? 

⃞ Högre hyra men högre standard (materialval) invändigt 

⃞ Lägre hyra men lägre standard (materialval) invändigt 

 

3. Vilket alternativ prioriterar du högst inne i din bostad? 

⃞ Skönhet (t.ex. fina och estetiskt tilltalande materialval) 

⃞ Hållbarhet (t.ex. materialval som håller i längden 

⃞ Bekvämlighet (t.ex. praktiskt och bra placering av rum) 
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4. Vad saknas i lägenheten? Du kan markera fler svar. 

⃞ Balkong  

⃞ En eldstad 

⃞ Extra badrum 

⃞ Större klädkammare eller förvaringsmöjligheter 

⃞ Större fönster 

⃞ En skiljevägg mellan kök och vardagsrum 

⃞ Extra sovrum 

⃞ Ett gamingrum (datorrum) 

⃞ Extra kontor 

⃞ Inget alls 

⃞ Övrigt: 

 

5. Vilka rum hade du kunnat leva utan? Du kan markera flera svar. 

⃞ Klädkammare 1 

⃞ Klädkammare 2 

⃞ Hallen 

⃞ Ett av sovrummen 

⃞ Passagerummet mellan sovrum 1 och 2 

⃞ Minska köket och arbetsytan 

⃞ Minska vardagsrummet 

⃞ Inget alls 

⃞ Övrigt: 
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6. Hade du använt och utnyttjat taket om det hade en gemensam 
takterrass? 

⃞ Ja 

⃞ Nej 

 

7. Hade du kunnat tänka dig att ha duschen i ett separat rum för mindre 
trängsel i badrummet? 

⃞ Ja, det hade underlättat 

⃞ Nej, jag upplever inte att det behövs 

 

8. Vad upplever du hade kunnat minska din stress i hemmet? Du kan 
markera flera svar.  

⃞ Bättre förvaringsmöjligheter 

⃞ En lugn plats (avkopplingsyta) 

⃞ Mer tekniska prylar 

⃞ Öppen planlösning 

⃞ Fler rumsavskiljande väggar (sluten planlösning) 

⃞ Inget alls 
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BILAGA 6: Intervjumall med boende 

Ålder: 

Kön: 

Sysselsättning: 

Hur många och vilka bor du med idag: 

1. Hur upplever du ljusinsläppet i din bostad? Större fönster? Vad 
tycker du om de omslutande rummen och den öppna planlösningen? 

2. Hade du valt ännu finare materialval i din bostad och betala en högre 
hyra eller är du nöjd som den är? 

3. Upplever du att det saknas någonting i din lägenhet? T.ex. eldstad, 
extra rum, en skiljevägg mellan kök och vardagsrum, mer 
förvaringsmöjligheter osv. 

4. Använder du balkongen eller hade den kunnat tagits bort? Ligger din 
balkong i söderläge? 

5. Upplever du att det är någon utav rummet som hade kunnat tagits 
bort? T.ex. extra rum, klädkammare, passageytan mellan sovrum 1 
och 2 (3 rok) osv. 

6. Upplever du att det finns faktorer som hade kunnat minska stressen? 
T.ex. bättre förvaringsmöjligheter, avkopplingsyta, öppen 
planlösning, fler rumsavskiljande väggar, mer tekniska prylar osv. 

7. Hur upplever du att möbleringen är i bostaden? T.ex. vägg att placera 
TV:n på, fönster vid sängen osv. Tycker du det ska finnas möjlighet 
för badkar? 

8. Stör det dig att sovrummen är placerade mot loftgången där folk går 
förbi? 

9. Är det något utöver detta som du kommer på eller som vi har missat? 
 



Bilaga 7: sid1: (5) 
Calderon & Nilsson 

BILAGA 7: Svar från allmän enkätundersökning 
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BILAGA 8: Sammanställning av allmän enkätundersökning 
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BILAGA 9: Bilder från platsbesök 

 
 

  

Foto från entrén genom hallen mot 
vardagsrummet. 

Foto på vardagsrum och matplats. 

 

 

 

  

Foto på vardagsrummet och entrén. 

. 

Foto från vardagsrummet mot entrén. 
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Foto från sovrum till sovrum. 

 

 

Foto på köksbänken i köket. 

 

  

Foto på hallen. 

 

Foto på toaletten och duschen. 
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BILAGA 10: Axialitet i generella planlösningen 
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BILAGA 11: Förvaring i sovrum 
 

  
Illustrationsbild på sovrum med förvaring 

indragen. 

 

Illustrationsbild på sovrum med förvaring 
utdragen. 
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