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Sammanfattning 

Älmhults kommun är mest känt för att vara födelseplats till IKEA. Företaget är den 

dominerande aktören i samhället och är väl etablerade. Men ändå ökar inte Älmhults 

invånareantal som det borde när man har en sådan aktör i kommunen.  

Majoriteten av dem som jobbar på IKEA i Älmhult idag pendlar in till jobbet. IKEA 

vill därför skapa en ”Life @ Home”-bomässa i Älmhult för att locka de som pendlar 

dit att flytta till och stanna kvar i Älmhult, men även för att få resten av världen 

intresserade av ”IKEAs hem”.  

IKEAs mål är att deras produkter ska vara för ”de många människorna”. För att 

bygga hus som passar ihop med detta måste det vara till kostnader som folk har råd 

med. 

Syftet med den här rapporten är att ta fram ett förslag på en yteffektiv lägenhet som 

kan sättas ihop till ett flerbostadshus som tar upp mindre plats på marken och därför 

kostar mindre per kvadratmeter. Med hjälp av detta hus kommer en jämförelse av 

kostnader för olika invändiga ytmaterial att utföras. Detta kommer användas för att se 

hur stor skillnad det blir på slutsumman om man till exempel väljer ”finare” 

ytmaterial, som parkett och klinker, istället för plastmatta. 

Arbetet har resulterat i ett mindre flerbostadshus med fyra yteffektiva 

tvårumslägenheter på cirka 53 kvadratmeter var. Materialjämförelsen som gjordes på 

ytmaterialen i detta hus visade att skillnaden mellan att bara använda de ”fina” 

materialen och att använda sig de billigare var fyra procent av den totala kostnaden. 
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Summary 

Älmhult municipality is primarily famous for being the birthplace of IKEA. The 

company is the dominating pillar of the community and well established. Yet the 

number of inhabitans in Älmhult does not increase as it should when you have such a 

major business in the county. 

The majority of the people working at IKEA in Älmhult is commuting to work. It is 

because of this that IKEA want’s to create a “Life @ Home”-home expo in Älmhult, 

to attract the workers commuting to move to, and stay in Älmhult. They also want to 

get the rest of the world interested in the “home of IKEA”. 

IKEA’s goal with their products is that they are to be created for “the many people”. 

To construct houses that match this motto, you have to build them to a cost that most 

can afford. 

The aim with this thesis is to produce a design of a space efficient apartment which 

can be assembled into a smaller apartment building. These apartments will take up 

less space on the ground and therefore cost less per square meter. With the house as a 

base a comparison in costs of internal surface materials will be performed. This will 

be used to see how big the difference will be in the final cost if a “finer” surface 

material like parquet or ceramic tiles is chosen instead of plastic carpet. 

The report has resulted in a smaller appartment building with four, space efficient, 

bedroom apartments of approximately 53 square meters each. The material 

comparison, which was made on the surface materials of this house, showed that the 

difference between only using “finer” materials and using the cheaper is four percent 

of the total cost.
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Abstract 

IKEAs mål är att deras produkter ska vara för ”de många människorna”. För att 

bygga hus som passar ihop med detta måste det vara till kostnader som folk har råd 

med. 

Syftet med den här rapporten är att ta fram ett förslag på en yteffektiv lägenhet som 

kan sättas ihop till ett mindre flerbostadshus. Yteffektiva lägenheter gör att huset tar 

upp mindre plats på marken och därför kostar mindre per kvadratmeter. Med hjälp av 

detta hus kommer en jämförelse av kostnader för olika invändiga ytmaterial att 

utföras. Detta kommer användas för att se hur stor skillnad det blir på slutsumman 

om man till exempel väljer ”finare” ytmaterial, som parkett och klinker, istället för 

plastmatta. 

Nyckelord: IKEA, Yteffektiv, Materialkostnad, Revit, Boverket, Invändiga 

ytmaterial, Älmhultsbostäder, Boklok, Myresjöhus, Life @ Home. 
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Förord 

Rapporten är ett examensarbete på 15 poäng, och det avslutande momentet i den 

treåriga högskoleingenjörsutbildningen med inriktning byggteknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Idén till arbetet kommer från en vision som IKEA har om en ”Life @ Home”-

bomässa i Älmhult. Bomässan ska attrahera folk att flytta till och bo i Älmhult. 

Tanken var att den typen av flerbostadshus vi skapat kan vara en del i mässan och 

attrahera folk till Älmhult. 

Författarna vill rikta ett stort tack till Jan Gustafsson projektledare, IKEA, Bengt 

Magnusson professor, Linnéuniversitetet, Leif Isacsson CAD-utvecklare och 

specialprojektör, Myresjöhus, Ann-Louice Olofsson affärsutvecklare, Boklok, 

Kristoffer Norin byggansvarig, Älmhultsbostäder, Mats Elgström VD och arkitekt, 

LBE arkitekt. Ett ytterligare tack riktas åt personalen på LBE arkitekts kontor för det 

stöd och hjälp vi fått under arbetets gång. 
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Definitionslista 

 

Begrepp   

Brandcell Del av byggnad inom vilken en brand under 

föreskriven tid kan utvecklas utan att sprida sig 

till andra delar av byggnaden.  

Byggherre Person som för egen räkning, genom 

byggentreprenör låter utföra byggnadsarbete.

  

Centraladministrativa kostnader Kostnader för löner, hyror, utveckling.  

Diffusionsspärr  Plastfolie som förhindrar fuktransport i väggen. 

Entreprenad Åtagande att på anvisad plats och enligt 

förfrågningsunderlag från beställare utföra ett 

visst arbete. 

Förfrågningsunderlag Underlag som beställare tillhandahåller för 

anbudsarbete.  

Glasera Ge färg och glans och vattentäthet till ytan hos 

keramiska material. 

Impregnera Insprutning av medel för att härda och skydda 

mot mögel etcetera. 

MDF-skiva Medium Density Fibreboard Träfiberskiva för 

inomhussnickerier. 

OSB-skiva Träfiberskiva med grova träfibrer som 

tillsammans med lim pressas samman. 

Industriellt Byggande Större delen av byggandet sker i form av 

förtillverkade element som tillverkas i fabrik.  

Spontat Brädorna är försedda med en utfalsad del som 

kallas not och en utstickande del som kallas 

fjäder. Den sistnämnda ska passa in i 

nästkommande brädas not.  

Spånskiva  Skivor av sammanpressat sågspån och lim. 

Systemhandlingar Redovisar projektets funktion, utformning, 

tekniska lösningar, restriktioner med mera.  

Våtrum Badrum, speciella krav ställs på materialen. 
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 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

IKEA har en vision att bygga en bomässa som ska attrahera människor att 

flytta till, och stanna kvar i Älmhult. Mässan är planerad att vara en ”Life @ 

Home”-bomässa, vilket innebär att man vill bygga och inreda bostäder för 

de många människorna.  

Med sin ”Life @ Home”-bomässa hoppas IKEA kunna: 

 Stimulera ett ökat bostadsbyggande. 

 Öka intresset för Älmhult som samhälle. 

 Göra ett bestående positivt avtryck. 

 Profilera Älmhult som ”Heminredningens hem”. 

 Bidra till att utveckla IKEA. 

Bild 1 IKEA Älmhult 
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Anledningen till att det är just Älmhult kommun man vill satsa i är att IKEA 

känner: 

 Att deras småländska ursprung har varit en stor del av deras 

framgångar. 

 Att deras kultur har rötter i den småländska jorden. 

 Att deras värderingar präglas av den småländska strävsamheten och 

enkelheten. 

 Att Älmhult är IKEAs hem och hjärta. 

Området som man har tänkt använda till ”Life @ Home”-bomässan är 

Haganäsområdet vid IKEAs nya varuhus. En detaljplan för området håller i 

skrivande stund på att skapas. 

 

Bild 2 Haganäsområdet 
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Älmhults kommun bildades 1971 då en sammanslagning med angränsande 

landskommuner skedde. Kommunen ha cirka 15 700 invånare och av dessa 

bor 9173 i tätorten (2012-12-31). Dominerande aktören i Älmhult är IKEA 

som är väl etablerade i samhället. Majoriteten av arbetskraften i Älmhult 

pendlar till sina jobb och detta i kombination med ett lågt bostadsbyggande 

är något som IKEA vill ändra på för att kunna säkerställa sin verksamhet på 

orten. Det finns både dagspendlare, veckopendlare och ”extended stay”, dvs. 

långtidspendlare. De är sammanlagt 49 olika nationaliteter som pendlar till 

IKEA (Gustafsson, Jan. 121123).  

Att bygga billigt är ett aktuellt ämne i byggbranschen och något som 

verkligen behövs. Exempel på riktigt kostnadseffektiva nyproducerade 

bostäder är lätträknade. Det finns idag företag som har förslag på hur man 

kan bygga till låg kostnad och på så sett hålla nere hyrorna, till exempel 

JSB, Derome och Boklok.  

Kostnaderna vid en nybyggnation är många och påverkas av flera olika 

faktorer. Detta kan vara till exempel projektering, logistik, materialval, 

planlösningar och löner med mera.   

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ta fram ett förslag på en yteffektiv lägenhet, som 

kan sättas ihop till ett mindre flerbostadshus, och med hjälp av detta jämföra 

hur materialvalen påverkar byggkostnaden. Detta vid nyproduktion av 

flerbostadshus som lever upp till dagens och kommande energikrav och 

tillgänglighetskrav.  

Målet med detta examensarbete är att leverera ett eller flera förslag till IKEA 

på en yteffektiv lägenhet som kan sättas ihop till ett mindre flerbostadshus 

och material som kan användas för att hålla nere byggkostnaderna till deras 

”Life @ Home”-bomässa. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har begränsats till att gälla kostnader vid nyproduktion och då 

materialval av lägenheternas olika ytskikt. Därmed tas inte aspekter som till 

exempel byggstyrning, logistik och projektering upp i arbetet. 

Inriktning har gjorts mot flerbostadshus, då villor har en högre personlig 

utformning och det är därmed mer upp till nyttjaren vad kostnaderna blir. 

Eftersom bomässan är utformad för bostadshus så berör rapporten inte heller 

industri och allmännyttiga byggnader såsom skola, vård och omsorg. 

Vid uppritning i Autodesk Revit av ett förslag kommer endast en modul 

eller ett mindre flerbostadshus ritas upp. Detta för att projektet endast ska 

illustrera skillnader av kostnader för olika material och en yteffektiv och 

smart planlösning. Det är inte meningen att projektet ska resultera i färdiga 

systemhandlingar. Därför behövs inte alla typer av ritningar genomföras. 

Byggsystemet som kommer att användas till lägenheterna utgår i första hand 

från Bokloks fabriksproducerade lägenhetsmoduler. Andra typer av 

byggsystem kommer endast förklaras kortfattat.  

När det gäller materialen så är det endast ytmaterialen inomhus som vi 

kommer att göra beräkningar på.  
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2. Teori 

I dagens samhälle är det en utmaning i att bygga nytt. Den totala 

produktionskostnaden (brutto) per kvadratmeter vid flerbostadshus har ökat 

med cirka 55 % mellan åren 2001 och 2011, medan byggkostnaden (brutto) 

under samma period har ökat med cirka 41 %. Samtidigt som kostnaderna 

ökar så minskar antalet färdigställda flerbostadshus. Mellan åren 2008 och 

2009 minskade den årliga nyproduktionen med cirka 10 000 lägenheter. 

(Statistiska centralbyrån, SCB 2012).  

Det finns en rad olika idéer till varför utvecklingen i bostadsbranschen ser ut 

som den gör. För fastighetsbolagen kan det till exempel vara att kommunen 

skjuter över kostnader till dem eller att man som beställare inte ställt 

tillräckligt tydliga krav. (Norin, Kristoffer. 130425) 

Ser man istället till produktionsföretag så pekar de mer på att orsakerna 

beror på tillgänglighets- och energikrav, att kommuner är dåliga med att 

släppa till mark och långa handläggningstider för bygglov. I vissa fall kan 

detaljplanen för området vara svår att följa och kommunen kanske inte alltid 

är snabb med att ta fram en detaljplan för ett område. (Olofsson, Ann-

Louice. 130430 Isacsson, Leif. 130502) 
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Bild 3 Nybyggnadsstatistik 

2.1 Byggprojektet 

En byggnad har kostnader i en rad olika stadier. Där de övergripande är 

programframtagning, projektering, produktion och förvaltning.  

 

2.1.1 Program 

När man utrett att det finns ekonomiska och andra förutsättningar för ett 

byggprojekt så inleds programarbetet, vars syfte är att resultera i ett 

program. Programmet ska i stort precisera vilka förutsättningarna för det 

fortsatta arbetet som råder. Det ska till exempel redovisa vilken typ av 

verksamhet som skall bedrivas i huset, vad det är för typ av lokaler som 

behövs och hur stora dessa behöver vara. Men programmet ska även 

redogöra för vilka tekniska och liknande krav som ska uppfyllas gällande till 
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exempel värme, ventilation, belysning, konstruktionsdelar och ytskikt med 

mera. 

 Det är oftast konsulter anlitade av byggherren som utför programarbetet. 

(Révai 2012, s.10) 

 

2.1.2 Projektering 

Under projekteringsarbetet ska man bestämma hur den färdiga byggnaden 

eller anläggning ska se ut, konstrueras och detaljutformas. Projekteringen är 

uppdelad i tre olika faser, gestaltning, systemutformning och 

detaljutformning. Resultatet från projekteringen redovisas på ritningar och i 

beskrivningar. Dessa kommer användas när byggnaden eller anläggningen 

byggs. Under de tre faserna samarbetar flera olika projektörer som till 

exempel arkitekter, mark-, byggnads- och el-konsulter med flera. 

Kostnaderna vid både programframtagningen och projekteringen utgörs 

framförallt av konsultkostnader. (Révai 2012, s.10-11) 

 

2.1.3 Produktion 

Med produktion menas själva byggandet. Arbetet utförs i huvudsak av en 

byggentreprenör i samarbete med underentreprenörer 

(bygghantverksföretag) främst installatörer av el och VVS men även 

måleriföretag.  

Kostnader under produktionen beror på bland annat: logistik, planlösning, 

objektstyp, materialval, löner, stomtyp, markkostnader och 

centraladministrativa kostnader. I denna rapport kommer det endast tas 

hänsyn till kostnader vid materialval, av ytskikt, och planlösningen. (Révai 

2012, s.11) 
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Bild 4 Produktion 

2.1.4 Förvaltning 

Förvaltningen kan med andra ord beskrivas som produktanvändning. 

Teknisk förvaltning är driften och underhållet av byggnaden. Där driften är 

elektricitet, uppvärmning, ventilation etcetera medan underhållet är utbyte 

och reparation av delar i byggnaden. Men det finns också så kallat 

”förebyggande underhållsåtgärder” så som att man målar om byggnaden 

eller byter ut vitvaror efter ett visst antal år. Förvaltningskostnaderna 

påverkas av vilka material och tekniska lösningar man har valt i projektet 

och hur mycket underhåll det går åt. (Nordstrand 2008, s.221-222) 

 

2.1.5 Kostnadsuppdelning 

För att närmare kolla på kostnaderna kan man dela upp ett husprojekt i 

mindre beståndsdelar. Detta ger en mer övergriplig bild av var kostnaderna 

ligger och vilka kostnader denna rapport fokuserar på. 

 Arkitekt- och Ingenjörsarbeten, cirka 9 % av slutsumman. 

 Tomtköp- och anslutningsavgifter, 14 %.  
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 Tomtarbeten, 6 %.  

 Husproduktion, 51 %.  

 Finansiella kostnader etc. 20 %. 

I denna rapport kommer fokus att ligga på husproduktionsdelen. 

Husproduktionen kan i sig delas upp i olika beståndsdelar. Exempel på dessa 

är: 

 Byggmaterial, cirka 42 % av husproduktionskostnaden. 

 Byggarbeten, 28 %. 

 Målningsarbeten, 4 %. 

 VS-arbeten, 7 %. 

 El-arbeten, 2 %. 

 Golvläggning, 3 %. 

 Putsarbeten, 6 %. 

 Plåtslageri, 2 %. 

De delar av husproduktionen som rapporten är inriktad på är Byggmaterial, 

målningsarbeten och golvläggning. Dessa tre utgör tillsammans cirka 25 % 

av slutsumman av ett husprojekt. Då rapporten endast kommer beräkna 

kostnaderna på ytbeklädnad inomhus så är det en mindre del av slutsumman 

som kommer beaktas eftersom Byggmaterial innefattar alla material i hela 

byggnaden, stomme, platta, bänkskivor med mera. (Elgström, Mats. 130419) 

Denna rapport fokuserar på ytbeklädnad så som golv-, vägg- och 

innertaksmaterial.  
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2.2 Entreprenadformer 

Byggprojekt kan utföras på en rad olika vis. Första steget är oftast att hyra in 

en projektledare om man inte har en egen. Vid mindre byggen kan 

byggherren själv vara projektledare om han/hon besitter kompetensen. Det 

finns många alternativ för att organisera och genomföra byggprojekt. Här 

följer de vanligaste entreprenadformerna. (Nordstrand 2008, s.61). 

 

2.2.1  Utförandeentreprenader 

Byggherren anlitar projektledare, egen eller inhyrd. Vid de första två 

stadierna, program och projektering, tar byggherren hjälp av konsulter för att 

leverera kompletta bygghandlingar. Dessa bygghandlingar kommer sedan att 

ingå i det förfrågningsunderlag som används när byggandet ska upphandlas 

av en eller flera entreprenörer. (Nordstrand 2008, s.61) 

2.2.1.1 Delad entreprenad 

Byggherren anlitar flera entreprenörer, där varje entreprenör ansvarar för 

sen egen del i bygget, till exempel mark-, byggnads- och el-entreprenörer. 

Dessa kallas för sidoentreprenörer. De har alla avtal med byggherren men 

inget med varandra. Det är byggherrens ansvar att samordna med tid- och 

annan planering. Byggherren kan överlåta detta ansvar genom ett avtal till 

en av sidoentreprenörerna, som då kallas huvudentreprenör. 

Sidoentreprenörerna kan anlita företag som underentreprenörer för delar av 

sitt arbete, till exempel så kan byggentreprenören anlita en 

golvbeläggningsentreprenör som underentreprenör. (Nordstrand 2008, 

s.137-138) 
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Bild 5 Ex. Delad Entreprenad 

2.2.1.2 Generalentreprenad 

Vid den här entreprenadformen så är det endast en entreprenör som får 

beställningen på alla entreprenadarbetena. Denne blir generalentreprenör 

och får då hela samordningsansvaret för bygget och ska själv anlita VS-, 

mark- och el-entreprenörer med mera som underentreprenörer. Detta gör att 

byggherren enbart har avtal med generalentreprenören som blir 

samarbetsparten under byggtiden. (Nordstrand 2008, s.138-139)  

Bild 6 Ex. General Entreprenad 
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2.2.1.3 Samordnad Generalentreprenad 

Vid en samordnad generalentreprenad så sker upphandlingen i två olika steg. 

Första steget är att byggherren upphandlar byggnads- och alla andra 

entreprenörer. Efter detta så tar generalentreprenören över alla kontrakten 

med de andra entreprenörerna, som under byggtiden kommer vara 

underentreprenörer. Skillnaden är alltså att byggherren själv bestämmer 

vilka underentreprenörerna är men överlåter samordningen till en 

generalentreprenör. (Nordstrand 2008, s.139) 

 

2.2.2 Totalentreprenad 

Byggherren anlitar här en entreprenör som har ansvarar redan vid 

projekteringen. Byggherren kan specificera krav på byggnaden genom 

byggnadsprogram och en rambeskrivning.  

Byggherren kan hålla anbudstävlingar för att få in förslag på byggnadsverk. 

Detta medföra att entreprenören måste ta fram ritningar och beskrivningar 

som visar att de krav byggherren ställer blir uppfyllda. Entreprenören tar 

hjälp av konsulter för framtagning av dessa ritningar och beskrivningar.  

Den entreprenör vars anbud i slutändan vinner kallas för totalentreprenören 

och kan sedan anlita underentreprenörer för installations- och andra arbeten. 

(Nordstrand 2008, s.140-141) 
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Bild 7 Ex. Totalentreprenad 

2.3 Materialval 

När det kommer till materialvalen så finns det en del specifika krav som ska 

uppfyllas. Kraven framställs oftast i form av olika egenskaper så som 

rengörbarhet, ljudisolering, livslängd eller ett attraktivt utseende. Ett 

gemensamt begrepp för att beskriva till vilken grad kraven är uppfyllda är 

ordet kvalitet. I princip så innebär det att ju högre kvalitet man eftersträvar 

desto högre blir kostnaderna för materialet. För att uppnå ett förnuftigt 

materialval ska man avväga kvalitet gentemot kostnaderna.  

Valet av material påverkar de framtida kostnaderna genom till exempel 

underhåll, drift eller ombyggnation med mera. Man kanske har en 

ytbeklädnad som det varken går att måla eller tapetsera på och tvingas då att 

riva ner och byta ut denna (Burström 2010, s.524-527). Valet av 

konstruktionsmaterial påverkar planlösningen i form av spännvidder och 

olika väggtjocklekar. Men även vilken typ av ytbeklädnad som bör användas 

utanpå. Betongväggar behöver till exempel varken diffusionsspärr eller 

gipsbeklädnad för att uppfylla byggkraven. 



  
 

  

14 

 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

2.3.1 Ytbeklädnad   

Ytbeklädnader inomhus är de material som täcker ytorna på golv, väggar 

och tak där. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste materialen som 

finns på marknaden i dagens läge för väggar, golv och tak.  

2.3.1.1 Golvmaterial 

Som nämnt i föregående stycke (2.3 Materialval) så ställs det krav på 

materialen och inte minst golvmaterial. Det kan handla om till exempel 

stegljudsisolering, rengörbarhet och halksäkerhet. 

 Trägolv. 

Det finns två stycken olika sorters trägolv. Massiva golvbrädor är i 

huvudsak hyvlat, torkat och slätspontat virke gjort av furu eller gran. 

Trägolv brukar oftast upplevas att vara sköna att gå på. 

Den andra sortens golv gjort av trä är 

parkettgolv som från början var små bitar av 

massivt trä som lades i speciella mönster. 

Nuförtiden har dock detta ersatts av 

lamellkonstruktioner bestående av ett 

ytbehandlat slitskikt av ädelträ, ett 

mellanskikt av barrträ, som är tvärgående 

och ett underskikt, även detta av barrträ. 

(Burström 2010, s.506)        Bild 8 Ekgolv 

 Textilmattor 

90 % av dagens produktion av textilmattor är så kallade tuftade mattor och 

de kvarvarande 10 % är vävda. De vävda mattorna produceras i vanliga 

vävstolar och görs av inslagsgarn. 
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Tuftade mattor tillverkas genom att man syr in garnet i en bottenväv som för 

det mesta består av polypropen. En beläggning appliceras på både vävda och 

tuftade mattor för att underlätta själva läggningen av golvet. 

För bästa möjliga kvalitet på textilmatta så ska den innehålla så mycket garn 

eller fibrer som möjligt. (Burström 2010, s.507-508) 

 

Bild 9 Textilmatta 

 Linoleum 

Linoleum är en blandning av bindemedel, trä och eller korkmjöl, mineraliska 

fyllmedel och färgpigment. Denna blandning pressas sedan ut till mattor 

som ska härdas i torkkammare. När mattorna är klara ytbehandlas de med 

lack av polyuretan. Detta ytskikt måste underhållas 1 eller 2 gånger per år.  

Linoleum fortsätter härdas långsamt 

under flera år och blir hårdare men 

samtidigt torra och kan därav gå 

sönder lätt. 

Materialet är även känsligt för fukt 

och kan efter en långvarig 

fuktbelastning börja svälla. 

(Burström 2010, s.508-509)   Bild 10 Linoleum 
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 Golvmaterial av plast 

Golvmaterial av plast är oftast uppbyggda av polyvinylklorid (PVC). 

Materialet finns som både mattor och plattor. En golvplastmatta har väldigt 

god kvalitet, och materialet har en låg genomsläpplighet av vattenånga och 

på grund av detta fungerar den utmärkt i våtrum. Plastmattorna kan ibland 

utrustas med ett lager av skum undertill av så kallad expanderad PVC och 

blir därigenom stegljudsdämpande. 

Då man försöker få ner kloranvändningen i samhället har man tagit fram 

plastmattor uppbyggda på polyolefiner. De har dock inte samma goda 

egenskaper som majoriteten av mattorna uppbyggda på polyvinylklorid och 

kan inte användas i våtrum. (Burström 2010, s.509-510)  

 

Bild 11 Plastmatta 

 Laminatgolv 

Ett laminatgolv består av tre olika lager, golvlaminat, kärnmaterial och 

kontralaminat. Dessa tre limmas samman med värme och tryck. Det första 

lagret, golvlaminat, består av ett flertal pappersark som impregneras med en 

härdplast av fenolharts och sedan pressas samman. Man förser ytan med en 

genomskinlig plast som heter melaminharts för att synliggöra mönstret som 

pappersarken skapat.  
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Efter golvlaminatet kommer kärnmaterialet som oftast består av spånskiva 

eller MDF-skiva. 

Det understa lagret i ett laminatgolv kallas kontralaminat eller balansskikt. 

Det består, precis som golvlaminatet, av pappersark impregnerade med 

fenolharts. Kontralaminatet ser till att golvet inte ska bukta sig om det sker 

variationer i fuktinnehållet. 

Laminatgolv är överlag ett väldigt slitstarkt material och kan användas i 

offentliga miljöer där hårt slitage förekommer. Laminatgolv limmas oftast 

ihop men det finns idag även limfria fogalternativ. (Burström 2010, s.510-

511)  

 

         Bild 12 Laminatgolv 

 

 Keramiska plattor 

När det gäller keramiska plattor för golvläggning skiljer man på klinker- och 

kakelplattor. 

Vid klinkertillverkning använder man gul-, vit-, eller rödbrännande lera som 

bränns vid höga temperaturer. Detta ger plattor med en låg fuktupptagning. 

När man tillverkar kakelplattor används andra leror som bränns vid lägre 

temperaturer. Kakelplattorna har en stor vattenabsorption och måste därför 

glaseras.  
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Man använder ofta keramiska plattor i utrymmen som ställer höga krav på 

mekanisk åverkan, tålighet mot vätskor med mera. (Burström 2010, s.512) 

 

Bild 13 Kakel 

2.3.1.2 Väggbeklädnad 

Väggar kan ha en rad olika ytmaterial. Men gemensamt för alla är att de har 

ett skivmaterial under beklädnaden. I de flesta fallen är det gips men, 

spånskivor, OSB-skivor och betong kan också förekomma. Gips ger en 

bättre brandklassning på rummen och skapar brandceller. För användning i 

våtrum finns en speciell våtrumsgips. 

 Keramiska Plattor 

Precis som på golv kan man använda kakel- och klinkerplattor på väggar. De 

brukar oftast förekomma i badrum och kök där krav på tålighet mot vätskor 

finns.  
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 Bild 14 Väggkakel 

 Tapeter 

Det finns en rad olika typer av tapeter, men den vanligaste är 

papperstapeten. Papperstapeten tillverkas i standardmåtten 53 centimeter 

breda och 10,05 meter långa. Appliceras på väggen med hjälp av 

tapetklister. Tapeter finns både som förklistrade och oklistrade, där man får 

stryka på klister själv. Andra typer av tapeter är till exempel vävtapeten som 

består av en glasfiberväv som är avsedd att målas på, och strukturtapet som 

också framför allt är avsedd att målas på men finns att köpa i olika kulörer. 

(Hemgren, Wannfors 2010, s.182) 

  

   

 

 

 

 

    Bild 15 Tapet 
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 Träpanel 

Förekommer oftast som så kallad bröstpanel där den nedre delen av väggen 

är inklädd med träpanel. Men höjden kan variera och kan till och med nå 

taklisten. Panelen är spontad och täcks med en sockellist i nederkant och en 

mittelbandslist i överkant, om det inte är en helväggspanel. (Hemgren, 

Wannfors 2010, s. 183) 

 

Bild 16 Träpanel på vägg 

 Väggplastmatta 

En väggplastmatta fungerar i stort som en plastmatta på golv. Den har dock 

inte samma slitagekrav som en golvmatta. En plastmatta för vägg är tunnare 

för att underlätta montering på väggen. 

Används oftast i badrum och groventréer där 

man vill ha ett helt vattentätt skikt. (Hemgren, 

Wannfors 2010, s. 190)  

 

 

   

   

    Bild 17 Plastmatta på Vägg 
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2.3.1.3 Innertaksbeklädnad 

Materialen i innertak har inte samma krav ställda på sig vad gäller slitage 

och lättrengörlighet som övriga invändiga ytmaterial.  

 Tak av Gipsskivor 

Majoriteten av taken idag är klädda med gipsskivor. Gipsskivor är inte bara 

bra utifrån brandskyddssynpunkt utan har även en god ljudisolerande 

förmåga. Detta tack vare sin tyngd.  

Efter att skivorna monterats så 

spacklas de och målas i den färg man 

önskar. (Hemgren, Wannfors 2010, 

s. 196) 

 

 

Bild 18 Gipsskivor i tak 

 Träfiberskivor 

Finns att köpa som spontade och ospontade. Om man väljer ospontade så 

kommer skarvar att uppkomma och dessa täcker man med tunna täcklister 

som formar mönster i taket. Sponten hos de spontade skivorna gör att de kan 

monteras med en dold infästning. (Hemgren, Wannfors 2010, s. 197-198) 

 

 

 

   Bild 19 Träfiberskivor 



  
 

  

22 

 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

 Träpanel i tak 

Precis som på väggar kan man använda träpanel i taket och de skiljer sig inte 

mycket åt. Panelen kan målas, lackas eller behållas som den är om man vill 

ha ”träkänslan” kvar. (Hemgren, Wannfors 2010, s. 198) 

 

 Bild 20 Träpanel i Tak 

2.4 Planlösning 

En bra plan av byggnadens utrymmen ger huset kvaliteter som är både 

funktionella och estetiskt tilltalande. ”Även valet av byggnadsmaterial och 

inredning samt färgsättning har betydelse” (Pettersson, Uusmann 1992, s.13) 

En plan som inte är yteffektiv tar upp mer plats på marken och därav blir 

kostnaderna på huset högre. Dessutom blir dess omgivande area större vilket 

leder till ökade värmeförluster. Dessa ökar även på hus med många hörn och 

burspråk. 

Enligt Boverkets byggregler (BBR 18) avsnitt 3:22 Allmänt om utformning 

av bostäder, så ska bostaden ”dimensioneras, disponeras, inredas och 

utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning”.  

I bostaden ska finnas: 

 Minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien. 
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 Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro. 

 Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. 

 Rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för 

matlagning. 

 Utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och 

utrustning för matlagning. 

 Utrymme för hemarbete. 

 Entréutrymme med plats för ytterkläder med mera. 

 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam 

tvättstuga saknas. 

 Utrymmen och inredning för förvaring. (BBR 18 2011, s17) 

 

2.4.1 Svensk Standard 

Svensk standard för byggnadsutformning – invändiga mått tas fram av 

Swedish standard institute (SIS) och är utformad för att användas som ett 

stöd vid projektering av bostäder. ”I standarden ges mått på möbler, 

inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa”. (www.sis.se) 

I standarden finns tre olika tillgänglighetsnivåer beroende på vad det är för 

typ av bostad, till exempel studentbostad eller äldreboende. De olika 

nivåerna är:  

 Normalnivå, grundläggande tillgänglighet. 

 Höjd nivå, utökad tillgänglighet. 

 Sänkt nivå, utan krav på tillgänglighet. (Svensk Standard 2006) 
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Bild 21 Exempel på betjäningsytor i Svensk Standard (Svensk Standard 2006) 

2.5 Boverket 

Boverket är en statlig myndighet, som ligger i Karlskrona, för frågor om 

”byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, 

byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering” 

(http://www.boverket.se/Om-Boverket/). Boverket ger ut BBR (Boverkets 

byggregler) som är en författning innehållande föreskrifter och allmänna råd 

till PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) och PBF (plan- och 

byggförordningen, 2011:338). Dessa föreskrifter gäller vid uppförande av ny 

byggnad, tillbyggnad, mark- och rivningsarbeten och för när obebyggda 

tomter ska förses med byggnad. (BBR18, 2011 s.1) 

 

2.6 Byggsystem 

Det finns idag en rad olika byggsystem på marknaden, till exempel 

Smålandsvillans volymsystem och Myresjöhus planelementsystem. Dessa 

två företag fokuserar på villor och småhus. Men själva systemen går att 

överföra till flerbostadsbyggande.  

Planelementsystemet baseras på planelement, som i sin tur kan beskrivas 

som ”skivformade konstruktioner”. Till exempel väggar och bjälklag. Alla 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/
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väggar och golvbjälklag tillverkas i en fabrik under goda förhållanden för att 

sedan fraktas till byggarbetsplatsen och monteras ihop.  

 

  Bild 22 Planelement  

Vid volymsystem förekommer en högre grad av industriellt byggande, då 

man monterar ytelementen till volymer direkt i fabriken. Det kan vara allt 

från ett färdigt rum till en 

halv 180m
2
’s villa. Detta 

medför att arbetet på 

byggarbetsplatsen blir ännu 

mindre.  

 

 

 

   Bild 23 Volymelement lyfts på plats 
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Dessa system är industriellt byggda till olika grad, men det finns system som 

inte är industriellt byggda utan platsbyggda. Vid platsbyggnation levereras 

allt material till byggarbetsplatsen för att där monteras ihop. All byggnation 

och installation sker alltså på byggarbetsplatsen. (Isacsson, Leif. 130502) 

En nackdel med platsbyggt i jämförelse med industriellt byggande är att det 

vid platsbyggnation kan uppkomma ”oväntade” kostnader. Till exempel 

försenad leverans av material som gör att bygget blir stillastående. Väder 

kan försämra materialens kvalité. 

 

2.7 Involverade företag 

Här följer information om företagen som det under arbetets gång skapats 

kontakter, och gjorts intervjuer med. 

 

2.7.1 Boklok 

Boklok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Konceptet 

startade 1996 från idén att man ville skapa bra boenden med god kvalitet till 

lägre kostnad. Ett boende för de många människorna. 

(http://www.boklok.com/Sverige/Om-oss/) 

Boklok är baserat på ett färdigt koncept och industriellt byggande. 

Byggandet i sin tur utgår från ett system och modultänkande med 

standardritningar. Detta för att få ner tidsåtgång och kostnader. Man bygger 

både radhus och lägenheter, där radhusen är byggda med planelement och 

lägenheterna med volymelement. 

Alla elementen både plan- och volymelement produceras i Gullringen i norra 

Småland. (Olofsson, Ann-Louice. 130430) 

 

 

http://www.boklok.com/Sverige/Om-oss/
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2.7.2 Myresjöhus 

Myresjöhus är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Företaget ägs nu, 

tillsammans med Smålandsvillan och Kärnhem, av det norska företaget 

BWG Homes.  

Fokus ligger på arkitektritade småhus, där man som kund få välja hur ens 

nya hus ska se ut. På grund av detta så använder man sig av 

planelementsystem. Smålandsvillan som ingår i samma koncern inriktar sig 

mot volymelementsystem och har ett visst antal hus man kan välja på. Detta 

medför då att man inte har lika stor valbarhet vad gäller till exempel 

planlösning. 

Myresjöhus och Smålandsvillan har tillsammans tagit fram ett koncept för 

flerbostadshus i volymelement som kallas ”Start living”. Det finns idag 

endast två stycken hus med detta koncept och de ligger på Östra Lugnet i 

Växjö. Byggnaderna är i två plan bestående av sammanlagt åtta volymer. 

(Isacsson, Leif. 130502) 

 

2.7.3 Älmhultsbostäder 

Det kommunalt ägda bostadsföretaget Älmhultsbostäder AB bildades för 

cirka 50 år sedan.  

Man ansvarar idag för en stor del av Älmhults kommuns bostadsförsörjning 

och har idag ett lägenhetsbestånd på ungefär 1300 lägenheter. Men man 

tillhandahåller inte endast lägenheter utan även lokaler för handel och 

service. (Norin, Kristoffer. 130425) 

Majoriteten av Älmhultsbostäders produktion är villor, markbostäder och 

hyreshus. Men man håller också på med restaurering och ombyggnation av 

äldre byggnader så som kulturbyggnader. 

(http://www.almhultsbostader.se/index.cfm?pg=9&pr=8)  

http://www.almhultsbostader.se/index.cfm?pg=9&pr=8
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3. Metod 

3.1  Datainsamlingsmetod 

Den teoretiska bakgrunden i denna rapport utgår från litteraturstudie, 

branschartiklar, forskningspublikationer och statliga byggregler. Rapporten 

kommer att kompletteras av intervjuer och möten med för ämnet 

specialiserade tjänstemän hos Boklok, Älmhultsbostäder och Myresjöhus. 

Detta för att ge vidare förståelse för ämnet.  

Under arbetets gång har det funnits en bra kontakt med våra handledare 

Bengt Magnusson (LNU), Mats Elgström (LBE Arkitekt) och Jan 

Gustafsson (IKEA), gällande rådfrågning och diskussion och de har varit ett 

stort stöd.  

 

3.2  Uppritning i Revit 

För uppritning av lägenhet kommer Autodesk Revit 2013 att användas. 

Autodesk Revit är en mjukvara speciellt utformad för BIM (Building 

Information Modeling) och för att underlätta för arkitekter och konstruktörer 

att ta en idé till att bli ett verkligt byggprojekt. I programmet ingår 

funktioner för bland annat byggdesign och konstruktionsteknik 

(www.autodesk.com). Autodesk Revit kan producera fina renderade bilder 

av byggnaden, vilket är en funktion som kommer användas i detta arbete. 

 

3.3  Materialberäkning med Wikells 

Materialberäkningarna kommer att upprättas med hjälp av Wikells 

Sektionsdataprogram 4.13. 

1983 lanserades Wikells egna datorprogrammet Sektionsdata som kan 

beskrivas som ett fullständigt kalkylsystem med databaser för bland annat 

bygg, vs och el med mera. Programmet är baserat på standardprislistor och 

http://www.autodesk.com/
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används av allt från entreprenörer och konsulter till kommuner, landsting 

och fastighetsbolag. (www.wikells.se)  

 

3.4  Intervjuer 

Intervjuerna som gjorts har både spelats in med röstinspelare och antecknats 

för att få ut så mycket information som möjligt.  

De har utförts på plats hos respektive företag, Boklok, Älmhultsbostäder och 

Myresjöhus.  

Personerna som intervjuats har valts ut med hjälp IKEA, som tillhandahållit 

kontakten med Boklok och Älmhultsbostäder. Handledaren på 

Linnéuniversitetet som presenterat kontakten på Myresjöhus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikells.se/
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4. Genomförande 

4.1  Datainsamling 

Arbetet har hela tiden kantats av insamlande av olika slags data för att nå 

fram till ett slutgiltigt resultat. Inledningsvis lades den största tyngden vid att 

göra en litteraturstudie, vilket gav en bra grund inför det kommande arbetet. 

Efterhand som projektet fortskridit har metoden för att samla in data mer 

övergått till att intervjua olika sakkunniga personer. Vid sammanställning av 

all information har ett urval gjorts där enbart det mest relevanta för detta 

arbete har använts. 

 

4.1.1 Litteraturstudie 

För att få en bra bas av information att stå på har olika former av litteratur 

studerats. I bokform har diverse kurslitteratur använts tillsammans med 

böcker från biblioteket. Vid sökning efter passande böcker har främst 

skrifter angående byggnadsutformning, förvaltning, byggnadsmaterial och 

byggprocessen undersökts. Då många böcker som berört ämnet varit äldre 

och inte innehållit aktuell information, har dessa fått väljas bort. Texter som 

publicerats i DiVA, till exempel gamla examensarbeten har även varit till 

viss hjälp för att ge idéer och synvinklar.  

Vid sidan av informationen i tryckt form har även Internet använts för att 

bättra på litteraturstudien. Där har främst sidor från olika företag som är 

aktiva inom byggbranschen använts, men även sådana för statliga regler och 

de som visar olika typer av statistik. Informationen på hemsidor ändras 

ständigt och ofta kan vem som helst skriva på dem, vilket gör att det ställer 

höga krav på att vara källkritisk i dessa fall. 

 



  
 

  

31 

 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

4.1.2 Intervjuer 

För att få in mera kvalitativ data i arbetet har ett antal intervjuer gjorts. Detta 

eftersom all information i ämnet inte går att hitta i böcker eller på Internet. I 

och med att samtalen görs med personer som har mycket erfarenhet, har alla 

frågorna fått relevanta svar som går att använda i arbetet. De som har 

intervjuats har representerat olika delar i byggprocessen eller olika typer av 

byggande.  

                   

 

 

 

Bild 24,25 och 26 

Kristoffer Norin som är byggansvarig på Älmhultsbostäder har fått stå för 

allmännyttan och det som har med förvaltning av bostäder att göra. Han har 

förklarat hur behovet av bostäder i Älmhults kommun ser ut, då det är där 

som det studerade bostadsområdet är tänkt att byggas. Andra frågor som han 

besvarat är vilka typer av material i bostäderna som är hållbara och innebär 

låga underhållskostnader eller vilka som är mest eftertraktade bland 

hyresgästerna. Kristoffer har även fått svara på vad han anser om den 

minskade nyproduktionen och de ökade produktionskostnaderna på 

bostadsmarkanden. 

På Boklok har affärsutvecklingschef Ann-Louice Olofsson blivit intervjuad. 

Där har mer fokus i samtalet legat vid vad de använder för byggsystem och 

vilka för-, och nackdelar som de innebär. Även här har materialfrågorna 

tagits upp för att se vad de har för erfarenheter av olika ytmaterial i 
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bostäderna. Då Boklok jobbar för att bygga bostäder till de många, har det 

även varit av intresse att få reda på vad och hur de göra för att lyckas hålla 

nere sina produktionskostnader. 

CAD-utvecklaren och specialprojektören Leif Isacsson på Myresjöhus har 

även han fått förklara vilka byggsystem som de använder sig av och varför. 

Speciellt ett visst volymsystem som de bland annat använt sig av vid ett 

parhusbygge på Nebulosavägen i Växjö har varit av intresse. Detta system 

där man använder sig av volymelement har vissa likheter med Bokloks 

volymsystem. Vilka material som de använder sig av och olika erfarenheter 

de har av dem har också diskuterats. Leifs syn på de ökade kostnaderna och 

den minskade nyproduktionen på bostadsmarknaden var också av intresse 

för att ge ytterligare några idéer på var orsakerna kan ligga. 

Under arbetets gång har även mycket information erhållits från handledarna 

på såväl IKEA, Linnéuniversitetet och stödföretaget LBE arkitekt. Från 

IKEAs sida där främst Jan Gustafsson men även Gudmund Vollbrecht har 

varit kontaktpersoner, har det mestadels handlat om deras vision, önskemål 

och behov för att ge arbetet en bra väg att gå. Bengt Magnusson som varit 

handledare på Linnéuniversitetet har bidragit med data angående intressanta 

exempel och gett förslag på hur vissa problem kan tas om hand och lösas. På 

LBE arkitekt är det Mats Elgström som varit handledare och av honom har 

mycket information angående planlösningar och bostadens utformning 

erhållits, men även annan expertis och nya synsätt. 

 

4.2  Planlösning 

För att lyckas ta fram och rita upp ett förslag på ett yteffektivt flerbostadshus 

användes ett exempel från Boverkets rapport Bra bostadsutformning – 

regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus. Detta för att inte 

för mycket av projekttiden skulle gå åt till att få planlösningen riktig enligt 

Svensk standard (SIS). Anledningen till att standarden användes var för att 
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garantera att lägenheterna skulle gå att bruka utan problem och även bli 

tillgängliga enligt normal nivå. Det exempel som valdes var en bostad 

avsedd för två personer på 53,5 m
2
, vilket är en förhållandevis liten tvåa och 

på så sätt mycket yteffektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27 Boverkets exempel på planlösning för 2 personer  

Uppritandet av exempelbostaden skedde i ritprogrammet Revit. När en 

lägenhet var gjord kontrollerades dess ytor för att se så att de stämde överens 

med svensk standard. Då det visade sig att Boverkets egna exempel inte 

levde upp till kraven gällande olika betjäningsytor fick vissa ändringar av 

planlösningen göras. De hade för små fria ytor kring dörren in till 

sovrummet, vilket medförde att en ommöblering var tvungen att ske där. I 
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köket fanns disklådor (diskhoar) på 600 mm som fick ändras till 800 mm, då 

det är kravet i en bostad för två personer.  

 

 

Bild 28 Boverkets lägenhet, kök och vardagsrum, och vårt kök och vardagsrum 

Utöver de ändringar som gjordes på grund av det otillräckliga utrymmet 

valdes även att göra vissa andra förändringar i utformningen. På exemplet 

fanns en vägg med pardörrar mellan hallen och allrummet, vilken tog bort 

eftersom det då skapades en mer öppen och luftig planlösning där även mer 

ljus kunde ta sig in i hallen. Även väggen med skjutdörr som fanns mellan 

köket och allrummet valdes att ta bort. Detta för att öppna upp och skapa ett 

mer luftigt rum och på så sätt även skapa mer tillgänglig golvyta. I och med 

behovet av ommöblering i sovrummet gjordes ytterligare en garderob i 

bostaden tillgänglig genom att måttet mellan garderoben i hörnet och väggen 

utökades till 200 mm.  
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Bild 29 Boverkets lägenhet, sovrum, och vårt sovrum.  

När planlösningen för en lägenhet var klar bestämdes hur hela huset skulle 

vara utformat. Det slutade med att lägenheten speglades och det lades på en 

våning till som såg likadan ut. Då bildades ett flerbostadshus på två våningar 

med fyra stycken bostäder för två personer på vardera 53,5 m
2
. Varje 

lägenhet får på så sätt en helt egen ingång, då det går trappor på utsidan av 

byggnaden upp till entrédörrarna på andra våningen.  

 

4.3  Materialberäkningar 

För att jämföra hur stor påverkan valet av ytmaterial inne i lägenheterna har 

på slutkostnaden för ett bostadsbygge användes kalkylprogrammet 

Sektionsdata 4.13 av Wikells. Arbeten och materialmängder beräknades 

utifrån de ritningar som togs fram i Revit och fördes in i Sektionsdata. Detta 

gjordes för hela huset för att erhålla en slutsumma som skulle kunna 

motsvara en för ett riktigt husprojekt. Att till exempel storleken på fönster 

eller alla material i ytterväggarna inte stämmer överens exakt med vad som 

är på ritningarna gör inte så mycket, då de ändå ger ungefär samma 

slutsumma. Det påverkar med andra ord inte skillnaden i hur mycket 

kostnaderna på de invändiga ytmaterialen varierar det slutgiltiga priset på 

byggnaden.  
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När grunden för alla kostnader i detta flerbostadshus var gjord, upprättades 

tre olika kalkyler för olika uppsättningar av invändiga ytmaterial. På så sätt 

framgick hur stor påverkan dessa material hade på de slutgiltiga 

byggkostnaderna. Den första försågs med material av den billigare sorten 

och den andra med mer exklusiva. Den tredje kalkylen är en blandning av de 

två första. De finare materialen i kalkyl 3 har valts där de märks mest medan 

de billigare har använts på sådana platser där man inte tänker på dem lika 

mycket. Det tredje alternativet ger på så sätt intrycket av en exklusiv 

lägenhet utan att precis alla invändiga ytmaterial måste vara av en finare 

sort. Det som har varierat mellan kalkylerna är valet av material på golv, 

väggar, tak och sockellister. Såhär såg de olika konfigurationerna ut: 

Kalkyl 1, billigare ytmaterial 

Badrum: Plastmatta på golvet, plastmatta på väggarna och målat tak. 

Hall: Plastmatta på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Sovrum: Plastmatta på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Kök/vardagsrum: Plastmatta på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Sockellister (ej i badrum): Vitmålade. 

Kalkyl 2, exklusivare ytmaterial 

Badrum: Klinkers på golvet, kakel på väggarna och träpanel i taket. 

Hall: Kalksten på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Sovrum: Ekparkett på golvet, tapetserade väggar och träpanel i taket. 

Kök/vardagsrum: Ekparkett på golvet, bröstningspanel och tapet på 

väggarna och målat tak. 

Sockellister (ej i badrum): Lackad ek. 

Kalkyl 3, blandning av billiga och exklusiva ytmaterial 

Badrum: Klinkers på golvet, kakel på väggarna och målat tak. 

Hall: Ekparkett på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Sovrum: Ekparkett på golvet, tapetserade väggar och målat tak. 

Kök/vardagsrum: Ekparkett på golvet, tapetserade väggar och målat tak.  

Sockellister (ej i badrum): Vitmålade. 
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4.3.1 Kostnads-, och Materialjämförelse 

Vid jämförelsen av de olika ytmaterialen i lägenheterna var det ett flertal 

olika parametrar som vägdes in för att se vilket som var det mest 

ekonomiska. Det är inte bara kostnaden för själva materialet och arbetet att 

få det på plats som spelar roll, utan även hur eftertraktat det är bland 

kunderna, dess livslängd och underhållskostnader. Här har informationen 

som erhölls från intervjuerna varit till stor hjälp. Dels dessa erfarna 

personers kunnande, men även det material som de tillhandahållit.  
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5. Resultat och analys 

 

Det resultat som erhållits i och med detta arbete visar främst på två saker. 

Det första är att de krav som ställs i Svensk standard kraftigt försvårar 

möjligheten att ta fram boenden med förhållandevis låg area. Det andra är att 

valet av billiga eller dyra invändiga ytmaterialen har relativt liten påverkan 

på den slutgiltiga kostnaden för byggnaden. 

 

5.1 Bostadsutformning 

Med utgångspunkt från ett av Boverkets exempel på lägenhet för två 

personer utformades ett mindre flerbostadshus. Detta hus som är på två 

våningar innehåller två stycken lägenheter på 53,5 kvadratmeter vardera per 

plan. Hustypen är av sådan art att den passar bra in i svenska samhällen och 

lätt går att placera ut på olika sätt för att skapa varierande bostadsområden. 

Hur huset ser ut utvändigt framgår av bilderna nedan: 

 

 

Bild 30, Fasad i syd 
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Bild 31, Fasad i öst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32, Fasad i norr 
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Bild 33, Fasad i väst 

 

5.1.1 Byggmaterial för stomme och yttre beklädnad 

För att lyfta fram det svenska och småländska har trä använts i det mesta i 

huset. Stommen med bärande väggar, mellanbjälklag, vindsbjälklag och 

takstolar är av trä, såväl som trapporna, balkongerna och de icke bärande 

väggarna. Fasadmaterialet på huset är träpaneler som föreslagsvis målas i en 

röd kulör, vilket tillsammans med vita knutbrädor, vindskivor och foder för 

tankarna till de klassiska småländska stugorna. En annan anledning till att 

trä valdes som stommaterial var att det finns så många husfabriker 

runtomkring i Småland där användandet av trä är en mycket viktig del. På så 

sätt skapas många möjligheter till samarbete och den småländska traditionen 

med trähus lever kvar. Dessutom är det ett material som är miljövänligt att 

använda då det är en förnyelsebar produkt som man kan ha nytta av även 

efter att det brukats som byggnadsmaterial.  
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5.1.2 Val av stomsystem 

Huset kan byggas med planelement, men även volymelement kan fungera 

om vissa korrigeringar görs. Det handlar om att ett fönster flyttas och 

innerväggen i sovrummet mot badrummet och hallen görs tjockare. Detta för 

att där kommer vara en gräns mellan två volymelement, som till antalet 

kommer bli åtta för hela huset. Bredden på dessa för att de ska gå att 

transportera utan att vägskyltar och liknande ska behövas montera ned är 

4,15 meter (Isacsson, Leif. 130502). I detta förslag hade de bredaste 

elementen blivit cirka 3,80 meter, vilket gör att man undviker gränsen på 

4,15 meter och på sätt sparar in en sådan utgift vid transporterna. Dock 

erfordras en följebil när bredden överstiger 3,10 meter, vilket blir en extra 

kostnad. Fördelen med volymelement gentemot planelement är att det är 

ytterligare en grad av industrialiserat byggande. I regel innebär en ökning av 

industrialisering att kostnaderna för projektering och produktion sjunker, 

eftersom ett större antal av samma hustyp då produceras. 

Bild 34, Transport av volymelement till Bokloks bygge på Telestad i Växjö 
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När mer arbete utförs i fabrik blir mängden arbete på själva byggplatsen 

mindre, vilket gör att man kan få ett vädersäkrat bygge på kortare tid än en 

arbetsdag. Detta minskar risken för att byggnadsdelarna utsätts för fukt och 

även risken för förseningar minskar. Dock minskar flexibiliteten i och med 

volymelement eftersom man då är mer bunden till vissa förutbestämda 

bostadsutformningar, som till största delen beror på tillverkning och 

transport. Om flexibilitet är en viktig faktor är planelement att föredra. 

 

5.1.3 Planlösning 

För att lyckas hålla nere kostnaderna på huset var det viktigt att bostäderna 

blev yteffektiva så att de inte skulle bli för stora och på så sätt ta upp stor 

plats på marken. Därför gjordes inget gemensamt trapphus som tar upp stor 

yta och kräver uppvärmning, utan trapporna placerades på utsidan av 

byggnaden istället. När huset är på mindre än tre våningar finns det heller 

inga krav på hiss, vilket även det bidrar till en lägre kostnad på byggnaden 

nu när den bara är på två våningar. Dock finns det plats vid sidan av huset så 

att en hiss i framtiden skulle kunna installeras om ett sådant behov uppstår. 

Beträffande själva lägenheterna får de anses väldigt ytsmarta då de är för två 

personer och endast 53,5 m
2
 stora. Ändå ryms allt som ska vara med enligt 

Svensk standard, även om vissa betjäningsareor inte riktigt lever upp till 

kraven. Det handlar om ytorna framför tvättpelaren i badrummet och de 

utanför dörren in till sovrummet i hallen. Detta är ett problem som inte ens 

Boverket själva lyckats lösa och det kommer att beröras mer under avsnittet 

Diskussion och slutsatser. Hur den slutgiltiga planlösningen blev framgår av 

bilderna nedan: 

 

 

 



  
 

  

43 

 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

 

 

Bild 35, Plan 1 

Bild 36, Plan 2 
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5.2 Val av invändiga ytmaterial 

Resultatet från de tre kostnadsberäkningarna i Sektionsdata kan man se i 

sammanställningarna från programmet här nedan: 

 

Tabell 1, Sammanställning kalkyl 1- Billigare ytmaterial (Bilaga 1) 
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Tabell 2, Sammanställning kalkyl 2 – Exklusivare ytmaterial (Bilaga 2) 
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Tabell 3, Sammanställning kalkyl 3 – Blandning av billiga och exklusiva 

ytmaterial (Bilaga 3) 

 

Som man ser i de tre tabellerna blev kalkyl 2 endast 165 380 kronor dyrare 

än kalkyl 1 och kalkyl 3 i princip mitt emellan de andra två. Dock är dessa 

priser exklusive moms, vilket gör att ett påslag med 25 % måste adderas för 

att få en mer riktig summa. Med moms blir differensen mellan kalkyl 1 och 

kalkyl 2 istället 206 725 kronor och kalkyl 3 fortfarande mitt emellan. 

Skillnaden mellan den billigaste och den dyraste blir då 7 %. Men då dessa 

kalkyler endast inbegriper en viss del av husproduktionen och markarbetena 

kommer det tillkomma kostnader för bland annat arkitekt-, och 

ingenjörsarbeten, tomtköp och anslutningsavgifter, tomtarbeten, VS-arbeten, 
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ventilationsarbeten, el-arbeten och finansiella kostnader. Då dessa kostnader 

tillsammans utgör en stor del av den totala byggkostnaden innebär det att 

den procentuella skillnaden mellan kalkylerna kommer att sjunka med ett 

antal procentenheter. Utifrån ett kostnadsexempel på ett husprojekt erhållet 

från Mats Elgström på LBE arkitekt skulle det innebära att det på de totala 

byggkostnaderna maximalt skulle skilja 4 % mellan kalkylen med de 

billigare ytmaterialen och den med de mest exklusiva. Detta innebär en 

differens på högst 2 % mellan kalkyl 1 och kalkyl 3. 

Då skillnaden i kostnader mellan kalkyl 1 med de billagare ytmaterialen och 

kalkyl 3 som har en blandning av billiga och exklusiva material endast är på 

cirka 100 000 kronor, väljs de material som är i kalkyl 3. Anledningarna till 

detta val är att skillnaden i kostnader är liten i förhållande till den totala 

summan, livslängden på materialen i kalkyl 3 är längre och dess utseende 

gör lägenheter med dem mer eftertraktade bland hyresgästerna. Att de blir 

mer eftertraktade medför att de blir lättare att hyra ut och om behovet skulle 

vara sådant kan man ha en lite högre hyra på dessa. Underhållskostnaderna 

på ytmaterialen i dessa två alternativ skiljer inte sig så mycket, då båda har 

material valda för att ha låga sådana. Parkettgolven har en viss kostnad när 

de skall slipas om, men då dess livslängd i och med det är längre än 

plastmattorna är de ändå fördelaktiga med tanke på hur mycket de höjer 

intrycket av rummet. 

Man skulle kunna välja det alternativet med ännu dyrare ytmaterial än det i 

kalkyl 3 med samma argument som det valdes, men då höjs kostnaderna 

med ytterligare cirka 100 000 kr. Livslängden på materialen i lägenheterna 

höjs inte förutom golvet i hallen och ändringarna av dem märks 

utseendemässigt inte lika tydligt som det gör mellan kalkyl 1 och 3. Detta 

medför att välja de mest exklusiva materialen som finns i kalkyl 2 istället för 

något av de andra två alternativen inte motiverar sig själv lika bra dom att 

välja kalkyl 3 framför kalkyl 1. 
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6. Diskussion och Slutsatser 

Efter flera veckors arbete har vi nått målet att ta fram en yteffektiv lägenhet 

och en kostnadsjämförelse på ytmaterialen. Vi är väldigt nöjda med vårt 

resultat då vi känner att de målen vi satte i början har uppnåtts. 

6.1 Lägenheten 

Vid uppritningen av lägenheten har vi utgått från en lägenhet för två 

personer från Boverkets Bra Bostadsutformning. Dock har vi fått ändra på 

en del saker i planlösningen då den på flera punkter inte levde upp till 

kraven enligt Svensk Standard. Detta tycker vi är ett bevis på att det finns 

stora svårigheter i att bygga lägenheter med mindre areor, när de som själva 

sätter reglerna inte lyckas möta dem. Det är fortfarande vissa detaljer i 

lägenheten som inte är godkända enligt Svensk Standard. Dessa har vi inte 

lyckats lösa då vi inte ville ändra på lägenhetens yttermått. Anledningen till 

detta var att vi inte ville göra lägenheterna ännu större och få ändrade 

proportioner med ökade kostnader som följd eftersom huset då skulle ta upp 

mer markyta. Att ha kvar storleken på lägenheterna utan att de inte riktigt 

lever upp till alla tillgänglighetskrav är i detta arbete även ett bevis på 

Boverkets misslyckande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 37, Framsida Hus (Fler bilder i bilaga 4) 
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Anledningen till att vi har placerat lägenheterna i förhållande till varandra 

som vi gjort beror på att huset då blir mer kubiskt, vilket leder till mindre 

värmeförluster och mindre markyta tas i anspråk. Om lägenheterna placeras 

på längden skulle huset bli mer långsmalt och få mer kvadratmeter yttervägg 

och tak vilket leder till att mer värme släpps ut och energikostnaderna höjs. 

Om man ser till trapporna så innebär inte två enskilda trappor någon större 

merkostnad än en gemensam. Ett trapphus skulle göra huset större så att det 

tar upp mer yta och öka uppvärmningskostnaderna. Ett annat alternativ hade 

varit att sätta en gemensam utomhustrappa mellan lägenheterna, men detta 

skulle skapa en större omslutande area, då varje lägenhet får fyra 

ytterväggar. Fler ytterväggar och husknutar innebär en högre 

tillverkningskostnad och större risk för värmeförluster.   

Huset som vi tagit fram utifrån lägenheten är på utsidan ganska likt de 

industriellt byggda flerbostadshusen, som finns på marknaden idag, från till 

exempel Boklok och Myresjöhus. Huset går att konstruera så att det kan 

byggas industriellt, vilket vi tror är framtiden när det kommer till denna typ 

av flerbostadshus i två till fyra våningar. Speciellt det att lyckas bygga fler 

bostäder med volymelement tror vi är något som kommer att kunna sänka 

byggkostnaderna och minska risken för fuktskador och förseningar 

ytterligare i framtiden. Dock ser vi nackdelen med dessa element då man blir 

låst till ett fåtal sorts planlösningar där till exempel ytterdörrar, fönster och 

balkonger inte går att flytta. 

Det hade varit roligt att lyckas ta fram ett pris per kvadratmeter för våra 

lägenheter, men utifrån de kalkyler vi gjort skulle inte resultatet bli riktigt 

rättvisande. Detta beror på att programmet vi använde inte utgår från att 

huset skulle byggas industriellt, vilket ger andra produktionskostnader än de 

vi hade tänkt. Sen när vi inte har exakta kostnader för det utöver 

produktionen för ett motsvarande hus, kommer inte kvadratmeterpriset bli 

jämförbart med till exempel Bokloks eller Myresjöhus priser. En annan sak 
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som försvårar en sådan uträkning är att olika företag räknar bostädernas 

areor på olika sätt. På så sätt blir en jämförelse inte riktigt korrekt. 

 

Bild 38, Balkongvy  

Vi tyckte det var viktigt att huset som vi utformat är ett trähus sett till både 

stomme och fasad. Detta för att vi känner att det småländska och svenska 

lyfts fram mer i och med trä, då det ska visas på en internationell marknad. 

Som vi skrev i resultatet finns det många småhustillverkare i Småland som 

skulle kunna gynnas av en bomässa där trähus har en stor roll. De får då en 

bra chans att delta samtidigt som en ny möjlighet för framtida samarbete 

med IKEA öppnas. På detta vis kan en större del av regionen gynnas av en 

framtida ”Life @ Home”-mässa. 

Vi vet om att det är ett högre underhåll på trä som fasadmaterial men 

samtidigt har det ett lägre inköpspris och är ett miljövänligt material. Det är 

även enkelt att ändra karaktär på hus med träfasader i och med ommålning i 

andra kulörer.  



  
 

  

51 

 Martin Nilsson, Erik Strömberg 

6.2  Materialkostnadsjämförelse   

Det vi kan se från vår jämförelse är att materialvalet invändigt inte gör så stor 

skillnad på den slutgiltiga totalkostnaden. Detta eftersom det är så många 

olika kostnadsparametrar i ett husprojekt där det visade sig att den inre 

ytmaterialkostnadsdelen är en relativt liten del. Tack vare det tycker vi att det 

är motiverat att välja lite ”finare” material som är mer hållbara och estetiskt 

tilltalande. Då det inte innebär en mycket högre investering för den som 

bygger borde inte heller hyran behöva bli så mycket högre än om man hade 

snålat med materialvalen. Med mer exklusiva ytmaterial i lägenheterna 

kommer dessa troligtvis att bli mycket mer attraktiva bland hyresgästerna om 

läget är det rätta och kostnaden är för de många. Hyresvärdarna måste även 

tänka långsiktigt och inte bara se materialvalet som en utgift utan en 

investering som kommer att hålla i många år framöver. Därför borde de inte 

ta ut en högre hyra baserat på utgiften då de ändå kommer få tillbaka 

pengarna med tiden. Det finns även möjlighet att gå med förtjänst eftersom 

det inte skiljer speciellt mycket i kostnad mellan enklare och finare material, 

då de finare gör bostäderna mer eftertraktade och kan göra en högre hyra 

själig.  

Den versionen av Sektionsdata av Wikells som vi har haft tillgång till har 

varit inriktad mot ROT-byggdelar. Detta har inneburit att kostnaderna för 

arbeten i kalkylen har legat något högre än om programmet varit enbart för 

nybyggnation. Det har inte medfört något problem för våra kalkyler då de 

fortfarande visar på differenserna mellan materialen. Vi har heller inte haft 

exakta siffror på till exempel tomt- och anslutningsavgifter, övriga delar av 

husproduktionen eller finansiella kostnader för att få fram den totala 

kostnaden. Dessa har erhållits från ett exempel, vilket inte gör så mycket för 

kalkylen eftersom det ändå ger en rättvis bild av hur mycket det skulle kunna 

kosta. 

Anledning till att vi valde de ytmaterialen till kalkylerna som vi gjorde var att 

vi ville ha material med lågt underhåll och lång livslängd. De kostar mer vid 
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inköp men betalar av sig med tiden. Detta är ett av skälen till att vi inte valde 

att räkna med linoleum då det kräver underhåll en till två gånger per år för att 

inte torka ut. Andra golvmaterial vi valt bort är till exempel korkmatta och 

textilmattor då vi känner att de inte används i samma utsträckning som de 

andra i dagsläget. De materialen vi valt till två av våra kalkyler ligger 

antingen i det billigaste materialspannet eller i det dyraste för att få fram den 

största differensen. Alla andra materialkombinationer ligger emellan dessa. 

På detta viset kunde vi i kalkyl 3 skapa en materialkombination som vi kände 

var både hållbar och mer exklusiv men ändå ekonomisk. Dessutom i och med 

att husen kan komma att vara en del av mässområdet där livet hemma ska 

visas, är det roligare att visa upp andra material än plastmattor i alla rummen.  

Vi tycker att vi har lyckats mötta IKEAs önskemål angående bostädernas 

material på att de ska vara prisvärda, hållbara, småländska och av god 

kvalité.  

 

6.3 Våra tankar om bostadsbyggandet 

I och med det här arbetet har vi fått en större bild av varför det inte byggs så 

mycket bostäder i landet just nu. Många menar att det beror på att 

kostnaderna har ökat men det är inte den enda orsaken eller kanske ens den 

huvudsakliga. Flertalet entreprenörer menar på att kommunerna är för dåliga 

på att släppa till tomter och göra detaljplaner som är lätta att följa. Sen att 

kommunerna väljer att skjuta över kostnaderna, för att förbereda tomter, på 

andra aktörer påverkar också viljan att bygga. När kostnaderna för mark och 

bristen på tomter är som den är så är det fördelaktigt att lyckas bygga 

yteffektiva bostäder som tar upp mindre plats.  

Att göra en undersökning för att hitta en lösning till de ökande 

byggkostnaderna består av flera olika faktorer på flera olika nivåer. Det är 

ett så kolossalt stort arbete att man skulle behöva en heltidstjänst i en 

oöverskådlig tid framöver för att kunna belysa allt. Dock känner vi att vi i 
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och med detta arbete har lyckats visa på viktiga faktorer i en del av 

byggprocessen.  

Det går självklart att jobba vidare på detta arbete genom att man ser över 

flexibiliteten på bostaden och hur den kan passa in i stadsbilden eller vilken 

typ av sådan den är lämpad för. Man kan även med vårt hus som 

utgångspunkt ta in offerter från entreprenörer och konsulter för att få mer 

exakta siffror på kostnader och undersöka fler alternativ. Man skulle kunna 

göra ett samarbete med en hustillverkare för att gå in på detaljer för att se så 

huset är möjligt att bygga och vilka ändringar som skulle behöva göras rent 

tekniskt. En alternativ fortsättning kan vara att gå in på att granska Boverket 

och undersöka deras regler och huruvida de följs. 
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