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Sammanfattning 

Bostaden kan vara ditt livs största affär och ett ställe du alltid ska längta hem till. 

Denna undersökning jämför arkitektens-, mäklarens- och bostadsköparens syn på de 

mindre uppenbara kvalitéerna i en bostad, de interiöra kvalitéerna. Detta är 

parametrar många otränade ögon ofta missar. Det är kvalitéer som många upplever 

men inte kan definiera.  

Detta arbete avser bostadsrätter i Stockholmsområdet och har utförts i samarbete med 

BSK Arkitekter AB och Veidekke Bostad, båda belägna i Stockholm. Arbetet 

beskriver gången från det att en beställare har bestämt sig för att utföra en 

nybyggnation till att köparen flyttar in och processen där emellan. Arbetet tar även 

upp hur bostadsbristen ser ut i Stockholm och vad detta kan bero på. 

Kommunikationen mellan arkitekt, mäklare och bostadsköpare behandlas samt ett 

avsnitt där dagens trender diskuteras.  

Syftet med undersökningen har varit att uppmärksamma interiöra kvalitéer för 

bostadsköparen och göra denne medveten om kvalitéerna. Även att undersöka de tre 

parternas synsätt på dessa parametrar har varit en utgångspunkt i arbetet. 

Undersökningen har gjorts med hjälp av enkätutskick till alla tre parter samt 

intervjuer med arkitekter och mäklare.  

Resultatet visar tydligt på att arkitekterna är den svarsgrupp där flest personer anser 

omätbara värden vara värdefullt i en bostad. Bostadsköparna är den grupp där flest 

personer anser att omätbara värden inte är värdefullt i en bostad. Skillnaden mellan 

arkitekternas och bostadsköparnas svar kan bero på okunskap hos slutkunder.  

Visionen är att denna resultatet i denna rapport ska vara ett hjälpmedel för 

allmänheten. De ska kunna få en insikt och förståelse över de mindre uppenbara 

kvalitéerna som finns i bostaden. 
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Summary 

Buying your home may be the greatest deal in life and give you a place you always 

should long for. This survey presents the viewpoint on the less obvious qualities in a 

home, the interior qualities, among architects, estate agents and house buyers. These 

qualities are often not obvious for most people. They are qualities that you probably 

like or dislike, without being aware of them. 

This work is restricted to condominiums in Stockholm and has been carried out in 

collaboration with BSK Architects AB and Veidekke Bostad, both located in 

Stockholm. The study brings up the process from when the client decides to carry out 

a new housing estate to when the buyer moves in and the process in between. The 

study also concerns the housing crisis in Stockholm and what the cause could be. The 

communication between architects, estate agents and house buyers are also brought 

up, as well as a discussion on today’s trends.  

The purpose of the study has been to make the house buyers aware of also interior 

qualities. Investigating the difference in viewpoint of these qualities between 

architects, estate agents and house buyers has been the main course in the study. The 

survey was done by using questionnaires sent to all companions and interviews with 

architects and estate agents.  

The result clearly shows that architects on average consider immeasurable values in a 

house more important than the other two groups. In contrast we find that the house 

buyers give the immeasurable values the lowest score among the three groups. The 

difference between architects and house buyers could be an effect of differences in 

experience of house design. This report should help people to become aware of less 

obvious qualities in houses and apartments in order to find their dream home. 

 

  



V 

Abstract 

Arbetet bygger på en jämförande undersökning mellan arkitekters-, mäklares- och 

bostadsköpares syn på interiöra kvalitéer i en bostad. Arbetet definierar mindre 

uppenbara faktorer i en bostad där värderingarna kan skilja sig åt. Undersökningen 

baseras på intervjuer med branschfolk samt enkätundersökningar riktat mot arkitekter, 

mäklare och köpare.  

Resultatet visar en tydlig skillnad i hur arkitekter, mäklare och köpare värderar 

arkitektoniska kvalitéer i bostaden.  

Nyckelord: Bostadsrätter, Nyproduktion, Arkitektoniska kvalitéer, Arkitekt, Mäklare, 

Köpare, Bostadsrättsägare, Flerfamiljshus, Lägenheter. 
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Abstract 

The study is based on a comparative measurement of the viewpoint on interior qualities 

in a home of respectively architects, estate agents and potential house buyers. The study 

explains the less obvious elements in a house where the perspectives could differ. The 

research is based on interviews with business people and surveys to architects, estate 

agents and house buyers. 

The result shows a clear and distinct difference in such a viewpoint between architects, 

estate agents and house buyers. 

Keywords: Co-operative apartment, New production, Architectural qualities, Architect, 

Estate agent, Buyer, Condominium owner, Tenement building, Apartments. 
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Förord 

Arbetet baseras på en idé författarna fick av att ha läst kursen Bostadens utformning. 

Kursen behandlade mindre uppenbara kvaliteter i en bostad vilket författarna valde 

att rikta in arbetet på. Det som uttrycks som de mindre uppenbara kvaliteterna i 

bostaden är något vi upplever dagligen men som ett otränat öga ofta missar. Tre 

parters syn på några utvalda s.k. omätbara värden har undersökts och jämförts 

sinsemellan. De tre parterna som undersökningen baseras på är arkitekter, mäklare 

och bostadsköpare. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer 

där författarna stått som egna initiativtagare i samarbete med BSK Arkitekter AB och 

Veidekke Bostad, båda belägna i Stockholm.  

En större kontakt har funnits med en del medverkande vilket författarna är mycket 

tacksamma för. Vi vill därmed börja tacka våra samarbetspartners och 

kontaktpersoner. Tack Svante Bergman, BSK arkitekter AB, för bra handledning och 

värdefulla kontakter samt god erfarenhet. Tack Åsa Lagerlöf, Veidekke Bostad, för 

hjälp med enkätutskick till era bostadsköpare. Utan er hade det inte gått att 

genomföra enkätundersökningen till denna målgrupp.  

Vi vill också tacka de arkitekter och mäklare som ställt upp på intervju och bidragit 

med god kunskap och bra erfarenhet till undersökningen. Tack; Olga Rosell från 

Sweco, Ulla Persson från Tengbom, Linda Saarnak från ETTELVA arkitekter, 

Therese Lundborg från BSK arkitekter, Sandra Nothin från Svensk 

fastighetsförmedling och Therese Tångring från Skandia mäklarna. 

Vi vill tacka alla övrigt inblandade för ett trevligt bemötande både vid telefon- och 

mailkontakt. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare vid Linnéuniversitetet, Per Reinholtz, 

för gott stöd och god hjälp genom hela arbetet.  

 

 

 

Julia Båmstedt & Olivia Johansson 

Växjö, 22 Maj 2015 
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1.  Introduktion 

Vid en bostadsvisning är kanske det första intrycket många får; parkettgolv, 

de stora fönstren, det höga taket och de vita väggarna. Det som många 

otränade ögon missar är de så kallade mindre uppenbara värdena, de 

kvaliteter många upplever men inte kan definiera. Författarna har fokuserat 

på sådana kvaliteter och arbetet behandlar bostadsrätter i nyproduktion 

belägna i Stockholmsområdet.  

En arkitekt och ingenjör som verkade under decennierna före Kristus, 

Vitruvius, (Nationalencyklopedin, u.å) har definierat just värdet av de 

arkitektoniska kvaliteterna i en byggnad/bostad. Detta gjorde han genom tre 

begrepp: skönhet, bekvämlighet och hållbarhet. De tre parametrarna i lika 

stora delar var enligt Vitruvius definitionen av bra arkitektur.  

Två författare som har beskrivit Vitruvius egenskaper och de omätbara 

värdena är Ola Nylander och Kjell Forshed i boken Bostadens Omätbara 

Värden. Forshed är en av Sveriges mest omtalade arkitekter. Han har 

påverkat Sveriges byggnadskonst genom kritiska synpunkter bl.a. genom 

miljonprogrammen under 70-talet (Bostadens omätbara värden, 2011). 

Nylander verkar som professor på Chalmers universitet vid institutionen för 

arkitektur samt arbetar som praktiserande arkitekt. Förutom boken 

Bostadens omätbara värden (2011) har Nylander skrivit ett flertal böcker 

och avhandlingar inom området bostad och arkitektur. Ett par av dessa 

arbeten har kommit till användning i denna rapport. Dessa arkitekter med 

vilja att påverka byggnadskonsten har inspirerat och sått fröet för 

författarnas idé till arbetet. Omätbara värden påvisar kvaliteter i en bostad. 

Kunskap om dessa kan ge en förståelse och känsla för bostadens 

arkitektoniska och ekonomiska värde. Hur ges då den blivande 

bostadsägaren kunskap om värden i sin kommande bostad? 

Vid framtagande av en bostad är det ofta beställaren som bestämmer vad och 

hur det ska se ut då han finansierar bygget. Detta innebär att arkitekten utgår 

från beställarens önskemål i form av det program som utarbetas och får 

sällan utforma och rita helt efter egen vilja (Bergman
1
). Det finns oftast 

ingen koppling mellan arkitekt och slutkund eller mellan mäklare och 

slutkund vid köp av lägenhet utan den återfinns oftast i villabyggen där 

beställaren själv hyr in en arkitekt. (Reinholtz
2
). För att bostadsrätter ska få 

börja byggas finns det ofta krav på att det måste ha sålts ett visst antal av 

bostadsrätterna innan det går till produktion (Bergman
3
). 

 

                                                 
1
 Svante Bergman, Arkitekt, BSK Arkitekter AB, telefonintervju 26 mars 2015. 

2
 Per Reinholtz, Arkitekt, Reinholtz & Ronnemark, intervju 31 mars 2015. 

3
 Svante Bergman, Arkitekt, BSK Arkitekter AB, telefonintervju 26 mars 2015. 
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 1.2  Bakgrund och problemskrivning 

Som bostadssökande finns det en hel djungel av aspekter att ta hänsyn till. 

Några av dessa är material, takhöjd, läge och ljusinsläpp. För att kunna 

definiera kvaliteten av bostaden som helhet är det viktigt att även vara 

medveten om de mindre uppenbara värdena.  

Med utgångspunkt i boken Bostadens omätbara värden (2011) har tre 

parametrar tagits fram; axialitet, rörelse och omslutenhet/öppenhet. Dessa 

värden beskrivs senare i rapporten. Detta är kvaliteter som inte primärt 

påverkas av möblerna och inredningen utan där planlösningen och 

rumsligheterna är avgörande. 

För att ta reda på hur den potentiella bostadsköparen ställer sig till 

bostäderna som ska byggas gör ofta bostadsföretagen kundundersökningar 

där frågor om bland annat läget, förvaringsmöjligheter, balkong mm 

undersöks. Dessa kundundersökningar tar dock inte upp de mindre 

uppenbara kvaliteterna i en bostad och detta gör denna undersökning ensam 

i sitt slag. Inga liknande studier har gjorts som går at dokumnetera.  

Det vinnande projektet i “Bostadspriset” 2009 var ett lägenhetskomplex i 

Hammarby Sjöstad, Stockholm (Sveriges Arkitekter, u.å). Det som juryn 

motiverade vara det avgörande i vinsten var bostädernas flexibilitet, 

yteffektivitet, ljusinsläpp och möjligheten att använda ytorna till flera 

ändamål, det som Nylander uttrycker i Bostadens omätbara värden (2011) 

som ”generalitet”. Detta visar på att de mindre uppenbara värdena spelar stor 

roll i utformningen.  

Juryns motivering till det vinnande bidraget var;  

“...Byggnaden speglar en ny syn på hur ett boende kan gestaltas med 

öppenhet, ge utrymme för olika sätt att leva och på så sätt stärka stadens 

långsiktiga hållbarhet…” (Sveriges Arkitekter, u.å). 

Nylander (2011) nämner i sin bok utöver ovan nämnda ett flertal goda 

kvaliteter, vilka är vanligt förekommande i några av dagens bostäder som för 

den oerfarna är svåra att definiera. I boken Rethinking Design and Interiors 

skriver Shashi Caan om design för välmående (Rethinking Design and 

Interiors, 2011); 

”Even if we are not always aware of the feeling of well being (either in the 

moment or in retrospect) we often sense its absence poignantly.” (Caan 

2011:78).  

“Även om vi inte alltid är medvetna om känslan av välbefinnande (antingen 

i stunden eller i det förflutna) känner vi oftast avsaknaden av den.” (Svensk 

översättning). 
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En annan författare och arkitekt som uttryckte sig om liknande 

välbefinnande och arkitektoniska värden i hemmet var Witold Rybczynski 

(Hemmet, 1988). Några av de kapitel han har med i sin bok Hemmet är; 

Bekvämlighet och behag, Välbefinnande och Enkelhet där han talar om 

vikten av trivsel i ett hem.    

Genom mycket eftertanke kring kvaliteter så som öppenhet, flexibilitet och 

andra omätbara värden, finns en vision om att åstadkomma en bostad som 

håller genom trender, tider och utveckling i framtiden.   

 

1.3 Mål och Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur olika element i en bostad 

värderas, dels av potentiella köpare, dels av arkitekt i planerings- och 

ritnings fasen och dels av mäklare.  

Huvudmålet är att denna rapport ska bidra till att vara ett hjälpmedel för 

allmänheten och att de ska få en insikt och förståelse av de mindre 

uppenbara kvaliteterna i en bostad. 

Delmål för arbetet: 

1. Undersöka hur de tre parterna förstår varandra.  Att göra mäklare och 

arkitekter medvetna om vilka kvaliteter slutkunden värdesätter i en 

bostad och vilka värden som slutkunden, arkitekten och mäklaren 

anser vara centrala i en bostad. 

2. Rapporten kan i framtiden vara ett stöd för att upplysa 

bostadsköparen om arkitektoniska värden som kan vägleda köparen 

till att få en mer prisvärd bostadsrätt. På så vis kan köparna 

uppmärksammas om vad de betalar för.  

3. I framtiden kunna uppmärksamma de mindre uppenbara värdena i 

bostaden och göra bostadsrätter mer attraktiva genom att skapa en 

trend av omätbara kvaliteter.  

1.4 Avgränsningar 

Rapporten redovisar resultat av en undersökning gällande nyproducerade 

bostadsrätter i flerbostadshus belägna i Stockholmsområdet där 

samarbetspartnern, BSK Arkitekter AB finns.  

Begränsningar har gjorts gällande storleken på lägenheterna då dessa har 

avgränsats till treor, fyror samt femmor. 
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Arbetet har anpassats till tre omätbara värden; axialitet, 

omslutenhet/öppenhet samt rörelse. 

Undersökningen riktar sig till blivande bostadsrättsägare då författarna 

menar att de har ett aktivt intresse i bostadens utformning. 

Undersökningen är till största delen kvantitativ baserad på enkäter. 

Författarna förutsätter att data från enkäter är jämförbara. 

Författarna har bortsett från det geografiska läget som en faktor, då 

undersökningen endast riktar sig mot interiöra kvalitéer. Det finns dock en 

stor medvetenhet om att läget är det som i hög grad bestämmer bostadens 

värde och attraktivitet. Närhet till skola, affärer, vatten och kollektivtrafik är 

något som också påverkar värdet och priset.   
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2. Teori 

Teoridelen behandlar följande;   

Gången från beställare till att köparen flyttar in och processen där emellan, 

bostadsbrist, kommunikationen mellan arkitekt, mäklare och bostadsköpare, 

bostadskvaliteter, trender och slutligen begreppsförklaringar. 

2.1 Kort om nybyggnation, beställare och dess köpare 

Att köpa en bostad kan vara en av livets största affärer. Bostaden ska vara 

något du trivs med och alltid längtar hem till. 

Vad gäller bostadsrätter är det ofta ett byggföretag som har hittat eller 

tilldelats en bit mark där de vill expandera och skapa möjligheter för nytt 

boende. De hör då av sig till kommunen eller markägaren (Saarnak
4
). 

Därefter hör byggföretaget oftast av sig till en arkitekt som gör volymskisser 

för att se hur många lägenheter det går att få in på området, vilken storlek 

det ska vara och hur många av varje storlek det ska finnas. En tid efter detta 

när handlingarna och processen däremellan är klar kan den blivande 

bostadsköparen göra en intresseanmälan, vilket är en anmälan som köparen 

gör till byggföretaget för att ställa sig i kö till en nyproduktion (Peab bostad, 

u.å). Detta sker oftast långt innan bygget står färdigt. Från det att 

intresseanmälan är gjord brukar det ta cirka två år till det går att flytta in i 

bostaden (Peab bostad, u.å). 

I vissa fall upprättas ett bokningsavtal då man gör en intresseanmälan för en 

bostadsrätt, det innebär att byggföretaget reserverar en bostad i samband 

med att köparen betalar en bokningsavgift (Peab bostad, u.å). Då det ibland 

förekommer att huset inte byggs trots att folk redan gjort 

intresseanmälningar och upprättat ett bokningsavtal betalas denna summa 

tillbaka till kunden. När intresseanmälan är gjord bjuds köparna in till 

säljstart, det är först här priser, ritningar och annat material presenteras och 

då har de flesta byggföretagen en ”först till kvarn” princip. 

Nästa steg är sedan att upprätta ett förhandsavtal, detta sker cirka tre 

månader efter bokningsavtalet (Ikano bostad, 2015). I detta skede binder 

kunden sig till att köpa bostadsrätten och betalar en summa som är runt 50 

000 kronor (Ikano bostad, 2015). Vanligtvis då kunden köper en bostadsrätt 

som är nyproduktion kan de vara med och påverka utformningen till viss 

del. Byggföretaget som säljer bostadsrätten har då tagit fram olika val som 

köparen får välja mellan. Detta kan t.ex. vara bänkskiva i köket, övriga 

materialval, så kallade tillval eller frånval. Dessa val kan komma att påverka 

försäljningspriset. Ett upplåtelseavtal ska även tecknas vilket görs ungefär 

                                                 
4
 Linda Saarnak, Arkitekt, ETTELVA Arkitekter, intervju 22 april 2015. 
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tre månader före inflyttning och då betalas 10 procent av insatsen (Ikano 

bostad, 2015). Efter detta sker slutbetalning och inflyttning, kunden får 

nyckeln till sin bostadsrätt då den har betalat hela slutsumman.  

2.2 Bostadsbrist  

Det råder bostadsbrist i Stockholm (Statistiska centralbyrån, 2013) vilket har 

lett till att konkurrensen mellan bostadsbyggare har blivit satt ur spel. Man 

kan nästan bygga vad som helst och ändå blir det kö till bostäderna 

(Saarnak
5
). Detta leder till att många lägenheter saknar arkitektoniska 

kvalitéer och eftersom där alltid finns köpare är det lätt att kvaliteten i 

bostaden minskar. I den akademiska tidskriften The Swedish housing market 

– Better allocation via less regulation (2007) skriver författarna om den 

rådande bostadsbristen i Sverige. De beskriver orsaken som en följd av att 

hyresmarknaden är kostnadsbaserat styrd och att detta i sin tur leder till 

förhindrande av ett ekonomiskt gensvar i processen. Det skapas då köer till 

bostäderna och utbudet av bostäder följer inte efterfrågan. Köpandet av en 

bostadsrätt blir då mångas lösning på de långa köerna till hyresrätter men 

priset för att investera i en bostadsrätt idag är dyrt i förhållande till ytan och 

många har inte råd med de ständigt ökande priserna.   

Ett exempel på en sådan splittring mellan utbud och efterfrågan inom 

byggsektorn är Stockholm där det blivit ett ökat glapp mellan 

befolkningsökning och bostadsökning i länet (Statistiska centralbyrån, 

2013). Se Figur 1.  

 

Figur 1: Tillskott av bostäder och befolkningsökning i Stockholm mellan 1975-2012 

                                                 
5
 Linda Saarnak, Arkitekt, ETTELVA Arkitekter, intervju 22 april 2015. 
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I Stockholms län finns cirka en miljon bostäder vilka till en fjärdedel består 

av äganderätter. Resterande del av bostäderna är relativt jämnt fördelade 

mellan hyresrätter och bostadsrätter. Att skaffa bostad i Stockholm stad är 

inte bara svårt men också dyrt då priserna ständigt pressas uppåt som följd 

av bristen- och efterfrågan av bostäder. Då invånarna ökar i länet krävs att 

fler bostäder byggs för att matcha efterfrågan och på så vis sänka priserna 

för att tillåta fler att kunna bo i Stockholm. 

2.3 Kommunikationen mellan arkitekt, mäklare och slutkund 

Kommunikationen mellan arkitekt och slutkund gällande nyproduktion av 

bostadsrätter är i dagsläget nästintill obefintlig. Kontakten mellan dessa två 

parter är smal eftersom det är beställaren som ska bygga t.ex. ett 

flervåningshus som anlitar en arkitekt. Det är sedan beställaren i sin tur som 

har kontakt med de blivande bostadsrättsägarna. Arkitekten är med i ett 

tidigt skede i byggprocessen då deras handlingar används som en 

utgångspunkt för försäljningen av bostadsrätterna. Nuförtiden säljer man de 

flesta bostadsrätterna genom ritningar, ett skede som är långt före det att 

huset har påbörjats (Hemnet, 2015). Arkitektens handlingar är alltså klara 

långt innan de kommande bostadsköparna kan få möjlighet till att köpa sin 

bostadsrätt. Detta kan anses som en naturlig förklaring till att kontakten 

mellan de båda parterna är nästintill obefintlig. Mäklarna har däremot 

mycket kontakt med slutkunden. Det är ofta till mäklaren slutkunden hör av 

sig när intresse om att köpa bostad finns (Hemnet, 2015). Byggföretagen kan 

ha en egen mäklare anställd eller anlita en inhyrd arkitekt på konsultuppdrag 

som ansvarar för ett särskilt projekt eller område.  

2.4 Bostadens omätbara värden 

Boken Bostadens omätbara värden (2011) skriven av Ola Nylander och 

Kjell Forshed beskriver sin syn på vikten av en helhet i en bostads 

arkitektur. Vikten av sambandet mellan skönhet, hållbarhet och 

bekvämlighet tas upp som ett signum för en bra arkitektur. Nedan beskrivs 

utvalda parametrar/kvaliteter som arbetet har baserats på, dessa enligt boken 

(Nylander & Forshed, 2011).  

2.4.1 Axialitet 

Axialitet är en genomgående sikt eller en linje som går genom två eller flera 

rum i en bostad. Axeln går ofta genom flera rum och slutar i ett fönster 

vilket gör att en känsla av ute och inne skapas med ett fint ljus i lägenheten. 

En axel skapar ofta genomblickar och genomsiktsmöjlighet i bostaden. Att 

vid entrén kunna se direkt igenom lägenheten är en stor kvalité, t.ex. en 

genomsikt från entrén via kök och matplats ut mot vardagsrummet som 
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avslutas genom fönstret i vacker utsikt. Genom en sådan axel presenteras 

lägenhetens ljus och öppenhet direkt när någon kommer in genom dörren. 

2.4.2 Rundgång 

Rundgång är en viktig parameter som ligger till grund för att kunna uppleva 

bostadens arkitektoniska kvaliteter och dess helhet. Rundgång är en form 

utav rörelse och kan beskrivas genom möjligheten att gå igenom rum från 

två eller flera håll, att kunna gå runt i bostaden utan att behöva vända och gå 

tillbaka. Detta är en parameter som även påverkar och påverkas av andra 

kvalitéter i bostaden. Axialitet är en av de kvaliteter som rundgången kan 

påverka då rörelsen kan ha stor betydelse för att kunna se genomgående 

axlar. Genom att ha rundgång i bostaden leder det till att bostaden kan 

kännas rymligare och upplevas större än vad den egentligen är. Kvaliteten 

bidrar även till mer ljusinsläpp då det kan komma in dagsljus från flera 

väderstreck, vilket i sin tur är ytterligare en god parameter i bostaden.  

2.4.3 Omslutenhet – öppenhet 

Öppna planlösningar sägs vara populära i dagens samhälle men även de 

slutna planlösningarna är något de flesta också vill åt. Ett sovrum med 

mycket insyn och öppen planlösning låter kanske inte så lockande utan det 

krävs även omslutna rum. Utformningen av valv är mer betydelsefull än vad 

som kan tänkas, om de är utformade med eller utan tröskel spelar stor roll 

för rummets karaktär. Ett valv med tröskel skapar en avdelning mellan 

rummen trots den stora öppningen vilket kan göra att rummet får en 

tydligare struktur trots den öppna planlösningen. För att förstärka 

omslutenheten istället är det viktigt med tydliga hörn och hela väggfält, 

dessa egenskaper underlättar även möbleringen av rummet.  

  

2.5 Dagens trender 

Trender är något som är föränderligt, tillfälligt och aktuellt för tiden. Därför 

är den största och säkraste källan för kunskap om ständigt skiftande trender 

media, tidningar, bloggar, inredningsprogram och andra nutidsmässiga- och 

ständigt uppdaterande källor.  

Vid observationer av media och inredningstidskrifter går det att urskilja 

färgen vitt som en genomgående trend. Det skildras i väggkulörer, möbler 

och inredning. Ljusa färger på tak och väggar ger en större och luftigare 

känsla (Björklund & Wingqvist, u.å) och detta kan vara anledningen till att 

vitt faktiskt blivit en trend och framställs i stor utsträckning i medier. Andra 

trender som syns i heminredningstidningar och bloggar är stora öppna kök 

och höga fönster men också de senaste trenderna inom möbler, textilier och 
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materialval. Förvaringsmöjligheter, ljusinsläpp och läge är även något 

många nya bostadsägare efterfrågar (Rosell
6
). Någon större omfattning av 

rumsliga trender syns dock inte i inredningsmagasin idag. Vikten av 

rumsorganisation, samspelet mellan privata och offentliga rum och de 

osynliga siktlinjerna är exempel på kvalitéer som inte pratas om i 

inredningstidskrifter eller bloggar och skildras heller sällan i bilder.   

Den rumsliga trend som är synligast i media idag är den öppna 

planlösningen som dominerar marknaden. Arkitekter ser att kunderna 

efterfrågar detta i allra största grad (Lundborg
7
).  

2.6 Begreppsförklaringar 

Arkitekter – Avser de arkitektfirmor som levererar arkitektarbeten. 

Mäklare – Avser de mäklarbyråer som förmedlar fastigheter. 

Omätbara värden – Mindre uppenbara rumsliga kvalitéer. Värden som är 

svåra att kvantifiera.  

PERT-schema – Program Evaluation Review Technique, ett tidsschema som 

visar hur aktiviteter följer varandra utan en tidsskala.  

PUL – Personuppgiftslagen  

Slutkund – Köparen av bostadsrätten som kommer till att bo i lägenheten. 

WBS – Work Breakdown Structure, en detaljplaneringsmetod för att planera 

arbetet.  

 

  

                                                 
6
 Olga Rosell, Arkitekt, Sweco, intervju 22 april 2015. 

7
 Therese Lundborg, Arkitekt, BSK Arkitekter, intervju 22 april 2015. 
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3. Metod 

Projektgången är baserat på metoden WBS, Work Breakdown Structure, där 

arbetets alla delar är strukturerade efter vad som ska genomföras och hur de 

ska utföras.  

Arbetet baseras på en empirisk undersökning där kvantitativa analyser i form 

av enkäter har använts i första hand. Se bilaga 1. Enkäterna har skickats ut 

till slutkunder från bostadsutvecklingsföretaget Veidekke bostad, till 

arkitektkontor samt till mäklarbolag, alla belägna i Stockholmsområdet. 

Enkäten skickades ut till totalt 2499 personer. Det är samma enkät som 

skickats ut till respektive parter, detta för att ha jämförbar data. 

Framtagandet av enkätfrågor har bland annat skett i samverkan med 

personer som jobbar med kundundersökningar där hjälp att utforma 

enkäterna har fåtts.  

En mindre del av undersökningen har varit kvalitativ i form av intervjuer 

med arbetande arkitekter och mäklare på arkitektkontor och mäklarbyråer 

verksamma i Stockholmsområdet. Dessa har skett vid personliga möten samt 

över telefon. Ett selektivt urval har gjorts vid framtagandet av företag till 

intervjuer och personer till enkätundersökningarna.  

3.1 Work Breakdown Strukture  

För att göra en tydlig översikt över hur arbetet skulle se ut och på vilket sätt 

det skulle genomföras jobbade författarna utifrån en WBS metod 

genomgående i hela arbetet. En strukturplan gjordes där de huvudsakliga 

momenten förtydligades och där delmoment sedan togs fram och beskrevs. 

Denna metod är bra för att identifiera och hålla koll på vad som ska göras 

och vad som är gjort under arbetets gång (Arbeta i projekt. Individen, 

gruppen, ledaren, 2011).  

Några av delmomenten som sattes upp i WBS:en var ”intervjuer”, ”enkäter” 

och ”rapportskrivande”. Se figur 2. De nedre och mer detaljerade nivåerna 

innefattade bland annat skapande av enkät- och intervjufrågor, 

bakgrundsgranskning och framtagande av litteratur och tidigare material 

inom området, utskick av enkäter och sammanställande av data, se Figur 2. 

Eftersom en WBS inte visar på tidsaspekten i ett projekt upprättades ett 

tidschema redan i tidigt skede. Detta gjordes först som ett PERT- schema, 

Program Evaluation Review Technique, som visar på hur aktiviteterna följer 

varandra utan en tidsskala (Arbeta i projekt. Individen, gruppen, ledaren, 

2011).  

Det är av stor vikt att använda sig av välstrukturerade metoder i form av 

strukturscheman så som WBS och PERT- scheman i ett arbete. Detta gäller 

inte minst för stora undersökningar (Using PERT to manage high technology 
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projects, 1974). Sedan strukturerades schemat i en tidsaxel där varje aktivitet 

redovisades även i tid. Schemat gjordes i programmet Excel och visade dag 

för dag vad som skulle göras.  

 

 

Figur 2: Utdrag ur WBS. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Vid framtagandet av intervjufrågor användes litteratur för att forma frågorna 

efter vad författarna syftade att få fram av intervjuerna. Fördelen med att 

använda intervjuer som komplement till enkätundersökningen är att de 

intervjuade har möjlighet att förtydliga och fullfölja frågan som intervjuaren 

ställer (How to conduct interviews by telephone and in person, 1995). 

Personliga intervjuer ger större svarsfrekvens på frågorna som ställs än 

enkätundersökningar då dessa kräver att svarspersonerna själva skickar in 

sina svar och bortfallet då blir betydligt mycket högre vid själv-

administrerade enkätundersökningar skickade över mail.  

Enligt Frey och Oishi (How to conduct interviews by telephone and in 

person, 1995) är bästa sättet att samla in detaljerad data att besöka de 

intervjuades hem, arbetsplats eller underökningens kontor. Författarna valde 

att hålla intervjuerna på plats i Stockholm där alla intervjuperson hade sin 

hemort. Fyra intervjuer hölls på författarnas samarbetspartners kontor, BSK 

arkitekter AB och två per telefon. Varje intervju varade i ca 30 minuter.  

Telefonintervjuerna hölls med två mäklare som jobbar i Stockholmsområdet. 

Anledningen till den valda intervjuformen grundades i att de medverkande 

inte hade möjlighet att närvara vid ett personligt möte. Telefonintervjuer har 

precis som personliga intervjuer fördelen att ge hög svarsfrekvens (How to 

conduct interviews by telephone and in person, 1995). Intervjuer över 
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telefon är även kostnadseffektivt och resulterar i snabb insamlings tid av 

data. Detta lämnar utrymme för insamlingen av mycket data under kort tid.  

Skapandet av intervjufrågorna gjordes med utgångspunkt i litteratur inom 

området för att ställa frågorna på rätt sätt och få fram relevant information 

för undersökningen. Enligt Frey och Oishi bör intervjufrågor skrivas med ett 

språk som är relevant för målgruppen (How to conduct interviews by 

telephone and in person, 1995). Frågorna ska designas utifrån 

problemställningen undersökningen syftar på. Detta gjordes genom att lista 

ämnen och områden som författarna ansåg behövde fås svar på i 

undersökningen. Ur ämnesområdena skapades sedan frågor.  

En intervju kan vara allt mellan hårt styrd till löst strukturerad (Som man 

frågar får man svar, 1985) och författarna till arbetet valde att låta de redan 

förberedda frågorna leda till öppna diskussioner med oförberedda 

följdfrågor. Genom att ha en blandning mellan öppna och styrda frågor 

täcker intervjun flera områden som är intressant för undersökningen.  

 

3.3 Kvantitativ metod 

Undersökningen baseras till största del på enkätundersökningar som 

skickades ut till tre grupper: personer på arkitektkontor och mäklarkontor 

samt till Veidekkes bostadsrättsägare, de som författarna valt att kalla för 

slutkunder i rapporten. Enkäten skickades ut elektroniskt till personernas 

mail. Se bilaga 1. Slutkunderna som enkätutskicken gick till är nyinflyttade 

bostadsrättsägare i nybyggnationer i Stockholmsområdet. Målgruppen 

valdes utifrån att undersökningen riktar sig just till bostadsrätter i 

Stockholmsområdet som är nybyggnation. Enkäten skickades ut till totalt 

2499 personer och svarsfrekvensen låg på ca 8% av de tillfrågade hos 

slutkunderna, ca 21% hos de tillfrågade arkitekterna och ca 9% hos de 

tillfrågade mäklarna.  

Skapandet av enkätfrågorna skedde delvis med hjälp av författarnas 

samarbetspartners Veidekke bostad som aktivt jobbar med 

kundundersökningar och enkäter. Delvis skapades frågorna från tips av 

mäklare som intervjuades och som även de berör enkätundersökningar i sitt 

arbete. Enligt de intervjuade personerna från Veidekke och mäklarbyråer bör 

frågorna i enkäten ställas på ett sätt som även den mest okunniga förstår då 

slutkunder var en av grupperna som enkäten skickades ut till. Om 

enkätundersökningen riktar sig till folk i allmänhet bör även ordvalen vara 

sådana att allmänheten förstår (Enkäten i praktiken, 2014). Hänsyn måste tas 

till att alla personer inte arbetar inom byggsektorn och på så sätt inte har 

kunskap om fackliga termer m.m.  

En enkätundersökning bör göras lättförståelig då de medverkande oftast vill 

ha relevanta och korta enkäter med ämnen som intresserar den svarande 
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(Techniques for fusing survey modules, 2014). Johnson m.fl. (2014) menar 

på att undersökningen bör göras i 5-10 minuters pass istället för de 20-30 

minuterna som enkäter traditionellt har legat på (Techniques for fusing 

survey modules, 2014). Författarna i detta arbete valde att använda sig av 

många bilder, enkla frågor och med ett innehåll som inte tar den 

medverkande mer än 5 minuter att besvara. Detta för att locka de svarande 

att medverka och på så sätt få högre svarsfrekvens.  

Yrkespersonerna som rådfrågats menar även att samma fråga bör ställas 

flera gånger men på olika sätt. På så sätt ges nyanser i svaren och det går att 

urskilja mönster och tendenser i svaren. Enligt de rådfrågade perosnerna 

inom området ska inte frågorna vinklas, vara ledande eller vara varken 

negativt eller positivt laddade. För att få så realistiskt och tillförlitligt svar 

som möjligt bör frågorna presenteras neutralt för läsaren.  

Ledande frågor är något författarna valt att undvika helt och hållet i enkäten. 

Ord som bra, trevlig, positiv mm bör inte nämnas utan dess motsatta 

betydelse som ett alternativ till svararen (Enkäten i praktiken, 2014). I 

flervalsfrågorna i enkäten finns både negativt- och positivt laddade ord för 

att inte leda läsaren till att svara på ett visst sätt. Frågorna som ställs är även 

de icke ledande då ordvalen är väl valda utifrån att inte redan i förväg leda in 

den svarande att tycka på ett visst sätt.  

Frågorna är skapade utan negationer vilket på samma sätt som ledande 

frågor får konsekvensen att påverka svararen redan i början vad den ska 

svara (Enkäten i praktiken, 2014).   

Enkäten är uppdelad i mestadels slutna frågor med endast en öppen fråga till 

mäklare och arkitekter. Valet av den slutna frågemetoden grundas i att öppna 

frågor ger svar som är mycket svårtolkade och icke jämförbara sinsemellan 

(Som man frågar får man svar, 1985). Då detta arbete är en jämförande 

undersökning mellan tre parter anser författarna att slutna frågor med en- 

eller flervalsalternativ lämpar sig bäst för att få fram mest fördelaktiga svar.  

Författarna har lagt stor vikt vid entydiga frågor i enkätundersökningen då 

frågorna inte ska kunna tolkas på mer än ett sätt. Svaren går inte att värderas 

om inte den analyserande vet hur den svarande har svarat (Enkäten i 

praktiken, 2014). Enkätfrågorna har korrigerats och ändrats ett flertal gånger 

innan utskick för att byta ut eller förklara ord som kan tolkas på fler sätt. 

exempel på detta är ord så som axialitet, rundgång mm som förklarats i 

enkätundersökningen för att passa allmänheten. Här har även bilder använts 

för att förtydliga vad som frågas efter i enkäten.  
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3.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet av företag som deltog i enkätundersökningen gjordes strategiskt 

utifrån företag som aktivt jobbar med projekt i Stockholmsområdet. Hänsyn 

togs ej till företagens storlek. Urvalet av intervjuerna gjordes även de 

strategiskt baserat på intervjupersoner med kontakt till författarnas 

samarbetsparters, BSK Arkitekter AB.  

Enkätundersökningen har skett i samarbete med Veidekke bostad som är ett 

stort bostadsutvecklingsföretag med kunder i Stockholmsområdet. Urvalet 

av slutkunderna som deltog i enkätundersökningen gjordes selektivt baserat 

på Veidekkes kontaktlistor. Slutkunderna som enkätutskicket gick till är 

bosatta i nyproducerade bostadsrätter runt om i Stockholmsområdet. Genom 

att Veidekke bostad skickade ut enkäterna i deras namn till deras egna 

kunder kunde undersökningen göras utan hinder från personuppgiftslagen.   

Då personer från ett flertal olika mäklarbolag och arkitektkontor deltagit i 

enkätundersökningen ges en bredd i svaren och blir på så sätt representativt 

verkligheten då de olika företagens sätt att jobba syns i resultaten från 

enkäten. Genom att göra utskick till ett flertal olika mäklar- och 

arkitektbolag samt till slutkunder bosatta i olika delar av Stockholm ökar 

validiteten av undersökningen. Till följd av variationen av mäklar-, 

arkitektföretag och slutkunder blir reliabiliteten hög i arbetet.  

3.5 Tabeller och figurer 

Resultaten har till största del presenterats i cirkeldiagram. 

Presentationsformen valdes då den är lämplig om svarsalternativen som ska 

presenteras inte är många som i denna undersökning (Enkäten i praktiken, 

2014). Färgläggning av tårtbitarna förtydligar uppdelningen än mer. 

Fördelen med cirkeldiagram är att ytan är proportionell med andelen. Den 

blir alltså överensstämmande och lätt att tyda. Det är även en 

presentationsform som författarna anser vara lockande för läsaren då de inte 

behöver läsa av värden på axlar för att uppfatta svarsandelen.  
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4. Genomförande 

Kapitlet är uppdelat i fyra delar: kontakter, intervjuer, enkäter och 

sammanställning från start fasen i undersökningen till slutlig 

sammanställning av resultat.   

4.1 Kontakter 

Ett strategiskt urval av intervjupersoner gjordes vid framtagandet av 

kontakter. Selektionen gjordes utifrån BSK arkitekters kontakter och 

samarbetspartners. Nästan alla tillfrågade arkitekter och mäklare ställde upp 

på intervjuerna.  

Inledningsvis presenteras företagen och personerna som deltagit i 

intervjuerna. Därefter följer en presentation av företagen som mailutskick av 

enkäterna gick till.  

4.1.1 Kontakter till intervjuer 

Arkitektkontor  

Nedan presenteras de arkitekter som intervjuats samt vilket arkitektkontor de 

arbetar på. 

 Tengbom – Ulla Persson, Arkitekt 

 Sweco – Olga Rosell, Arkitekt 

 ETTELVA Arkitekter – Linda Saarnak, Arkitekt 

 BSK Arkitekter AB – Therese Lundborg, Arkitekt 

 

Mäklarkontor 

Nedan presenteras de mäklare som intervjuats och vilka mäklarkontor de 

arbetar på. Intervjuerna med mäklare hölls över telefon.  

 Svensk fastighetsförmedling – Sandra Nothin, Mäklare 

 SkandiaMäklarna – Terese Tångring, Mäklare 
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4.1.2 Kontakter till enkäter 

Slutkunder 

Insamling och utskick av mailadresser till slutkunder skedde genom 

Veidekke bostad som använde företagets egna kundlistor. Detta gjordes då 

personuppgiftslagen hindrade mäklarföretag att lämna ut sina kundlistor till 

författarna och Veidekke kunde då komma runt problemet genom att skicka 

ut enkäten i deras namn. Eftersom författarna inte fått tillgång till enkäterna 

på grund av PUL har inte några kontakter presenterats i detta kapitel. 

 

Arkitekter 

Nedan presenteras de arkitektkontor som enkätutskicken gick till. 

 BSK Arkitekter AB 

 ETTELVA Arkitekter 

 Sweco 

 Tengbom 

 

Mäklare 

Mäklarbolagen som enkäterna skickades till presenteras i bilaga 3.  

4.2 Intervjuer 

Två av intervjuerna som hölls utfördes över telefon. Lokalisationen för alla 

intervjuerna var i konferensrum på BSK arkitekters kontor på 

Medborgarplatsen i Stockholm.  

Inledningsvis i detta stycke presenteras arbetsplatsbesöket där intervjuerna 

hölls. Därefter redogörs det för genomförandet av intervjufrågorna och 

själva intervjuerna.  

4.2.1 Arbetsplatsbesök 

Intervjuerna hölls på plats i Stockholm på BSK arkitekters kontor och 

pågick i två dagar. Under denna vistelse hade författarna möjlighet att 

stämma av med handledare på plats samt få sista tips inför intervjuerna.  
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4.2.2 Intervjufrågor 

Vid intervjuerna användes en intervjumall där de förberedda frågorna 

beskrevs. Samtalen spelades in och transkriberades sedan för att kunna 

bearbeta materialet.  

4.3 Enkäter 

Enkäterna skickades ut elektroniskt över mail och skickades till tre parter: 

arkitekter, mäklare samt slutkunder.   

Nedan följer processen för genomförandet av enkäterna från start fas och 

insamling av mailadresser till slutskede där enkäterna var färdiga att skickas 

ut.  

4.3.1 Insamling av mailadresser  

Mailadresserna samlades delvis in genom egna uppsamlingar. Mäklarnas 

och arkitekternas mailadresser var lättillgängliga och fanns att hitta på 

respektive företags hemsida. Slutkundernas mailadresser kom från Veidekke 

bostads egna kontaktlistor och tilldelades inte författarna på grund av PUL.  

4.3.2 Framtagande av enkätfrågor 

Enkäterna gjordes i ett webbaserat enkätprogram (Webbenkäter, u.å). Vid 

framställandet av enkätfrågorna användes färdiga mallar i 

webbenkätprogrammet samt litteratur inom området. Innan utskick av 

enkäterna skickades de till kunniga inom området kundundersökningar.   

4.3.3 Utskick av enkäter 

Enkäterna skickades ut genom Webbenkäters program. Den skickas då som 

en länk i ett mail till alla deltagande. Svaren från enkäterna samlades in via 

Webbenkäters program och omvandlade resultaten automatiskt till statistik i 

form av diagram, procent och antal. Programmet hanterar både utskick, 

insamling, sammanställning av resultat och omvandling av resultat till 

statistik. Genom Webbenkäters program går det även att se svarsfrekvens, 

bortfall och vilka specifika personer som valt att svara i vilka frågor.  

4.4 Sammanställning av intervjuer och enkäter 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och sammanställdes sedan i ett 

dokument. Intervjuresultaten presenterades slutligen i rubriker där frågorna 

sammanställdes i kategorier.  
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Resultaten från enkätundersökningarna samlades in och sammanställdes i ett 

gemensamt dokument där resultat från mäklare, arkitekt och slutkund i varje 

enkätfråga grupperades för att lättare kunna jämföra resultaten sinsemellan.  
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis data från enkätundersökningarna i form 

av tabeller och figurer. Enkätfrågorna redogör för svar från slutkund, arkitekt 

samt mäklare. Efter varje redovisad enkätfråga följer en kort analys som 

beskriver sambanden mellan resultaten samt en förklaring till vad enkätfrågan 

syftar till. En slutlig analys av de sammanlagda resultaten presenteras sedan. 

Därefter följer en sammanfattning av de intervjuades svar vilka har 

kategoriserats i rubriker. Resultat och analys presenteras här under samma 

rubrik.  
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5.1 Enkätresultat och analys av enkät 

Vilket påstående anser du passar in i bilden nedan? 

Bilden i fråga 1 visade en vy med tre rum. Frågan syftade till axeln som 

sträckte sig genom de tre rummen fram till ett fönster.  

  

Figur 3: Bostad som visar axialitet. 

Det kan vara svårt att fånga just denna kvalité i frågan utan att nämna själva 

förekomsten av kvalitén. Resultaten från denna fråga kan på så vis vara 

mångtydig då svarspersonerna kan ha svarat utefter möblerna, bildens 

kvalité, färgsättningen etc. Genom att använda en bild där själva siktlinjen 

står i centrum och där väldigt lite av väggar och övriga rum syns, blir axeln 

iögonfallande och dominerande i bilden. På så sätt ökas sannolikheten att 

svarspersonerna svarat på frågan med siktlinjen i åtanke. Majoriteten av de 

tre medverkande grupperna ansåg att den givna bilden var trivsam. 

Svarsfrekvensen för de som ansåg rummet vara otrivsamt var hög i alla tre 

grupper och låg mellan ca 14-23%.  

 

 

Figur 4: Resultat från enkätundersökning, fråga 1. 
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Upplever du denna kvalité som betydelsefull i en bostad? 

I frågan fick de tillfrågade svara på om de ansåg axialitet vara betydelsefull i 

en bostad. Arkitekterna var den grupp där flest svarade att de tyckte axialitet 

var ”Mycket värdefull”, 57 %. Slutkunderna var dem som till största 

utsträckning inte upplevde denna kvalité som värdefull, 25 %.  

 

Figur 5: Resultat från enkätundersökning, fråga 2. 
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Skulle du värdesätta att ha denna kvalité i din bostad? 

I fråga 3 undersöktes om de svarande värdesatte att ha axialitet som en 

kvalité i sin bostad. Denna fråga var liknande fråga 2 där det frågades om 

den tillfrågade upplever axialitet som betydelsefull i en bostad. I fråga 2 var 

det arkitekterna som i största utsträckning svarade att de tyckte det var 

mycket betydelsefullt och det var också de där flest hade svarat att de 

värdesatte att ha det i sin egen bostad, 89 %. Samtidigt var även arkitekterna 

de där minst antal personer svarade att de inte värdesatte axialitet i sin 

bostad, 6 % och den grupp där minst antal svarade ”vet ej”, 5 %.  

 

Tabell 1: Resultat från enkätundersökning, fråga 3. Skulle du värdesätta att ha denna kvalité i din 

bostad? 

 

Arkitekt Mäklare Slutkund 

Ja 89 % Ja 77 % Ja 74 % 

Nej 6 % Nej 12 % Nej 8 % 

Vet ej 5 % Vet ej 11 % Vet ej 18 % 
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Vilket påstående anser du passar bäst in på bilden nedan? 

I fråga 4 visades en bild på en bostad där det var öppet från två håll mellan 

två rum. Frågan syftade på rundgång som visades med pilar i bilden. 

Mäklarna var den grupp som i störst utsträckning inte upplevde bilden som 

trivsam (39 %) medan arkitekterna var den grupp som ansåg bilden vara 

mest trivsam utav de tre tillfrågade grupperna (57 %). I denna fråga var det 

ungefär lika många procent som svarade ”vet ej” genom de tre tillfrågade 

grupperna.  

 

 

Figur 6: Bild på rundgång. 

 

 

 

Figur 7: Resultat från enkätundersökning, fråga 4. 
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Är möjligheter att röra sig runt i en bostad något du noterat tidigare? 

Frågan om möjligheten att röra sig runt i en bostad något man noterat 

tidigare tar upp frågan om rundgång som en kvalité i en bostad. Eftersom 

detta är något som man inte alltid uppfattar i ett boende är det viktigt att ta 

reda på hur många av varje tillfrågad grupp som lagt märke till denna 

omätbara kvalité. Det visar på uppmärksamheten och kännedomen för 

sådana värden likväl som om det finns okunskap inom området. Majoriteten 

av de tre tillfrågade grupperna hade noterat möjligheten att röra sig runt i en 

bostad där över 90 % i respektive grupp hade svarat ”ja” i frågan.  

 

Figur 8: Resultat från enkätundersökning, fråga 5. 
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Vilket påstående beskriver rundgång enligt dig? 

Frågan ställdes hur de medverkande beskrev rundgång. Majoriteten i de tre 

deltagande grupperna svarade att de upplevde det som en frihet att kunna gå 

runt i bostaden genom olika rum. Över 50 % i respektive grupp svarade att 

de tyckte bostaden kändes rymlig. Undersökningen visar på att majoriteten i 

de medverkande grupperna valde att beskriva rundgång med positivt laddade 

ord så som ”frihet” och ”rymlig” medan egenskaper så som ”instängd” och 

”störande” var en minoritet i svaren. Resultatet i denna fråga kan vara 

svårtolkad och måste observeras då svarspersonerna kunde svara upp till 2 

alternativ och det därmed kan bli en variation i både negativt- och positivt 

laddade ord från samma svarsperson.  

 

Tabell 2: Resultat från enkätundersökning, fråga 6. Vilket påstående beskriver rundgång enligt dig? 

 

 Arkitekt Mäklare Slutkund 

Störande att man kan gå igenom rum från flera håll 4 % 4 % 11 % 

Frihet att kunna gå runt i bostaden genom olika rum 76 % 72 % 63 % 

Bostaden känns instängd 0 % 4 % 0 % 

Bostaden känns rymlig 68 % 65 % 52 % 

Vet ej 3 % 1 % 4 % 
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Hur upplever du rundgång i en bostad? 

Fråga 7 är liknande fråga 6 och frågar hur betydelsefull den tillfrågade anser 

rundgång vara i en bostad. Genom att ställa samma fråga på olika sätt fås en 

nyans i undersökningen och det går att tyda om svarspersonen uppfattat 

frågan som ställdes innan. Resultaten visar att svaren hos de tre grupperna är 

liknande i fråga 6 och fråga 7. I fråga 6 beskrev de tillfrågade rundgång som 

något positivt vilket också syns i fråga 7 där majoriteten i de tre grupperna 

anser rundgång vara betydelsefull i en bostad. 

 

 

Figur 9: Resultat från enkätundersökning, fråga 7. 
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Hur mycket skulle du värdesätta denna kvalité i din bostad? 

Fråga 8 är även denna snarlik fråga 6 och 7. Det syns tydligt i resultatet från 

fråga 8 att det är ungefär lika många som svarat ”mycket värdefull” i fråga 8 

som det har svarat ”mycket betydelsefull” i fråga 7. De personer som svarat 

att de anser rundgång vara betydelsefull i en bostad i fråga 7 har också svarat 

att de vill ha denna kvalité i sin egen bostad i fråga 8. Samma samband finns 

i de övriga svarsalternativen där t.ex. de som svarat att de inte anser 

rundgång som betydelsefull i en bostad i fråga 7 heller inte värdesätter att ha 

det i sin egen bostad i fråga 8. 

 

Figur 10: Resultat från enkätundersökning, fråga 8. 
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Vad tycker du om miljön i nedanstående bild? 

Bilden som visades i fråga 9 föreställer en öppen planlösning med kök, 

matsal och vardagsrum i ett. Majoriteten av slutkunderna 65 % och mäklarna 

60 % gillade den öppna planlösningen medan arkitekterna svarade till hela 

54 % att de inte gillade den öppna planlösningen. Det var 35 % av de 

tillfrågade arkitekterna som tyckte att den öppna planlösningen var bra.  

 

 

Figur 11: Öppen planlösning. 

 

Figur 12: Resultat från enkätundersökning, fråga 9. 
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Vad tycker du om miljön i nedanstående bild? 

I fråga 10 visas en bild på ett kök som är avskild från övriga rum. Det är 

alltså ett enskilt rum där svarspersonerna kunde se att det gick att stänga om 

köket med en dörr. Arkitekterna var den svarsgrupp som ansåg denna 

planlösning vara bäst utav de tre grupperna (71 %). Det var ungefär lika 

många arkitekter som svarade att de inte uppskattar den öppna planlösningen 

i fråga 9 som det var arkitekter som svarade att de gillar den slutna 

planlösningen i fråga 10. Slutsatsen kan dras att merparten av arkitekterna 

föredrar en mer sluten planlösning gällande kök när resultaten från fråga 9 

och 10 jämförs. Gällande mäklarna var det övervägande del som svarade att 

de uppskattade den slutna planlösningen i fråga 10. Vid jämförelse av 

mäklarnas svar i fråga 9 och 10 var det fler som svarade att de gillade den 

slutna planlösningen i fråga 10 (68 %) än de som svarat att de gillade den 

öppna planlösningen i fråga 9 (60 %). Resultaten visar att slutkunderna 

uppskattar den mer öppna planlösningen vid jämförelse av fråga 9 och 10. 

 

Figur 13: Omslutet kök. 

 

Figur 14: Resultat från enkätundersökning, fråga 10. 
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Vilken av de två ovanstående köksmiljöerna anser du vara mest trivsam? 

Fråga 11 sammanfattar fråga 9 och 10 där svarspersonerna fick avgöra om 

de uppskattade den öppna- eller slutna planlösningen mer. Både arkitekter 

och mäklare föredrog bild 2, den avskilda planlösningen, medan slutkunden 

föredrog bild 1, den öppna planlösningen. Resultaten från fråga 11 speglar 

resultaten i fråga 9 och 10 där det även där visas att majoriteten av mäklare 

och arkitekter gillar den mer slutna planlösningen och slutkunden uppskattar 

den öppna planlösningen. Genom att ha en konkluderande fråga som 

sammanfattar fråga 9 och 10 blir resultaten än tydligare och det blir lättare 

att dra slutsatser utifrån resultaten.  

 

 

Figur 15: Resultat från enkätundersökning, fråga 11. 
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Vilket eller vilka rum anser du ska vara privat och avskilt från övriga 

rum? 

Alla de tre tillfrågade grupperna svarade enhetligt att sovrum och badrum 

bör vara de rum som främst ska vara avskilt från övriga rum. Arkitekterna 

var de som till störst utsträckning ansåg det vara viktigt att köket ligger 

avskilt från övriga rum (14 %). Arkitekterna var även de av de tre grupperna 

där flest personer svarat att hall/entré och matplats borde vara privat och 

avskilt från övriga rum. Resultaten visar att varken mäklare eller slutkund 

lägger någon större vikt vid att göra kök och hall/entré till privata delar i en 

bostad jämfört med arkitekterna.  

 

Tabell 3: Resultat från enkätundersökning, fråga 12. Vilket eller vilka rum anser du ska vara privat 

och avskilt från övriga rum? 

 

 Arkitekt Mäklare Slutkund 

Sovrum 94 % 97 % 97 % 

Badrum 73 % 62 % 56 % 

Kök 14 % 0 % 3 % 

Matplats 2 % 0 % 1 % 

Hall/Entré 11 % 4 % 6 % 

Vet ej 3 % 0 % 0 % 
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Hur upplever du öppna planlösningar i en bostad?  

Svarsalternativen i fråga 13 är framtagna efter positivt- samt negativt 

laddade adjektiv för at få en tydlig bild av om svarspersonerna upplever 

öppna planlösningar som något bra eller dåligt. Observationer måste tas för 

mångtydighet i resultatet då detta var en flervalsfråga där svarspersonen 

kunde välja att kryssa i ett eller flera alternativ. Detta innebär att samma 

person kan ha gett både negativt- och positivt laddade svar.  

Utmärkande i alla svarsgrupper är de positivt laddade svarsalternativen där 

”luftigt” är det ord som respektive grupper har högst svarsfrekvens på. 

Resultatet visar även att arkitekterna var den grupp som till störst 

utsträckning beskrev öppen planlösning med negativt laddade ord så som 

”otrivsamt”, ”ostrukturerat”, ”lyhört” och ”opersonligt”.  

 

Tabell 4: Resultat från enkätundersökning, fråga 13. Hur upplever du öppna planlösningar i en 

bostad?  

 

 Arkitekt Mäklare Slutkund 

Luftigt 74 % 90 % 82 % 

Opersonligt 23 % 9 % 7 % 

Gemensamhet 56 % 62 % 51 % 

Ljusa 52 % 71 % 54 % 

Lyhört 46 % 27 % 25 % 

Otrivsamt 11 % 6 % 6 % 

Trivsamt 38 % 50 % 44 % 

Ostrukturerat 31 % 10 % 14 % 
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Hur upplever du en bostad där flertalet rum är avskilda från varandra? 

Observationer i denna fråga måste tas för mångtydighet i resultatet då detta 

var en flervalsfråga där svarspersonen kunde välja att kryssa i ett eller flera 

alternativ. Detta innebär att samma person kan ha gett både negativt- och 

positivt laddade svar.  

I frågan om hur svarspersonerna upplever en bostad där flertalet rum är 

avskilda från övriga rum var alternativet ”avkopplande” det alternativ flest 

arkitekter och slutkunder svarade. Majoriteten av mäklarna ansåg däremot 

att merparten avskilda rum i en bostad upplevs vara ”instängt”. En stor del i 

varje svarsgrupp ansåg även avskilda rum vara opraktiskt och instängt.  

 

Tabell 5: Resultat från enkätundersökning, fråga 14. Hur upplever du en bostad där flertalet rum är 

avskilda från varandra? 

 

 Arkitekt Mäklare Slutkund 

Trivsamt 40,0% 33,8% 30,4% 

Tryggt 37,1% 33,8% 36,2% 

Instängt 37,1% 41,5% 34,8% 

Personligt 32,4% 36,9% 21,7% 

Avkopplande 41,9% 29,2% 40,6% 

Opersonligt 7,6% 3,1% 4,3% 

Opraktiskt 16,2% 16,9% 18,8% 

Otrivsamt 13,3% 7,7% 5,8% 
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Markera det du föredrar i din bostad 

I fråga 15 svarade majoriteten av mäklarna och slutkunderna att de föredrog 

huvudsakligen öppna/offentliga rum i en bostad framför mer 

avskilda/privata rum. Flertalet arkitekter svarade även de att de uppskattade 

övervägande öppna rum men det skiljde endast 6,25% mellan de som ville 

ha huvudsakligen avskilda/privata rum och de som vile ha huvudsakligen 

öppna/offentliga rum. 

 

 

Figur 16: Resultat från enkätundersökning, fråga 15. 
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Vilken av dessa vyer nedan tycker du verkar vara mest trivsam? (välj 

en vy per rad). 

Varje rad i fråga 16 visar på två bilder som illustrerar två olika interiöra 

kvalitéer. I rad 1 visades i vänster vy ett kök med öppen planlösning och i 

höger vy ett kök med en halvsluten planlösning. Majoriteten i alla respektive 

grupper föredrog den halvslutna planlösningen.  

I rad 2 visades i vänster vy ett annat kök med öppen planlösning i relation 

till ett omslutet kök i höger vy där köket var avskilt från övriga rum. 

Flertalet av både mäklare, arkitekter och slutkunder föredrog den öppna 

planlösningen i denna fråga. 

I rad 3 visades två bilder av samma rum där vänster vy saknade en tydlig 

axel. Över 90 % av de tillfrågade i varje grupp föredrog rummet med den 

tydliga axeln. I dessa två bilder måste det reflekteras över bildvalen och dess 

reliabilitet då det är samma bild som använts och om detta påverkar hur 

personerna svarat i frågan. Genom att utgå från samma bild utesluts 

möjligheten att jämföra möbler, ljusstyrka, kvalité på bilden mm, men det 

kan också vara till nackdel då annorlunda möblering kan förekomma om en 

öppning finns eller ej.  

Genom att använda bilder där de omätbara värdena står i centrum och där 

väldigt lite av övriga rum syns, blir den interiöra kvalitén som frågan syftar 

mot iögonfallande och dominerande i bilden. På så sätt ökas sannolikheten 

att svarspersonerna svarat på frågan med de omätbara värdena i åtanke. 

 Figur 17: Öppen planlösning kök                                           Figur 18: Halvsluten planlösning i kök   

 Figur 17 Figur 18 

Slutkund 28 % 72 % 

Arkitekt 31 % 69 % 

Mäklare 41 % 59 % 
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Figur 19: Öppet kök                     Figur 20: Slutet kök. 

 

 

Figur 21: Rum utan axialitet.                 Figur 22: Rum med axialitet. 

 

 Figur 19 Figur 20 

Slutkund 74 % 26 % 

Arkitekt 57 % 42 % 

Mäklare 87 % 13 % 

 

 Figur 21 Figur 22 

Slutkund 9 % 91 % 

Arkitekt 5 % 95 % 

Mäklare 8 % 92 % 



38 

Båmstedt & Johansson 

Vad anser du är mest betydelsefullt i din bostad? 

Frågan presenterades i enkäten som en öppen fråga där antal ord i svaret var 

obegränsat för svarspersonerna. Denna fråga ställdes endast till mäklare och 

arkitekter då den öppna frågan lades till i skapandet av mäklarnas och 

arkitekternas enkäter och alltså efter enkäterna till slutkunderna hade 

skickats ut. Tanken bakom den öppna frågan var att den skulle ge de 

svarande chans att inte styras eller begränsas av redan förvalda alternativ.  

Svaren från den öppna frågan blev spridda där personer svarat allt från att de 

ansåg det mest betydelsefulla i en bostad vara ljusinsläppet till området 

bostaden ligger i. I efterhand kan författarna se att enkätundersökningen 

hade gynnats av att utesluta den öppna frågan då det leder till mycket 

svårtolkade resultat som är svårjämförbara sinsemellan. Då detta är en 

jämförande undersökning mellan tre parters syn på arkitektoniska kvalitéer 

bör enkäten göras så att materialet går att jämföra och på så sätt kunna dra 

slutsatser utifrån dessa jämförelser.  

Resultaten från den öppna frågan som ställdes till arkitekter och mäklare 

presenteras i bilaga 2. 

 

5.1.1 Slutlig analys av enkätundersökningar 

Vid granskning av resultaten från de genomförda enkätundersökningarna 

framstår en tydlig trend där slutkunden är den målgrupp som till störst 

utsträckning svarat att de inte anser omätbara värden så som axialitet, 

rundgång och öppenhet/omslutenhet vara värdefulla i en bostad. Detta kan 

bero på okunskap inom området som dels orsakats av avsaknaden från 

akademisk utbildning inom byggbranschen. Okunskap hos slutkunden kan 

även grundas i att det idag råder bostadsbrist i Stockholmsområdet och att 

det byggs små lägenheter som saknar arkitektoniska kvalitéer. 

Bostadsrättsköpare upplever då aldrig dessa kvalitéer i sin bostad och saknar 

då kännedom om bland annat axialitet, rundgång och samspelet mellan 

privata och offentliga delar i en bostad.  

Resultatet visar på att arkitekterna är de personer som till störst utsträckning 

svarat att arkitektoniska kvalitéer ger ett mervärde i en bostad. Detta kan 

bero på att arkitekter och personer som arbetar på arkitektkontor besitter 

kunskap inom området då dessa är akademiskt utbildade inom 

byggbranschen. Resultaten från enkätundersökningen visar även på att 

arkitekterna inte uppskattar öppna planlösningar till skillnad från mäklare 

och slutkunder. Vid undersökning av trender i kapitel 2.5 tas öppna 

planlösningar upp som en trend i dagens samhälle och det kan vara just 

nutida trender som är orsaken till skillnaden mellan arkitekternas, mäklarnas 

och slutkundernas svar. Anledningen till varför arkitekterna inte anser öppna 
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planlösningar vara lika bra som slutna- eller halvslutna lösningar kan bero 

på att de inte är lika trendstyrda som slutkunder och mäklare. Arkitekterna 

arbetar inte efter vad som säljer bäst just för tillfället utan jobbar oftast 

långsiktigt och med hållbar arkitektur som står sig genom trender och tider.  

Intervjuade arkitekter i detta arbete förutspår även att trenderna snart 

kommer förändras från öppna planlösningarna till mer slutna då BOA:n 

minskar på grund av bostadsbrist och höjda priser. Då invånarna ökar i 

Stockholm och bostäderna inte täcker efterfrågan tvingas byggföretagen 

jobba med mer effektiva och praktiska lösningar på små ytor. Bostäderna 

byggs idag till större utsträckning med en avsaknad av de omätbara värdena 

så som axialitet, rundgång och samspelet mellan öppenhet och omslutenhet. 

Trenderna kommer styras av boytan och bostäderna kommer bli mer 

yteffektiva med mindre rum som är slutna från övriga rum. Den moderna 

lösningen med ett öppet kök som mynnar ut i vardagsrummet, hallen och 

matsalen kommer gå tillbaka till de slutna rummen i samma takt som 

bostadsbristen ökar och ytorna blir mindre och dyrare.  
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5.2 Intervjuresultat och analys 

Arkitekterna och mäklarnas syn på omätbara värden 

De intervjuade arkitekterna jobbar alla dagligen med våra undersökta 

omätbara värden; axialitet, rundgång och öppna- samt slutna planlösningar. 

Arkitekterna ser dessa värden som viktiga i bostaden men att de kan vara 

svåra att få in i mindre lägenheter. De samtycker om att t.ex. människorna 

som vistas i en bostad inte bör mötas av en vägg när de kommer in i en 

lägenhet utan de föredrar att mötas utav av rymd, ljus och en axel som 

sträcker sig ut genom en balkongdörr eller ett fönster. Detta leder till att 

bostaden känns rymligare och den ger ett positivt första intryck. Även de 

intervjuade mäklarna anser att omätbara värden har ett högt värde och är 

betydelsefulla för bostadens värde. Dock arbetar mäklarna inte lika aktivt 

som arkitekterna med dessa värden då de sällan är med i 

projekteringsskedet. Mäklarna jobbar mest med att uttrycka kvalitéterna som 

värdefulla vid säljmaterial och visningar vilket enligt dem är säljande 

egenskaper samtidigt som dessa kvalitéer kan höja priset på bostaden. 

En annan tydlig parameter arkitekterna samtycker om är att de vill kunna 

röra sig neutralt i bostaden. Genom att kunna passera förbi köket in i 

sovrummet istället för att behöva passera igenom det. Ett gemensamt namn 

för detta är rumsindelning vilket arkitekterna anser som viktigt och 

värdefullt i en bostad.  

Arkitekternas syn till dagens och morgondagens trender 

Förvaring är marknadens hetaste trend just nu enligt de intervjuade 

arkitekterna. Alla vill ha så mycket förvaring som möjligt. Detta leder till att 

det blir svårare att skapa öppna planlösningar. Många vill speciellt ha mer 

förvaring i köket och just på grund av det går planlösningarna mer mot det 

halvslutna köket. Det halvslutna köket är det som är populärast för tillfället 

enligt de flesta arkitekterna. Det blir en naturlig trend att vilja ha ett 

halvslutet kök då mer förvaring efterfrågas. Ytan till att kunna montera skåp 

och hyllor etc. ökar och leder där till mer förvaringsutrymme. Trots detta är 

de intervjuade överens om att den öppna planlösningen också kommer att 

bestå. Den bidrar till gemenskap t.ex. gäster kan laga mat samtidigt som de 

har det bekvämt men även att den som lagar mat kan ha uppsikt över sina 

barn samtidigt som maten tillagas. I dagens samhälle och framförallt i 

Sverige bjuds det hem mycket folk på middagar etc. och det har blivit ett 

mode i att ha ett fint hem. Genom den öppna planlösningen visar folk upp 

sitt hem i stor utsträckning. Enligt en av de intervjuades personliga 

uppfattning tror hon att folk i framtiden inte kommer att ha råd att ha så fina 

hem vilket enligt henne leder till att middagar etc. sker tillsammans med sina 

bekanta på restauranger och träffas på det sättet istället likt utomlands. I sin 

tur leder detta till att folk väljer ett mindre och omslutet kök istället, något 

som då inte behöver visas upp.  
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En trend som inte har med de undersökta parametrarna att göra men som 

samtliga av de intervjuade ändå nämner är att alla vill ha det så yteffektivt 

som möjligt. De vill ha så många rum som möjligt på så liten yta som 

möjligt. De flesta betalar ett pris per kvadratmeter vilket är den stora 

anledningen till att så små lägenheter som möjligt efterfrågas, för att ha råd 

att bo där. Även att det råder bostadsbrist i Stockholm är en bidragande 

faktor till yteffektiviteten, bostäderna byggs ytsnåla för att få plats med 

många bostäder på liten yta.  

Kontakten mellan arkitekt och slutkund 

Arkitekterna är alla enade om att de inte har någon kontakt alls med 

slutkunderna i något skede. Arkitekterna jobbar i ett tidigt skede i processen 

medan kunderna kommer in i ett senare skede då ritningar etc. är färdiga. 

Det är genom dessa ritningar slutkunderna ska kunna köpa sin bostad. Då 

slutkunden kommer in finns vanligtvis till- eller frånval som kan göras till 

bostaden de är intresserade av. På frågan om arkitekterna önskar kontakt 

med slutkunden blir svaret nej från alla de intervjuade personerna. De jobbar 

utifrån beställarens önskemål och det skulle vara ohanterligt om var och en 

utav kunderna kunde vara med och påverka. Några utav de tillfrågade 

arkitekterna har varit med och träffat slutkunderna på visningar där de hållit 

en kort presentation om deras tankar kring hur de har tänkt angående 

bostäderna osv. och därefter minglat bland slutkunderna då frågor har 

kunnat ställas. Det är något ett antal utav arkitekterna föredrar och gärna 

skulle göra mer. En utav arkitekterna anser detta som mycket givande då 

kunderna blir positiva och mer engagerade samtidigt som de kan lämna 

nyttig feedback till arkitekten.  

Arkitektens roll i processen från beställning till färdiga handlingar  

Det är en lång process som kan se olika ut anser de intervjuade arkitekterna. 

Om utgångspunkten är att det finns en färdig detaljplan ser det oftast ut 

enligt följande. Beställaren dvs. byggföretaget som ska uppföra 

bostadsbygget lämnar en specifikation med deras krav till arkitekten. Denna 

innehåller ofta vilka sorters lägenheter det ska finnas, hur många utav varje 

sort det ska finnas, t.ex. 10 % femmor, 30 % fyror och 60 % treor osv. Alla 

de intervjuade arkitekterna är enade om att det är tydliga instruktioner redan 

från början, dels utifrån detaljplanen där det står max höjd för byggnaden 

och om det t.ex. får finnas balkonger ut mot gatan, om det får kosta lite extra 

eller om det ska vara så billigt som möjligt. De anser att man sällan behöver 

uppfinna hjulet igen utan de anser sig vara begränsade i sitt utförande.  
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Kontakten mellan arkitekt och mäklare 

De intervjuade mäklarna och arkitekterna medger att de inte har någon 

särskilt stor kontakt sinsemellan. Svaret på frågan om de skulle vilja ha mer 

kontakt med varandra skiljer sig svaren däremot. Somliga anser att de inte 

behöver någon ytterligare kontakt med varandra utan de får information 

genom sin beställare medan andra vill att kontakten ska öka. Detta eftersom 

de anser att de kan ta nytta utav varandra med tanke på deras olika 

kompetenser. Kontakten mellan parterna idag sker då säljmaterial ska tas 

fram. Arkitekten beskriver då sina tankar om det aktuella projektet så att 

mäklarna kan sammanställa deras information och tillföra i sitt säljmaterial. 

Det kan ibland förekomma att arkitekterna är med på visningar för ett 

mindre föredrag där då mäklaren är huvudpersonen. All ytterligare kontakt 

sker genom att mäklarna har kontakt med beställaren vilken i sin tur har 

kontakt med arkitekterna.  
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7. Diskussion  

I kapitlet diskuteras metod- och resultatdiskussion. Författarna resonerar kring 

problematiken och fördelarna som finns med de valda metoderna samt resultaten 

från rapportens undersökning. 

7.1 Metoddiskussion 

Invånare i Stockholm stad 

Det finns en medvetenhet om att denna undersökning är i liten skala och 

talar alltså inte för alla individer och boende i Stockholmsområdet. Med 

tanke på Stockholms alla arkitektkontor kan inte intervjuer ifrån fyra 

arkitekter från olika kontor generalisera svar som kan tala för alla stadens 

arkitekter. Detsamma gäller för mäklare.  

Idag bor det 900 000 invånare i Stockholm stad (Stockholm stad, 2015) 

vilket innebär att vår svarsfrekvens på 278 deltagare inte representerar svar 

för hela Stockholm stad.  

Utskick av enkäten 

Enkäten har fått en sammanlagd svarsfrekvens på 11 % vilket författarna är 

nöjda med men som alltid kan bli bättre. Det uppstod problem då utskick av 

enkäten till slutkund skulle göras. Flera företag kontaktades ifråga om hjälp 

med mail adresser till intressenter för att köpa bostadsrätter. De flesta 

företagen var mycket hjälpsamma men på grund av personuppgiftslagen 

blev detta ett omöjligt uppdrag. I kontakt med Veidekke bostad löste sig 

problemet då de hjälpte oss med utskicket av enkäter till deras slutkunder. 

Denna kontakt ser författarna som mycket värdefull.  

Enkätens utformning 

Vad gäller enkätfrågorna har författarna valt att utforma enkäten så att den 

blir lättförståelig för allmänheten. Detta genom att ställa enkla frågor utan 

avancerade fackliga termer som för allmänheten kan vara svårtolkade. Valet 

av lättolkade frågor ser författarna som positivt då slutkunderna verkar ha 

förstått frågorna väl. Det fanns olika typer av frågor i enkäten; kryssfrågor 

med endast ett valbart alternativ, ja- och nej frågor, kryssfrågor med flera 

valbara alternativ och en öppen fråga där de medverkande fick skriva fritt. 

Denna blandning av frågor anser författarna var bra. Enkten gav tydliga svar 

utan att vara ledande. Den enda nackdelen sett ur vilka sorters frågor som 

fanns med på enkäten var den öppna frågan. I en öppen fråga blir svaren 

spridda och svåra att jämföra. Då detta arbete baserats på en jämförande 

undersökning är det viktigt att kunna jämföra datan sinsemellan.  
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Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes i Stockholm på olika arkitektkontor. Detta anser 

författarna som givande då det även blev ett personligt möte med de som 

intervjuades. Författarna anser sig nöjda med de svar de fick och ser det som 

ett stort stöd till rapporten. De tror även att om intervjuerna skulle utförts 

genom telefon eller på annat vis skulle de ha blivit sämre utförda samt att 

svaren inte hade blivit lika utvecklade som de visade sig vara.   

 

Avgörande aspekter 

Det finns liknande samband mellan de tre parterna, ett sådant fall är i frågan 

om vad de tre parterna tycker om rundgång. I denna fråga visades en bild på 

ett rum där man kan gå igenom från två håll. Bilden illustrerade rundgången 

med hjälp utav pilar för att förtydliga kvalitén mer. Arkitekterna och 

slutkunderna var de som tyckte att rundgång var mest trivsamt medan 

mäklarna ansåg rundgång som otrivsamt enligt enkätsvaren.  

Detta kan bero på ett antal aspekter; en kan vara att mäklarna inte ser värdet 

i rundgång då de inte anser det som värdefullt eller om de har bristande 

kunskap i ämnet, men det kan också vara att de har fokuserat mer på bilden 

som sådan när de har svarat. De är vana vid att ha bilder som är anpassade 

för att sälja osv. En sådan aspekt kan ha påverkat de i valet om det känns 

trivsamt eller otrivsamt då interiörer och kulörer också kan ha påverkat 

svaret de gav. På samma sätt kan bilden ha påverkat såväl slutkunden som 

arkitekten. Slutkunden kan ha uppfattat miljön på bilden som trivsam och då 

inte själva rundgången vilket kan leda till att de har en hög svarsfrekvens på 

alternativet ”trivsamt”.  

Arkitekten kan ha uppfattat bilden som otrivsam men eftersom de har god 

kunskap om rundgång förstår de vad frågan vill ha svar på och behöver 

egentligen inte kolla på bilden utan vet vad det innebär och vilket värde det 

har ändå. Detta leder till att bilden kan ha påverkat svaren både positivt och 

negativt. Trots denna aspekt är det rundgång som är central i bilden och det 

är den parametern som kan vara en bidragande faktor till både ljusinsläpp 

och andra goda egenskaper i rummet. Dessa egenskaper är något som de 

medverkande kan ha påverkats av i deras svar, trots det påvisas dessa 

parametrar då en följd utav rundgångens värde och kvalité. Om rundgång 

finns i bostaden kan detta leda till mer ljusinsläpp, bättre planlösning och en 

känsla av öppenhet.  

Tankar kring bildvalen 

Efter genomförandet av undersökningen har författarna fått kännedom om 

att valet av bilder som använts i enkäterna kan ha påverkat de svarande på 

olika sätt mer än förutsatt. Detta gäller detaljer-, färger- och kvalité i 

bilderna samt möblering av rummen och vilken typ av rum bilderna visar. 
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Författarna har fått lärdom om bildernas betydelse och hade arbetet gjorts 

igen hade bilder som varit mer till tiden använts och neutraliserats genom att 

ha gjorts svartvita. Genom att använda bilder som endast visar nybyggda 

miljöer hade detta uteslutit många aspekter för kunden att ta hänsyn till. De 

tillfrågade hade då inte behövt ta ställning till gamla eller nya interiörer 

vilket kan ha påverkat svaret avsevärt. Då undersökningen riktiade sig till 

nybyggnation samt att enkäterna till slutkunderna skedde till bostadsägare i 

nybyggnation hade det även varit relevant att endast använda sig av bilder på 

nya lägenheter. Svarspersonerna i fråga kan ha bedömt bilderna utefter om 

det varit nybyggnation eller en äldre lägenhet och då inte tittat på de 

interiöra kvalitéerna som frågorna syftade till.  

Önskvärt är att bilderna borde valts ut mer efter att ha innehållit samma 

möblering, färgsättning, bildkvalité och ljussättning. Det är dock svårt att 

hitta bilder på olika rum men med samma möblering. En konsekvens av 

detta blir då en kompromiss i bildvalet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Öppna planlösningar 

Resultaten från enkäterna och intervjuerna visar på att öppna planlösningar 

är något som anses som en trend i dagens samhälle. Dock finns det personer 

inom byggsektorn som tror att den trenden snart kommer att ändras och att 

planlösningarna kommer gå mer mot det slutna, t.ex. att köket blir mer 

avskilt från den övriga bostaden. Detta kan vi se då 68 % utav mäklarna och 

71 % utav arkitekterna gillar när köket är separerat från övriga rum. Av 

slutkunderna är det inte lika tydligt då 49 % gillar det avskilda köket 

samtidigt som att 15 % har gett svaret ”vet ej”. Resultatet på denna 

undersökning påvisar just detta att fler vill ha slutna planlösningar. Det tror 

författarna kan vara en följd utav att folk vill ha mer förvaring i hemmet. Det 

blir lättare att jobba in förvaring i planlösningen om det finns större väggfält 

och mer slutna ytor vilket också leder till mer plats för garderober och 

övriga förvaringsmöjligheter.  

Kunskap inom området 

Det finns en tendens genom hela enkätundersökningen vilken visar att 

arkitekterna och mäklarna är de som ger minst ”vet ej” svar. Slutkunderna 

däremot har en relativt hög svarsfrekvens på ”vet ej” alternativen. Detta kan 

bero på att då mäklare och arkitekter jobbar med dessa parametrar som har 

valt att undersökas, blir frågan tydligare för dem samtidigt som de har en 

bredare kunskap om ämnet vilket gör att de har mer förståelse och belägg för 

sina svar. En aspekt att beakta är att slutkunderna troligtvis inte besitter 

samma kunskap inom området som de två övriga tillfrågade parterna gör. 

Detta kan vara en bidragande faktor till deras höga svarsfrekvens på ”vet ej” 

alternativen. 
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Förståelse kring axialitet 

Axialitet, rundgång och omslutenhet/öppenhet är goda kvalitéer i en bostad 

enligt vad de tillfrågade i enkätundersökningen har svarat. I frågan om de 

värdesätter axilaitet i sin egen bostad skiljer sig dock svaren till relativ stor 

utsträckning. Arkitekterna värdesätter kvalitéten mer än de två andra 

grupperna. Detta kan bero på som tidigare nämnt bristande kunskap i ämnet 

eller att man inte kan se värdet i kvalitén. Värdet i denna kvalité kan vara 

svårt att uppfatta eller att uppskatta om man inte har tillräcklig förståelse för 

vad det innebär. Eftersom att axilaitet är ett av de omätbara värdena kan det 

vara särskilt svårt för slutkunderna att veta exakt vad detta innebär eftersom 

de möjligtvis inte har den fulla förståelsen eller tillräcklig bakgrund inom 

ämnet. Axilaitet är en sådan kvalitet som påverkar bostaden till stor 

utsträckning och som säkerligen de flesta känner igen då någon förklarar 

begreppet. Då den ovetande i ämnet får kunskap om denna kvalité tror 

författarna att det kan bli en aha-upplevelse nästa gång de vistas i en bostad 

som innehar just denna kvalité.  

Privat och offentligt – en tydlig parameter 

Likväl som det finns stora skillnader i enkätundersökningen finns det även 

mycket som de tre tillfrågade grupperna har svarat likartat. Vad gäller frågan 

vilka rum de vill ha privata och mer avskilda från övriga rum är de överens 

sett till svarsresultatet. De tre grupperna anser att sovrum och badrum bör 

vara mer avskilt från övriga rum och då alltså de rum som de tillfrågade vill 

ska vara mer privata än de övriga rummen. Att svarsresultatet är likartat i 

denna fråga kan bero på att denna parameter ”privat/offentligt” är något 

lättare att förstå då det är en kvalité man kan se och uppleva utan någon 

djupare kunskap. För de flesta är det självklart att inte beträda sovrummet 

som gäst utan anledning. Även badrum kan vara en av de mer privata 

delarna i bostaden vilket även de tillfrågade anser. Då badrummet tillhör de 

privata delarna i bostaden finns ofta ytterligare en liten toalett, en gästtoalett. 

Även vad gäller de offentligare delarna i bostaden är de tillfrågade överens. 

De anser att kök, vardagsrum och matplats bör vara de rum som är mest 

offentliga. Detta kan ses som en självklarhet då det är här gäster känner sig 

välkomna och i dessa rum känns det naturligt att föra öppna konversationer.  

Engagerade arkitekter 

Genom intervjuerna framkom det att arkitekterna jobbar dagligen med de tre 

undersökta parametrarna; axialitet, rundgång och öppna- samt slutna 

planlösningar. Detta ser författarna som positivt. Att arkitekterna dagligen 

försöker jobba in dessa parametrar i lägenheterna leder till att det i 

fortsättningen kommer produceras bostäder med goda arkitektoniska 

kvalitéer. Enligt arkitekterna medverkar de ibland på visningar anordnade av 

mäklarna. De berättar då hur de har tänkt när de ritat bostaden och enligt vad 

som framgår av intervjuerna så presenterar de alltid de inritade omätbara 

värdena som goda kvalitéer i bostaden. Detta leder till att slutkunderna får 
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kunskap om värdena och kan själva sätta ett värde på vad det är de upplever 

i bostaden. Författarna tror att om slutkunderna blir medvetna om 

kvalitéerna i bostaden kan det i framtiden leda till större efterfrågan på 

sådana värden som i sin tur kan generera bättre lägenheter. Idag kan det 

byggas lägenheter utan nästintill några kvaliteter om beställaren endast är 

finansiellt inriktad och har dålig kunskap inom området. Det går att sälja allt 

i dagens Stockholm enligt en av de intervjuade personerna (Lundborg
8
). 

Detta eftersom det råder bostadsbrist i Stockholm (Statistiska centralbyrån, 

2013-12-09) och att det är högt tryck på lägenheterna.  

Kommunikationen mellan de tre parterna 

Kontakten mellan de tre parterna; arkitekt, mäklare och slutkund råder det 

blandade åsikter om. De är dock överens om att kontakten mellan arkitekt 

och slutkund är nästintill obefintlig.  

Arkitekterna är med i ett tidigt skede medan kunderna blir inblandade i ett 

senare skede. Att denna kontakt är obefintlig ser ingen av de tillfrågade som 

negativt utan snarare positivt. De är för slutkunderna arkitekterna ritar men 

om slutkunderna skulle ha möjlighet att vara inblandade i 

projekteringsskedet skulle det bli ohanterligt för arkitekterna. Troligtvis 

skulle det finnas lika många viljor att få sin idé genomförd som det finns 

slutkunder. Som tidigare nämnt kan arkitekterna träffa kunderna på 

visningar vilket författarna anser är bra och skulle önska att det blev 

vanligare. Genom att träffa kunderna får arkitekterna bra feedback och 

kunderna blir mer intresserade av sin kommande bostad och tillhörande 

kvalitéer.  

Kontakten mellan mäklare och kund blir ett mer naturligt möte eftersom det 

är till mäklaren slutkunderna anmäler sitt intresse om att köpa bostad. 

Kommunikationen mellan mäklare och arkitekt är däremot inte lika tydlig. 

Denna kontakt råder det också delade meningar om huruvida den ska vara 

som den är eller om det önskas mer kommunikation där emellan. En del 

tycker att kontakten mellan de två parterna ska öka då de anser att de kan 

lära mer av varandra.  

En följd av detta anser författarna hade kunnat vara att om båda förstod 

samma värde lika bra hade de kunnat förmedla och värdesätta kvaliteter till 

ett högre värde. På så sätt kan de få in så mycket kvaliteter i bostaden som 

möjligt till ett så lågt pris som möjligt. I dagsläget kan det bli att arkitekterna 

värdesätter några kvalitéer medan att mäklarna inte ser värdet på dessa 

kvalitéer. Detta kan då leda till att dessa missförstås och det för arkitekterna 

tänkta värdet blir mindre än förväntat. Genom att få de båda parterna att 

samarbeta mer i ett tidigt skede tror författarna att de hade kunnat 

effektivisera de värdefulla parametrarna i bostaden och göra lägenheterna 

                                                 
8
 Therese Lundborg, Arkitekt, BSK Arkitekter AB, intervju 22 april 2015. 
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mer värdefulla på kvaliteter till samma pris som om de inte skulle funnits 

där.  
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8. Slutsatser 

Arkitekter, mäklare och slutkunder värdesätter interiöra kvalitéer på olika 

sätt. Arkitekterna vill ha bostäder med tydliga axlar, rundgång och slutna- 

eller halvslutna kök. Slutkunderna och mäklarna vill ha öppna planlösningar, 

öppna kök och axialitet i sin bostad.  

Både intervjuerna och enkätundersökningarna visar på samma sak: 

arkitekterna värdesätter axialitet, rundgång, samspelet mellan privata, 

offentliga, öppna och slutna rum till högre grad än vad mäklarna och 

slutkunderna gör. 

Okunskap kan ligga till grund för den stora skillnaden i svar mellan 

arkitekter, mäklare och slutkunder.  

Genom att medvetandegöra slutkunderna om mindre uppenbara kvalitéer i 

en bostad finns förhoppningen att fler efterfrågar arkitektoniska värden när 

de köper bostad. Då efterfrågan finns kommer bostäderna byggas med bättre 

kvalitéer. Bostäderna blir då både ekonomiskt- och arkitektoniskt mer 

värdefulla.  
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BILAGA 1: Enkätundersökning 

Såhär såg enkäten ut då den skickades ut och skulle besvaras av de tre 
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BILAGA 2: Svarsresultat från öppen fråga ur enkäten 

 

Svar från arkitekterna: 

 

- En välstuderad planlösning med goda dagsljusförhållanden och ett gediget 

utförande i högklassiga material. 

- 1.Högst Upp i huset  2.Terrass  3. Hög rumshöjd  4.Öppen planlösning  5. 

Ljuset 

- Rummens tydlighet är väldigt viktig.  Den avskalade och öppna arkitekturen 

som varit populär ett tag kan medföra otrygga placeringar av t ex matplats. Det 

spelar större roll än man tror att man har ett hörn och att man kan sitta med 

ryggen fri. Det finns djupt inne i oss, nedärvt under många, många 

generationer. Öppna planlösningar kräver stor känsla och ödmjukhet av 

arkitekten för att det verkligen ska bli TRIVSAMT i ett hem :-) Lycka till! 

- Utblickar och genomsikt.  Möjlighet att kunna stänga om kök.  Välplanerat 

kök, fönster vid arbetsbänk och matplats.  Badrum med fönster, rymligt.  Ej 

lyhört mellan rum och mellan lägenheter.  Praktisk hall.  Förråd.  Vackra, 

tåliga material och fina, välbearbetade detaljer. 

- Öppna rum ljushet, solinstrålning 

- Känsla av att landa o kunna koppla av och ladda batterierna. Tystnad. 

- Ljus   Genomgående planlösning 

- Kvalitén och bevarande av gamla detaljer. Bra effektiv planlösning. Sovrum i 

närhet av varandra och på övervåning. Garage/parkering på tomten. Kök o 

vardagsrum i närhet. Möjlighet till uteplats. 

- Möblerbarhet, möblerbarhet och möblerbarhet, vilket det tyvärr är si och så 

med i moderna lägenheter, en av anledningarna är avsaknaden av väggar. Det 

ni missat i frågelistan är också att öppna planlösningar kan vara rätt så 

störarande, särskilt om det är fler personer som bor i lägenheten. Det är svårt 

att göra flera aktiviteter samtidigt. 

- Ljusinsläpp 

- Mycket ljus, bra samband, så lite korridor som möjligt, gärna öppet men bra 

möjlighet till avskildhet.  Möblerbarhet är viktigt. 

- Siktlinjer och rundgång, stora fönsterytor. Tydlig skillnad mellan privata och 

öppna delar. 

- Överskådligheten 

- Gillar öppen planlösning men vill inte att man ser själva köksytorna (o dess 

matlagningkaos/disk etc) från 'vardagsrummet' o soffan. Vill att de ska vara 

delvis avskilt från varandra. Gillar att matbordet står i en mellanzon mellan 

kök o vardagsrum. Att det blir ett öppet flöde o kontakt mellan dessa 3 

delar.  Gillar även stora fönster o balkong till vardagsrum/matrum så man får 

stort ljusinsläpp. 

- En god planlösning 
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- 

Läge  Rumssamband  Ljus/akustik  Siktlinje/vy  Ytor  Takhöjd  Proportion

er på rum  Möblerbarhet  Förvaring 

- Funktionalitet!     Det är svårt att svara på frågorna i enkäten då t. ex. ett kök 

ställs i jämförelse mot ett kök och ett vardagsrum. Klart att jag föredrar både 

kök och vardagsrum, men i det enskilda alternativet finns inget vardagsrum, 

det blir ojämt. 

- Ljus samt en möjlighet att röra/förflytta sig på olika sätt 

- Rum i fil. Rundgång. Utsikt. 

- Ljus, utsikt, slippa se diskbänken från soffan, praktiskt kök. 

- Rumssammanhang. Balans mellan öppet o slutet. Privat och offentligt. Sociala 

ytor och egna.   Kök luktar o slamrar. Bra att kunna stänga om även om jag 

själv inte har det så och trivs bra.   Rum i fil är stiligt.   Rundgång går små 

sammanhang större. 

- Ljus, välplanerat, gott om förvaring 

- Luft, ljus från flera håll, genomsikt, rundgång, inglasat uterum, centralt belägen 

och ändå egen trädgård, köket avgränsat med glasskjutdörr från 

vardagsrummet (inget matos), rymlig entré med högt till tak, gott om 

förvaringsutrymmen, ett kök som många kan arbeta i med ett grovköket i 

omedelbar anslutning 

- Naturligt ljus 

- Kaniner 

- Att skilja mellan privat och besöks/represetativ del i bostaden. Besöksdelen bör 

vara en öppen planlösningen där man får en stor överblick av samtliga ytor 

som besökande äär välkommen att vistas i. Del privata delen bör vara mer 

intim och avskild från resten av bostaden. 

- Mycket dagsljus, bra planlösning som ger möjlighet till "rundgång" i bostaden 

enbart toalett och badrum accepteras att vara "återvändsgränd", generös 

takhöjd, ytskikt och material som håller i längden. 

- stora gemansamma ytor, ordentlig takhöj och fina detaljer. 

- Genomsiktlighet, utblickar och samband. 

- Att den är överskådlig och tydlig med siktaxlar och ljusinsläpp på rätt ställen, 

gärna genomljus. Att den tar tillvara på byggnadens geometri, utsikt och 

väderstreck. Att den tål mitt personliga sätt att möblera, dekorera etc, så att den 

känns unik för mig. Att den utnyttjar ytor på ett effektivt och smart sätt. Att 

den erbjuder BÅDE gemensamhet OCH avskiljdhet. Att den erbjuder 

tillräcklig förvaring. Att den har begränsad insyn. Att den inte är lyhörd mot 

grannar. Att den har bra uteplats eller balkong, helst i västerläge. Att den har 

ett bra inomhusklimat. 

- utsikt utåt  funktionalitet  siktlinjer  belysning 

- Öppenhet för offentliga delar, ljushet, utsikt 

- Avskiljdhet mellan kök och matplats/vardagsrum. Avskiljdhet mellan 

huvudsovrum och barnens sovrum. 

- ljus 

- Siktlinjer åt flera håll  Avskildhet mellan privat och offentligt   Stora 

ljusinsläpp (fönster)  Gedigna material som slits fint över 

tid  Rundgång/genomgång på de offentliga delarna ej de privata 
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- Vår öppna planlösning och utgången till terrassen från vardagsrummet/köket 

- rumssamband, utblickar, proportioner 

- Olika rumsligheter som skapar en variation i hur man upplever rummen 

- Uppdelad i olika zoner, genomsikt och rundgång, olika väderstreck. 

- Utsikt 

- Grannar, gemenskap. siktlinjer. ljus, kopplingar mellan rummen. material 

- Öppet, kvadratiska rum, stora fönster, bra golvkvaliteter, långa siktlinjer med 

ljusföden, avskilda sovrum med dörr. Stort badrum.  Bra läge nära vatten, 

högt läge med utsikt, ingen insyn. Viss del mot sydväst. Balkong! 

- Vad gäller planeringen så är kvaliteter som möblerbarhet, siktlinjer, luftighet 

viktiga. Men även möjlighet att uppfatta lägenheten från entrén och hallen. 

Utblickar och fönsterplacering har betydelse. Frågan om kök och vardagsrum i 

öppet samband varierar med livssituationen och lägenhetens storlek. 

 

-Ljus 

- lite högra till tak kan göra mycket i en bostad vad det gäller hur luftigheten i 

lägenheten upplevs  -Genomgående planlösning så alla rum går ihop och 

skapar mer gemenskap. Dock kanske sovrummet kan vara för sig själv då jag 

anser detta vara lite mer personligt rum. Vet inte varför, kanske för där sover 

man och man vill inte folk ska "umgås" i ens sovplats.    -En trevlig flickvän 

- Dagsljus och rummens sammanhang! 

- Den stora öppna hallen och utsikten mot gården samt att köket och badrummet 

är ljust och luftigt. 

- Ljus och luft. 

- Förhållandet inne - ute 

- Hög takhöjd, stora fönster, siktlinjer, utblickar, flexibel möblering, plats för 

sömn lugn och mörk 

- utblickar genom flera fönster från varje rum.  rum i rummen.  variation i taket 

med takbjälkar. 

- Avskilt kök, siktlinjer och rundgång. Ljus från flera håll, rum i fil.  Sovrum 

som kan användas til annat, som är ok att passera när ingen sover där. 

- Rymd, smarta lösningar, en mix mellan privat och offentligt 

- Ett bra kök 

- Rymd 

- rundgång, förvaring, öppenhet mellan rum utan öppen planlösning 

- köket och plats för kökssoffa 

- att det är trivsamt 

- Utsikten och området den ligger i 

- Ytan. Läget. Avskildhet. 

- Möblerbara rum, ingen insyn 

- Rundgång mellan kök och vardagsrum. Balkongen från vardagsrummet. Öppna 

spisen i vardagsrummet. Att sovrum och badrum är avskilt från vardagsrum 

och kök. 

- Att alla kvadratmetrar är välutnyttjade.   Ljuset. 

- Ljus och luftighet. 

- Vi har rundgång mellan de offentliga rummen , hall, kök, vardagsrum med 

stora öppningar  Har en siktlinje när man kommer in genom ytterdörren i till 
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Bilaga 2: sid4: (5) 

Båmstedt & Johansson 

köket 

- Praktiskt utnyttjande av ytor som i sig ger utformningen. Logik är vackert. 

- Generösa gemensamma ytor, stora ljusinsläpp och gedigna material. 

- En god planlösning med minimalt med spillyta p gr av dålig 

planering  Tillräckligt med väggyta för att kunna få ut så mycket bokhyllor 

som mitt intresse för böcker behöver 

 

Svar från mäklarna: 

 

- Att den är Praktisk, Mysig, bra förvaring(gärna mycket dold förvaring), Ljust, 

Nivåskillnader. 

- Ljust och luftigt 

- Stora ytor, ljust och luftigt. 

- Att privata delen av en bostad har avskild del, så som badrum och sovrum. 

Resten av bostaden kan vara öppen och luftig. 

- Ljusinflödet är mycket viktigt! Därför föredrar nästan alla öppna ytor fastän det 

är opraktiskt att leva med  Dessutom måste det vara praktiskt möjligt att 

möblera rummen vilket ibland blir svårt med för mycket 

rundgångsmöjligheter. 

- Yta och plats att kunna vara för sig själv. 

- Golven! Fönster och balkong/ vädra utan störande ljud samt ett bra badrum. 

- Ljuset, takhöjden, det sociala stora köket 

- Öppna ytor,högt till tak och mycket ljus 

- Jag gillar inte helt öppna planlösningar mellan kök och vardagsrum, men tycker 

att det är extremt trevligt med ett samband mellan rummen.   Motsatsen till det 

är att jag kraftigt ogillar ifall vardagsrum och kök ligger på olika våningsplan. 

Skulle aldrig köpa en sån bostad. 

- ljuset 

- Mest värdefulla i min bostad är på delad första plats min balkong och min 

öppna spis 

- Ljus och rymd. Vackra rum. Bevarad ursprungskaraktär. Trivsel och 

hemlängtan. 

- Matrialvalet, planlösningen, skicket på bostaden. 

- Delvis öppet mellan kök, matrum, vardagsrum och hall, vill inte ha det helt 

öppet, det blir för stort och opersonligt. Jag tycker att man ska känna 

skillnaden mellan de olika rummen, men det kan vara med en halvvägg o.dyl. 

Rundgång. Fina fiskbensparkettgolv och gammal charm. 

- Känna sig hemma, trygghet. Jag vill ha en bostad som jag känner mig stolt över 

- Extra badrum, mycket ljus, gott om förvaring, tre stora sovrum, separat kök 

- Ljus och känsla. Tydligt att en lägenhet som säljer och en som man får kämpa 

med är känslan man får första gången man kliver in i hallen. Praktiska och 

smarta lösningar med dold förvaring mm. 

- Kök och vardagsrum. Öppen planlösning. Praktiskt badrum och kök 

- Att man inte möts av väggar hela tiden, man ska kunna gå runt, öppna ytor. 

Härliga ljusinsläpp. 

- Fri utsikt, ljus 

- Öppen planlösning offentlig del med många fönster, samt neutrala smakfulla 
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materialval i kök och WC. 

- Öppet, inbjudande och ljust 

- Luftigheten i planlösningen men med avskiljt sovrum. 

- Högt, fritt läge med rejäla ljusinsläpp. Bra och effektiv planlösning. Balkong 

med em sol. 

- Ljusa rum 
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BILAGA 3: Utskick av enkät till mäklare 

 

Enkäten skickade ut till nedanstående mäklarbolag; 

 Bjurfors 

 Bostadsrättsspecialisten 

 Eklund Stockholm New York 

 Fastighetsbyrån 

 Gadelius Fastighetsbyrå 

 Husmanshagberg 

 Karlsson och Uddare 

 Magnussons Mäkleri 

 Notar 

 Oscars Mäkleri 

 Skandiamäklarna 

 Susanne Persson Fastighetsförmedling AB 

 Svenska fastighetsförmedling 

 Svenska hem 

 Svenska Mäklarhuset 

 Södermäklarn



 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 


