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Abstract 
This paper is a documentation of my work Fyratusen, an interior design proposals with 

a budget of 4000kr. The interior proposal is based on a small needs analysis, and the 

personal preferences of my klient and a program. In my paper, I raise questions about 

the value of a home, identity, consumer habits and how they interact to create a home 

that reflects your personality.  

 

 

Abstrakt 
Denna rapport är en dokumentation av mitt arbete Fyratusen, ett inredningsförslag med 

en budget av 4000kr. Inredningsförslaget är baserat på en mindre behovsanalys, och 

personliga önskemål från min kund samt ett program. I min rapport tar jag upp frågor 

kring hemmets värde, indentitet, konsumtions varnor och hur de samverkar för att skapa 

ett hem som återspeglar ens personlighet.  

 

Nyckelord 
Hållbarhet; hemmet; inredningsarkitektur; individen; identitet; konsumtion.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det här arbetet är baserat på ett case där källan har önskat att få vara anonym, därför har 

jag valt det fiktiva namnet Ann. 

 

Våren 2015:  

Som resultat av en rad tråkigheter och motgångar fann sig Ann bostadslös och utan 

inkomst. Framåt sommaren tycktes det dock äntligen börja ljusna för Ann, med hjälp 

från Socialtjänsten hade hon fått någonstans att bo och ett ekonomiskt bistånd. Lyckan 

tycktes dock inte vara speciellt länge, men Ann förstod inte varför. Det var först när hon 

skulle beskriva sin nya lägenhet för mig som det klarnade; hon beskrev sitt hem som – 

kalt, opersonligt, och mer som en förvaringsplats än ett hem. Ann förklarade att 

möblerna som fanns i lägenheten var kvar från den tidigare hyresgästen. Vid 

besiktningen av lägenheten hade hon blivit erbjuden att köpa möblerna. Socialtjänsten 

beviljade Ann ett bistånd på 4000kr, då hon endast hade ett vitrinskåp och skrivbord 

sedan tidigare. 

 

Vid ett senare tillfälle berättade Ann att situationen blir så illa att hon börjat undvika att 

vistas i lägenheten. Som medmänniska, men också som designer, kände jag en 

skyldighet att försöka hjälpa min vän. Därför valde jag att ta mig an Anns problem som 

mitt examensarbete. Detta har inneburit att jag ha fått prova på rollen som 

inredningsarkitekt för första gången.  

 

 

1.2 Mål och syfte 

Målet med mitt arbete är att genom inredningsarkitekturens estetiska metoder, inreda en 

lägenhet på 62m2, som består av två rum och kök. Lägenheten skall även reflektera Ann 

som person, samt möta hennes behov.  

 

Syftet med detta projekt är att genom dessa metoder visa hur man kan använda en 

budget på 4000kr på ett effektivt sätt. Jag vill även uppmärksamma och motivera ett 

samhälle som idag överkonsumerar, till att investera mer av sin tid än pengar när de 

skapar sina hem.  
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1.3 Problemområde 

Anledningen till att jag har valt att arbeta med just detta projekt är för att Ann bara är en 

av många; studenter, pensionärer, bidragstagare, nyanlända eller låginkomsttagare, som 

lever med ekonomiska begränsningar. 

Har man någonsin levt på en begränsad inkomst kan man också relatera till, eller har en 

viss förståelse för hur det är att vilja göra något men att pengarna inte finns eller inte 

riktigt räcker till. En enkel sak som att köpa nya gardiner för att ljusa upp sitt 

vardagsrum kanske inte är en självklarhet utan snarare en lyx som man får spara ihop 

till. För andra något som aldrig kommer att bli av. Det är just detta jag vill 

uppmärksamma med mitt projekt. Faktum är att det finns ett stort antal individer i vårt 

samhälle som lever med ekonomiska begränsningar. Jag vill även utmana mig själv och 

andra att granska sina konsumtionsvanor. Istället för att se 4000kr som en begränsning 

ska jag försöka se det som en enorm resurs och tillgång, samt försöka göra det mesta 

med vad jag har, istället för att jämföra det med jag hade kunnat göra med exempelvis 

en budget på 10000kr. 

 

1.4 Problemområdets avgränsning 

Då Anns lägenhet är en hyreslägenhet finns det regler som jag måste förhålla mig till; 

jag får inte göra några omfattande ändringar utan godkännande av hyresvärden, allt 

annat än ”normalt slitage” som t.ex. större hål måste återställas på ett fackmannamässigt 

sätt för att inte skall bli betalningsskyldig. Önskar hyresgästen t.ex. att tapetsera eller 

måla om, måste hyresgästen hålla sig till neutrala färger, samt arbetet måste utföras på 

ett fackammamässigt sätt. Allt annat måste återställas innan utflyttning.1 Så därför har 

jag valt att låta lägenhetens grundstruktur vara orörd som: väggar, golv, tak och den 

fastmonterade inredningen, dvs. garderober och köksluckor, och lägga mitt fokus på den 

inredningen som är specifik för hyresgästen, i detta fall Ann.  

Jag har valt att basera min budget för detta projekt på samma summa som Socialtjänsten 

beviljade Ann för att köpa den befintliga inredningen, 4000kr, detta för att sätta mitt 

projekt i en verklig kontext. Denna budget skall räcka till att inreda en hyreslägenhet 

med två rum och kök på 62m2. 

                                                
1 Växjöbostäder AB, “Utflyttning”, Tillgänglig: http://vaxjobostader.se/hyresgaester/in-och-
utflyttning/utflyttning/  (Hämtad: 2016-04-12) 
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Detta har resulterat i följande avgränsningar: inredning, Anns behov och önskemål samt 

en budget på 4000kr.   

 

1.5 Frågeställning 

Hur kan jag med en budget på 4000kr inreda ett hem som är anpassat efter Anns 

personlighet samt möter hennes önskemål och behov? 

 

1.6 State of the Art 

På senare år har hållbarhet blivit ett krav hos många företag men även från 

konsumenterna, därför var jag intresserad av att se hur ämnet har lyfts inom inredning. 

Jag fann allt ifrån företag, bloggar, uppsatser och tv-program som alla berörde ämnet på 

olika sätt, både på gammalmodiga och moderna vis. Inredningsföretag som HAI och 

Input Interiör har valt att fokusera på hållbarheten av de produkter de använder; vart 

materialen kommer ifrån och hur produktionen går till samt vilken livscykel de har. 

Inredare som: Ernst Kirchsteiger, Elsa Billgren och Äntligen hemma-gänget fokuserar 

mer på att ge tips på hur en kan tillverkar egna lösningar genom DIY (do it yourself) 

och upcycling, som bygger på att förlänga livet på de föremål du redan har genom att ge 

dem ett nytt utseende eller användningsområde.  

 

Inred med loppis, är ett brittiskt tv-program som fokuserar mer ingående på upcycling 

men huvudsakligen på free-sourcing, vilket betyder att de använder sig av fria resurser, 

sådant de kan få gratis. Genom dessa metoder hjälper de folk att inreda sina hem, 

samtidigt som de håller nere sina kostnader. Dock så skiljer sig mitt arbete en del ifrån 

hur designerna i Inred med loppis arbetar, då jag skall skapa en helt ny inredning och är 

osäker på om det är något av det befintliga möblemanget som skall behållas. 
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2 Teori och metod 

2.1 Teoretiskt ramverk 

2.1.1 Vad är ett hem? 

Om man ser till samhället idag och hur vi bor, så kan man konstatera att det finns en rad 

olika alternativ att välja på. En del bor i hus och andra i lägenhet. Sedan finns det även 

hyresrätter, bostadsrätter och äganderätt samt förstahands- och andrahandskontrakt eller 

inneboende. Det finns många valmöjligheter helt enkelt och förhoppningsvis därmed 

även lösningar för de flesta. Bara för att man bor någonstans betyder det inte att det är 

ens ”hem” och vad är ett hem? Detta är en av de mest betydelsefulla frågor jag har fått 

ställa mig själv, upprepade gånger under detta arbete. Oavsett hur jag har vridit och vänt 

på frågan har jag varit tvungen att inse att det inte finns något enkelt svar. Även om det 

tycks finnas ett viss generell samförstånd över vad ett hem skulle kunna vara, så finns 

det ändå inget konkret svar. Då de kan se väldigt olika ut men ändå uppfylla samma 

syfte. Det är personligheten av den eller de som bor i hemmet som bestämmer vad som 

gör just deras bostad till ett hem för dem.2 För enkelhetens skull har jag valt att 

generalisera och utgå ifrån att den plats där man bor och spenderar största delen av sin 

tid är tänkt att vara ens hem. Detta för att få någon form av grund att utgå ifrån.  

 

”No matter what its price tag or cachet, a house or apartment that fails to provide 

enough physical and psychological support can’t be a true home.” 3 Forsknings- och 

vetenskapsförfattaren Winifred Gallagher menar att ett hem definierats som ett hem 

efter hur väl det tillgodoser våra behov, och särskiljer på bostaden och hemmet. 

Gallagher motiverar detta genom att poängtera att en bostad är först ett hem när den 

både uppfyller och stödjer våra fysiska som emotionella behov. Vad är dessa behov och 

hur påverkar de oss? Det är något jag har tänkte utforska i nästa stycke.  

 

2.1.2 Våra behov 

Designaktivisten och författaren Ann Thorpe förklarar det som att, för att kunna förstå 

individens behov måste man först förstå människans behov, de universella behoven som 

vi alla har gemensamt. Thorpe hänvisar även till en förenklad version av psykologen 

                                                
2 Ann Thorpe. Design för hållbar utveckling. Stockholm: Raster Förlag, 2008,  
3 Winifred Gallagher. House Thinking. New York: Harper Perennial, 2007, 14. 
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Abraham Maslows (1908–1970)4 teori om behovshierarkin, även kallad behovstrappan, 

en lista över de åtta mest fundamentala behoven: försörjning, skydd, känslor, förståelse, 

delaktighet, fritid, skapande och identitet.5 Det finns givetvis olika dimensioner i denna 

lista och det är först när alla dessa behov är tillgodosedda som man kan uppnå ett 

välbefinnande. Thorpe poängterar även det ansvar designerns har att se till att möta 

dessa behov.  

 

I boken Design for Sustinable Change diskuterar Anne Chick6 och Dr. Paul 

Micklethwaite7 inte bara designerns skyldighet i att tillgodose dessa behov utan påpekar 

också att det är något som har försummats på senare år. Detta för att istället tillgodose 

begäret och därmed anser de att det är desto viktigare att faktiskt ifrågasätta sig själv, 

vilket behov det är man försöker tillgodose med sin design.8 När det gäller detta projekt, 

där mitt mål är att skapa ett hem försöker jag tillgodose dem alla.  

 

När jag granskades Maslows behovstrappa närmare fann jag att behovet för identitet var 

något jag ville fördjupa mig i, framför allt då projektet bygger på kring Anns och 

hennes identitet. 

 

2.1.3 Identitet och dess betydelse för våra hem 

Precis som att människan har behov av att söka skydd från regnet har vi även ett 

fundamentalt behov av en identitet, ett behov av att veta vem man själv är och ge 

uttryck för det.9 Vad består denna identitet av då? Vår identitet eller vårt Jag är ett 

hopkok och resultat av en mängd olika faktorer; vart vi bor, hur vi växt upp, våra 

åsikter, vilka vi umgås med. Allt vi har tänkt eller gjort har med andra ord varit en del i 

processen att forma vårt befintligt Jag.10 ”We like to think of our self as one unchanging 

Me, but a personality is actually a group of related selves that mesh togeather, forming a 

                                                
4 Henry Egidius, “Psykologilexikon”, Tillgänglig: 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=behovstrappa (Hämtad: 2016-04-12) 
5 Ann Thorpe. Design för hållbar utveckling, 142. 
6 University of Lincoln, ”Professor Anne Chick, Tillgänglig: http://staff.lincoln.ac.uk/achick 
(Hämtad 2016-04-12) 
7 Kingston University London, ”Dr Paul Micklethwaite” , Tillgänglig: 
http://www.kingston.ac.uk/news/findanexpert/profile/167/paul-micklethwaite/ (Hämtad 2016-
04-12) 
8 Anne Chick och Paul Micklethwaite. Design for Sustinable Change. Schweiz: AVA 
Publishing SA, 2011, 147. 
9 Jonas Stier. Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Malmö: Studentlitteratur, 2009, 88. 
10 Richard Stevens (red.) Att förstå människor. Malmö: Studentlitteratur, 2008, 24-25. 
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complex individual. Not merely ”psychological,” each of these component Me’s is tied 

to a physical, emotional, and congnitive state, creating Affectionate Me or Competitive 

Me.”11. Därmed förklarar Gallager också att de olika dimensionerna bakom det 

befintliga Jaget, balansen mellan de emotionella och fysiska behoven är precis lika 

viktiga när det kommer till att förstå vem man är och ens egen identitet. Människan är i 

brist på bättre ord en komplex varelse.  

 

”We build a metaphysical picture thru the physical. A glass can feel honest, special or 

cheap. A bowl feels generous, earthy or mean. A table is for sharing. Or not. The things 

we use speak to us and are our tools for life. Our homes should be a frame for life.”12 

Även om vi befinner oss i en ”kronisk utvecklingsfas”, så finns det ändå behov, för att 

ge uttryck för den man är just här och nu. Det är i dessa alldagliga ting vi omringar oss 

med som ger uttryck för vilka vi är; våra kläder, musiken vi lyssnar på och inredning i 

våra hem är alla uttryck för vår identitet.  

 

”Some of your domestic likes and dislikes have evolved with our species, but from early 

childhood, personalizing a special place thats just for you has been important to 

developing and suporting you personality.”13 Om det så handlar om att sätta upp en 

Spice Girls poster i tonårsrummet eller att ta beslutet att måla sitt hus med Falu Rödfärg 

för att det påminner om mormor, så är det det befintliga Jaget som styr. Ett befintligt 

Jag som påverkats av en tidigare version av det tidigare Jaget. Ett hem är med andra ord 

inte bara fyra väggar, golv och tak, utan en plattform för att visualisera vårt Jag, och ge 

uttryck för vår identitet. Vare sig om det gäller att köpa en ny soffa eller att välja vilket 

hyllplan du skall placera farfars gamla pipa på. Vi kan tillgodose både våra fysiska och 

emotionella behov genom att helt enkelt vara mer medveten och närvarande när vi tar 

dessa beslut. 

 

                                                
11 Gallagher, House Thinking, 11. 
12 Ilse Crawford ”A homwly house”, Tom Morris (.red) The Monocle Guide to Cosy homes, 
Berlin: Gestalten, 2015, 22.   
13 Gallagher, House Thinking, 9.  
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2.2 Praktiskt utförande 

2.2.1 Inledning 

Då min roll i detta projekt är som inredningsarkitekt, har fokus legat på utsmyckningen, 

det personliga uttrycket identitet. För att skapa en genuin representation av Ann har det 

också krävts delaktighet från hennes sida. Inredningsförfattaren Kate Woesley jämför 

hemmet med en trädgård, ”… sterilt och försummat har det inte särskilt mycket att ge 

men får det god vård och omsorg ger det sin ägare trivsel, stöd och inspiration.”14 

Woesley menar på att ett hem aldrig kan vara ett hem utan hjälp ifrån den som bor där. 

Ditt hem blir var du gör det, därför med är Anns feedback och engagemang lika viktig 

som min kunskap inom design när det gäller detta projekt. Utan den kan jag aldrig 

skapa ett hem anpassat till henne. 

 

2.2.2 Dokumentation: Lägenheten 

För att bilda mig en egen uppfattning om Anns lägenhet gjorde jag ett besök hos henne. 

Väl på plats tog jag foton15 och studerade dess för- och nackdelar. Utifrån detta kunde 

jag konstatera att det fanns ett bra genomflöde i lägenheten då man lätt kunde ta sig 

runt, det fanns även gott om förvaringsmöjligheter med inbyggda garderober, en rymlig 

balkong, fasta ljuskällor i både badrum och kök samt gott om fönster för naturligt 

ljusinsläpp. Vid planeringen av lägenheten tycks man även ha tagit hänsyn till 

väderstreck samt solens naturliga gång, morgonsolen faller över balkongen och 

sovrummet medan eftermiddagssolen träffar vardagsrummet. På så sätt följer ljuset en 

och finns där det är som mest behövd. Tyvärr fanns det inga fönster i anslutning till 

hallen, vilket resulterade i att den kändes väldigt instängd och mörk. Överlag befann sig 

lägenheten i ett gott skick. Dessvärre fick jag inte samma uppfattning angående 

inredningen. De få ljuskällor som fanns gav inte i från sig mycket sken och var inte 

placerade på ett användarvänligt sätt. Det fattades gardiner i samtliga rum. Även om 

möblerna var fullt funktionsdugliga fanns det ingen tanke bakom dess placering, utan de 

var bara ihop klungade. Den mörka soffgruppen i skinn16, var inte speciellt bekväm, 

stod intryckt i rummets mörkaste hörn och tycktes absorbera de lilla ljus den fick på sig. 

                                                
14 Kate Woesley. Inred personligt – skapa ett hem som uttrycker din personlighet. Stockholm: 

Boniers Inredningsförlag, 2000, 6. 

15 Se Bilaga B, II. 
16 Se Bilaga B, II. 
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Det fanns ingen stomme eller ram till sängen utan Ann sov på en madrass på golvet. 

Alla hennes personliga ting, så som böcker och prydnadssaker låg i kassar eller stod på 

hög då det inte fanns några hyllor att ställa de på. Det var svårt att finna spår av Ann 

och hennes personlighet.  

 

2.2.3 Utredning: Ann, hennes behov och hennes önskemål 

Då jag hade svårt att hitta Ann i den befintliga inredningen, kände jag att jag behövde ta 

ett steg tillbaka och titta på vem Ann egentligen är. Genom att ställa Ann några enkla 

frågor kunde jag konstatera att: Ann är en kvinna på tjugosju år som bor ensam med 

sina två hundar. Hon funktionerar inte utan kaffe. Tycker om när det händer saker och 

är väldigt social. Hon säger väldigt sällan nej. Älskar att läsa och äger många böcker. 

Hon har en svaghet för äldre TV-spel. Ann anser att hon uttrycka sig bäst i skrift och 

skriver därför en hel del. Hon experimenterar gärna i köket och har ett stort intresse för 

foto.  

 

Baserat på min analys av bostaden och Ann kunde jag sedan titta på vilka behov som 

inte tillgodosågs med den befintliga inredningen.  

 

Jag konstaterade att det behövdes:  

 

• Sängstomme alt. -ram 

• Belysning 

• Bokhyllor 

• Byrå/klädförvaring  

• Arbetsyta 

• Bekväm soffa 

• Sovplats för hundarna 

• Matplats för hundarna 

• Sittplats på balkongen 

• Textilier; gardiner, filtar.  

• En spegel som är hel 

• Växter 
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Jag frågade även Ann om hennes åsikt och vad som var de absolut viktigaste kriterierna 

för den nya inredningen och hon svarade: 

 

• Välkomnande  

• Ljust  

• Växter  

• Textilier  

• Levande 

 

2.2.4 Enkät 

Trots min egen analys samt Anns önskemål kände jag att det kunde vara bra med en 

övergripande bild av hur folk ser på sina hem samt hur de spenderar sin tid innanför 

dess väggar. För att få denna överblick konstruerade jag en enkät17 med tio stycken 

frågor, några var Ja/Nej frågor, medan andra krävde mer utförliga svar. Totalt fick jag 

trettionio olika svar på min enkät. Även ifall de alla använde sina hem på olika sätt, så 

när de fick frågan ”Vad är ett hem för dig?” svarade majoriteten, 53,85% ”Där jag kan 

vara mig själv” vilket för mig var ett fantastiskt svar då det är precis det jag vill ge Ann, 

en plats där hon kan vara sig själv. 

  

3 Resultat 

3.1 Gestaltning 

3.1.1 Skissarbete och ritningar 

Som utgångspunkt för det här arbetet har jag tittat på originalritningen över lägenheten 

från Växjöbostäder18. Tillsammans med de foton jag tog under mitt besök i lägenheten19 

fick jag en bra överblick och en bättre förståelse för hur arkitekten som ritat lägenheten 

har tänkt att den skall användas. Var sak har sin plats av en anledning, t.ex. det större 

rummet har uttag både för internet och TV är detta rum bättre lämpat som vardagsrum 

medan det mindre rummet kan används som sovrum pga. det är en plats som inte 

används i lika stor utsträckning.  

 

                                                
17 Se Bilaga C, V. 
18 Se Bilaga  A, I. 
19 Se Bilaga  B, II. 
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Till en början använde jag mig utav originalritningen som mall under min skissprocess, 

detta för att kunna göra enkla skisser och få en snabb uppfattning om vad som fungerar 

och inte fungerar. Utifrån dessa tog sedan fram fyra olika inredningsförslag20, innan jag 

tillslut valde en som både Ann och jag kände oss bekväma med.  

 

Under detta projekt har jag har fått lära mig att som inredningsarkitekt är det viktigt att 

uppmärksamma och jobba utifrån de förutsättningar som finns i lägenheten. Genom att 

studera lägenheten och försöka se till hur arkitekten som ritat bostaden har tänkt, blir det 

lättare att skapa rumsligheter som jobbar med bostaden istället för emot. Därför valde 

att arbeta med det förslag som var bäst anpassat efter rummens arkitektur. På sätt kunde 

jag få fram en bra balans och flöde i rummen.  

 

Då originalritningen från Växjöbostäder varken innehöll måttangivningar eller var ritad 

efter skala fick jag börja med att mäta hela lägenheten från golv till tak innan jag kunde 

början ta fram en egen ritning21. Jag valde att arbeta med programmet AutoDesk Revit 

som är ett CAD-program där man kan göra både planritningar och arbeta i 3D. Detta för 

att underlätta för mig själv och inte behöva arbeta med två separata program.   

 

3.1.2 Imageboards och program  

Nästa steg i processen blev att sammanställa imageboards, ett för varje rum. Detta blev 

ett sätt för mig att försöka bildligt fånga allt det som Ann och jag kommit överens om, 

vilka färger samt vilken stil på möbler som hon tycker om. Det här blev något som jag 

kunde återgå till under inredningsprocessen och jobba efter. Som komplement till detta 

skrev jag sedan även ner ett detaljerat program22 över alla de olika möbler och artefakter 

som skulle finnas i de olika rummen samt dess antal. Detta gjorde att det blev lättare att 

hålla reda på vad som behövdes, när det blev dags att leta efter möbler och accessoarer.  

 

3.2 De befintliga möblerna 

Nästa steg blev att inventera och sortera det befintliga möblemanget i lägenheten. 

Utifrån detta konstaterade vi att det som skulle behållas var ett skrivbord Ann hade haft 

sedan tidigare samt det köksbord hon köpt av den tidigare hyresgästen, resterande 

                                                
20 Se Bilaga D, X. 
21 Se Bilaga F, XVI. 
22 Exemplar finns att tillgå hos författaren. 
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möbler fick vi hitta nya hem till. Mattorna var dessvärre i så pass dåligt skick att de 

tyvärr inte kunde användas. Soffgruppen såldes till en ung man som bara bott i Sverige  

under två års tid. Hans avsikt vara bara att köpa soffgruppen men vi skickade med både 

en gammal Tv samt Tv-bänk, ett soffbord och fyra köksstolar som en bonus. Andra små 

möbler och accessoarer hämtades av Erikshjälpen som gärna tog emot dem.   

 

Detta kändes som den bästa lösningen, bara för att vi inte hade användning för sakerna 

längre betydde inte att de var utan ett värde. De kan fortfarande användas och 

uppskattas av någon annan. Genom valet att donera istället för att deponera, förlänger vi 

produkters livslängd och besparar vår miljö.  

 

3.3 Sökandet efter nya möbler 

Tack vare analysen, programmet samt Anns önskemål, fanns det tydliga riktlinjer för 

vad som behövdes för att inreda lägenheten; men på grund av den snäva budgeten blev 

detta det mest tidskrävande momentet. Det gick åt en hel del planerande och jämförande 

för att hitta möbler som både uppfyllde Anns behov men som också föll henne i 

smaken. En hel del av det jag har köpt har kommit ifrån olika Facebook-grupper, där 

folk lägger upp saker de vill sälja eller skänka.  

 

Detta hände ett flertal gånger att jag gick miste om några riktiga kap eftersom jag gärna 

ville stämma av med Ann innan jag köpte något av de större föremålen, som t.ex. 

soffan. Det tog ett tag innan vi hittade en soffa som stämde in på alla kriterier; storlek, 

färg, form, material och komfort. Det var först när jag började bläddra långt tillbaka i en 

av gruppernas flöde som jag kom över en annons som publicerats någon månad tidigare. 

Tack vare att annonsen var lite äldre så uppmärksammades den inte lika mycket som de 

nyutkomna. Detta gjorde det också lättare att förhandla om priset då ägaren var 

angelägen att bli av med den. Jag kom på mig själv vid ett flertal tillfällen sent i in på 

natten med att bläddra så långt bak det bara gick i dessa gruppers flöden för att se om 

jag kunde hitta något bortglömt guldkorn. 

 

Jag försökte även ta tillvara på Växjös utbud av second hand butiker som t.ex. 

Erikshjälpen, Kupan Second Hand (Röda Korset) och MACKEN. Det blev många 

besök framförallt på Erikshjälpen då deras utbud är både brett och extremt varierande, 
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man visste aldrig vad man skulle hitta. Dock gällde det verkligen att ha vassa armbågar. 

Det var folktätt och folk trängde sig för att komma åt det de ville ha.   

 

Varje möbel och pryl som har införskaffats till detta projekt har sin egen 

bakgrundshistoria och genom att försöka köpa så mycket om möjligt på second hand har 

jag gett gamla möbler en andra chans och bidra till dess historia. Soffan jag hittade i 

Facebook-gruppen Köp och Sälj allt möjligt i Växjö, den är en gång köpt ny från Mio av 

ett ungt par, som senare utökat sin familj. Plötsligt fanns det inte längre plats eller 

användning för soffan och den lades ut till försäljning. Ett annat exempel är de tre 

bokhyllorna jag hittade i samma Facebook-grupp, de kommer från en kvinna som en 

gång köpt dem på IKEA, som sedan aldrig blivit använda. Av någon anledning 

monterades de aldrig upp på väggen utan istället fick de stå i en källare och samla 

damm. Samma sak gäller alla de donationer som gjorts till projektet samt de möbler och 

ting jag funnit på Erikshjälpen och MACKEN, de har en gång tillhört någon, om inte 

fler och har alla sin unika historia. Det är en mäktig känsla när man börjar tänka på det 

och det ger produkterna ett mervärde. Dessa artefakter hade lika gärna kunnat hamna på 

soptippen men istället hjälper de nu Ann att ge uttryck för hennes personlighet och stil, 

samtidigt som de fyller en funktion.  

 

Min avsikt har alltid varit att i första hand försöka hitta saker genom free-sourcing eller 

second hand både för att spara pengar, men även för att bespara vår miljö, trots detta har 

det dock blivit en del nyproduktion också. När det började röra sig om specifika saker 

som t.ex. spotlights till hallen blev det uppenbart för mig att vissa saker helt enkelt är 

svårare att hitta second hand. Sedan har jag även tagit beslutet att satsa på nyproduktion 

av hygieniska skäl, framför allt när det handlade om inredning till badrummet. Det tog 

emot, men någonstans var jag tvungen att dra en gräns för hur länge jag kunde fortsätta 

leta efter dessa specifika detaljer som också höll sig inom budget. Jag hade säkerligen 

kunnat hitta andra ljuskällor på second hand men då jag tagit beslutet om att spotlights 

ändå var det bästa alternativet, fick jag kompromissa och köpa dessa nya.  

 

3.4 Påbörjan till ett hem 

Så fort de gamla möblerna försvann ifrån lägenheten kunde man se en förändring i Ann, 

det var precis som om någon lyft dem från hennes axlar där de legat och tyngt. Dagen 

då hennes nya soffa kom på plats i lägenheten var otrolig att skåda, glädjen som spred 
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sig över hennes ansikte var faktiskt. Det dröjde dock ett tag innan de olika 

rumsligheterna började ta form och till en början så låg allting i stort sätt i högar lite 

varstans i lägenheten som sakta växte. Efter varje besök kom vi ändå ett steg närmare 

och kunde konstatera att ”Det börjar hända grejer”, och det gjorde det också, både med 

lägenheten och med Ann. Hennes humör och engagemang till hela processen växte i 

takt med arbetet och hon började ställa mer frågor, komma med idéer och att ta ett eget 

initiativ till att saker och ting skulle bli klara. Trots att det hela tiden skedde saker så tog 

det ett tag innan man kunde se en helhet. Det var först när vi fick ordning på 

möbleringen i köket och sovrummet som Ann faktiskt använde sig av orden, ”Det ser ut 

som ett hem” och gick runt och log. Givetvis tog det ytterligare några besök och timmar 

i lägenheten för att få den att se ut som den gör idag23, men utvecklingen som har skett 

både i bostaden och hos Ann är fantastisk. 

 

Det som är kvar nu är att arbeta vidare med min gestaltning av arbetet, dvs. hur jag vill 

presentera det. Jag har tagit beslutet att istället för att bara visa före- och efterfoton på 

lägenheten vill jag istället fokusera på de möjligheter och situationer som uppstår i de 

olika rummen. För att kunna göra detta har jag testat att fotograferat Ann när hon gjort 

alldagliga saker som att vila på soffan, eller plantera om blommor på sin balkong24. 

Dock eftersom Ann har önskat att få vara anonym har jag löst detta genom att pixla 

hennes siluett. Genom att arbeta med pixlering istället för att svart lägga hennes siluett 

har jag kunnat behålla ett djup och få fram en mer trovärdig mänsklig form samtidigt 

som Ann förblir anonym. Det skall bli intressant att arbeta vidare med detta och se hur 

det utvecklas.  

 

 

4 Diskussion  

4.1 Återblickar 
Under denna process har jag konstaterat att det har varit både till min för- och nackdel 

att arbeta så tätt in på någon jag känner privat. Ens hem är bland de mest privata vi har, 

en fysisk och materialistisk reflektion av vilka vi är. Att arbeta så tätt in på någon kan 

inte beskrivas på något annat sätt än intimt. Den enorma tilliten och förtroende jag har 

                                                
23 Se Bilaga G, XVII. 
24 Se Bilaga I, XXI. 
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fått av min vän har stundvis varit en aning överväldigande, då jag vet hur mycket det 

här har betytt för henne, därmed har jag också upplevt en inre press och driv till att göra 

mitt yttersta. Därmed har jag stundvis troligen ägnat lite för mycket tid och energi på att 

stämma av med Ann innan jag tagit beslut. Denna situation tror jag dock inte hade 

uppstått ifall Ann hade varit helt okänd för mig sedan tidigare utan då hade jag fått stå 

vid den kunskap jag faktiskt har och återkoppla till det vi gemensamt kommit överens 

om vid projektstart.  

 

4.2 Tidsperspektiv  
Att arbeta som inredningsarkitekt har varit en helt ny yrkesroll för mig, har det också 

krävts en liten omställning. Processen är den samma, man arbetar efter samma 

designmetoder som jag arbetat med tidigare, men det är andra faktorer som kommit till. 

Istället för att arbeta utifrån ett specifikt problem och fokusera endast på att lösa just det 

problemet, har jag fått bredda mitt perspektiv och se till helheten. Att ta fram ett 

inredningsförslag till exempelvis ett vardagsrums, handlar inte bara om att skapa något 

som är estetiskt tilltalande för kunden eller lösa ett problem, det handlar om att lösa dem 

alla.  

 

En annan omställning har varit att lära mig handskas med ritprogrammen, ett viktigt 

verktyg för en inredningsarkitekt. Grunderna hade jag med mig sedan tidigare men en 

stor del av det jag lärt mig tyckes ha gått förlorat då jag inte arbetat med Revit sedan 

mitt första år på utbildningen. Som tur var lyckades jag få kontakt med den lärare som 

hållit i kursen, som sedan hänvisade mig vidare till en av sina kollegor som befann sig 

på universitet. Tack vare detta kunde jag få svar på de frågor som uppstått och därmed 

färdigställa mina ritningar.  

 

Det som har varit mest tidskrävande under denna process har dock varit det ständiga 

sökandet, efter olika forum och källor för att hitta det jag behövt. Framför allt de gånger 

jag letat efter specifika möbler eller ting. Jag har hela tiden fått återgå till min budget, 

mina imageboards och programmet för att jämföra, och se vad som är rimligt efter de 

förutsättningar jag har. Då alla delar i detta projekt har löpt parallellt har jag fått 

prioritera och skifta mitt fokus fokus mellan dem, hade jag dock kunnat utesluta denna 

del tror jag att processen hade kunnat kortas ner markant.  
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Genom att ha fullföljt denna process har jag också skapat mig en grund och en mall att 

arbeta efter inför nästa projekt. Denna mall underlättar för mig att se vad som behöver 

göras och på sätt kan strukturera upp en passande tidsram, exempelvis om jag skulle 

utgå ifrån samma förutsättning och budget jag haft vid detta projekt hade det kunnat 

genomföras under loppet av en fyraveckorsperiod.  

 

Då detta projekt har varit mitt examensarbete har det också varit ideellt, det är jag själv 

som har stått för budgeten, samt övriga kostnader som transport och bränsle. Därmed 

finns det heller ingen kalkyl för eventuell milersättning eller vad min tid skulle ha 

kunnat kosta i kronor, utan jag kan endast redogöra för den 4000kr25 som gått till 

inredningen. 

 

4.3 Resurser 
Syftet med mitt arbete har varit att inte bara få andra till att börja granska sina 

konsumtionsvanor, men även att få mig själv samt de runt om mig att göra det också, 

detta framförallt när vi inreder våra hem.  

 

Att kliva in en butik, placera det man tycker om i sin kundvagn och betala är enkelt om 

man har pengar, men vad händer om man börjar titta på det ett ur ett 

hållbarhetsperspektiv? En lampa uppstår inte bara magiskt i butiken utan materialet 

skall först utvinnas, transporteras, bearbetas, transporteras igen, formas, färdigställas, 

paketeras, transporteras, packas upp och placeras ut i butiken. Sedan är det heller inte 

säkert att varje del har tillverkats i samma fabrik eller land för den delen, kartongen och 

emballaget kommer med sannolikhet från en utomstående leverantör precis som 

glödlampan du kommer att behöva. De har alla genomgått samma process dessa också. 

Tänk om du istället hade valt att köpa en lampa på second hand eller om din mamma 

kanske hade en liggande som du kunde använda. Du hade förmodligen också räddat en 

lampa från att hamna på tippen, där den hade behövt genom gå en lika omfattande 

process med transporter och utsläpp. Poängen med allt detta är, det är lätt att glömma 

bort dessa aspekter när man står där i butiken.  

 

Sedan finns det dem som helt enkelt inte har de ekonomiska resurserna att besöka en 

inredningsbutik och plocka på sig det som de tycker är fint. Detta arbete handlar även 
                                                
25 Se Bilaga E, XIII. 
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om att visa vilka möjligheter som faktiskt finns även när budgeten inte är stor. Jag har 

velat visa att man kan kompensera en snäv budget genom att lägga mer energi och tid, 

och ta tillvara på det som redan finns, t.ex. om du har ett skrivbord som inte riktigt 

passar in hemma; istället för att göra dig av med det och köpa nytt, kan du försöka att 

måla om det eller byta ut handtagen på lådorna. Detta är även en metod som jag har 

använt mig av under min arbetsprocess. 

 

Under arbetets gång har jag hela tiden försökt tänka på vilka förutsättningar och resurser 

som finns. Jag har även tillfrågat både vänner, klasskamrater och min familj om de har 

saker hemma som de inte längre har användning för, jag har även rannsakat mitt eget 

hem. Detta har resulterat i ett flertal donationer till projektet, stora som små. Det är inte 

bara saker som har donerats utan även tid, kunskap och verktyg. Många människor har 

varit inblandade i denna process och jag är tacksam för dem alla.  

 

4.4 Återkoppling till Ann 
Under projektets slut har jag reflekterat kring vad det är som har skett, det har inte bara 

en lägenhet som ändrat skepnad och fått undergå en transformation, utan det har även 

Ann gjort. Jag har fått se henne växa och utvecklas på nära håll, och sett hur hon har 

sakta men säkert ändrat både attityd och beteende då hon handskats med olika 

utmaningar. Även ifall jag kan tydligt se en förändring så är det svårt att vara helt 

opartisk när det är ens eget arbete. Därför bad jag Ann att svara på en enkät26 med 

frågor kring arbetet för att få en bättre uppfattning om hennes tankar kring projektet.  

Ut ifrån denna enkät kan jag konstaterat att Ann uppmärksammat en positiv utveckling; 

bostaden hon en gång kallat för en förvaringsplats titulerar hon numera som sitt hem.  

 

4.5 Summering och fortsatt utveckling  
Att gå från idé, till ritning och till förverkligande är alltid lika fantastisk. Inredningen är 

nu monterad och installerad i lägenheten. Det har naturligtvis skett några missöden på 

vägen, ett exempel var att jag glömde mäta madrassen som visades sig vara 160cm bred 

istället för 180cm, detta gick dock att lösa genom omkalkylering och en såg. Det har 

även uppstått några kommunikations missar här och var, som resulterat i att jag har fått 

ta några steg tillbaka och göra om vissa moment. Några fel köp har även gjorts, dessa 

har gått att lösa genom att helt enkelt lämna tillbaka saker alt. sålt vidare.  
                                                
26 Se Bilaga H, XIX. 
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Det har varit en intressant och lärorik resa, med många toppar och dalar. Att arbeta så 

intensivt med ett projekt under en längre period har fått mig att pendla mellan att rata 

mitt arbete till att fullkomligt älska det.  Om möjligheten finns efter examen skulle jag 

gärna vilja arbeta vidare med detta projekt. Jag ser möjlighet för vidareutveckling och 

hur man skulle kunna arbeta tillsammans med både Växjö Kommun och Socialtjänsten 

för att driva det vidare. Jag tror att tillsammans med dem kan detta arbete vidarutvecklas 

till en form av tjänst. Där jag med min kunskap kan hjälpa individer eller familjer att 

skapa sina egna hem på samma sätt som jag hjälpt Ann. För att få en tydligare överblick 

på hur en sådan tjänst hade kunnat se ut har jag gjort ett överslag baserat på de 

förutsättningar jag har haft under detta arbetet, dvs. en budget på 4000kr samt en bostad 

på 2 rok27.  

 

Ett annat alternativ för hur man skulle kunna vidareutveckla dett arbeta skulle kunna 

vara genom att utveckla en form av workshop för bidragstagare där man kan ge tips på 

hur man själv kan göra enklare och billiga förändringar i hemmet. Ett tredje alternativt 

skulle vara att sammaställa ett grafiskt häfte fylld med tips och idéer. På långsiktigt 

hoppas jag kunna hjälpa både Växjö Kommun, Socialtjänsten och bidragstagare att på 

ett mer konstruktivt och hållbart sätt.  

 

 

 

 

                                                
27 Se Bilaga J, XXII. 
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Bilagor 

Bilaga A Orginalritning 

 
 

 
 
 
 

Orginalritningen som Ann fick av Växjöbostäder när hon skulle flytta in. 
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Bilaga B Foton : Före 
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Bilaga C Enkät: Hur ser ditt hem ut? 

 

F1: Vad är ett hem för dig? 

 
Svarsval:  Där mina saker finns   46,15% / 18st 

Där jag sover   25,64% / 10st 
Där min familj är   35,90% / 14st 
Där jag kan vara mig själv  53,85% / 21st 

 
 
 
F2: Hur bor du? 
 
Svarsval:  Hus    33,33% / 13st 

Bostadsrätt   17,95% / 7st 
Hyresrätt    23,08% / 9st 
Studentboende    23,08% / 9st 
Inneboende     2,56% / 1st 

 
 
 
F3:  Spenderar du mycket tid i ditt hem? 
 
Svarsval: Ja     87,18% / 34st 

Nej               12,82% / 5st 
 
 
 
 
F4: Vårdar du om ditt hem, och i så fall hur?  
 
Svarsval: Det gör jag inte   7,69% / 3st 

Väljer noggrant och varsamt ut...  41,03% / 16st 
Genom att hålla det rent   48,72% / 19st  
Lägger stora summor pengar på det    2,56% / 1st 
Målar om regelbundet     0,00% / 0st 

 
 
 
F5: Hur använder du ditt hem? 
 
Svarsval:  Jag sover där    89,74% / 35st 

Jag äter där    87,18% / 34st 
Förvarar mina saker där   87,18% / 34st 
Där jag varvar ner och andas ut   82,05% / 32st 
Jag arbeterar där    35,90% / 14st 
Spenderar tid med familjen   56,41% / 22st 
Dricker kaffe med vännerna   33,33% / 13st 



  
 

VI 

Lekar med barnen/barnbarnen   25,64% / 10st 
Gosar med hunden/katten   33,33% / 13st 
Mediterar    10,26% / 4st 
Läser en bok   56,41% / 22st 
Är kreativ    56,41% / 22st 
Tittar på TV    84,62% / 33st 
Umgås med min partner   71,79% / 28st 
Mekar med bilen      7,69% / 3st 
Målar     35,90% / 14st 
Dansar     28,21% / 11st 
Sjunger     38,46% / 15st 
Experimenterar i köket   53,85% / 21 
Sitter vid datorn    69,23% / 27 
Läser tidningen    41,03% / 16st 
Fotograferar    30,77% / 12st 
Sänder amatörradio      0,00% / 0st 
Spelar brädspel    17,95% / 7st 
Cosplay       0,00% / 0st 
Skriver      35,90% / 14st 
Stickar     15,38% / 6st 
Syr     25,64% / 10st  
Täljer       2,56% / 1st 
Spelar pingis      0,00% / 0st 
Bygger lego   20,51% / 8st 
Spelar gitarr (eller annat instrument)  12,82% / 5st 
Pokémon      0,00% / 0st 
Spionerar på grannarna   20,51% / 8st 
Fågelskådning    10,26% / 4st 
Graffiti       0,00% / 0st 
Hopppar hopprep     5,13% / 2st 
Sorterar serietidningar    0,00% / 0st 
Tar selfies    17,95% / 7st 
Spelar dataspel    28,21% / 11st 
Spelar TV-spel    20,51% / 8st 
Räknar dammråttor    17,95% / 7st 
Pressar blommor     2,56% / 1st 
Bli ett med soffan    56,41% / 22st 

 
 
 

F6: När du köper något till ditt hem… 
 
Svarsval:  …går du på känsla?   69,23% / 27st 
 …tänker du praktiskt?     0,77% / 12st 

 …tittar du på vad som är modernt?     0,00% / 0st 
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F7: Hur organiserat är ditt hem? 
 
Svarsval:  Var sak har sin plats.   58,97% / 23st 

För mycket saker, över allt!   10,26% / 4st 
Stökigt men inte smutsigt     5,13% / 2st 
”Organiserat kaos”    25,64% / 10st 

 
 
 
F8: Trivs du där du bor?  
 
Svarsval:  Ja     89,74% / 35st 

     Nej     10,26% / 4st  
 
Kommentarer:  “in trasition” 
   

“Men kunde trivas bättre om avstånd till skola och kompisar var närmare.” 
   

“22 kvm är för litet” 
   

“Bostaden ligger i fel stad” 
   

“Tycker det är väldigt trångt, hade velat ha större space”  
 
 
 
F9: Möter ditt hem dina behov?  
 
Svarsval:  Ja     84,21% / 32st 

        Nej     15,79% / 6st 
 
Kommentarer:  “Jag skulle iallafall vilja ha två rum så att jag kan ha ett dedikerat   

arbetsrum så att det finns en gräns mellan hem och arbete. Eftersom jag nu 
bor i en etta har jag svårt att få struktur på mitt pluggande och kreativa 
arbete.” 

 
“För litet!” 

 
“Behov för att ordna hobbyrum el liknande. Detaljer som inte är  estetiskt 
tilltalande som jag planerar att ändra/bygga om.” 

 
“Kan knappt laga mat pga för liter kök. Får inte plats med alla mina 
saker.” 

 
“Har blivit särbo, så har två hem. Hade velat ha ett hem där min partner 
också kan bo heltid.” 

 
“För litet Sliten lägenhet med dålig utrustning ex spis och kylskåp håller 
låg standard.” 
 
“Jag skulle behöva en plats för studier. Jag bor i ett kollektiv och har svårt 
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att koncentrera mig i det allmänna rummet. Dåligt med plats i mitt eget 
rum så sitter ofta i sängen med datorn i knät.” 

 
 
 
F10: Om du fick välja endast fem saker du skulle packa med vid en flytt, vad 

skulle de vara?  
 
Kommentarer:  “frun, album, skivsamling, verktyg och ett glatt humor” 
  
 “säng, soffa, leksaker, kaffekokare,kastrul” 

“Dator, kamera, telefon, kudde och tv” 
 
“Sängen, sekretären, jalusiskåp, slagbordet, kökssoffan” 
 
“Kameran, hårddiskarna, barnens minneslådor, gamla fotoalbum, jacka” 
 
“dator, hörlurar, mobil, gitarr och USB-mikrofon” 
 
“Mormors kista, farmors bord, bröllopsbild, soffa & säng.” 
 
“Dator, säng, stor matta, spegel, yogamatta” 
 
“Fotoalbum, pärm med viktiga papper, iPad, telefon, kameran.” 
 
“Foton Minnessaker Datorn Köksmöbeln” 
 
“Säng, tv, ljus-slinga, soffa, kylskåp” 
 
“Soffan, tvn, sängen, mitt turkosa skåp och trasmattan från second hand.” 
 
“Fotoalbum,” 
 
“TV, soffa, säng, böcker,dator” 
 
“Fotoförstoringar på mina 2 barn Min cykel Mitt smyckeskrin Min I-pad” 
 
“Fotoalbum/hårddisk med foton. Ett par målningar som jag gillar. Smycke 
med affektionsvärde. Mormors servis.” 
 
“Hunden, min ljuskrona, soffan, sängen å lite kläder” 
 
“Bärbar dator, kamera, ullfilt, elcykel och en bok.” 
 
“Sängen, soffan, stringhyllan, gammelfarmors skänk och alla mina 
skultuna ljusstakar” 
 
“Datorn, hörlurarna, kläder, kastrull med tallrik och bestick och så ett 
badlakan :)” 
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“Säng, Buddha, symaskin, luftgitarr, foton” 
 
“Skivspelare, skivor, ljusstake, ärvd väggbonad, smyckesskrin.” 
 
“Säng, täcke, dator, belysning, byrå” 
 
“passet, datorn, espressomaskinen, mormors träkista, brudkistan från 
morfar” 
 
“Gitarr, kläder, LP skivor, minnen(foton etc), ärvda smycken” 
 
“Dagbok, kläder, jordglob, täcke och gosedjur” 
 
“Säng, matbord, stolar, soffa, bokhylla.” 
 
“oj, detta är helt omöjligt för mig att svara på.” 
 
“Säng. Soffa, tv, router, chromecast” 
 
“Min dator, min Håkan Hellström bok, min Michael kors väska, min 
klocka, min svarta kappa” 
 
“Mina köksknivar, stolar, tavlor, en golvlampa, lammskinn” 
 
“Sängen Persiska mattan Tv-bordet Soffa Fåtölj” 
 
“Saker som betyder mycket för mig och har en historia. 1. Fotölj som jag 
letat upp på blocket 2. kaktusen som har hängt med i år 3. , dagbok för där 
är alla minnen 4. puff ifrån Tunisien som är en gåva 5. stora lampan som 
är det första jag köpte till min första lägenheten” 
 
“Ananaslampa, världskarta, böcker, valkudde, en tavla.” 
 
“Säng, soffa, fåtölj, dator, sideboard” 
 
“Dammsugaren, sängen, datorn, leksaker, Playstation 3” 
 
“Ett kinesiskt tittskåp En velourmorgonrock En begagnad och sliten 
svenskt tenn-fåtölj, "under ekvatorn" En kruka från Hong Kong Blå Ullfilt 
Viola Gråsten” 
 
“Skåp gjort av mormors farfar, dator, tavla från farmor, klocka, kista från 
mormor” 
 
“Fotoalbum, kamerautrustning, sängen, dator, böcker” 

 
 
 
 
 



  
 

X 

Bilaga D Skisser och ritningar 

 
 
 

 

 

Olika förslag på hur man skulle kunna möblera lägenheten.  

 

 



  
 

XI 

 

 

 

 

Mina måttanteckningar, då jag var tvungen att mäta om hela lägenheten för att kunna göra 
en ny ritning.  
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Bilaga E Kalkyl 

 

Facebook-grupper: 
Köp och Sälj allt möjligt i Växjö  
- 4st stolar    200kr Kök / Arbetshörna 
- 1st soffa    700kr Vardagsrum 
- 1st klädstång   50kr Sovrum 
- 1st kandelabra   20kr Balkong 
- 1st tavla    35kr Hall 
- 1st soffbord    50kr Vardagsrum 
- 3st bokhyllor   150kr  Sovrum / Arbetshörna 
-1st taklampa    50kr Kök 
      
 
Köp och Sälj möbler Växjö   
- 1st klädskåp   50kr Sovrum 
- 1st bord    50kr Balkong 
 
Köp och sälj fynda i Växjö    
- 1st överkast    100kr Sovrum 
- 3st lampsladdar 150kr Sovrum / Arbetshörna / 
  Vardagsrum 

 
Loppis Växjö på Facebook   
- 1st golvlampa   50kr Vardagsrum 
 
NYA KÖP OCH SÄLJ I VÄXJÖ  
- 3st väggdekorationer   50kr Sovrum 
 
Skänkes i Växjö  
- 1st lampa, 2st vämeljushållare, 
  6st  kaffekoppar och 1st krukväxt.  0kr Kök / Förvaring 
- 3st kassar med böcker, julgransslinga  
  och förgreningssladdar.   0kr Vardagsrum  
- 1st TV-bänk   0kr Vardagsrum 
- 1st mindre bokhylla  0kr Hall 
 
  
Butiker: 
Erikshjälpen  
- 1st lampskärm och 1st tavla  90kr Vardagsrum 
- 1st stor ram, 1st mindre ram, 1 kruka  45kr Vardagsrum 
- 1st stor ram, 1st ljuslykta, 2st krukor, 1st glasburk 135kr Vardagsrum / Kök 
- 2st glasburkar, 1st kruka med fat, 1st ljuslykta 76kr Kök 
- 1st kudde, 1st hängde ljuslykta,  

1st ställning till blomlåda, 1st fat till kruka 94kr Balkong  
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MACKEN    
- 1st bord och 4st sittkuddar  75kr Hall / Balkong 
 
 
Byggmax  
- 10 liter färg, 1st tub spackel, 2st rollrar, 

slippapper och 1 pkt. spackelspadar.  277kr Sovrum 
- 2st OSB-skivor, 10 liter färg samt  

2st rollrar     330kr Sovrum 
 
IKEA  
- 3st växter, 2st taklampor,   
  1st toapappshållare, 2 pkt. galgar,  
  1st hängande förvaringsfack,  

1st hängande förvaringshylla,  
1st klädstång, 1st toalettborste,  
1st duschdrapperi, 3st förvaringsburkar,  
1st soptunna, 2st handdukskrokar,  
1st matta samt 1st entrématta  731kr Samtliga rum 

 
 

Clas Ohlson  
- 1st ljusslinga, 1st hålslagare,  
  1st tvättkorg och 1 pkt. betongkrokar.  318kr Sovrum / Arbetshörna / 
     Vardagsrum / Badrum 
 
City Gross  
- 1 pkt. sladdfästen  20kr Vardagsrum 
- 1 pkt. krokar  20kr Vardagsrum 
 
Biltema 
- 1st flaska med svart sprayfärg  70kr Vardagsrum 
 
Free sourcing och donationer: 
”Gratisbordet” i skolan    
- 3st böcker    0kr Vardagsrum 
- 2st böcker    0kr Vardgasrum 
- 1st bordstablett, 1st ljusstake, 1st fat 
  1st bok    0kr Kök / Vardagsrum 
 
 
Privata donationer    
- 1st förvaringskorg, 3st påsar med  

kryddfrön och 1st förvaringslåda  0kr Badrum / Kök 
- 2st gardinlängder    0kr Sovrum 
- 1st matta.    0kr (ev. doneras vidare) 
- 1st badrumshylla   0kr Badrum 
- 1st väggklocka, 3st förvaringslådor, 
  1 pkt. klädnypor, 1st mindre spegel,  
  1st större spegel, 1st bordsduk.  0kr Kök / Sovrum / 
     Arbetshörna / Hall 
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- 1st ställning till datorn.   0kr Arbetshörna 
- 1st knivblock   0kr Kök 
- 1st prydnadsbåt   0kr Badrum 
- 4st gardinlängder   0kr Vardagsrum 
- 2st gardinlängder   0kr Kök  
- 2st gardinlängder   0kr (ev. doneras vidare) 
- 4st ljuslyktor i lila   0kr Sovrum 
- 12st lastpallar   0kr Sovrum 
- 3st soffkuddar i olika färger  0kr Vardagsrum 
- 20-30st tomma toarullar   0kr Sovrum 
- 10st gamla konservburkar  0kr Kök / Arbetshörna 
- 5st gamla glasburkar   0kr Kök / Arbetshörna 
- 4st böcker (till bokkonst)   0kr Vardagsrum 
- 1st bokhylla   0kr Vardagsrum  
- 1st servetthållare, 1st hushållspappershållare 

1st konservburk, 1st besticklåda  0kr (ev. doneras vidare) 
 

 
TOTALT:  3’996kr 
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Bilaga F CAD-ritningar 
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Bilaga G Foto: Efter 
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Bilaga H Enkät: Ur Anns perspektiv 

F1: Hur skulle du beskriva ett ”hem”?  

Svar: Ett hem för mig är en "utökning" av min personliga bubbla, ett ställe där jag bara kan 
vara jag, där jag kan samla vänner och familj och trivas.  

 

F2: Beskriv hur din bostad såg ut innan detta projekt påbörjades.  

Svar: Det såg ut och kändes som en förvaringsplats, möbler jag köpt av personerna som 
bodde här innan, kala väggar och inget "liv".  

 

F3: Hade du några förväntningar inför detta projekt, i så fall vilka?  

Svar: Ja, att min förvaringsplats skulle förvandlas till ett hem och att jag under tiden skulle 
få lära mig om mig själv.  

 

F4: Har det skett något oväntat under projektet, i så fall vad?  

Svar: Ja, jag har lärt mig att jobba utefter mina förutsättningar och sen blev även projektet 
stillastående i x antal veckor pga sjukdom.  

 

F5: Har du upplevt att du haft en aktiv roll i projektet? På vilket sätt?  

Svar: Ja, jag arbetat sida vid sida med Amanda under projektet både fysiskt och i 
utformningen av lägenheten, fått fatta beslut osv.  

 

F6: Hur pass tycker du att den nya inredningen relaterar till dig och din 
personlighet?  

Svarsval:   Inte alls    0,00% / 0st 
Någorlunda    0,00% / 0st 
Bra   0,00% / 0st 
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Nästa helt    0,00% / 0st 
Stämmer helt   100,00% / 1st 

 

 F7: Är det något som saknas eller som hade kunnat göras annorlunda?  

Svar: Måtta madrassen till lastpallarna kanske ;)  

 

F8: Vad tar du med dig från denna upplevelse?  

Svar: Att jag kan mer än jag tror, att jag är kapabel att jobba runt min egna problematik och 
att allt inte behöver sparas på för minnen har man ändå.  

 

F9: Ifall detta projekt hade varit en tjänst som erbjöds av Socialtjänsten, hur 
tror du att den hade kunnat se ut?  

Svar: Antingen ha någon som A anställd för att hjälpa personer såsom hon hjälpt mig 
alternativt att det arbete hon gjort på något vis delas ut till bidragstagare, tips och trix och 
sådant.  

 

F10: Skulle du rekommendera denna tjänst till andra?  

Svar: Utan tvekan, den har gett mig ett hem att känna mig stolt över och trygg i och så 
mycket mer än det.  
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Bilaga I Gestaltning 
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Bilaga J Överslag för tjänst 

Vecka 1 Dokumentation, underlag och skissarbete. 
Måndag 8-12  Möte med kund: intervju, enkät samt analys. 

 13-17  Fotografera och ev. mäta bostaden. 

 

Tisdag 8-12  Kontakta samarbetspartners och boka möten. 

 13-17  Utvärdering, sammanställning, samt budget förslag. 

 

Onsdag 8-12  Påbörja arbete med imageboards och program. 

 13-17  Fortsatt arbete med imageboards och program.  

 

Torsdag 8-12  Färdigställa arbete med imageboards och program. 

 13-17  Påbörja planritning. 

 

Fredag 8-12  Fortsatt arbete med planritning.  

 13-17  Fortsatt arbete med planritning. 

  

 

Vecka 2 Presentera, revidera och eftersöka. 
Måndag 8-12  Presentation av imageboards och program för kund. 

 13-17  Möte(n) med samarbetspartners samt sätta budget.   

 

Tisdag 8-12  Arbeta med ev. ändringar. 

 13-17  Färdigställa planritning. 

 

Onsdag 8-12  Se över vad som skall byggas alt. målas om eller köpas. 

 13-17   Börja leta möbler och jämföra priser. 

 

Torsdag 8-12  Leta möbler.   

13-17  Leta möbler. 

 

Fredag 8-12  Leta möbler. 

 13-17  Leta möbler. 

 



  
 

XXIII 

Vecka 3 Planering, strukturering och vidareutveckling.  
Måndag 8-12  Planeringsmöte med kund, samt leta möbler. 

 13-17  Leta möbler. 

 

Tisdag 8-12  Leta möbler. 

 13-17  Leta möbler. 

 

Onsdag 8-12  Påbörja arbeta i bostaden, samt leta möbler.

 13-17  Arbeta i bostaden, samt leta möbler.  

 

Torsdag 8-12  Arbeta i bostaden, samt leta möbler. 

 13-17  Arbeta i bostaden, samt leta möbler. 

 

Fredag 8-12  Arbeta i bostaden, samt leta möbler. 

 13-17  Arbeta i bostaden, samt leta möbler. 

  

 

 

Vecka 4 Färdigställa, följa upp och redovisa. 
Måndag 8-12  Arbeta i bostaden. 

 13-17  Arbete i bostaden. 

 

Tisdag 8-12  Arbete i bostaden. 

 13-17  Arbete i bostaden. 

 

Onsdag 8-12  Arbete i bostaden. 

 13-17  Arbete i bostaden. 

 

Torsdag 8-12  Arbete i bostaden.   

13-17  Färdigställa bostaden. 

 

Fredag 8-12  Fotografera bostaden samt återkoppla till kund: enkät.  

 13-17  Summera och redovisa arbete. 

 


