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SAMMANFATTNING 

Unga barnfamiljer styr inte längre per automatik kosan mot 
förorterna, istället väljer allt fler att stanna inne i staden. Detta är inte 
nödvändigtvis ett val av tvång, utan ett val av livsstil. Antalet barn som 
bor innanför tullarna i Stockholms stad har ökat med 150 procent 
sedan 70-talet och idag ökar antalet barn i Sveriges samtliga 
storstäder. JM som är en av nordens ledande projektutvecklare av 
bostäder och bostadsområden, har som ambition att skapa utvecklade 
boendeförhållanden även för barnfamiljer i stadsmiljö. 

Arbetsprocessen i examensarbetet är designad för att studera och 
utvärdera, hur en bostad för barnfamiljer egentligen bör se ut, vilka 
egenskaper och kvaliteter som är viktiga samt vad som saknas i dagens 
bostadsplanering. Arbetsprocessens förstudie innebar att kunskap och 
information, angående barnfamiljer i stadsmiljö samt 
bostadsplaneringens mätbara och omätbara värden, inhämtades och 
omvandlades tillsammans med författarens och JM:s tankar till ett 
antal designparametrar. I examensarbetets utformningsfas formade 
parametrarna ett boendekoncept som i efterstudien användes som 
underlag för att utvärdera och belysa viktiga kvaliteter som bör 
tillämpas vid planering av bostäder för barnfamiljer i stadsmiljö. 
Undersökningen i efterstudien genomfördes mot barnfamiljer, 
mäklare samt arkitekter. 

Det boendekoncept som framtogs i utformningsfasen är utformat för 
många olika familjekonstellationer och storlekar, där familjerna i viss 
mån tillåts utforma bostäderna efter deras behov.  Både kort- och 

långsiktig anpassning i form av permanent föränderlighet och/eller 
temporär flexibilitet, möjliggör att bostadsrummens storlekar, antal 
och placering gentemot varandra kan förändras. 

Examensarbetets slutsats är bland annat att framtida bostadsplanering 
i stadens kvarter bör innehålla anpassningsbara bostäder. En fastighet 
som innehåller sådana bostäder kan genom åren anpassas efter 
marknadstrender, teknikutveckling och idealt användande. Detta 
innebär bland annat att bostäderna erhåller ett andrahandsvärde som 
kan likställas med det nyproducerade värdet. Effektivisering i 
försäljningsskedet innebär också en möjlighet för fler barnfamiljer att 
finna en bostad som uppfyller deras krav. Att planera anpassningsbara 
bostäder som har ett långsiktigt användande bidrar i slutändan också 
till ett hållbart byggande, bland annat eftersom det förhindrar 
åldrandet av bostadsbebyggelsen. 

Vid bostadsplanering bör kök och vardagsrum planeras i anslutning till 
varandra eftersom detta möjliggör att boende själva kan välja mellan 
att ha stort allrumskök, stort vardagsrum eller öppen planlösning. 
Större, funktionella och effektiva hallar bör planeras i bostäderna 
samtidigt som ett separat tvättrum borde beprövas i 
bostadsplaneringen eftersom det medger en enorm funktionalitet och 
smidighet i bostaden. I framtida bostadsplanering är det värt att 
beakta att barnfamiljer söker sig till bostäder där det finns tydlig 
uppdelning mellan privata och offentliga rum.  

I framtiden ska barnfamiljen inte behöva begränsas och anpassas efter 
bostaden, tvärtom borde det vara bostaden som skall erbjuda 
möjligheter och anpassas efter familjen. 
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ABSTRACT 

Young families with children no longer automatically guides for the 
suburbs, instead increasingly choosing to stay inside the city. This is 
not necessarily a choice of constraint, but a choice of lifestyle. The 
number of children living within the tolls of the City of Stockholm has 
increased 150 percent since the 70's and today the numbers of 
children are increasing in all of Sweden's major cities. JM, that is one 
of Scandinavia's leading project developers of housing and residential 
areas, has the ambition to create highly developed dwelling conditions 
even for families with children in an urban environment. 

The work process of this thesis is designed to study and evaluate how 
dwellings for families with children really should look like, what 
characteristics and qualities that are important and what is missing in 
today's residential planning. The working process pilot-study implies 
that knowledge and information about families within urban 
environment and the residential planning's measurable and 
immeasurable values were obtained and converted together with the 
author's and JM's thoughts to a number of design parameters. In the 
design phase of the thesis the parameters shaped a dwelling concept 
that in the post-study was used as a basis to evaluate and highlight 
important qualities that should be applied to the planning of dwellings 
for families in urban environment. The investigation in the post-study 
was carried out against families with children, brokers and architects. 

The dwelling concept that was generated in the design phase is 
designed for many different family types and sizes, were families to 

some extent allows to designing accommodations to meet their needs. 
Both short- and long-term adaptation in the form of permanent 
variability and/or temporary flexibility, enabling dwelling rooms sizes, 
number and position in relation to each other to change. 

One conclusion of the thesis is that future planning of dwellings in the 
city's blocks should include adaptive accommodation. A building 
containing such accommodation's can through the years adapted to 
market trends, technology and ideally use. This means that homes will 
receive a resale value that can be assimilated to the newly produced 
value. Greater efficiency in the sales stage is also an opportunity for 
more families to find homes that meets their requirements. Designing 
adaptable accommodation's that have a long-term use contributes, 
ultimately, to sustainable building, especially since it prevents aging of 
the residential areas. 

In housing design kitchens and living rooms should be planned in 
adjacent to one another because it allows the residents to choose 
between a large family-kitchen room, a large living room or an open 
plan. Larger, more functional and efficient hallways should be planned 
in dwellings, while a separate laundry room should be tested in 
residential planning as it allows a huge functionality and flexibility in 
the dwelling. In future residential planning, it is worth to note that 
families with children are attracted to accommodations where there is 
a clear division between private and public spaces. 

In the future, families with children should not be restricted and 
adapted to dwellings, on the contrary, it should be dwellings that 
provide opportunities and adapt to the family.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Flytten till förorten är inte längre given. De unga barnfamiljerna styr 
inte längre per automatik kosan mot radhusen, de stora 
förortslägenheterna eller enplansvillorna när barnen är tre eller fyra år 
gamla. Allt fler väljer att stanna inne i staden. Det är inte nödvändigtvis 
ett val av tvång, utan ett val av livsstil. (Hallemar, 2003) 

Enligt Prognoscentret (2011) har antalet barn som bor innanför 
tullarna i Stockholms stad ökat med 150 procent sedan 70-talet och 
idag ökar antalet barn i Sveriges samtliga storstäder. Barnfamiljer ser 
allt fler fördelar med att stanna i staden och därför är det viktigt att 
städerna planeras och anpassas också för denna grupp.  

Innerstädernas höga fastighetspriser resulterar i höga månadshyror, 
där barnfamiljer väljer bostad efter storlek, pris och belägenhet. 
Många av de familjer som planerar att bo i städernas inre tvingas flytta 
till förorterna. Detta kan främst vara av ekonomiska skäl samtidigt som 
det också kan vara så att ett liv i staden inte är anpassat för stora 
familjer.  

Barnfamiljer som är av olika konstellation och storlek, samt har 
levnadsförhållanden som är i ständig förändring, ställer varierande 
krav på bostaden. Eftersom bostaden är den viktigaste 
utgångspunkten i en människas liv, är det av stor betydelse att studera 
hur en bostad för barnfamiljer bör utformas samt vilka kvaliteter som 
bör inrymmas. 

JM som är en av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden, har som ambition att skapa utvecklade 
boendeförhållanden även för barnfamiljer i stadsmiljö. 
Examensarbetet skrivs åt JM AB och i samarbete med Luleå tekniska 
universitet.  

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att studera hur en bostad, för 
barnfamiljer i stadsmiljö, bör vara utformad. Det handlar om att 
utreda viktiga kvaliteter för barnfamiljens trevnad, vad som saknas i 
dagens bostadsplanering samt hur bostaden bör vara utformad för att 
de både ska vilja och ha möjlighet att bo kvar i staden. 

1.3 MÅL 
Målet är att utvärdera vad barnfamiljer anser om, samt hur stor 
betydelse vissa parametrar har för boendet. Detta möjliggörs genom 
att framta ett boendekoncept som innehåller berörda parametrar, 
vilket sedan används som underlag vid undersökning mot 
barnfamiljen. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
För att skapa en hållbar bostadsplanering i stadsmiljö måste oerhört 
många aspekter studeras. Planeringen kan delas upp i tre huvudnivåer, 
nämligen samhället, kvarteret och bostaden. Examensarbetet inriktas 
mot en studie på boendenivå, vilket innebär att övriga två nivåer 
avgränsas. 
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Vid planering av bostäder ingår flera aktörer med olika 
specialområden. Ingen detaljplanering eller beräkning har genomförts 
för den bärande konstruktionen, VVS eller El. Istället har sakkunniga 
personer rådfrågats om möjligheter och begränsningar. Vid 
utformning av boendekonceptet har JM:s byggsystem efterföljts.  

Inga kostnadsberäkningar och/eller jämförelser mot dagens 
bostadsplanering har genomförts.  

Fokus har legat på att utforma ett antal bostäder med valda kvaliteter 
och designparametrar. Därmed avgränsas den övergripande 
utformningen av ett helt bostadskvarter. 

1.5 METOD 
Arbetsprocessen i examensarbetet följer en designmetod som 
genomgår tre huvudfaser, nämligen: Förstudie, Utformning och 
Efterstudie, se Figur 1.1.  

 

Figur 1.1: Arbetsprocess 

1.5.1 FÖRSTUDIE 

Den inledande fasen innebar en genomgång av aktuell teori för att 
skapa ett underlag med kunskaper och förståelse inför 
utformningsfasen. Den studerade teorin utreder bland annat 
barnfamiljernas förhållanden i innerstaden, familjernas konstellationer 
och storlekar samt behov och önskemål. Teorin redogör även allmänt 
om bostadens utformning samt mätbara och omätbara värden. 

En veckas platsbesök genomfördes på ett av JM:s pågående 
byggnadsprojekt på Kungsholmen i Stockholm. Anledningen till 
besöket var främst att studera JM:s byggnadssystem. Under veckan 
studerades, tillsammans med byggnadsledare och byggnadsarbetare, 
både flerbostadshus under uppbyggnad och inflyttningsklara bostäder. 
I området drevs nämligen tre olika projekt samtidigt i olika faser. 

Under förstudien genomfördes intervjuer med tre mäklare från 
företaget Nytt Hem Stockholm, Gunilla Slättås, Henrik Lenander samt 
Magnus Kågström, för att allmänt diskutera barnfamiljernas vilja, 
dagliga svårigheter, behov och önskemål. Diskussionsintervjuer 
genomfördes även med två arkitekter, Hans Tirsén på Tirsén & Aili 
Arkitekter samt Josefina Nordmark på Nordmark och Nordmark 
Arkitekter, för att allmänt utreda viktiga aspekter inför 
bostadsplanering för barnfamiljer. 

Under förstudien genomförde JM en framtidsworkshop tillsammans 
med arkitekter, projekteringsledare samt olika leverantörer, för att 
utreda och diskutera det framtida behovet av att tillmötesgå 
barnfamiljer i staden.  

En fallstudie valdes för att skapa ett verklighetstroget ramverk inför 
utformningsfasen. 
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Den kunskap och information som inhämtats under förstudien 
sammanställdes tillsammans med författarens och JM:s tankar till ett 
antal designparametrar. Några av designparametrarna måste uppfyllas 
vid planering av bostäder, medan andra parametrar är intressanta att 
utreda i efterstudien. 

1.5.2  UTFORMNING 

Denna fas innebar att integrera valda designparametrar med varandra 
och skapa en välplanerad och funktionellt utformad bostad både på 
boende- och byggnadsteknisknivå. Ett boendekoncept växte fram tack 
vare flitigt skissande och handledning tillsammans med Hans Tirsén, 
Josefina Nordmark, Pia Krook samt Helena Johnsson. 

1.5.3 EFTERSTUDIE 

Denna fas innebar att utvärdera och belysa viktiga kvaliteter som bör 
tillämpas vid planering av bostäder för barnfamiljer i stadsmiljö. 

Sju personer som ingår i barnfamiljer, som bor i lägenhet i Stockholms 
stad och som arbetar på JM intervjuades under 30-45 minuter. 
Boendekonceptet och de undersökande designparametrarnas 
betydelse diskuterades och personen ifråga gav kommentarer utifrån 
sin egen boendesituation.  

En workshop genomfördes tillsammans med mäklarföretaget Nytt 
Hem Stockholm och pågick i ungefär en timma. I workshopen deltog 
sammanlagt 16 stycken mäklare som delades upp i tre grupper. Utifrån 
mäklarsynpunkt utvärderades och kommenterades boendekonceptet 
och de undersökande designparametrarna. Kommentarer från tidigare 

intervjuer och diskussioner med Gunilla Slättås, Henrik Lenander samt 
Magnus Kågström tillämpas även i efterstudien. 

En djupintervju genomfördes tillsammans med arkitekt Håkan 
Brunnberg på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor. Intervjun pågick i 
ungefär 1,5 timme där boendekonceptet och valda designparametrar 
diskuterades. Kommentarer från tidigare intervjuer och diskussioner 
med Hans Tirsén och Josefina Nordmark tillämpas även i efterstudien.  
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2 TEORI 

Den teoretiska delen av rapporten innebär en uppdelning i två 
huvudområden. För att erhålla grundläggande förståelse för 
barnfamiljers nuvarande situation i stadsmiljö, behandlar första 
området barnfamiljen. Eftersom det är många olika faktorer att beakta 
vid bostadsplanering, behandlar det andra området bostadens 
utformning.  

2.1 BARNFAMILJER 

2.1.1 UTVECKLING 

2.1.1.1 NY TREND 

Flytten till förorten är inte längre given. De unga barnfamiljerna styr 
inte längre per automatik kosan mot radhusen, de stora 
förortslägenheterna eller enplansvillorna när barnen är tre eller fyra år 
gamla. Allt fler väljer att stanna inne i staden. Det är inte nödvändigtvis 
ett val av tvång, utan ett val av livsstil. (Hallemar, 2003) 

I undersökning genomförd av Prognoscentret (2011) berättar Pia 
Björklid, professor i pedagogik vid Stockholms Universitet, att det på 
70-talet ansågs sunkigt att bo med barn inne i staden. Idag menar 
Björklid att staden är mer attraktiv och att bo kvar i staden med barn 
inte längre är skamligt. Björklid menar att det snarare är många som 
ser de praktiska fördelarna samtidigt som aktiviteterna för barn är fler 
än för de barn som växer upp utanför tullarna. Detta styrks av 

Engström (2011) som menar att barnfamiljer i ökad utsträckning ser 
fördelar med att bo centralt och tillgängligt vilket innebär att 
barnantalet i städernas inre snabbt ökar. 

Enligt Wörmann (2007) anser experter att villaboendet för 
barnfamiljer är en förlegad boendeform. Wörmann (2007) menar att 
villaboendet är en dödsdömd livsform och han tror att vi kan se en 
ökande trend med utflyttning från villaförorterna, som blir lika tydlig 
som flytten från landsbygden. Hallemar (2003) hävdar att det är ett 
trendbrott i samhället. Hallemar (2003) menar att efter att i ett halvt 
sekel kunnat räkna med att de allra flesta i en viss tid av livet väljer 
förortens lugn, framför städernas brus, måste nu stadsbyggarna börja 
barnanpassa städerna. 

Enligt Prognoscentret (2011) har antalet barn som bor innanför 
tullarna i Stockholms stad ökat med 150 procent sedan 70-talet och 
idag ökar antalet barn i Sveriges samtliga storstäder. Prognoscentret 
(2011) beskriver att för perioden 1995-2010 och för barn i åldrarna 0-
15 år sker störst ökning i Stockholm med 58 procent och fördelningen 
mellan små barn (0-5) år och större barn (6-15) år är jämtfördelad. I 
Göteborg är ökningen 24 procent också där med jämn fördelning över 
de två åldersgrupperna (Prognoscentret, 2011). Enligt Prognoscentret 
(2011) har antalet barn i Malmö ökat med 25 procent under 
mätperioden och det är nästan enbart bland små barn (0-5) år. 

Befolkningen i Stockholms län svarar för en betydande del av Sveriges 
befolkning. Andelen boende i Stockholms län har dessutom, med 
några undantag, stigit varje år sedan 1980. I dagsläget bor drygt en 
femtedel av Sveriges befolkning i länet. Att Stockholms län växer i 
förhållande till övriga riket beror både på att det flyttar in fler än det 
flyttar ut från länet och på att det föds fler och avlider färre i 
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Stockholms län än i övriga Sverige. Nästan en fjärdedel av de barn som 
föds i Sverige föds i länet, samtidigt som endast en sjättedel av 
dödsfallen sker i länet. (Regionplanekontoret, Et al., 2009) 

Prognoscentret (2011) menar att VVV, Villa, Volvo och Vovve, har 
övergått till BBB, Bostadsträtt, Buss och Barnvagn. 

2.1.1.2 BARNAFÖDANDE I ALLMÄNHET 

En ökning av antalet födda barn speglar inte alltid befolkningens 
benägenhet att skaffa barn, utan påverkas även av befolkningens 
åldersstruktur och storlek (SCB, 2011:1). 

Antalet kvinnor i riket i åldern 15-49 år har ökat med 11 procent sedan 
1980 (Regionplanekontoret, Et al., 2009). Enligt Regionplanekontoret, 
Et al. (2009) har kvinnor 15-49 år ökat kraftigt i Stockholms län sedan 
2000-talet och har sedan 1980 ökat med 31 procent. Under denna 
period har de stora kullarna födda omkring 1990 uppnått 15 års ålder, 
men detta har endast haft en mindre effekt på antalet kvinnor i 
åldrarna 15-49 år. Inflyttning, både från övriga riket och från utlandet, 
har haft en mycket större betydelse (Regionplanekontoret, Et al., 
2009). 

För att studera den aktuella fruktsamheten, benägenheten att få barn, 
kan man använda den summerade fruktsamheten som mått. Den 
summerade fruktsamheten skattar antalet barn dagens kvinnor i 
genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv. (SCB, 2011:1) 

Fram till mitten av 1990-talet har fruktsamheten i Stockholms län varit 
lägre än i riket, men sedan dess har fruktsamheten i länet och riket 
varit på ungefär samma nivå (Regionplanekontoret, Et al., 2009). I 
Tabell 2.1 redovisas statistik från SCB (2012:2) för den summerade 

fruktsamheten i riket, Stockholms län och Stockholms kommun för 
varje årtionde sedan 70-talet. I Tabell 2.1 kan det utläsas att vartannat 
årtionde växer och minskar fruktsamheten för samtliga tre områden. 
Det går även att utläsa att fruktsamheten i Stockholms kommun har 
ökat sedan 70-talet och närmar sig allt mer den summerade 
fruktsamheten i både riket och Stockholms län. Enligt SCB (2012:2) var 
den summerade fruktsamheten i Stockholms kommun år 2011 ungefär 
1,85 barn per kvinna, se Tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Summerad fruktsamhet, (Antal barn/kvinna), År 1970-2010 samt 
år 2011. (SCB, 2012:2) 

Summerad fruktsamhet (Antal barn/kvinna) 

Årtal Hela Riket Stockholms Län Stockholms Kommun 

1970 1,92 1,74 1,41 

1980 1,68 1,60 1,38 

1990 2,12 1,98 1,73 

2000 1,55 1,54 1,43 

2010 1,99 1,99 1,93 

2011 1,90 1,88 1,85 

 

Enligt Fägerlind (2011) är variationen i fruktsamhet stor mellan 
Stockholms stads olika delområden, dock har stadsdelarna närmat sig 
varandra under de senaste åren och variationen har minskat, se Tabell 
2.2. Fägerlind (2011) skriver att fruktsamheten är som högst i områden 
med en hög andel invånare med utländsk bakgrund, i småhusområden 
och nybyggda områden. Regionplanekontoret, Et al., (2009) menar att 
områden med hög fruktsamhet antingen har en stor inflyttning av 
barnfamiljer eller också hög andel utrikes födda invånare. 
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Tabell 2.2: Fruktsamhet i Stockholms stadsdelsnämnder år 2010.  
 (Fägerlind, 2011) 
 

Fruktsamhet i Stockholms 
stadsdelnämnder år 2010 

Antal barn 
per kvinna 

Rinkeby-Kista  2,17 

Spånga-Tensta  2,26 

Hässelby-Vällingby  2,09 

Bromma  1,82 

Kungsholmen  1,80 

Norrmalm  1,98 

Östermalm  1,82 

Södermalm  1,78 

Enskede-Årsta-Vantör  1,94 

Skarpnäck  1,95 

Farsta  1,86 

Älvsjö  2,31 

Hägersten-Liljeholmen  1,97 

Skärholmen  1,96 

Hela Stockholms stad  1,92 
 

Enligt Regionplanekontoret, Et al. (2009) är nivån på fruktsamheten 
inte det enda som förändrats med tiden, även åldersstrukturen har 
ändrats. Regionplanekontoret, Et al. (2009) menar att en förskjutning 
har skett och att kvinnor idag generellt föder barn vid en högre ålder. 
Enligt SCB (2011:1) styrks detta genom att föräldrarnas medelålder vid 
första barnets födelse har ökat. SCB (2011:1) menar att år 1970 var 
den genomsnittliga åldern för förstföderskorna 24 år och knappt 27 år 
för fäderna. Idag närmar sig förstföderskorna en medelålder på 30 år, 
medan papporna ända sedan 1997 har varit drygt 30 år (SCB, 2011:1). 

Enligt Regionplanekontoret, Et al. (2009) var fruktsamheten i 
Stockholms län år 1989 högst i åldrarna 28–30 år. Tio år senare var 
fruktsamheten högst vid 30 års ålder, men på nästan samma nivå även 
vid 31 och 32 år (Regionplanekontoret, Et al., 2009). Under 2009 var 
det 33-åriga kvinnor som hade den högsta fruktsamheten 
(Regionplanekontoret, Et al., 2009). 

Enligt Regionplanekontoret, Et al. (2009) märks det tydligt att 
fruktsamheten har ökat kraftigt i de äldre åldrarna. I den högsta 
åldersgruppen, 40 år och äldre, har fruktsamheten fyrdubblats under 
de senaste 30 åren. Även för kvinnor 35–39 år har det skett en kraftig 
uppgång med närmare tre gånger så hög fruktsamhet 2009 som 1980. 
Den ökande fruktsamheten bland kvinnor i åldrarna 35 år och äldre 
har lett till att denna åldersgrupp står för en allt större andel av antalet 
födda barn. (Regionplanekontoret, Et al., 2009) 

Den höga fruktsamheten under 2000-talet och inflyttningen av unga 
kvinnor i familjebildande ålder medför att antalet förskolebarn, 0-5 år, 
ökar de närmaste åren för att sedan avta i takt med en sjunkande 
fruktsamhet (Fägerlind, 2011). Tillsammans med uppgifter från SCB om 
minskande fruktsamhet i hela riket, beräknar Fägerlind (2011) att 
fruktsamheten även i Stockholms stad kommer minska och uppskattas 
till 1,70 barn per kvinna år 2020. 

Enligt SCB (2011:3) har SCB i tidigare prognoser antagit att det i 
framtiden kommer att bli något mindre vanligt att få tre eller fler barn. 
SCB (2011:3) menar att anledningen till det antagandet var att en 
senare start av barnafödandet har antagits leda till att fler än tidigare 
inte hinner med att skaffa ett tredje barn. Men enligt SCB (2011:3) har 
tredjebarnsfruktsamheten på 2000-talet ökat i alla åldrar och nu är 
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exempelvis kvinnor födda 1980 mer benägna att föda ett tredje barn 
än kvinnor födda tio år tidigare. 

Det visar sig att den uppåtgående trenden som varit sedan slutet på 
1990-talet bara delvis har socioekonomiska och demografiska 
förklaringar (SCB, 2011:3). Det betyder att uppgången inte bara beror 
på exempelvis fler högutbildade, bättre ekonomi och fler utrikes födda 
SCB (2011:3). SCB (2011:3) menar att det sannolikt finns andra orsaker 
till uppgången och att en rimlig förklaring kan vara att det handlar om 
en ny trend. Det visar sig att benägenheten att få ett tredje barn nu är 
större i storstäderna och i förorterna än i större städer och i övriga 
kommuner (SCB, 2011:3). Enligt SCB (2011:3) är detta något 
överraskande eftersom tidigare studier har visat att benägenheten att 
få ett tredje barn snarare har varit mindre i storstäderna än i andra 
områdestyper. 

Det är således troligt att det finns kompletterande förklaringar utöver 
de rent strukturella till varför tredjebarnsfruktsamheten ökar. En 
sådan förklaring skulle kunna vara förekomsten av sociala 
interaktionseffekter. Enligt teorin om sociala interaktionseffekter 
formas beteenden i ett samspel mellan individen och dennes sociala 
omgivning. (SCB, 2011:3) 

SCB (2011:3) anser att det inte är orimligt att grannskapseffekter 
påverkar barnafödandet. SCB (2011:3) menar att det bekräftar vad 
andra studier har kommit fram till, dvs. att sociala interaktionseffekter 
är av betydelse när det gäller barnafödande. SCB (2011:3) förtydligar 
att studier har visat att både kollegors och syskons barnafödande 
”smittar” och att man ”smittas” även av boende i närområdet alltså 
inte är otänkbart. 

Att fler har blivit positiva till ett tredje barn tyder även jämförelser av 
2001 och 2006 års Eurobarometer på. Eurobarometern är en 
återkommande attitydundersökning som genomförs i alla länder inom 
EU. I den senare undersökningen är det genomsnittliga ideala 
barnantalet högre för kvinnor i samtliga åldersgrupper än i den 
tidigare. (SCB, 2011:3)  

SCB (2011:3) påpekar dock att även invandringen påverkar 
barnafödandet. Om man ser till hela gruppen utrikes födda så har de 
en högre fruktsamhet jämfört med svenskfödda (SCB, 2011:3). Enligt 
SCB (2011:3) utgjorde år 2000 den utrikes födda befolkningen i 
barnafödande åldrar omkring 15 procent, för att tio år senare utgöra 
drygt 20 procent. SCB (2011:3) menar att det är möjligt att denna 
utveckling ligger bakom en del av ökningen i tredjebarns-
fruktsamheten.    

2.1.1.3 EKONOMI OCH BARNAFÖDANDE 

Förutom att storstadsföräldrarna är äldre när de får sitt första barn så 
har de också oftare eftergymnasial utbildning, vilket är en av 
anledningarna till att de får sitt första barn senare (SCB, 2005:1). SCB 
(2005:1) trycker på att eftergymnasial utbildning har blivit mycket 
vanligare bland kvinnor under de senaste tjugo åren, särskilt i 
storstadsregionerna och de större städerna. SCB (2005:1) menar att ju 
högre utbildningsnivå en kvinna har när hon får sitt första barn desto 
högre benägenhet har hon också att få ett andra barn. Enligt SCB 
(2005:1) har de med eftergymnasial utbildning nästan dubbelt så hög 
benägenhet att få ett andra barn inom sju år som dem med gymnasial 
utbildning. Skillnaden mellan dem med förgymnasial utbildning och 
eftergymnasial utbildning var ännu större (SCB, 2005:1). 
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Enligt SCB (2011:3) finns det ett flertal studier som visar att det finns 
ett samband mellan barnafödande och deltagande i arbetslivet. 
Kvinnors ökade förvärvsfrekvens på 1960- och 1970-talet är en del av 
förklaringen till 1970-talets sjunkande fruktsamhet (SCB, 2011:3). I och 
med att barnomsorgen byggdes ut menar SCB (2011:3) att relationen 
mellan barnafödande och deltagande i arbetslivet förändrades och är 
idag helt omvänt. Idag är de som är mest benägna att skaffa barn de 
som har ett arbete med fast anställning (SCB, 2011:3). 

Problemen på arbetsmarknaden efter 1990 medförde att 
barnafödandet sjönk kraftigt men har under 2000-talet vänt och har 
sedan dess varit på väg uppåt igen SCB (2011:1). SCB (2011:3) skriver 
att den ekonomiska krisen som drabbade Sverige hösten 2008 antogs 
få en sänkande effekt på barnafödandet. Enligt SCB (2011:3) medförde 
den ekonomiska krisen fler arbetslösa och fler utanför 
arbetsmarknaden, vilket borde ha haft en sänkande effekt på 
barnafödandet. När SCB (2011:3) beräknade fruktsamhetstalet för 
kvinnor med olika arbetsmarknadsstatus visade det sig att det enbart 
var de sysselsatta kvinnorna som hade en uppgång i barnafödandet 
2009. Enligt SCB (2011:3) hade arbetslösa, studerande och personer 
med ekonomiskt bistånd ett oförändrat eller minskat barnafödande. 
SCB (2011:3) menar att en ökad fruktsamhetsnivå hos de sysselsatta 
antas bero på en gynnsam ekonomisk utveckling de senaste åren bland 
dem med arbete. 

I Sverige är anknytningen till arbetsmarknaden av särskilt stor 
betydelse för barnafödandet eftersom trygghetssystemen är knutna 
till förvärvsinkomsten. Tidigare studier har visat att kvinnor väntar 
med att skaffa barn tills de har en tillräckligt hög inkomst och ett fast 
arbete. Betydelsen av inkomst och anknytning på arbetsmarknaden 

har liknande betydelse för kvinnors och mäns familjebildning. (SCB, 
2005:1) 

Inkomsten har enligt SCB (2011:3) stor betydelse för barnafödandet. 
Enligt SCB (2005:1) har storstadsföräldrar i genomsnitt högre 
förvärvsinkomster än föräldrar i övriga landet. Enligt SCB (2011:3) visar 
studier att de med högst inkomst är mest benägna att skaffa sitt första 
barn. När det gäller det fortsatta barnafödandet har kvinnor med en 
högre inkomst en större benägenhet att skaffa fler barn än vad kvinnor 
med lägre inkomster har (SCB, 2011:3). Detta gäller för andra barnet 
även för män, men när det gäller tredje barnet är det både män med 
de lägsta och med de högsta inkomsterna som har en förhöjd 
benägenhet att få ett tredje barn (SCB, 2011:3). 

I Sverige är föräldraförsäkringssystemet starkt kopplat till inkomst och 
förvärvsarbete något som förklarar sambandet mellan barnafödande 
och konjunktur. Ofta förklaras 1990-talets nedgång av barnafödandet 
av en försämrad konjunktur. Lågkonjunkturen medförde att speciellt 
yngre kvinnor och män fick svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
(SCB, 2011:3) 

2.1.1.4 FLYTTEN OCH BARNAFÖDANDE 

I Tabell 2.2 redovisas bland annat att innerstadsdelarna Östermalm, 
Södermalm och Kungsholmen har en lägre fruktsamhet än övriga 
stadsdelsnämnder. Enligt Regionplanekontoret, Et al., (2009) hänger 
den låga fruktsamheten i innerstadsdelarna ihop med en hög andel 
personer med svensk bakgrund. Men Regionplanekontoret, Et al., 
(2009) och Fägerlind (2011) menar också att det finns många mindre 
lägenheter, vilket innebär att utflyttningen av småbarnsfamiljer är 
stor. I Tabell 2.3 redovisas fördelningen av bostadsstorlekar i 
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Stockholms innerstad och det kan tydligt utläsas att samtliga 
innerstadsdelar har en högre andel 1:or än genomsnittet för hela 
Stockholms stad. 
 
Tabell 2.3: Fördelning av bostadsstorlekar i procent, år 2010, Stockholms 

innerstad. (SWECO, 2012) 

Fördelningen av 
bostadsstorlekar i procent,  
31 december år 2010, 
Stockholms innerstad 

1 R           

2 RoK 3 RoK 4 RoK 5+ RoK Totalt 1 RoKV           

1 RoK           

Kungsholmen 44 28 16 8 5 100 

Norrmalm 32 30 22 11 6 100 

Östermalm 33 25 19 11 12 100 

Södermalm 37 29 21 10 4 100 

Hela Stockholms stad 25 29 24 13 9 100 

 
Enligt SCB (2005:1) visar en studie som genomfördes 1996-2003 att 
benägenheten att få ett andra barn är drygt 10 procent lägre för de 
som väljer att stanna kvar i storstadskommunen än för de som väljer 
att flytta till en förortskommun. SCB (2005:1) menar att de som fick 
sitt första barn i Stockholms innerstad och flyttade utåt till 
ytterstadsdelarna fick oftare ett andra barn än dem som stannade kvar 
i innerstaden. SCB (2005:1) påpekar också att de som bodde i 
innerstadsförsamlingarna under hela studieperioden har en lägre 
tredjebarnsbenägenhet än de som aldrig bott där. Enligt SCB (2005:1) 
hade de som flyttade längst, det vill säga från innerstaden och till 
någon kommun utanför regionen, den högsta 
tredjebarnsbenägenheten i Stockholmsregionen. 

Enligt SCB (2005:1) finns det en antydan till att barnfamiljer i 
Stockholm i högre grad än i övriga storstadsregioner väljer att flytta 
utanför regionen om de vill ha fler än två barn. SCB (2005:1) menar att 
detta kan bero på att fastighetspriserna är så höga att man inte har råd 
att köpa större bostad ens i förortskommunerna, eller för att 
boendemiljön helt enkelt inte passar stora barnfamiljer. 

Enligt SCB (2011:5) är det framförallt två kategorier människor som 
flyttar, unga och barnfamiljer med små barn. Boverket (2011) styrker 
detta och menar att det är främst unga i åldern 20-30 som flyttar både 
kort- och långväga inom landet. Boverket (2011) menar att en svensk i 
genomsnitt flyttar drygt tio gånger under sin livstid och att de flesta 
flyttningarna sker inom samma ort eller kommun. Förändringar i 
familjestorlek och inkomst är ofta drivkraften bakom de korta 
flyttningarna, medan motsvarande, för de långväga, ofta handlar om 
utbildning och arbetsmarknad (Boverket, 2011).  

2.1.1.5 BOSTADEN OCH BARNAFÖDANDE 

Enligt SCB (2005:1) finns det tre egenskaper som hänger ihop när det 
gäller bostadens betydelse för barnafödandet, det är storlek, pris och 
belägenhet. SCB (2005:1) menar att det pris en familj kan betala för en 
bostad bestämmer dess storlek och belägenhet. Ju större bostaden är 
och ju bättre belägen desto högre pris betingar den (SCB, 2005:1).  

Enligt SCB (2005:1) kan en familj laborera med storleken och 
belägenheten i förhållande till varandra. Till samma pris kan de välja 
en större bostad som är sämre belägen eller en mindre bostad som är 
bättre belägen (SCB, 2005:1). SCB (2005:1) menar att en större bostad 
rymmer fler barn men en sämre belägen bostad kan resultera i mindre 
tid med barnen.  
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Belägenheten avser i första hand avståndet i förhållande till 
arbetsplatsen eller med andra ord restiden till och från arbetet (SCB, 
2005:1). Enligt SCB (2005:1) förvärvsarbetar föräldrar i de flesta fall på 
olika håll, vilket innebär att hänsyn måste tas till båda arbetsplatserna 
när de väljer var bostaden skall vara belägen. SCB (2005:1) menar att 
det kan vara en av anledningarna till att fler barnfamiljer bor i de 
centrala stadskärnorna idag, jämfört med för tio år sedan. Barnfamiljer 
väljer mellan att bo lite trängre inne i stadskärnorna eller lite rymligare 
utanför (SCB, 2005:1). Det senare leder som regel till längre resväg till 
och från arbetet (SCB, 2005:1). Enligt Boverket (2006) väljer fler 
barnfamiljer än tidigare kortare reseavstånd för att kunna vara längre 
tid med sina barn, men samtidigt kan detta leda till att de skaffar färre 
barn på grund av att bostaden är liten. SCB (2005:1) menar att det är 
svårt att bedöma i vilken grad barnfamiljer avstår från ytterligare barn 
för att ha råd att bo kvar inne i städerna med rimlig bostadsstandard. 

Förutom att laborera med storleken på bostaden i förhållande till dess 
läge menar SCB (2005:1) att man också väljer hur stor familjen skall 
vara. Att skaffa ytterligare barn innebär ofta att man behöver flytta till 
en större bostad vilket antingen innebär en kostnadsökning eller en 
restidsökning (SCB, 2005:1). En kostnadsökning blir det om man flyttar 
till en större bostad i samma bostadsområde och en restidsökning om 
man flyttar till en större bostad längre bort (SCB, 2005:1). I vilket fall 
som helst menar SCB (2005:1) att tiden är en trång faktor för många 
barnfamiljer, oavsett var man bor. 

Enligt Fägerlind (2011) är befolkningsförändringarna, under 
prognosperioden år 2011-2020, i delar av staden ofta mer dramatiska 
än i hela staden. Fägerlind (2011) menar att stadsdelsområdenas 
befolkningsstruktur präglas av bostädernas ålder och av fördelningen 

mellan flerbostadshus och småhus. I Stockholms stad menar Fägerlind 
(2011) att antalet barn ökar mest i områden där nyproduktion 
förväntas under prognosperioden, eller där nya bostäder byggts de 
senaste åren, som i Hägersten- Liljeholmen, Bromma och på 
Kungsholmen. Gruppen 0-5-åringar ökar framför allt i stadsdelar med 
nybyggnation under prognosperioden, som Hägersten-Liljeholmen, 
Kungsholmen, Östermalm, Bromma och Hässelby-Vällingby (Fägerlind, 
2011). På Södermalm och Norrmalm minskar i stället antalet barn. 
Detta är områden som i dagsläget har väldigt mycket barn i denna 
ålder (Fägerlind, 2011). Fägerlind (2011) menar att när barnen växer 
upp kommer de att gå in i gruppen skolbarn som kommer att öka, 
samtidigt som gruppen 0-5 år minskar. 
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2.1.2 VARFÖR STADSMILJÖ? 

Staden är kanske den mest komplexa företeelse som människan 
skapat. Ytligt sett är det en anhopning av hus och en fast 
koncentration av människor. Men staden är mer än sina hus och mer 
än många människor på en begränsad yta. (Engström, 2011) 

Enligt Prognoscentret (2011) innebär ett liv i staden närhet till arbete, 
affärer och restauranger. Prognoscentret (2011) menar att både tid för 
pendling mellan olika aktiviteter och bilberoendet minimeras vilket i 
slutändan resulterar i att mer tid kan spenderas med barnen. Augur 
(2011:1), som är en sammanställd undersökning av hur barnfamiljer 
som bor i staden tänker, instämmer att familjer sparar tid genom att 
bo i staden.  Augur (2011:1) menar att vardagslogistiken förenklas när 
allt är nära, familjen slipper långa resvägar för vuxna och barn, det 
uppstår mindre stress och det finns mer tid över för familj och 
avkoppling. Enligt Engström (2011) är den tyngsta förklaringen till att 
barnfamiljer väljer att bosätta sig i städernas inre just tillgängligheten 
till en lokal arbetsmarknad med stora valmöjligheter samtidigt som 
pendlingen underlättas. Detta styrks av SCB (2005:1) som menar att 
barnfamiljer väljer bostad med hänsyn till arbetsmarknaden och 
prioriterar god kommunikation i kombination med bra uppväxtmiljö 
för barnen. 

Många människor uppskattar staden med sin mångfald, sitt 
kulturutbud och en social tolerans där många olika sätt att leva 
accepteras (Bokalders, Et. al, 2004). Enligt Augur (2011:1) innebär livet 
i staden ett ständigt möte av personer i olika åldrar, ursprung och 
sexuell läggning, vilket ger barnen en vidare syn på människan och den 
mångfald som råder i dagens moderna samhälle. 

Enligt Bokalders, Et. al, (2004) ska en stad fungera som en informell 
arena för både vardag och fest. Augur (2011:1) menar att staden 
erbjuder ett stort utbud av skola och utbildning, kultur, nöjen, 
aktiviteter för barn, shopping och caféer. Stadslivet innebär enligt 
Augur (2011:1) en hög puls med mycket ljud, liv och rörelse samtidigt 
som det finns möjlighet till ständigt nya intryck. Prognoscentret (2011) 
menar att detta också förmedlar en trygghetskänsla eftersom det alltid 
finns människor runtomkring. Samtidigt som staden är livlig menar 
Björk, Et. al, (2008) att det även finns många platser som är lika lugna 
och tysta som på landet. 

Enligt Björk, Et. al, (2008) kan livet i storstäderna också kan vara 
anonymt. Björk, Et. al, (2008) menar att det sociala nätverket inte bara 
är beroende av bostaden, utan grundar sig också på arbete, utbildning 
och gemensamma intressen. Augur (2011:1) intygar och menar att 
staden innebär en valfri anonymitet. Augur (2011:1) menar att man 
väljer själv när, var, hur, varför och med vem man ska umgås. 

En annan fördel som Augur (2011:1) nämner är att staden erbjuder en 
möjlighet till ett mer mångfacetterat liv. Augur (2011:1) menar att det 
bland dagens föräldrar finns en vilja att vara mer än bara förälder. 

  



TEORI 

25 

2.1.3 VARFÖR INTE STADSMILJÖ? 

Enligt Augur (2011:1) finns det tre huvudsakliga utmaningar för 
barnfamiljer i stadsmiljö och det är trafik, trångboddhet samt otrygga 
miljöer. Vad gäller trafik i staden anser Augur (2011:1) att det är svårt 
att ta sig fram oavsett färdsätt samtidigt som miljöerna inte är 
anpassad för att röra sig i med barn. Mer trafik och en mer hektisk 
närmiljö beskär barnens rörelsefrihet (SCB, 2005:1, Prognoscentret, 
2011). SCB (2005:1) menar att barnen inte kan förflytta sig på egen 
hand förrän de kommit en bra bit upp i åldrarna. Enligt Augur (2011:1) 
och Prognoscentret (2011) innebär trafiken också dålig luft i staden, 
vilket skapar oro och dåligt samvete hos vissa. Augur (2011:1) menar 
också att det är ett ständigt problem med parkeringsplatser. 

Vad gäller trångboddhet menar Augur (2011:1) att det är många barn 
som inte har egna ytor. Enligt Augur (2011:1) vore det idealt att 
barnen hade egna rum eftersom det både är en pedagogisk fördel där 
de får ta ansvar för sitt eget utrymme, samtidigt som barnens saker då 
inte behöver vara på bostadens övriga ytor. Men Augur (2011:1) 
menar att i verkligheten är det ekonomin som är den begränsande 
faktorn. Enligt Augur (2011:1) lever många barnfamiljer som nomader i 
sitt eget hem och det är speciellt vanligt bland ensamstående föräldrar 
att barnen får egna rum, men till priset att föräldrarna sover i 
vardagsrummet. Augur (2011:1) beskriver också problemet med 
dagens bostäder där möjligheten att skapa rumslig avskildhet inte 
existerar. Sist men inte minst framhäver Augur (2011:1) 
förvaringssvårigheterna. Augur (2011:1) menar att det är mycket saker 
som skall samsas på en liten yta och tidsbristen som barnfamiljerna 
står inför varje dag innebär att det är svårt att rensa och prylarna ökar 
snabbt i mängd och omfång.  

Vad gäller otrygga miljöer menar Augur (2011:1) att staden inte är 
anpassad för barnfamiljer eftersom föräldrarna ständigt måste 
övervaka sina barn. Augur (2011:1) menar också att staden har blivit 
stökigare och det är vanligt med oupplysta områden som skapar rädsla 
och begränsar rörelsefriheten. Hos föräldrarna finns det enligt Augur 
(2011:1) också en rädsla för när barnen växer upp och börjar röra sig 
själv i staden. Augur (2011:1) menar att det framförallt är tillgången till 
barer, alkohol och droger som frambringar rädslan.  
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2.1.4 BARNFAMILJER IDAG 

2.1.4.1 FAMILJEKONSTELLATIONER OCH STORLEKAR 

Enligt SCB (2007) kan barnfamiljer idag delas upp i tre huvudgrupper: 

 Den traditionella kärnfamiljen är en familj med sammanboende 
föräldrar där alla hemmaboende barn är gemensamma, inklusive 
adoptivbarn.  

 Den ombildade familjen är en familj med sammanboende föräldrar 
där ett eller flera barn är enbart mannens eller enbart kvinnans 
inklusive eventuella gemensamma barn. 

 Den ensamstående familjen är en familj som består av en 
ensamstående kvinna eller man med hemmaboende barn. 

Enligt statistik från SCB (2012:1) utläses att det år 2010 i Stockholms 
kommun fanns drygt 110 000 barnfamiljer med hemmaboende barn i 
åldrarna 0-21 år, se Tabell 2.4. I Tabell 2.4 utläses att i 47 procent av 
barnfamiljerna, med hemmaboende barn 0-21 år i Stockholms 
kommun, bodde det ett barn medan det bodde två barn i 39 procent 
av familjerna. 11 procent av barnfamiljerna i Stockholms kommun 
hade år 2010 tre barn och tre procent hade fyra barn eller mer, se 
Tabell 2.4. I Tabell 2.5 som redovisar statistik för hela riket kan det 
utläses att det var något vanligare att ha fler barn i riket än i 
Stockholms Kommun år 2010. I 43 procent av rikets familjer bodde två 
barn, i 13 procent av familjerna bodde tre barn och i tre procent av 
familjerna bodde det fyra barn eller mer, se Tabell 2.5. I både Tabell 
2.4 och Tabell 2.5 kan utläsas att familjer med ett hemmaboende barn 
var något vanligare i Stockholms Kommun, 47 procent jämfört med 41 
procent för hela riket. 

Tabell 2.4: Familjer med hemmaboende barn 0-21 år, efter antalet barn per 
familj, Stockholms Kommun år 2010, andel i procent. (SCB, 2012:1) 

Andel familjer i procent,  
Stockholm Kommun år 2010 

1 
barn 

2 
barn 

3 
barn 

4+ 
barn 

Totalt 
Summa 
(antal) 

Ensamstående             

Ensamstående mor 60 30 7 3 100 28385 

Ensamstående far 67 27 4 1 100 6723 

Totalt 62 29 7 2 100 35108 

Sammanboende             

Uppdelade efter 
sammanboendeform             

Gifta 37 46 14 4 100 54599 

Sambor 50 41 8 2 100 22148 

Uppdelade efter familjetyp             

Traditionella kärnfamiljer 42 44 11 3 100 70193 

Ombildade barnfamiljer 25 40 25 10 100 6449 

Övriga - - - - - - 

Samtliga barnfamiljer 47 39 11 3 100 111855 
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Tabell 2.5: Familjer med hemmaboende barn 0-21 år, Hela Riket år 2010, 
andel i procent. (SCB, 2012:1) 

Andel familjer i procent,  
Hela Riket år 2010 

1 
barn 

2 
barn 

3 
barn 

4+ 
barn 

Totalt 
Summa 
(antal) 

Ensamstående             

Ensamstående mor 57 32 8 3 100 258123 

Ensamstående far 66 28 5 1 100 74705 

Totalt 59 31 7 2 100 332828 

Sammanboende             

Uppdelade efter 
sammanboendeform             

Gifta 33 47 16 5 100 662259 

Sambor 40 46 11 2 100 287155 

Uppdelade efter familjetyp             

Traditionella kärnfamiljer 36 47 13 3 100 859057 

Ombildade barnfamiljer 19 39 29 13 100 88364 

Övriga 73 19 5 2 100 1993 

Samtliga barnfamiljer 41 43 13 3 100 1282242 
 

Med statistik enligt SCB (2012:1) redovisas i Figur 2.1 att av alla 
barnfamiljer i Stockholms kommun år 2010 hade 69 procent 
sammanboende föräldrar och 31 procent hade ensamstående 
föräldrar. Av familjer med sammanboende föräldrar var 92 procent 
traditionella kärnfamiljer och endast 8 procent var ombildade familjer, 
se Figur 2.2. För de traditionella kärnfamiljerna hade 42 procent ett 
barn, 44 procent två barn, 11 procent tre barn och endast tre procent 
hade fyra barn eller mer, se Tabell 2.4. För de ombildade familjerna 
hade 25 procent av familjerna ett barn, 40 procent två barn, 25 
procent tre barn och 10 procent av familjerna hade fyra barn eller fler, 
se Tabell 2.4. För de barnfamiljer som bestod av ensamstående 
föräldrar hade 62 procent av familjerna ett barn, 29 procent två barn, 

sju procent tre barn och endast två procent av familjerna hade fyra 
barn eller fler, se Tabell 2.4. 

Enligt SCB (2012:1) bygger indelning efter familjetyp på uppgifter från 
folkbokföringen. SCB (2012:1) menar att brister i statistiken gör att 
sambor utan gemensamma barn felaktigt klassificeras som 
ensamstående föräldrar. Detta innebär att antalet barn per familjer 
med samboföräldrar underskattas medan antalet barn per familjer 
med en ensamstående förälder överskattas (SCB, 2012:1). 

Övriga familjer, i Tabell 2.4 och Tabell 2.5, innebär enligt SCB (2012:1) 
familjer med barn som inte är någon av föräldrarnas biologiska eller 
adopterade barn. SCB (2012:1) menar att detta är en väldigt liten 
grupp och därför redovisas uppgifter endast på riksnivå. 

 

Figur 2.1: Andel familjer med sammanboende föräldrar och ensamstående 
föräldrar i Stockholms kommun år 2010. (SCB, 2012:1) 

 
Figur 2.2: Andel traditionella och ombildade familjer, av familjer med 

sammanboende föräldrar i Stockholms kommun år 2010. (SCB, 2012:1) 
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2.1.4.2 BARNFAMILJERNAS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 

2.1.4.2.1 VARDAGEN 

Vi vet att tvåförsörjarfamiljen för länge sedan ersatt den manliga 
huvudförsörjarmodellen (Forsberg, 2011). Enligt Forsberg (2011) och 
Wörmann (2007) består dagens vuxna befolkning av 
förvärvsarbetande kvinnor och män, där kvinnor är lika högt och i 
många fall högre utbildade än män. Det betyder att vardagslivets 
funktioner och uppgifter är utsatta för stress (Forsberg, 2011). 

Enligt Augur (2011:1) innebär barnfamiljens vardag ständig tidspress 
och kan beskrivas som ett livspussel. SCB (2005:1) menar att 
barnfamiljens vardag innehåller resor till och från arbete och bostad, 
dagis och skolor. SCB (2005:1) menar att ju fler ställen som skall 
uppsökas desto längre tid tar det.  SCB (2005:1) förtydligar att om man 
har tre barn med några års mellanrum, skall ett hämtas på dagis, ett på 
fritids och ett tredje på någon fritidsaktivitet. SCB (2005:1) menar att 
verksamheterna sällan ligger i anslutning till varandra eftersom skolor 
och fritidshem inne i städerna många gånger är inhysta i flera olika 
lokaler. Förutom att ständigt skjutsa och hämta menar Forsberg (2011) 
att det idag också ställs allt högre krav på att hemmet skall skötas på 
ett miljövänligt sätt, till exempel när det gäller mathållning, 
källsortering, klädvård och energianvändning. För att dagarna skall gå 
ihop anser Augur (2011:1) att det gäller att ha strategier i vardagen 
och planering är A och O.  

2.1.4.2.2 SEPARATION 

En vanlig missuppfattning är att skilsmässor och separationer har ökat 
konstant under lång tid. Men antalet skilsmässor är ungefär detsamma 
idag som för 30 år sedan. När det gäller barn har risken att vara med 

om att föräldrarna separerar ökat under 1980- och 1990-talen, men 
minskat under 2000-talet. Under 2008 var drygt 3 procent av barnen 
med gifta eller samboföräldrar med om att föräldrarna separerade. 
(SCB, 2009) Det är ungefär dubbelt så vanligt att barn med 
samboföräldrar är med om en separation som att barn med gifta 
föräldrar är det. Nedgången under 2000-talet har varit större för barn 
med samboföräldrar än för barn med gifta föräldrar, men under de 
senaste två åren har separationerna i sambofamiljer ökat något. (SCB, 
2009)  

En möjlig förklaring till nedgången av antalet separationer är både att 
föräldrar har blivit allt äldre när de får barn samtidigt som de har 
högre utbildning. Risken för en separation minskar ju äldre föräldrarna 
är när de får barn (SCB, 2009). Barn med en ung mamma (högst 22 år 
när barnet föddes) har dubbelt så stor risk att uppleva att föräldrarna 
separerar jämfört med barn med en mamma som var 31 år eller äldre 
när de föddes (SCB, 2009). SCB (2011:2) menar också att det är 
ungefär dubbelt så vanligt med en föräldraseparation bland barn med 
föräldrar som båda har förgymnasial utbildning, jämfört med barn med 
någon eftergymnasialt utbildad förälder (SCB, 2009). 

Enligt SCB (2011:2) ökade antalet skilsmässor för femte året i följd och 
var 2010 den tredje högsta noteringen någonsin. Men SCB (2011:2) 
menar dock att de senaste 40 åren har det blivit allt vanligare att par 
lever tillsammans utan att vara gifta. Detta framgår av att Sveriges 
folkmängd 1970 var lite drygt 8 miljoner personer och knappt 2 
miljoner kvinnor var gifta. Folkmängden vid utgången av 2010 var 
drygt 9,4 miljoner invånare och av dessa var cirka 1,6 miljoner gifta 
kvinnor (SCB, 2009). SCB (2009) menar att både antalet och andelen 
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personer som är gifta har således sjunkit och år 2010 var det därför 
färre som kunde skilja sig jämfört med 1970. 

Enligt SCB (2011:2) skedde under 2010 flest skilsmässor i förhållande 
till folkmängden i Stockholms län som innehöll fyra av de fem 
kommuner med högst skilsmässofrekvens. Högsta risken för skilsmässa 
hade man i Sundbyberg där antalet skilsmässor var 54 procent högre 
än genomsnittet i riket (SCB, 2011:2).  

I de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är 
skilsmässofrekvenserna mellan 18 och 37 procent högre än 
genomsnittet. En av orsakerna kan tänkas bero på hög andel utrikes 
födda. I de tre storstäderna är andelen utrikes födda mellan 22 och 30 
procent att jämföra med genomsnittet i riket som är 14,7 procent. 
Antalet skilsmässor för utrikes födda under perioden 2006–2010 var 
33 procent högre än förväntat med tanke på ålderssammansättningen. 
Svenskföddas skilsmässofrekvens är 12 procent lägre än genomsnittet. 
Skilsmässorna är vanligast för personer födda i Afrika. De har skilt sig 
mer än dubbelt så mycket som genomsnittet. (SCB, 2011:2) 

Enligt SCB (2011:4) bor generellt tre av fyra, eller 74 procent, av alla 
barn under 18 år bor med båda sina föräldrar. SCB (2011:4) menar att 
andelen minskar ju äldre barnen blir och för 17-åringar är andelen 
knappt sex av tio. Enligt SCB (2011:4) bor mer än nio av tio ettåringar 
med båda föräldrarna.  

Av de barn 0–18 år som har särlevande föräldrar bor 65 procent 
enbart eller större delen av tiden med sin mamma. 17 procent av 
barnen bor enbart eller större delen av tiden med sin pappa, medan 
18 procent av barnen bor växelvis ungefär halva tiden hos sin mamma 
och pappa. Att bo växelvis ungefär lika mycket hos föräldrarna är 

vanligast mellan 6 och 15 års ålder. De yngsta och äldsta barnen bor i 
mindre utsträckning växelvis hos sin mamma och pappa. (SCB, 2011:4) 

Att barn efter en separation bor växelvis ungefär lika mycket hos sin 
mamma och pappa har blivit mycket vanligare under de senaste 25 
åren. År 2008-09 bodde nära vart femte barn med särlevande föräldrar 
växelvis lika mycket hos föräldrarna. Vid mitten av 1980-talet bodde 
bara en procent av barnen med särlevande föräldrar växelvis lika 
mycket med sina föräldrar. Växelvis boende är en möjlighet för barnet 
att ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna, trots att föräldrarna 
inte bor tillsammans. (SCB, 2011:4) 

2.1.4.2.3 TRÅNGBODDHET 

Enligt Boverket (2006) innebär trångboddhet en bedömning som 
genomförs utifrån en fastslagen norm och pekar på förhållanden som 
inte uppfyller vissa uppställda kriterier gällande utrymmesstandard. 
Boverket (2006) menar att i de normer som gäller för trångboddhet 
exkluderas kök och ett (vardags-)rum i beräkningen.   

”Norm 3 innebär således att hushåll skall anses vara trångbodda i de 
fall då inte varje barn och ensamstående vuxen kan disponera ett eget 
rum, kök och ett rum oräknade.” (SOU 1984:36, s.277) (Boverket, 
2006) 

De problem som har identifierats i samband med trångboddhet 
drabbar framförallt barn och barnfamiljer (Boverket, 2006). Enligt 
statistik från SCB (2012:3) bor 77 procent av alla barn 0-17 år i 
bostäder där det finns tillräckligt många rum för att varje barn i 
familjen ska kunna ha ett eget rum. Enligt SCB (2012:3) är möjligheten 
till eget rum vanligare ju färre barn det finns i familjen. SCB (2012:3) 
menar att 86 procent av alla ensambarn bor i bostäder där det finns 
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utrymme till ett eget rum jämfört med 60 procent av barnen med två 
eller fler hemmaboende syskon. Enligt SCB (2012:3) är det vanligare 
att det inte finns utrymme för eget rum till alla barn i familjen i 
storstäder än i övriga delar av landet (SCB, 2012:3). Utrymme för eget 
rum finns enligt SCB (2012:3) för endast 67 procent av alla barn 0-17 år 
i storstäderna.  

Även familjetyp är enligt SCB (2012:3) av betydelse för om barnen har 
möjlighet till eget utrymme i bostaden. SCB (2012:3) menar att bland 
barn med sammanboende föräldrar har 81 procent av alla barn 0-17 år 
möjlighet till ett eget rum. Däremot finns enligt SCB (2012:3) endast 
eget rum för ungefär hälften av barnen med ensamstående förälder. 
Barn med utländsk bakgrund har i mindre utsträckning än barn med 
svensk bakgrund ett eget rum (SCB, 2009).  Att barn i hushåll med 
ensamstående föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund mer 
sällan har tillgång till eget rum kan enligt (SCB, 2009) hänga samman 
med att dessa hushåll oftare är trångbodda. Enligt SCB (2006) lever 
barn med sammanboende föräldrar i familjer med högre 
inkomststandard än barn med en ensamstående förälder. Skillnaderna 
kan till stor del förklaras av att det i familjer med sammanboende 
föräldrar ofta finns två inkomstkällor (SCB, 2006). Boverket (2006) 
menar att ekonomiskt svaga hushåll, familjer med många barn, 
ensamföräldrar och familjer med utländsk bakgrund är trångbodda i 
högre utsträckning än genomsnittet. 

Enligt Boverket (2006) var närmare 700 000 hushåll trångbodda, varav 
240 000 var barnfamiljer. Knappt hälften av de trångbodda 
barnfamiljerna har tre eller fler barn, vilket betyder att det även är 
många familjer med få barn som är trångbodda (Boverket, 2006). 

Boverket (2006) förtydligar att cirka en halv miljon barn bor i familjer 
som saknar möjligheter att ge varje barn eget rum. 

Boverket (2006) menar dock att trångboddheten kan vara resultatet av 
ett frivilligt val. Hushållets efterfrågan på bostad beror på dess egna 
preferenser i förhållande till dess budgetbegränsning och valet av 
bostad blir en avvägning mellan vad hushållet har råd med och 
bostadens läge, storlek och andra egenskaper (Boverket, 2006), se 
avsnitt 2.1.1.5 BOSTADEN OCH BARNAFÖDANDE. Den frivilliga 
trångboddheten kan dock övergå i en ofrivillig trångboddhet, t.ex. när 
familjen utökas och man behöver en större bostad, men tvingas bo 
kvar på grund av bristen på tillräckligt stora och tillräckligt billiga 
bostadsformer (Boverket, 2006). 

2.1.4.2.4 KONSEKVENSER AV TRÅNGBODDHET 

Konsekvenserna av trångboddhet i ett större hushåll innebär enligt 
Boverket (2006) stora praktiska bekymmer. Boverket (2006) menar att 
det krävs en större mängd sängplatser, möbler och hushållsartiklar 
samtidigt som kläder, leksaker, mat, dokument, pärmar och böcker 
också kräver större förvaringsutrymmen. Utrymmesbristen kan 
innebära att hushållsmedlemmar tvingas sova på madrasser på golvet, 
vilka kräver förvaringsutrymme dagtid (Boverket, 2006). Enligt 
Boverket (2006) kan trångboddheten även leda till svårigheter med att 
upprätthålla bostadens hygien på grund av att det är belamrat med 
saker överallt. 

Enligt Boverket (2006) kan trångboddhet också innebära problem för 
barn att finna plats för skolarbete och läxläsning. Boverket (2006) 
menar att i brist på exempelvis bord kan läxläsning tvingas ske i sängen 
och med dålig belysning. I Sverige hänger ofta skolprestationerna 
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intimt samman med möjligheterna till läxläsning utanför skoltid, oftast 
i hemmet (Boverket, 2006). Enligt Boverket (2006) visar statistik att 
barn som inte har tillgång till eget rum ägnar mindre tid åt läxor än 
barn med rum. Brist på möjligheter till läxläsning i hemmet kan 
givetvis få långtgående konsekvenser för såväl individen som för 
samhället (Boverket, 2006). Enligt Boverket (2006) kan trängsel i 
hemmet göra att barn mer eller mindre uttalat tvingas spendera 
mycket av sin fritid utanför hemmet. Boverket (2006) menar att detta 
minskar den sociala kontrollen från föräldrar, släktingar och vänner. 

Enligt Boverket (2006) är fastigheter och lägenheter anpassade för ett 
visst antal personer och ett stort hushåll medför större slitage på 
lägenheten. Kök och våtutrymmen utsätts för hög belastning och 
dessutom kan för mycket väta leda till fukt, mögel och svampangrepp 
(Boverket, 2006). Inredning, som tapeter, dörrar, golv, lister och 
trösklar slits också, särskilt om möbler behöver flyttas för att ge 
utrymme för sovplatser (Boverket, 2006). 

Trångboddheten kan enligt Boverket (2006) leda till direkta eller 
indirekta fysiska hälsoproblem. Boverket (2006) menar att 
bostadshygienen kan vara svår att upprätthålla, på grund av praktiska 
problem, samtidigt som trångboddheten innebär en stressfaktor som 
påverkar motståndskraften och immunförsvaret hos de boende. Enligt 
Boverket (2006) visar många studier att barn drabbas hårt av 
trångboddhet. Barn får ryggbesvär av att behöva sova på golvet och 
drabbas också av sömnsvårigheter och trötthet när de inte får sova 
ordentligt (Boverket, 2006). Trångbodda barn har en sämre relation till 
sina föräldrar än andra barn och erfar fler konflikter med föräldrar och 
syskon (Boverket, 2006). Man har också sett att samband existerar 
oavsett storleken på familjen eller dess socioekonomiska status, vilket 

betyder att problemen inte bara gäller stora barnfamiljer bland 
låginkomsttagare (Boverket, 2006).  

2.1.4.3 BARNFAMILJERNAS BEHOV 

Det är stora skillnader mellan de hyddor som jägar- och samlarfolken 
byggde på sina tillfälliga boplatser för 10 000 år sedan och våra dagars 
hyreshus (Konsumentverket, 1991). Men Konsumentverket (1991) 
menar att hyddan och hyreshuset i grunden skall tillfredsställa samma 
behov, nämligen att ge skydd mot väder och vind samt skapa utrymme 
för vardagliga sysslor, umgänge, vila och rekreation. Konsumentverket 
(1991) menar att sättet att leva i och använda bostaden har förändrats 
genom årtusendena och att gradvis förändring är en del av vår kultur. 
Bokalders, Et. al, (2004) beskriver att våra livsmönster har förändrats 
snabbt under det senaste århundradet och gått från bondesamhället 
över industrisamhället till IT-samhället. Även Bokalders, Et. al, (2004) 
beskriver att människans tre grundläggande behov, fysiskt behov, 
trygghetsbehov och psykiskt behov kvarstår. 

Vad gäller de fysiska behoven menar Bokalders, Et. al, (2004) att 
människan behöver sömn och vila, mat och dryck, sexuellt samliv, 
möjlighet att gå på toaletten samt hålla sig och sin omgivning ren. 
Andra fysiska behov som Bokalders, Et. al, (2004) framhäver är 
möjligheten till frisk luft samt sol och ljus. Med trygghetsbehov menar 
Bokalders, Et. al, (2004) att människan behöver skydda sig mot vilda 
djur, kriminalitet, skadlig påverkan på sinnena samt förebygga 
olycksrisker i hemmet och i trafiken. Psykiska behov innebär enligt 
Bokalders, Et. al, (2004) behovet att vara i kontakt med andra men 
också självvald ensamhet. Enligt Bokalders, Et. al, (2004) innebär det 
också möjligheten till upplevelser, aktivitet och lek, skönhet samt 
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strukturering och identifikation som innebär att förstå sammanhang 
och sin egenroll. För att alla dessa behov ska tillfredsställas menar 
Bokalders, Et. al, (2004) att man måste skapa en miljö där man arbetar 
med storlekar, komponenter, placering och möjligheter till stimulans.   

2.1.4.3.1 TRIVSEL OCH HEMKÄNSLA  

Undersökningar gjorda över vad som gör att t ex ett bostadsområde 
upplevs som trivsamt visar på några enkla principer som är bra att 
känna till för alla som är med i planeringsprocesser. Vi behöver ha ytor 
som upplevs som officiella, ytor som kan vara halvprivata, och vi 
behöver ha en helt privat yta som är vårt eget revir. Ett område ska 
kännas tryggt, det behöver ha en identitet, det ska ge hemkänsla och 
vara lätt att förklara för besökare. Det bör också ge förutsättningar för 
spontana möten mellan människor. (Bokalders, Et. al, 2004) 

Kopec (2006) menar att hemmet har en betydande roll när en 
människas liv och identitet formas. Hemmet uppfattas av de flesta 
som centrum i tillvaron där vi upplever trygghet, tillit, engagemang, 
personlig utveckling och förankring (Bokalders, Et. al, 2004). Enligt 
Kopec (2006) fungerar bostaden som en plats där människor förväntar 
sig kunna stressa ner efter en dags aktiviteter. 

I en fungerande social struktur finns möjligheter att träffa andra och 
att umgås, men också att kunna vara ensam. I en studie av svensk 
mentalitet har Åke Daun analyserat vårt behov av ensamhet och 
hävdar följade: ”Ensamhet erbjuder lättnad och befrielse. Den ger 
avkoppling från den sociala samvarons förväntningar. 
Tillfredsställelsen som många svenskar känner när de får ströva 
ensamma i skog och mark eller ta en långpromenad med hunden skall 

ses delvis mot denna bakgrund: frånvaron av social press att tala och 
anpassa sig.” (Åke Daun, citat ur Svensk mentalitet.). (Nylander, 1999) 

Lika viktigt som att hela familjen skall kunna umgås tillsammans är det 
att var och en har möjlighet att träffa sina vänner och bekanta i 
bostaden (Konsumentverket, 1991). Konsumentverket (1991) menar 
att tonåringar vill kunna ta emot sina vänner i det egna rummet, lyssna 
på musik och samtala. Enligt Kopec (2006) värdesätter ungdomar den 
frihet och kontroll de upplever i sina egna rum, men samtidigt värderar 
de också sociala utrymmen i bostaden. 

För att bidra positivt till gemenskapen menar Konsumentverket (1991) 
att människan ibland behöver vara ensam, vila eller arbeta ostörd. 
Även detta ställer krav på bostaden och kan innebära konflikter med 
kravet på öppenhet och att allt skall vara gemensamt 
(Konsumentverket, 1991). Konsumentverket (1991) menar dock att 
detta kan vara omöjligt att förverkliga i trångbodda hushåll. Både 
Boverket (2006) och Nylander, Et. al (2009) instämmer att behovet av 
avskildhet kan vara svårt att uppfylla för en trångbodd familj och att 
behovet av integritet är direkt kopplat till trångboddhet. Trångboddhet 
innebär en stressfaktor för individen i situationer där kontakt mellan 
hushållsmedlemmar är oundviklig och där personer inte kan 
kontrollera närvaron av andra (Boverket, 2006). Boverket (2006) 
menar att det uppstår sociala krav på kontakt och interaktion, vilket 
innebär att människor känner ökade krav på att svara mot andras 
beteenden. Boverket (2006) menar också att trångboddhet innebär 
brist på intim integritet, vilket kan leda till att man känner sig 
exponerad. Enligt Boverket (2006) innebär trångboddheten en 
långvarig stressfaktor som är påfrestande för både barn och vuxna och 
kan leda till såväl fysiska som psykiska besvär. 
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2.1.4.3.2 BARN 

Kopec (2006) menar att i en bostad med mycket människor är det 
särskilt viktigt att skapa utrymmen där barn kan få en viss grad av 
avskildhet. Enligt Kopec (2006) varierar behovet av eget utrymme efter 
barnets utvecklingsstadium. Men Kopec (2006) menar att förr eller 
senare är barnet i behov av ett eget utrymme, inte bara för att 
upptäcka sig själv, utan också som ett privat utrymme för eftertanke 
och avkoppling. 

För små barn och barn i förskoleåldern är det enligt Kopec (2006) 
viktigt att tillgodose behovet av lek. Kopec (2006) menar att speciella 
lekrum kan planeras samtidigt som utrymmen under loftsängar eller 
delar av barnens egna rum kan användas som lekytor. Kopec (2006) 
menar att barnet utvecklar särskilda band mellan saker och platser i 
hemmet och att lekutrymmet oavsett hur det ser ut bör innehålla 
leksaker som har betydelse för barnet. Kopec (2006) förtydligar att de 
som planerar bostäder kan skapa favoritplatser i hemmet eller i 
barnens egna rum, detta genom att skapa skrymslen och alkover som 
också kan anpassas för andra ändamål än lek när barnen växer upp. 

Enligt Kopec (2006) börjar barnet när det är ungefär nio år att 
distansera sig från sina föräldrar. Istället förklara Kopec (2006) att 
barnet spenderar mer tid med sina kamrater och det blir allt viktigare 
för barnet att passa in bland sina jämnåriga. 

Enligt SLL (2012) definieras barn i olika åldrar enligt nedan: 

 Små barn, 1-5 år 

 Skolbarn, 6-12 år 

 Tonåringar, 13-19 år 

2.1.4.4 BARNFAMILJERNAS ÖNSKAN 

Enligt Augur (2011:1) innebär ett liv med barn i staden inte en allt för 
problemfri vardag. Augur (2011:1) skildrar därför en av 
barnfamiljernas drömmar, nämligen ”drömmen om livet utanför 
staden”. Några aspekter som Augur (2011:1) lyfter fram är en lugn 
miljö, stora ytor, plats för umgänge, frihet för barnen, bygemenskap 
samt egen trädgård. Men Augur (2011:1) menar att i alla drömmar 
kommer verkligheten ifatt och de negativa aspekterna av att bo i 
staden övervägs av de positiva. 

Nedan klargörs endast de tre första aspekterna som Augur beskriver, 
eftersom de övriga aspekterna är avgränsade. 

Vad gäller lugn miljö menar Augur (2011:1) att det som lockar är 
känslan att på ett enkelt sätt komma ut och vara nära naturen. Luften 
är enligt Augur (2011:1) renare utanför staden och möjligheten till 
tystnad och avkoppling finns. 

Drömmen om stora ytor innebär enligt Augur (2011:1) att familjerna 
önskar att barnen har egna rum och gott om utrymme för lek. Augur 
(2011:1) menar också att bra förvaringsmöjligheter lockar eftersom 
alla prylar då kan hållas undan. 

Drömmen om plats för umgänge innebär enligt Augur (2011:1) att 
barnen skall ha plats för att leka med kompisar. Augur (2011:1) menar 
också att det innebär utrymme för middagar och fest samt 
övernattningsmöjligheter för släkt och vänner. 

2.1.4.4.1 BOSTADENS ANVÄNDNING OCH IDEAL 

Vad gäller användning och ideal kring bostadens olika rum har Augur 
(2011:1) sammanställt barnfamiljernas tankar. 
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Hallen benämns enligt Augur (2011:1) som vardagslogistikens hubb. 
Augur (2011:1) menar att många funktioner och mycket förvaring skall 
få plats i hallen, samtidigt som hallen bör vara liten eftersom det finns 
en ovilja bland familjerna att betala för fler kvadratmeter. Augur 
(2011) ställer sig frågande gällande behovet av barnvagnsplats i 
lägenheten. 

Enligt Augur (2011:1) benämns köket för gemenskapens hubb. Enligt 
Augur (2011:1) bör köket vara stort med mycket sittplatser eftersom 
det möjliggör utrymme för olika aktiviteter. Enligt Augur (2011:1) finns 
behov av dubbel kyl och frys samt mycket förvaring i köket. Augur 
(2011:1) ställer sig frågande till huruvida planlösningen skall vara 
öppen eller sluten. 

Badrummet benämns enligt Augur (2011:1) som behovens hubb. 
Augur (2011:1) menar att fem kvadratmeter ska innehålla funktion, 
logistik samt avkoppling på samma gång. Augur (2011:1) påpekar att 
tvätten är ett ständigt problem för familjerna och det är framförallt 
möjligheten att torka rena kläder som efterfrågas. Augur (2011:1) 
konstaterar att barnfamiljer är i behov av två toaletter. 

Sovrummet är enligt Augur (2011:1) en plats för avskildhet. Enligt 
Augur (2011:1) efterfrågas mindre sovrum, i synnerhet för familjer 
med flera barn och barn varannan vecka. Augur (2011:1) menar också 
att föräldrasovrummet ofta är det rum som används minst av alla. 

Vardagsrummet är enlig Augur (2011:1) bostadens sociala utrymme 
samtidigt som barnen också använder rummet för lek. 

Enligt Augur (2011:1) är bostadens förvaringsmöjligheter mycket 
viktigt för barnfamiljerna. Den typ av förvaring som efterfrågas är 
enligt Augur (2011:1) platsbyggd, dold och ”smart” förvaring.  

Vad gäller balkong menar Augur (2011:1) att den skall vara tillräckligt 
stor för att man ska kunna möblera och äta ute. Kvaliteter som önskas 
är enligt Augur (2011:1) vindstilla, soliga och insynsskyddade 
balkonger. Augur (2011:1) menar också att det är ett stort mervärde 
ifall det finns möjlighet till två balkonger från samma lägenhet. 

 

Nedan redovisas några kommentarer från barnfamiljerna som Augur 
(2011:1) presenterade i undersökningen ”Barnfamiljer i stadsmiljö”: 

”Det blir alltid kaos i hallen när man kommer in. Det skulle finnas ett 
rullband till köket.” 

 ”Man vill kunna ställa barnvagnen i hallen, men är den skitig vill man inte 
komma in med den. Det är drygt när allt grus kommer in i lägenheten.” 

”Vi gillar att ha öppen planlösning, det blir ju liksom sällskapsytor. Det är 
skönt att man har överblick så man kan laga mat och umgås samtidigt. 
Man har koll trots att man sitter och gör något.” 

”Två toaletter är nödvändigt med barn. Man får sällan sitta på toaletten 
själv – det är nästan så att man längtar till jobbet. Det är nästan groteskt 
jobbigt, man vill inte ha någon som sitter på pottan samtidigt.” 

”Vi har mest konflikter i badrummet. Vi är fem personer i kö på morgonen 
och det blir kö och man blir sur. Vi har tagit bort låset annars låser de in 
sig och vaxar håret.” 

”Sovrummen är så stora och varannan vecka står dörrarna stängda till 
deras rum och man får inte gå in och röra.” 

”När vi har barn blir vardagsrummet legofabrik och lekrum. Men de andra 
veckorna vill man städa undan det, stänga dörren om leksakerna och 
kunna vara bara vuxen.” 
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2.2 BOSTADSUTFORMNING 
Vid bostadsplanering är det många olika faktorer som är av betydelse. 
Förutom de mätbara, funktionella, faktorerna tillkommer även de 
omätbara, känslomässiga, faktorerna. Båda delarna är minst lika 
viktiga och bör integreras för att hållbara, funktionella och attraktiva 
bostäder utvecklas för människor. Kapitlet är uppdelat för att beskriva 
bostadens mätbara samt omätbara värden. 

2.2.1 MÄTBARA VÄRDEN 

Bostadens mätbara praktiska, funktionella egenskaper omfattar allt 
det som vi fysiskt kan avgränsa, mäta och kvantifiera (Nylander, Et. al, 
2007). Enligt Nylander, Et. al (2007) är de praktiska egenskaperna 
omsorgsfullt beskrivna genom den bostadsforskning som bedrivits i 
Sverige alltsedan 1930-talet. Normerna ger information om bostadens 
praktiska funktioner, det vill säga bostadens möblerbarhet, 
tillgänglighet, utrustning, fysiska egenskaper såsom uppvärmning och 
luftomväxlingar samt krav på utformningen av den yttre miljön 
(Nylander, Et. al, 2007). 

2.2.1.1 BOSTADEN – ANVÄNDNING OCH IDEAL 

Bostadsforskningen som har bedrivits under 1900-talet har enligt 
Nylander, Et. al (2007) genomförts med praktiska undersökningar, 
laborationer och bostadsvaneundersökningar.  Enligt Nylander, Et. al 
(2007) har kunskap och information samlats om bostadens mått och 
funktioner. När staten under 1920- och 30-talen tog ett allt fastare 
grepp om bostadsbyggandet blev statligt stöd till bostadsbyggandet 
kopplat till krav på viss standard i rumsmått, lägenhetsstorlekar, 

tillgänglighet mm. (Nylander, Et. al, 2007). Enligt Nylander, Et. al 
(2007) finns det idag ett antal viktiga mått, funktioner, detaljer och 
egenskaper för respektive rumstyp i bostaden. 

En fullgod bostad rymmer de grundläggande funktionerna hygienrum, 
utrustning för matlagning, plats för måltider, sömn, samvaro och 
förvaring. (Björk, Et. al, 2008) 

2.2.1.1.1 KÖK 

I den gamla traditionella bostaden var det enligt Nylander, Et. al (2007) 
köket som var i centrum. Nylander, Et. al (2007) menar att köket inte 
bara användes till matlagning och för måltider utan fungerade också 
som vardagsrum, sovrum och arbetsrum. Konsumentverket (1991) 
menar att köket tidigare var den plats där man i vardagslag helst 
vistades. 

Köket har varit föremål för många av bostadsforskningens studier 
(Nylander, Et. al, 2007). Nylander, Et. al (2007) menar att man bland 
annat studerat bänklängder, utrustning, höjder, antal skåp, 
rörelsescheman, säkerhet samt erforderlig yta för matplats. Under 
1930-talet minskades kökets storlek radikalt och många bostäder 
byggdes med små arbetskök med intilliggande matplats i 
vardagsrummet, eller särskilda matplatsrum (Nylander, Et. al, 2007). 
Enligt Konsumentverket (1991) var det på 40-talet som man blev 
intresserad av hur köksarbetet kunde underlättas och det var först på 
50-talet som kvinnorna kunde räta på ryggen vid köksarbete. Enligt 
Nylander, Et. al (2007) återkom kök med integrerad matplats på 1950- 
och 60-talen. Nylander, Et. al (2007) menar att köken även planerades 
som allrum med utrymme för arbete och lek. Detta styrks av Nylander, 
Et. al (2009) som beskriver att HSB på 60-talet hade som ambition att 
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utveckla kombinerade kök och allrum, där familjerna kunde samlas och 
där barnen kunde leka.  Nylander, Et. al (2009) menar att köket som 
fick extra yta fungerade som det aktiva rummet medan 
vardagsrummet blev ett rum med mer stillsamma och lugna 
aktiviteter.   

Eftersom många gemensamma sysslor försvunnit från hemmet i det 
urbana och industrialiserade samhället menar Konsumentverket 
(1991) att matlagningen och måltiderna idag blivit en allt viktigare del 
av hushållets gemensamma liv. Köket och matplatsen är en central 
plats i bostaden, oberoende av relationen till andra utrymmen 
(Konsumentverket, 1991). Konsumentverket (1991) menar att det 
generösa matbordet är en tillgång, inte bara som extra 
beredningsbänk vid större matlagning, utan också som arbetsplats, vid 
måltid, för läxläsning och umgänge. Björk, Et. al (2008) styrker detta 
och menar att köket som tidigare var ett rum för matlagning, numera 
är ett viktigt umgängesrum. 

Under 1990-talet började kök och vardagsrum samverka. På så vis 
skapades ett rum med extra stor volym. Men samtidigt finns många 
exempel på att öppna planlösningar enbart varit ett sätt att minska 
ytor. Då matplatsen måste placeras i ett litet vardagsrum blir det 
svårmöblerat och trångt. (Nylander, Et. al, 2007)  

Enligt Konsumentverket (1991) har många olika kökstyper jämförts 
genom åren. Konsumentverket (1991) menar att frågan om kökets 
anknytning till vardagsrummet, om stora eller små kök och om 
matplatsens läge har stötts om blötts.  

Att kök ska kunna avskiljas från vardagsrum är ett krav enligt BBR 3:21. 
(Nylander, Et. al, 2007) 

2.2.1.1.2 VARDAGSRUM 

Vardagsrummet tillkom som rum under 1930- och 40-talen med 
målsättning att även i mycket små lägenheter säkerställa ett stort rum 
(Nylander, Et. al, 2007). När vardagsrummet, bostadens stora rum, 
lanserades menar Nylander, Et. al (2009) att många kritiska röster 
höjdes. Olika undersökningar visade att det nya rummet trots 
trångboddhet alltför ofta användes som finrum, medan familjen 
trängde ihop sig i de övriga rummen (Nylander, Et. al, 2009). 
Arkitekten Jöran Curman, som under 1940-talet ledde Industriens 
Utredningsinstituts stora studie om arbetarebostäder, menade att 
vardagsrummet borde ersättas med två rum (Nylander, Et. al, 2009). 
Enligt Nylander, Et. al (2009) menade Curman att ett av rummen 
kunde användas som finrum, medan det andra rummet fungerade som 
dagligrum, alternativt som ett stort ”bostadskök”. 

I äldre svenska hem stod ”finrummet” förberett för särskilt viktiga 
gäster. Idag möbleras och utrustas ofta vardagsrummet som ett rum 
man vill visa upp för sina gäster, även om rummet mest används för 
familjens egna kvällar framför TV. (Konsumentverket, 1991) 

Enligt Nylander, Et. al (2007) skall vardagsrummet rymma en mycket 
varierad användning. Nylander, Et. al (2007) menar att det bland annat 
kan vara TV-tittande, umgänge och lek med familjen, umgänge med 
vänner, kanske ett extra sovrum vid besök, finmatplats samt 
arbetsrum. Ett vardagsrum idag skall också kunna härbärgera 
hemmabion med stor bildskärm, spel och musikanläggning (Nylander, 
Et. al, 2007). Nylander, Et. al (2007) menar att detta bland annat ställer 
ljudkrav både inom och utom lägenheten, men att det också bör finnas 
möjlighet till att avskilja vardagsrummet från övriga delar av 
lägenheten. 
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Både Björk, Et. al (2008) och Bokalders, Et. al (2004) menar att det idag 
är vanligt med öppna planlösningar, men Bokalders, Et. al (2004) 
menar också att en del föredrar mer avgränsade rum. För att 
möjliggöra att olika medlemmar i hushållet samtidigt engagerar sig i 
olika aktiviteter kan det vara lämpligt att överväga en uppdelning av 
samvaroutrymmena (SIS, 2006:2). När den öppna planlösningen 
infördes i bostadsplaneringen hävdade många kritiker enligt Nylander 
(1999) att detta enbart var ett sätt att spara lägenhetsyta. 
Förespråkarna hävdade att den öppna förbindelsen underlättade 
samvaron i familjen och att det stora rummet erbjöd estetiska 
kvaliteter (Nylander, 1999).  

2.2.1.1.3 HALL 

Enligt Nylander, Et. al (2007) är entré ett viktigt rum bland annat 
eftersom det är första kontakten med bostaden. Nylander, Et. al 
(2009) antyder att lägenheter från 50-, 60-, och 70-talet ofta innebär 
att merparten av bostadens rum nås från hallen.  Enligt Nylander, Et. al 
(2009) konstaterar den norske bostadsforskaren Bendik Manum i 
avhandlingen ”Apartments Layouts and Domestic life” (2006), att 
hallens kommunikativa roll alltmer under 1990-talet ersatts av 
vardagsrummet. Genom olika lägenhetsexempel från 2000-talet 
konstaterar även Nylander, Et. al (2009) att det finns en antydan till att 
hallen mer fungerar som förstuga in till lägenheten och att bostadens 
rum istället nås från vardagsrummet.  

Hallen som i äldre bostäder var ett viktigt rum har alltmer kommit att 
fungera som trångförvaringsplats för ytterkläder och skor (Björk, Et al., 
2008). Men Nylander, Et. al (2007) menar att stora entréer är ett 
vanligt önskemål bland boende i bostadsundersökningar.  

Enligt Nylander, Et. al (2007) ska det i bostadens entré finnas plats för 
följande: 

 Att ta av och på kläder och skor 

 Att ta emot besökare 

 Att förvara kläder och skor 

 Att kunna svänga runt en inomhusrullstol 

 Att ställa en barnvagn, rullstol eller liknande.  

Nylander, Et. al (2007) menar också att det är fördelaktigt om det finns 
ett förråd eller en klädkammare intill hallen. Det är också bra om ett av 
lägenhetens wc ligger nära entrén (Nylander, Et. al, 2007). 

2.2.1.1.4 SOVRUM 

Enligt Björk, Et al. (2008) har inte sovrummen förändrats särskilt 
mycket genom åren, förutom att de på senare tid ofta utrustas med 
lösa standardgarderober istället för klädskåp. 

Nylander, Et. al (2007) menar att sovrummet idag inte längre kan 
behandlas enbart som ett passivt rum utan måste också vara ett aktivt 
rum. Ett rymligt rum om exempelvis ett par studenter väljer att bo 
tillsammans och där varje rum bör kunna fungera som en fristående 
enhet och vara mer än en sovplats (Nylander, Et. al, 2007). Enligt 
Nylander, Et. al (2007) kan det generellt användbara rummet fungera 
som föräldrasovrum, rum med två sängplatser eller rum med en 
sängplats plus arbetsplats och umgänge. 

2.2.1.1.5 BADRUM, WC OCH TVÄTT 

I tvättstugor och badrum har stora förändringar ägt rum under senare 
år. Många av förändringarna hör samman med de krav på ökad 
tillgänglighet vilket medfört bland annat större badrum. I allt större 
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utsträckning byggs tvättstugor, tvättmöjligheter in i lägenheten och 
badrummen görs större och kan förutom wc också rymma stora 
badkar, bänkar, förvaring, dubbla tvättställ mm. (Nylander, Et. al, 
2007)  

Tidigare fanns krav på ett extra badrum/wc vid lägenheter större än 
3,5 rum och kök (Nylander, Et. al, 2007). Enligt Nylander, Et. al (2007)  
bestäms idag utrustning samt antal badrum av efterfrågan hos den 
kundgrupp som byggherren vill attrahera. Men Nylander, Et. al (2007) 
menar att det alltid finns en fördel med fler än ett badrum i lägenheter 
där det förväntas bo mer än en person. Enligt Nylander, Et. al (2007) är 
det praktiskt att ha badrum nära sovrum, inte minst för barnfamiljer. 
Samtidigt är det enligt Nylander, Et. al (2007) fördelaktigt att ha ett wc 
nära entrén för gäster som är på besök, vilket innebär att det är två 
krav som måste samsas om lägenheten enbart har ett badrum. 

Tvättmöjligheten inne i lägenheten kan i enklaste fall utgöras av en 
tvättpelare, det vill säga, tvättmaskin med torktumlare, placerad i ett 
hörn i badrummet (Nylander, Et. al, 2007). Enligt Nylander, Et. al 
(2007) godtas tvättpelare ur ett tillgänglighetsperspektiv bara om 
gemensam tvättstuga finns som komplement. En mer rejäl 
tvättmöjlighet är att placera tvättmaskin och tumlare, tillsammans 
med eventuella skåp i en nisch, eller längs med en vägg i badrummet 
(Nylander, Et. al, 2007). 

2.2.1.1.6 FÖRVARING 

Undersökningar gjorda på 1950- och 60-talen resulterade i 
förvaringskrav som enligt Nylander, Et. al (2007) innebar att en 
garderob ansågs tillräcklig för att härbärgera en vuxen persons alla 
kläder. Idag menar Nylander, Et. al (2007) att antalet prylar i hemmen 

ökat och förrådsbehovet är mycket större. Förvaring kan enligt 
Nylander, Et. al (2007) skapas genom rymliga förrådsrum eller 
klädkammare inne i lägenheten. Sovrum med vägg belamrad med 
garderober är ofta något som försvårar möblering och flexibel 
användning av rummen (Nylander, Et. al, 2007). Om plats finns i 
sovrum, passager och hallar för förvaringsenheter kan de boende, 
efter eget önskemål komplettera med garderober, skjutdörrar, skåp 
eller andra personligt valda förrådslösningar (Nylander, Et. al, 2007). 

2.2.1.2 BYGGNADSTEKNIK 

2.2.1.2.1 INOMHUSKLIMAT 

Enligt Socialstyrelsen (2000) tillbringar vi en mycket stor del av vår tid 
inomhus och det är framförallt i våra bostäder. Därmed vill 
Socialstyrelsen (2000) betona viktigheten med bra inomhusklimat. 

Själva byggnaden, dess konstruktion, form, plan och hur väl den är 
byggd, påverkar inomhusklimatet tillsammans med inredning och 
aktivitet i byggnaden. Grundkonstruktion, skalkonstruktion, takhöjd, 
fönster, ventilationssystem, uppvärmning och inredningsmaterial 
samverkar vid skapandet av byggnadens inomhusmiljö. En massiv 
ytterväggskonstruktion ger byggnaden andra egenskaper än en 
flerskiktsvägg. Rum med höga takhöjder har inte samma klimat som 
rum med låga. Södervända fönsterytor kan ge ett effektivt 
energitillskott, men samtidigt ge upphov till höga rumstemperaturer 
sommartid, om det inte finns en effektiv avskärmning utomhus. 
(Socialstyrelsen, 2000) 

Om ett hus projekteras som en helhet, där konstruktion, material, 
värme och ventilation samverkar, går det att få ett bra inomhusklimat. 
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Det finns dock inga helt säkra konstruktioner. Vid felaktig projektering 
och slarv i konstruktionsutförandet, kan alla byggnader ge en osund 
inomhusmiljö. Materialhanteringen före och under byggskedet har 
likaså stor betydelse för byggnadens tillstånd. Därför är 
kvalitetssäkringen viktig genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. 
(Socialstyrelsen, 2000) 

2.2.1.2.2 VVS 

I moderna byggnader ställs höga krav på inomhusklimat och system 
för personlig hygien, matlagning, belysning, kommunikation och 
avkoppling (Björk, Et. al, 2008). Enligt Björk, Et. al, (2008) rymmer 
byggnaderna flera olika installationssystem som möjliggör denna 
standard. Det är mycket viktigt för hälsa och välbefinnande att 
inomhusluften är frisk och ren (Björk, Et. al, 2008). Ventilationssystem 
med frånluftfläktar kompletterade med köksfläktar och tilluftsventiler i 
fasaden ger vanligen god luftkvalitet, men ger också hög energiåtgång 
(Björk, Et. al, 2008). För att spara energi återvinner man värmen ur 
frånluften med olika slag av värmepumpar (Björk, Et. al, 2008).  

Denna omfattande VA-installation är ofta dold i väggar, bjälklag eller 
inklädnader men är en mycket viktig del i ett välfungerande hus (Björk, 
Et. al, 2008). Enligt Nylander, Et. al (2007) vill man ofta samla rör och 
avlopp till badrum med rördragningarna till köket. Björk, Et. al, (2008) 
instämmer och förklarar att kök och badrum ofta planeras vägg i vägg 
just för att samordna rördragningarna. Nylander, Et. al (2007) menar 
att det är praktiskt både under bygget och också ur 
underhållssynpunkt med ett större schakt per lägenhet istället för 
många mindre schakt. 

 

2.2.1.2.3 LJUD 

BYGGNADSNIVÅ 

Enligt Björk, Et. al (2008) ställs det höga krav på ljudisolering mellan 
lägenheter. Kraven uppnås enligt Björk, Et. al (2008) vanligen genom 
att lägenhetsskiljande väggar gjuts i betong. Valet av stomsystem är i 
många fall och framförallt för bostäder, avgörande för byggnadens 
ljudklass (Åkerlöf, 2003). Stomsystem av betongbjälklag med stor 
spännvidd där alla väggar inom lägenheten är lätta och de 
lägenhetsskiljande väggarna är av betong, ger förutsättningar för god 
ljudisolering (Åkerlöf, 2003). På samma sätt som bjälklagens spännvidd 
har stor betydelse påverkar även de bärande mellanväggarnas längd 
ljudisoleringen (Åkerlöf, 2003). Åkerlöf (2003) menar att med korta 
lägenhetsskiljande väggar, de betongväggar som endast är omkring en 
rumsbredd långa, fås en försämring av ljudisoleringen jämfört med 
”långa” väggar. 

BOENDENIVÅ 

Även när det gäller bostadens inre ljudmiljö är det mycket viktigt att 
tänka igenom lägenhetsplanerna. Med öppna planlösningar sprids 
bullret från köksfläkten och hushållsmaskinerna lätt och blir störande i 
stora delar av lägenheten. Möjligheten att i lugn och ro studera 
samtidigt som resten av familjen ser på tv bör också tas med i 
bedömningen liksom möjligheten att undvika allt för stora störningar 
från tonåringens stereo. (Åkerlöf, 2003) 

Genom att allt fler barnfamiljer bosätter sig i städernas centrala delar 
innebär detta enligt Boverket (2004) att allt fler barn växer upp i 
bullriga miljöer. Enligt både Björk, Et. al (2008) innehåller det moderna 
samhället många bullerkällor och i bostaden kan det vara ljud från 
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ventilation, vattenledningar, kylskåp, fläktar, TV-apparater och 
datorer. Björk, Et. al (2008) menar att det också är ljudet från 
klampande fötter och lekande barn. I den egna familjen utgör dessa 
ljud inget stort problem, men i staden bor människorna så tätt inpå 
varandra att ljuden kan upplevas som störande när de kommer från 
grannen (Björk, Et. al, 2008). Enligt både Björk, Et. al (2008) och Åkerlöf 
(2003) har tystnaden blivit en sällsynt men mycket efterfrågad kvalitet 
i dagens moderna samhälle.  

2.2.1.2.4 LJUS 

Enligt Björk, Et. al (2003) talas det ofta om genomgående och 
enkelsidiga lägenheter. Björk, Et. al (2003) förklarar att en 
genomgående lägenhet har fönster på husets bägge långsidor. En 
enkelsidig lägenhet har enligt Björk, Et. al (2003) däremot fönster bara 
åt ett håll. I ett hus med enkelsidiga lägenheter kan en trappa betjäna 
flera lägenheter (Björk, Et. al, 2003).  

Dagsljusinsläppet i bostäder är enligt Björk, Et. al (2008) av mycket stor 
betydelse för välbefinnandet. Björk, Et. al (2008) menar att elektriskt 
ljus aldrig kan ersätta det naturliga dagsljuset, för det är inte bara en 
fråga om ljusmängd utan också om ljuskvalitet. Bra 
dagsljusförhållanden enligt Bokalders, Et. al (2004) minskar behovet av 
elbelysning i bostäderna. Enligt Björk, Et. al (2008) är dagsljuset i 
lägenheterna avgörande för trivsel, funktion och känslan för 
årstidernas växlingar. Husets orientering och bostadens planlösning 
bestämmer vilka rum som blir solbelysta och om en balkong får för 
eller eftermiddagssol (Björk, Et. al, 2008). I ett mycket djupt hus bildas 
en mörk kärna utan dagsljus i huskroppens inre (Björk, Et. al, 2008). 
Vid vissa typer av verksamheter kan detta vara en bra lösning, men för 
bostäder är kravet på dagsljus väsentligt och husdjup över 14 meter 

ger vanligen allt för mörka lägenheter, särskilt om lägenheterna är små 
(Björk, Et. al, 2008). 

Bokalders, Et. al (2004) menar att sol, ljus, luft och utsikt måste 
tillgodoses i bostadsplanering. Enligt Bokalders, Et. al (2004) är fönster 
i första hand till för att skapa kontakt mellan inne och ute. Fönstren 
bör enligt Bokalders, Et. al (2004) vara öppningsbara och lättåtkomliga 
för putsning samt möjliggöra korsvärdring i bostaden. 

Höga fönster för enligt Björk, Et. al (2008) dagsljus långt in i 
lägenheten. Ett högt beläget ljusinfall är mycket effektivare från 
belysningssynpunkt än ett lågt (Bokalders, Et. al, 2004). I ett normalt 
fönster är det ljus som faller in nära fönstrets överkant fyra gånger så 
effektivt som infallande ljus i fönstrets underkant (Bokalders, Et. al, 
2004). 

Några av ljusets alla egenskaper i en bostad kan regleras och mätas. En 
av de mätbara egenskaperna är dagsljusfaktorn, det vill säga 
förhållandet mellan ljuset inomhus och ljuset utomhus. En annan 
mätbar egenskap är bodstadens solighet där varje rum beroende på 
orientering i väderstreck kan erhålla ett visst solvärde. (Nylander, 
1999) 

2.2.1.3 ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER 

2.2.1.3.1 VAD INNEBÄR EN ANPASSNINGSBAR BOSTAD? 

Schneider, Et. al (2007) definition av bostäder vilka kan anpassas efter 
förändrade behov och levnadsmönster, både socialt och tekniskt, är 
flexibla bostäder. Schneider, Et. al (2007) menar att förändrade behov 
kan vara av personliga orsaker, exempelvis när en familj växer eller 
minskar. Samtidigt menar Schneider, Et. al (2007) förändrade behov 
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kan vara av praktiska skäl, exempelvis vid åldrande, men kan också 
orsakas av teknisk utveckling. Enligt Schneider, Et. al (2007) kan de 
förändrade mönstren vara av demografisk, ekonomisk eller 
miljömässig karaktär.  

Flexibla bostäder innebär enligt Schneider, Et. al (2007) att människor 
kan genomföra ändringar av bostäderna innan inflyttning men även 
under boendetiden. Genom att införa flexibiliteten i bostäder kan 
enligt Schneider, Et. al (2007) även framtida användare anpassa 
bostäderna efter behov både före och efter inflyttning. Avslutningsvis 
menar Schneider, Et. al (2007) att flexibla bostäder även kan anpassas 
och utvecklas allt eftersom bostadsbyggandets utveckling. 

2.2.1.3.2 TANKAR FRÅN FÖRR 

Önskemålet att våra hus skall vara mångsidigt användbara och möjliga 
att förändra när behoven ändras är inget nytt (Gyproc, 1984:1). Gyproc 
(1984:1) menar att man i alla tider byggt om och byggt till och hävdar 
att man i den äldre bebyggelsen kan se många exempel på detta.  

Miljonprogrammet innebar en unik anspänning i syfte att snabbt klara 
av trängande behov av bostäder, skolor, servicelokaler m.m. Med de 
förhållandevis tidsbundna problem som man skulle bygga bort under 
1960- och 1970-talen hade det under den perioden varit särskilt 
motiverat att söka flexibla lösningar. Behovet av att bygga snabbt och 
mycket tvingade dock fram traditionella produktionsmetoder, som i de 
flesta fall inte medger förändring av byggnaderna utan stora och 
kostsamma ingrepp. (Gyproc, 1984:1) Enligt Gyproc (1984:1) var 
bostadshusen ofta uppförda med bärande mellanväggar i betong. Kök 
och hygienrum var enligt Gyproc (1984:1) placerade intill varandra och 
VA-installationerna rationellt dragna i fasta våtväggar mellan dessa 

eller i ett särskilt installationsschakt. Enligt Gyproc (1984:1) var 
planlösningarna låsta och svåra att förändra. Önskan att avskaffa 
bostadsbrist och trångboddhet för barnfamiljerna resulterade enligt 
Gyproc (1984:1) ofta i ensidig lägenhetssammansättning. Försök att 
bygga flexibelt saknades inte, men inget av dem lyckades särskilt väl 
(Gyproc, 1984:1).  

Stillestånd är tillbakagång, i varje fall försoffning. Och alla vet att 
förändringar, många och stora, har ägt rum och vi inser av historiska 
skäl att förändringar kommer att ske. Vilka är dock litet svårt att ha en 
bestämd mening om. Men de kommer även i byggsammanhang. 
Därför är det stimulerande och något av en säkerhetsventil att arbeta 
med begreppet föränderbarhet som en allmän bakgrund. (Gyproc, 
1984:2) 

Gyproc (1984:1) menar att byggnader kan projekteras och byggas på 
ett sätt som gör dem mera generellt användbara. Enligt Gyproc 
(1984:1) finns möjligheter att utföra bostadsbyggnader så att de kan 
anpassas till olika krav på lägenhetsstorlekar och så att de kan 
förändras helt eller delvis för andra ändamål än boende. Gyproc 
(1984:1) menar att vi måste vara öppna för att den förändring vi 
genomför idag, eftersom brukarnas behov om några år inte är 
detsamma som idag. Gyproc (1984:1) förtydligar att ett område alltid 
måste kunna förändras i den takt som brukarnas behov förändras. 
Barnstugor som vi bygger idag, kan om tio år behöva byggas om till 
skollokaler och kanske till träffpunkt för pensionärer om ytterligare 20 
år (Gyproc, 1984:1). 

Enligt Gyproc (1984:2) har byggandet varit dyrt nog ändå för att 
ytterligare kunna fördyras. Föränderbarhet och generalitet kostar 
nästan alltid mer i början och det har för bostäder varit svårt att 
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motivera kostnaderna (Gyproc, 1984:2). Men Gyproc (1984:2) menar 
dock att installationer av alla slag genomförts onödigt oföränderliga 
och outbytbara. De har byggts in i stommen, gjutits ihop med den och 
är i stort sett oåtkomliga (Gyproc, 1984:2). Gyproc (1984:2) menar att 
konsekvenserna visar sig idag i form av höga reparationskostnader då 
systemen tjänat ut. Naturligt nog är de elektriska installationerna 
lättast att komma tillrätta med eftersom de är de minst 
utrymmeskrävande (Gyproc, 1984:2). 

Gyproc (1984:1) menar att det alltid är lätt att vara efterklok. Gyproc 
(1984:1) förtydligar att problemet med tomma lägenheter på 80-talet 
kanske hade kunnat undvikas om vi tidigare insett värdet av att bygga 
in möjligheten att förändra i miljonprogrammets bostadsområden. 

2.2.1.3.3 ERFARENHET FRÅN TIDIGARE PROJEKT 

Enligt Gyproc (1984:2) har byggande av föränderbara bostäder pågått 
under lång tid men haft måttligt gehör. Ett tidigt exempel på valfrihet 
vid bostadsplanering är enligt Gyproc (1984:2) Mockfjärdshuset från 
1940-talet. Gyproc (1984:2) menar att man tack vare standardiserade 
väggelement kunde tillfredsställa vitt skilda önskemål i varje fall för 
förstagångsköparen. Ett annat exempel är det s.k. Stolpahuset som 
enligt Gyproc (1984:2) medger förändring inom ytterväggarnas ram. 
Enligt Gyproc (1984:2) var det oräkneligt många enbostadshus som 
nyttjade liknande system och erhöll därigenom valfrihet vid inflyttning 
och föränderbarhet därefter. Men Gyproc (1984:2) menar att systemet 
inte nyttjades i samma utsträckning för flerbostadshus. 

Enligt Gyproc (1984:2) genomfördes ett försök på 1960-talets senare 
del i Orminge, Nacka kommun utanför Stockholm. Lägenheterna 
planerades med hög grad av planlösningsfrihet och med tekniska 

möjligheter att enkelt förändra dem (Gyproc, 1984:2). Enligt Gyproc 
(1984:2) koncentrerades installationerna i detta projekt till s k 
våtväggszoner. Gyproc (1984:2) menar att det flexibla systemet 
fungerade men att det inte nyttjades i förväntad omfattning.  

I en studie från 1974 av Västra Orminge redovisades enligt Gyproc 
(1984:4) att upp till 40 % av lägenheterna planmässigt hade förändrats 
av hyresgästerna. Gyproc (1984:4) beskriver att planändringarna hade 
med få undantag genomförts med mycket låga kostnader av de 
boende själva. Enligt Gyproc (1984:4) var dock den mest hämmande 
faktorn, enligt undersökningen, dålig information till de boende om 
hur bostaden kunde förändras och hur man skulle bära sig åt.   

Gyproc (1984:2) menar att intresset för föränderbara bostäder falnat 
efter de obetydliga framsteg som bland annat Orminge representerar. 
Efterkalkyler redovisade undantagslöst att föränderbarhet kostade för 
mycket och det ansågs att vi inte hade råd med det (Gyproc, 1984:2). 
Enligt Gyproc (1984:2) har det under 1970- och 1980-talen inte 
forskats särskilt mycket om föränderbarhet som behov eller om 
möjligheterna att tekniskt åstadkomma det. 

2.2.1.3.4 VAD TALAR FÖR OCH VAD TALAR EMOT? 

Det enda som man kan säga med säkerhet är enligt Schneider, Et. al 
(2007) att behovet av bostäder i slutet av det 20:e århundradet 
kommer att skilja sig från de behov och önskemål som finns idag. Med 
detta i åtanke blir enligt Schneider, Et. al (2007) argumentet för 
anpassningsbara bostäder direkt övertygande. Eftersom livet ständigt 
förändras kan det enligt Bokalders, Et. al (2004) vara bra att bygga in 
möjligheter till förändring i bebyggelsen. Då slipper vi flytta bara för 
att barnen ger sig av hemifrån eller för att man hittar en ny partner 
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(Bokalders, Et. al, 2004). Nylander, Et. al (2009) menar att olika lägen 
och lägenheter attraherar specifika boendegrupper och framtidens 
bostad är inte en typ utan en mängd olika typer av bostäder. 

Schneider, Et. al (2007) skriver att man i en rapport, från ”Commission 
of the Built Enviroment” (CABE) och ”the Royal Institute of British 
Architects” (RIBA), som handlar om framtidens hus, definierar kultur, 
flexibilitet och valfrihet som det viktigaste teman inom byggandet över 
de kommande tjugo åren. Enligt Schneider, Et. al (2007) skriver man i 
rapporten att individuella hushåll väntas fortsätta förändras, och 
parallellt med varierande typer av boende, arbete och fritid kan det 
utläsas att framtidens bostäder måste vara flexibla. Enligt Nylander, Et. 
al (2009) framhåller arkitekturskribenten Terence Riley att en viktig 
ingrediens för framtidens bostad är att möta krav från alla nya 
familjekonstellationer. 

PÅVERKANDEGRAD 

Enligt Nylander, Et. al (2009) är det en stor kvalitet att själv få 
bestämma över sitt eget boende. I en bostadsvaneundersökning var 
det enligt Nylander, Et. al (2009) många boende människor som haft 
svårt att förverkliga sina visioner och önskemål om bostaden. 
Nylander, Et. al (2009) menar att det finns många bostäder vars 
rumsformer och rumsorganisation gör vardagen besvärlig för 
människor. Men samtidigt menar Nylander, Et. al (2009) att det finns 
bostäder där boende människor kunnat förverkliga sina behov och 
önskemål, där också bostaden blivit en del av de boendes identitet.     

Enligt Schneider, Et. al (2007) har de franska arkitekterna Luc och 
Xavier Arséne-Henry definierat tre principer som innebär att boende 
bör inneha möjligheten att påverka sin egen bostad: 

 Alla ska ha möjlighet att kunna utforma sin egen bostad och 
förverkliga sina önskningar. Som del av denna frihet ingår också att 
personen ifråga måste få göra fel. 

 Varje person bör kunna utrycka sig själv och ha möjligheten att sätt 
egen prägel på bostaden. 

 Alla ska ha möjligheten att i sitt hem vara kreativ och organisera 
utrymmen efter eget behov. Känslan av att kunna påverka ger en 
viss mån av tillfredsställelse. 

Enligt Schneider, Et. al (2007) är syftet med föränderbara bostäder att 
ge människor möjligheten att påverka bostadens utformning både 
under designskedet men också under husets levnadstid. Schneider, Et. 
al (2007) menar att detta eftersträvas för att människor ska uppleva 
bostaden som deras eget hem.  

I vår kultur är vi enligt Gyproc (1984:2) individualister och därmed är 
det också viktigt att hävda sin valfrihet. (Gyproc, 1984:2) menar att 
detta kommer till uttryck vid val av bostad, då är det viktigt att få som 
man vill vare sig man behöver det eller ej. Gyproc (1984:2) menar att i 
detta fall är anpassningsbara bostäder ett bra alternativ. Men har man 
däremot bott en tid i sin lägenhet, menar Gyproc (1984:2) att det 
optimala inte alltid är att förändra lägenheten när nya faktiska behov 
uppkommer. Gyproc (1984:2) menar att vi som människor själva är 
flexibla och att rumsindelningen i bostaden kan vara som den är om 
man själv ändrar sina vanor i något avseende. Om nu det inte räcker 
därför att man har fått helt nya behov, exempelvis om familjen 
fördubblats, yrkesarbete i hemmet eller något annat radikalt 
annorlunda, menar Gyproc (1984:2) att det optimala kanske ändå blir 
att flytta. En aldrig så elastisk bostad skulle inte räcka i alla fall 
(Gyproc, 1984:2). Gyproc (1984:2) menar att människor i praktiken nog 



TEORI 

44 

endast är beredd att göra små ingrepp i sin lägenhet och räcker inte 
detta flyttar man. Dock menar Gyproc (1984:2) att man kan invända 
mot detta mönster och säga att det är av nödtvång därför att 
föränderbarheten är dåligt tillgodosedd. 

EFTERMARKNAD OCH EKONOMI 

Enligt Björk, Et. al (2008) byggs ett bostadshus för att användas i 
åtminstone hundra år och i detta långa tidsperspektiv förväntas 
byggnaden kunna möta utvecklingen av samhället. Enligt Boverket 
(2012) ska bostäder dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas 
med hänsyn till sin långsiktiga användning. Enligt Gyproc (1984:2) 
kommer bostäderna säkerligen att tid efter annan att behöva anpassas 
till nya krav och levnadsmönster och då har föränderbara bostäder 
utmärkta egenskaper. Både Gyproc (1984:2) och Gyproc (1984:5) 
menar att just förvaltningsekonomin är ett avgörande skäl till att 
bygga föränderbara bostäder. Gyproc (1984:5) förtydligar och menar 
att det säger sig självt, att ökade användningsmöjligheter med rimliga 
insatser ökar byggnadens ekonomiska livslängd. Detta innebär också 
enligt Gyproc (1984:5) att fastighetsägarna lättare kan följa med i 
marknadens svängningar.  Gyproc (1984:2) menar också att vi i 
framtiden med all sannolikhet inte kommer ha råd att ständigt ”byta 
upp oss” från äldre halvmoderna bostäder till nybyggda, utan vi måste 
acceptera ombyggda. Gyproc (1984:2) trycker på att det är för 
ombyggnadsändamålet som föränderbarheten har störst betydelse. 

För att inte med jämna mellanrum behöva riva ner halva 
bostadsbeståndet och den yttre miljön är det enligt Gyproc (1984:2) 
mera praktiskt att bygga in föränderbarhet från början än att ständigt 
behöva bygga nytt. Gyproc (1984:2) menar att föränderbarhet i alla 
skepnader är bra. 

Schneider, Et. al (2007) menar att förnuft säger oss att flexibilitet är 
mer ekonomsikt på lång sikt, eftersom det hindrar åldrandet av 
bostadsbebyggelsen. Enligt Schneider, Et. al (2007) har många 
argumenterat för att flexibla och anpassningsbara bostäder kan 
undvika betydande långsiktiga kapitalkostnader, genom att bygga in 
förmågan att anpassa sig till olika förhållanden. Enligt Schneider, Et. al 
(2007)  visar all kvalitativ forskning att om tekniska system, 
underhållsstrategier och fysiska principer används i byggnader för att 
skapa en flexibilitet, då kommer även dessa byggnader att hålla längre. 
Samtidigt kommer de enligt Schneider, Et. al (2007) att vara billigare 
eftersom behovet av ständig renovering minskas. Men Schneider, Et. al 
(2007) menar att det finns förvånansvärt få kvalitativa uppgifter som 
styrker detta argument. 

Schneider, Et. al (2007) menar att det är svårt att mäta ifall flexibilitet 
egentligen innebär högre kostnader i ett byggprojekt. Men enligt 
Schneider, Et. al (2007) fann man i en studie om ”Lifetime homes” att 
den extra kostnaden för att tillhandahålla flexibilitet för alla bostäder i 
ett projekt uppskattades till mindre än en procent av den totala 
byggkostnaden. 

Dock menar Schneider, Et. al (2007) att totalt sett är det finansiella 
argumentet för flexibla bostäder övertygande. Schneider, Et. al (2007) 
förtydligar att flexibiliteten marknadsmässigt innebär en högre 
kundtillfredsställelse och med det ett högre värde. Schneider, Et. al 
(2007) menar också att underhållskostnaderna minskas samtidigt som 
byggnaderna framtidssäkras mot nya behov och tekniska 
uppgraderingar. I fysiska termer menar Schneider, Et. al (2007) att 
potentiellt föråldrande av byggnader minskas avsevärt med förmågan 
att anpassa och uppgradera byggnader snarare än att riva ner dem. På 
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det sociala planet menar Schneider, Et. al (2007) att flexibla bostäder 
minskar användarnas behov av att flytta. Marknadsundersökningar i 
Holland visar enligt Schneider, Et. al (2007) att människor är mer 
benägna att bo kvar i sina hem om det finns en möjlighet till 
anpassning. Samtidigt menar Schneider, Et. al (2007)  att 
undersökningen visar att en hög andel avser flytta eftersom de inte 
kan anpassa bostäderna efter deras behov. Men enligt Schneider, Et. al 
(2007) kan de verkliga ekonomiska fördelarna med flexibla bostäder 
realiseras först när livscykelkostnaderna studeras. 

2.2.1.3.5 METODER FÖR ATT ERHÅLLA ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER 

Analyser av tidigare flexibla bostäder antyder enligt Schneider, Et. al 
(2007) att en enda lösning för flexibiliteten inte kommer uppfylla den 
mängd olika behov och tillvägagångssätt som olika kunder och 
formgivare har. Schneider, Et. al (2007) menar att en flexibel 
bostadsplanering kan fungera i ett sammanhang, men är svårt att 
överföra till en annan. Faktorer som påverkar utformningen av 
bostäder är enligt Schneider, Et. al (2007) kulturella, sociala, tekniska, 
ekonomiska och kontextuella. Eftersom skapandet av bostäder är 
beroende av så många olika faktorer menar Schneider, Et. al (2007) att 
en enda lösning eller ett tillvägagångssätt inte kan föreslås. 

Nedan presenteras några metoder som anses aktuella för utformning 
av föränderliga och flexibla bostäder specifikt på boendenivå. 

GENERELLA RUM 

Lägenheter från 1960-, 70-, och 80-talet har ofta funktionsstyrda rum 
med vardagsrum, föräldrasovrum och barnsovrum i olika storlekar 
(Nylander, Et. al, 2009). Schneider, Et. al (2007) menar att denna typ 
av bostadsplanering där man utformar rum för en specifik användning 

även förekommer idag. Schneider, Et. al (2007) förtydligar att denna 
typ av funktionalistiskt byggande bestämmer var och hur olika 
aktiviteter och verksamheter i bostaden skall ske. För den 
ensamstående föräldern som av ekonomiska skäl vill hyra ut ett rum, 
eller vuxna som vill bo ihop, utan ett parförhållande, blir enligt 
Nylander, Et. al (2009) passformen dålig. Nylander, Et. al (2009) menar 
att om två vuxna vill dela en sådan lägenhet blir det svårt att rättvist 
fördela rummen. Lösningarna på problemet är att de boende får baxa 
in dubbelsängen i för smala rum, många barn får dela rum eller 
föräldrar får dela rum med barnen, alternativt sova i vardagsrummet 
(Nylander, Et. al, 2009). Det hade varit en bättre lösning med två eller 
tre likvärdiga rum (Nylander, Et. al, 2009). 

Ett av de mest utmanande, men samtidigt mest förnuftiga, sättet att 
skapa flexibilitet i en bostad är enligt Schneider, Et. al (2007) att göra 
sig av med rummens namn. Schneider, Et. al (2007) menar att 
generella rum är rum som inte har någon etikett och som inte har 
någon specifik användning. Strategin är enligt Schneider, Et. al (2007) 
att tillhandahålla ett antal lika stora rum. Genom att ta bort 
märkningen av olika rum menar Schneider, Et. al (2007) utrymmena 
istället kommer att användas i enlighet med användarnas behov, som 
oundvikligen förändras över tiden. Enligt Schneider, Et. al (2007) är 
detta ett sätt att låta de boende ta kontrollen över den rumsliga 
organisationen i deras bostad. Nylander, Et. al (2009) menar att i en 
bostad med generella rum är det de boende som bestämmer vad de 
olika rummen skall användas till, inte arkitekten, byggaren eller 
myndigheten. Rent designmässigt innebär detta enligt Schneider, Et. al 
(2007) att bostadens ytor omfördelas och standard storleken på 
vardagsrummet minskas, medan ytor för sovrum och kök ökas. Varje 
rum är stort nog att fungera som ett mer fullvärdigt rum som förutom 
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sängplats också rymmer plats för umgänge, arbete m.m. (Nylander, Et. 
al, 2009). Schneider, Et. al (2007) menar att fördelen med det 
funktionellt neutrala tillvägagångssättet är att samma bostad kan 
användas av en mängd olika användare utan att behöva ändras. Enligt 
Schneider, Et. al (2007) är rum som inte är bunden till någon specifik 
funktion en del av kärnan i många flexibla bostadsprojekt. 

PASSAGER 

Passager i bostäder betraktas allt för ofta enligt Schneider, Et. al 
(2007), när det gäller flexibilitet, som något som måste minimeras och 
nästan elimineras från planen. Men Schneider, Et. al (2007) menar att 
det finns många projekt som istället nyttjat möjligheten med dessa 
utrymmen istället för att förkasta dem. Genom att marginellt öka 
dimensionerna på dessa utrymmen kan de enligt Schneider, Et. al 
(2007) få en helt annan funktionell användbarhet. Schneider, Et. al 
(2007) menar att dåligt utformade bostäder innebär att korridorer och 
hallar endast fungerar som överflödig yta och kan inte användas till 
annat än som passage. 

ODEFINIERAT UTRYMME 

Ett odefinierat utrymme är enligt Schneider, Et. al (2007) ett utrymme 
vars användning inte är helt fastställt. Schneider, Et. al (2007)  menar 
att det är ett utrymme som skapar ett användningsområde beroende 
på valet hos de boende. I bostaden förtydligar Schneider, Et. al (2007)  
att utrymmet kan vara exempelvis en alkov, som senare kan förslutas 
eller få inbyggda möbler. Schneider, Et. al (2007) menar att det också 
kan vara skrymslen som är bra att ha fast man egentligen inte riktigt 
vet till vad. 

 

ANSLUTNING MELLAN RUM 

Denna strategi hänvisar enligt Schneider, Et. al (2007)  till det 
traditionella systemet varvid en rad angränsade rum kan anslutas till 
varandra via antingen skjutdörrar eller skjutväggar. Schneider, Et. al 
(2007) menar att anslutningen kan vara endera tillfällig eller 
permanent. Schneider, Et. al (2007) förtydligar att principen tillåter 
användaren att ansluta rum med varandra, exempel kök med matsal 
och vardagsrum eller arbetsrum med sovrum. Schneider, Et. al (2007) 
menar att två intilliggande barnrum antingen kan vara öppna eller 
slutna mot varandra beroende på mån av avskildhet som önskas. 
Schneider, Et. al (2007) sammanfattar att i samtliga fall tillåter 
anslutningen mellan olika rum användaren att själv välja rummens 
form och funktion efter behov. 

RÖRLIGA FLEXIBLA ELEMENT 

Enligt Schneider, Et. al (2007) är rörliga element en av de viktigaste 
funktionerna för att tillhandahålla en flexibel bostad. Schneider, Et. al 
(2007) menar att man kan uppnå flexibilitet med fast ramverk men att 
flexibiliteten oftare är förknippad med rörliga element. Enligt 
Schneider, Et. al (2007) kan ett utrymme bli uppdelat, separerat, 
integrerat eller öppnat med hjälp av antingen skjutväggar eller ledade 
mellanväggar. Schneider, Et. al (2007) menar att det idag finns 
lösningar där alla väggar i en bostad kan skjutas eller vikas undan för 
att skapa en helt öppen planlösning. Samtidigt menar Schneider, Et. al 
(2007) att väggarna kan användas för att skapa uppdelningar mellan 
bostadens rum. 
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FLEXIBEL INREDNING 

Där utrymmet är begränsat menar Schneider, Et. al (2007) att inbyggda 
möbler tillåter användaren att ändra användning av rummet på en 
daglig basis. Enligt Schneider, Et. al (2007) kan detta exempelvis vara 
en typisk hopfällbar säng, som tillåter utrymmet att användas på ett 
sätt under dagen för att omvandlas till sovrum på natten. 

DELBART RUM 

Enligt Schneider, Et. al (2007) är det över tid ibland lämpligt att dela 
större rum i två mindre rum. Schneider, Et. al (2007) menar att ett 
stort föräldrasovrum exempelvis kan delas upp i två mindre små rum, 
vilket genomförs antingen med en temporär eller permanent 
uppdelning. Sovrummet kan enligt Schneider, Et. al (2007) också 
tillfälligt delas för att ge utrymme för både arbete och sömn, detta kan 
genomföras med något så enkelt som en gardin. Men Schneider, Et. al 
(2007) menar i vilket fall som helst att både rummens form och 
möjligheten att ta sig till rummen bör studeras. 

INSTALLATIONER OCH SCHAKT  

Placeringen av schakt är enligt Schneider, Et. al (2007) kritiskt 
avgörande för flexibiliteten eftersom det ofta definierar de mest 
permanenta elementen på ett plan, nämligen kök och badrum. 
Eftersom kök och badrum är de minst benägna rummen att flytta 
under en byggnads livstid, menar Schneider, Et. al (2007) att det är 
fördelaktigt att betrakta dessa först i designprocessen. 

FRIA SPÄNNVIDDER 

Av alla konstruktionsprinciper för att åstadkomma flexibilitet i 
bostäder menar Schneider, Et. al (2007) att den viktigaste troligen är 

att byggnaden erbjuder fria spännvidder över bostadsenheterna. Fria 
spännvidder innebär enligt Schneider, Et. al (2007) att interna 
mellanväggar inte är konstruktionsbärande element, vilket underlättar 
för framtida förändringar i bostaden. Fria spännvidder är enligt 
Schneider, Et. al (2007) tekniskt sett enkelt att uppnå med modern 
teknik men är fortfarande inte norm. 

SIS (2006:2) instämmer och menar att det är önskvärt att byggnadens 
bärande konstruktion gör det möjligt att ändra rumsindelningen för att 
möta förändrade funktionskrav. Björk, Et. al (2008) menar att det vid 
ombyggnation är nödvändigt att ta reda på hur väggarna är 
konstruerade och om de har en bärande funktion eller bara avdelar 
rummen. 

VERTIKAL FÖRDELNING 

Enligt Schneider, Et. al (2007) bör rör och ledningar vara sammanförda 
i vertikala schakt, och det bör även ske en gruppering av badrum och 
kök runt dessa. Lika viktigt är det enligt Schneider, Et. al (2007) att man 
planerar att dessa schakt skall vara tillgängliga för framtida 
uppgraderingar. 

HORISONTELL FÖRDELNING 

Enligt Schneider, Et. al (2007) är det mycket viktigt att även den 
horisontella distributionen av rör och ledningar är tillgängliga för 
underhåll och uppgraderingar. För att underlätta vid förändring av 
bostaden, menar Schneider, Et. al (2007) att rör och ledningar inte bör 
placeras i de icke-bärande mellanväggarna i bostaden. Gyproc (1984:4) 
instämmer och menar att bland annat elektriska installationer bör 
utformas så att de inte försvårar flyttning av väggar. 
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ÖVRIGT 

Enligt Gyproc (1984:4) bör fönsterindelningen noggrant övervägas för 
att ge så stor frihet som möjligt att placera mellanväggar. Anslutningar 
mot fönsterpartier som inte ligger i väggens innerliv medför 
komplikationer (Gyproc, 1984:4). Enligt Gyproc (1984:4) måste även 
värmeradiatorernas placering anpassas till fönsteröppningar och 
tänkta vägganslutningar. 

2.2.1.4 RATIONELLT BYGGANDE PÅ GOTT OCH ONT 

Rationellt byggande innebär enligt Bokalders, Et. al (2004) ofta ökad 
industrialisering, vilket i sin tur innebär standardisering av de tekniska 
byggsystemen. Detta resulterar enligt Bokalders, Et. al (2004) i en ökad 
andel prefabricerade element och högre effektivitet på 
byggarbetsplatsen. För att sänka byggkostnaderna menar Bokalders, 
Et. al (2004) att man idag strävar efter att uppnå ytsnålhet, kompakt 
byggnadsform, enkel byggnadsstruktur och ett rationellt byggande. 
Bokalders, Et. al (2004) påpekar även att vi bör sträva efter att inte ha 
alltför mycket boendeyta per person om vi ska hushålla med resurser.  

Enligt Nylander Et. al (2009) har ytsnåla planlösningar länge varit en 
form av dygd bland arkitekter. Nylander Et. al (2009) menar att det har 
varit en kvalitet att kunna skapa bostäder med så liten yta som möjligt. 
Enligt Nylander Et. al (2009) är mindre areor självfallet mindre 
kostsamma i produktionsskedet, men sett över en 50 års period är det 
en marginell kostnad. Nylander Et. al (2009) menar att de rumsliga 
konsekvenserna av ytsnålheten drabbar de boende år efter år. 
Exempelvis ytor i dagens hallar är enligt Nylander Et. al (2009) så små 
att inte ens en kapphylla ryms innanför entrédörren. Nylander Et. al 

(2009) menar att den minimala ytan är ineffektiv eftersom den innebär 
att kläder och skor tilldelas en opraktisk placering inne i lägenheten. 

Schneider, Et. al (2007) menar att dagens massproducerande 
byggande blockerar möjligheten för ett hållbart långsiktigt tänkande. 
En byggnad som inte är utformad för ett långsiktigt användande blir 
enligt Bokalders, Et. al (2004) dyr att förvalta i längden, även om den 
var billig att producera. Att sänka investeringskostnaden för bostäder 
genom att minska på bostadens inredning och utrustning, eller genom 
att krympa storleken på bostadens utrymmen så att möblerbarheten, 
flexibiliteten, tillgängligheten och användbarheten försämras, 
begränsar på samma sätt möjligheten att över tiden använda bostaden 
för skiftande bostadsbehov (Bokalders, Et. al, 2004). Ändamålsenliga 
och flexibla lösningar, väl utformade bostadsmiljöer och tillgång till 
god service och goda kommunikationer ökar bostadens hållbarhet, 
sänker kostnaderna på sikt, minskar resursåtgången och minskar 
därmed också belastningen på miljön (Bokalders, Et. al, 2004). 

Missar i mått, detaljer och funktioner drabbar de boende. När 
tekniken i form av rördragningar, apparater och radiatorer inkräktar på 
möblerbarheten minskar lägenhetens kvalitet. I praktiken tvingas de 
boende betala hyra för ytor de inte kan använda. I en 
bostadsundersökning som gjordes 2002 framkom att apparater som 
tog plats i förråd och klädkammare, grova radiatorer som sticker ut 
upp till 20 cm i rummet och rördragningar längs golv minskade 
möblerbarheten och framförallt förvaringsmöjligheterna i de nybyggda 
lägenheterna. (Nylander, Et. al, 2007) 

Idag finns det enligt Nylander Et. al (2009) ingen aktör i byggprocessen 
som i denna typ av teknikfrågor för de boendes talan, utan det är en 
uppgift för arkitekten att värna om de boende. Att dra rören synliga 
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längs golv och väggar och att inte göra radiatornischer är en besparing 
för byggentreprenören (Nylander, Et. al, 2007). En detalj under en 
relativt kort byggprocess vars konsekvenser de boende tvingas leva 
med och betala hyra för under hela husets livslängd (Nylander, Et. al, 
2007). Så som byggprocessen idag är upplagd finns ingen som bevakar 
de boendes intressen när det gäller den här typen av kvalitet under 
den tidsrymd då huset planeras och byggs (Nylander, Et. al, 2007). 
Nylander Et. al (2009) menar att en investering, främst under 
projekteringen, i bra planlösningar och genomstuderade detaljer 
betalas tillbaka under lång tid genom nöjda boende människor. 
Nylander Et. al (2009) trycker på viktigheten i att framställa rummet 
som en genomarbetad enhet, istället för ett snabbt montage av olika 
lösa delar som är optimerat för maximal tidsvinst under den korta tid 
bygget pågår.  

2.2.1.5 KRAV, NORMER OCH RIKTLINJER 

2.2.1.5.1 BBR, BOVERKTS BYGGREGLER 

Enligt Nylander, Et. al (2007) handlar kapitel 3 i Boverkets byggregler 
till stor del om krav på tillgänglighet i byggnader. Nylander, Et. al 
(2007) förklarar att byggnadens utrymmen ska vara tillgängliga och 
kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och det ska finnas tillräckligt manöverutrymme 
för rullstol. Övriga kapitel i BBR innehåller krav på byggnaders 
konstruktion, brandskydd, säkerhet mm. (Nylander, Et. al, 2007). 
Nylander, Et. al (2007) menar att principiellt gäller at BBR (Boverkets 
byggregler) ställer kraven och SS (Svensk Standard) ger råd, 
förklaringar och exempel om hur.  

Enligt Boverket (2012) skall det i bostaden finnas följande:  

 Minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien. 

 Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro. 

 Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. 

 Rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för 
matlagning. 

 Utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och 
utrustning för matlagning. 

 Utrymme för hemarbete. 

 Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.  

 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam 
tvättstuga saknas, och utrymmen och inredning för förvaring.  

Enligt Boverket (2012) ska avskiljbar del av rum ha fönster mot det fria. 
Avskiljbar del av rum ska utformas så att den med bibehållen funktion 
kan avskiljas med väggar från resten av rummet (Boverket, 2012). Som 
allmänt råd ger Boverket (2012) att balkong, uteplats eller liknande 
utrymme bör finnas i anslutning till bostadslägenheten. 

2.2.1.5.2 SIS, SVENSK STANDARD 

I BBR kap 3, Bostadsutformning, finns angivet förutom alla krav som 
skall uppfyllas även hänvisning i ”Allmänt råd” till (Svensk standard) SS 
91 42 21 som ger dimensionerande mått för att uppfylla de ställda 
kraven. I texten till SS 91 42 21 finns vidare en hänvisning till SS 91 42 
22 som beskriver bostadens funktioner och innehåll. Standarden är s k 
frivilligt bindande vilket innebär att byggherre och projektör kan 
komma överens om att den skall följas helt, i annat fall skall den ses 
som ett förtydligande av hur BBR-kraven kan uppfyllas. (Nylander, Et. 
al, 2007) 
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Enligt SIS (2006:1) ger standarden ett underlag för projektering av 
ändamålsenligt utformade, utrustade och tillgängliga bostäder 
erforderliga mått på möbler, inredning och utrustning samt 
betjäningsareor till dessa. Den ger också måttuppgifter för 
dörröppningar och passageareor (SIS, 2006:1). Normalnivån, som 
innebär grundläggande tillgänglighet anger enligt SIS (2006:1) mått 
som behövs för tillgänglighet och användbarhet i bostäder, när 
manuell eller liten eldriven rullstol skall kunna användas. SIS (2006:1) 
förtydligar att det även i toalettrum skall, efter ändring, finnas plats för 
hjälpare. 

2.2.1.5.3 LJUD 

Enligt Nyberg (2009) gäller att tyst sida i bostadsplanering är viktigare 
än mindre buller på bullrig sida. Tyst sida i urban bostadsbebyggelse är 
enligt Boverket (2004) en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är 
lägre än 45 dBA som en totalnivå, det vill säga det sammanlagda ljudet 
från olika källor som exempelvis trafik, fläktar och industri. 
Länsstyrelsen (2007) menar att så många boningsrum som möjligt bör 
orienteras mot den mindre bullriga sidan. Nyberg (2009) instämmer 
och menar att en faktor som minskar bullerstörningen är antalet 
bostadsrum mot tystare sida. 

Enligt Boverket (2004) kan enstaka enkelsidiga lägenheter i 
undantagsfall accepteras när riktvärdena för ljudnivån utomhus inte 
klaras. Boverket (2004) menar också att varje bostad bör ha tillgång till 
en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, med god ljudmiljö i 
nära anslutning till bostaden. 

 

 

2.2.1.5.4 LJUS 

Enligt både Björk, Et. al (2008) och Bokalders, Et. al (2004) förutsätts 
nybyggda bostäder erhålla minst fyra timmar sol vid vår- och 
höstdagjämning. Alternativt ska kök och vardagsrum i olika 
orienteringar sammanlagt kunna nås av fem timmar sol (Bokalders, Et. 
al, 2004). 

Enligt Bokalders, Et. al (2004) behövs ett visst avstånd mellan 
byggnader för att erhålla tillräckligt med solljus i bostäderna. Avstånd 
av skuggande föremål bestäms av latitud, årstid och tidpunkt på dagen 
(Bokalders, Et. al, 2004).  
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2.2.2 OMÄTBARA VÄRDEN 

Enligt Nylander (1999) bor en stor del av Sveriges befolkning i 
flerbostads hus och det är i denna grupp man statistiskt hittar flest 
antal missnöjda. Missnöjet bottnar i olika orsaker såsom dåligt 
underhåll, bristfällig ljudisolering, otillräcklig service och otrygghet 
(Nylander, 1999). Men Nylander (1999) menar, enligt undersökningar 
som genomförts, att missnöjet även har en framskjuten roll när det 
gäller det egna bostadsområdets eller husets estetik. Statistiskt är det 
upp till fyra gånger så vanligt att vara missnöjd med boendets estetiska 
aspekter bland dem som bor i flerbostadshus i jämförelse med dem 
som bor i villa (Nylander, 1999). 

Enligt Nylander (1999) utgör bostadens omätbara arkitektoniska 
egenskaper en viktig del i de boendes skapande av menings- och 
livsinnehåll. De omätbara egenskaperna i bostadens arkitektur är de 
kvalitativa estetiska och symboliska egenskaper som är betydelsefulla 
för upplevelsen av bostaden (Nylander, 1999). Forshed, Et. al (2003)  
menar att de omätbara egenskaperna samverkande är viktiga för den 
upplevelserika bostaden, där egenskaperna påverkar boende på olika 
nivåer.  

Under byggandet av miljonprogrammet trängdes de omätbara 
arkitektoniska egenskaperna successivt undan och blev kunskaper som 
sedan länge ligger på plats, övervuxna av glömskan (Nylander, 1999). 
Nylander (1999) menar att sedan miljonprogrammets dagar har den 
svenska bostadens arkitektur präglats av en fokusering kring det 
mätbara och det praktiska. Men Nylander (1999) försäkrar att 
kvantiteten inte längre kommer vara avgörande för det framtida 
bostadsbyggandet. Istället menar Nylander (1999) att kvaliteten 

kommer bli allt viktigare. Nya bostäder måste vara attraktiva om de 
skall locka hyresgäster (Nylander, 1999).  

2.2.2.1 AXIALITET 

Ett exempel på bostadsarkitekturens förmåga att uttrycka en stark 
närvarokänsla finns i det axiella uttrycket. Upplevelsen av axialitet i en 
bostad inleds då vi träder in i en axels utgångspunkt. Det visuella 
intrycket av axeln skapar förväntningar vilka vi fysiskt, genom rörelse i 
den axiella riktningen, kan bekräfta. Upplevelsen av axialiteten innebär 
en direkt kroppslig relation till upplevelsen av bostadens arkitektur. 
(Nylander, 1999) 

Enligt Nylander (1999) kan bostadens rum förbindas med varandra 
genom stråk och riktningar. Nylander (1999) menar att det inifrån ett 
rum blir möjligt att betrakta ljus och stämningar i ett eller flera andra 
rum och lägenheten kan med hjälp av axialiteten bli överblickbar. De 
axiella riktningarna kan visuellt betona och framhäva viktiga delar av 
bostaden (Nylander, 1999). Enligt både Nylander (1999) och Forshed, 
Et. al (2003)  förstärks det axiella uttrycket genom axeln längd, antalet 
rum som förbinds samt av likheter, symmetrier och upprepningar i de 
berörda rummen. Öppningarnas utformning är enligt Nylander (1999) 
och Forshed, Et. al (2003)  också viktigt, där speciellt breda öppningar 
ökar axelns dignitet.  Nylander (1999) menar att bostadens axialitet är 
en del i och ett stöd för de boende i deras tillägnelseprocess. 
Bostadens axiella riktningar är en viktig del i samverkan mellan inre 
och yttre rum, då de axiella riktningarna leder fram till de viktiga 
punkter där det inre rummet möter det yttre (Nylander, 1999). 
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2.2.2.2 OMSLUTENHET 

Enligt Nylander (1999) är bostaden och rummets intryck av slutet 
respektive öppet av stor betydelse för upplevelsen av bostadens 
arkitektur. Öppningarna i den yttre väggen danar karaktären på 
relationen mellan det inre, privata, rummet och det yttre, offentliga, 
rummet (Nylander, 1999). Det modernistiska rummet eftersträvar 
öppenhet, symbios, mellan det inre och det yttre rummet, medan det 
klassiska rummet har ett fast förhållande, en tydlig markering mellan 
det som är innanför och det som är utanför (Nylander, 1999). I det 
öppna rummet leds uppmärksamheten ut ur rummet (Nylander, 
1999). Enligt Nylander (1999) kan ett fönster förutom att ge tillräckligt 
med dagsljus också öppna rummet genom att ”länka 
uppmärksamheten från rummet mot utsikten”. Enligt Nylander (1999) 
gäller samma förhållande för rummets dörröppningar. I den 
modernistiska öppna planlösningen samverkar rummen med varandra 
(Nylander, 1999). I det slutna rummet riktas uppmärksamheten i 
stället på rummets väggar och på föremål i rummet (Nylander, 1999). 
Gränsen mellan öppet och slutet i det arkitektoniska rummet kan inte 
matematiskt bestämmas, det är relationen dem emellan som är viktigt 
(Nylander, 1999). 

Enligt både Nylander (1999) och Forshed, Et. al (2003)  främjar stora 
öppningar rummets öppenhet medan rummets tydlighet och läsbarhet 
främjar och förstärker rummets slutenhet. Det som också främjar 
slutenheten i rummet är enligt Nylander (1999) och Forshed, Et. al 
(2003)  tydliga hörn och obrutna väggfält som ramar in öppningar, 
tydliga konturlinjer, väggens intryck av massa samt symmetriska 
förhållanden av öppningarnas placering.  

2.2.2.3 RÖRELSE 

Möjligheter till olika rörelser genom bostadens rum ökar rikedomen av 
upplevelser (Nylander, 1999). Nylander (1999) menar att rörelsen har 
en kroppslig relation till bostadens arkitektur, dels genom den rörelse 
som tidigare beskrivits under avsnittet 2.2.2.1 AXIALITET, men också 
genom en rytmisk rörelse. Både Nylander (1999) och Forshed, Et. al 
(2003) menar att den rytmiska rörelsen är avhängig rummens form 
och storlek. För orientering av det större rummet krävs mer tid än för 
det mindre rummet vilket påverkar hastigheten på rörelsen genom 
rummet (Nylander, 1999). Enligt Nylander (1999) erhåller rörelsen 
genom en sekvens av rum därigenom en rytm och genom rummens 
ljus, form och storlek kan rörelsen få mer eller mindre dynamik. Enligt 
Nylander (1999) är rörelsens rytm betydelsefull för den 
undermedvetna upplevelsen av bostadens arkitektur. Nylander (1999) 
menar att den arkitektoniska rörelsen inte lyder under de fysiska 
lagarna utan påverkas istället av symboliska och erfarenhetsmässiga 
aspekter. 

Enligt Nylander (1999) och Forshed, Et. al (2003) skapar rundgång i 
bostäder ökad flexibilitet och berikar upplevelsen genom stråk och 
genomblickar från rum till rum. Forshed, Et. al (2003) menar att rum 
med flera öppningar och olika sätt att nå rum skapar ökade 
möjligheter till rörelse. Enligt Forshed, Et. al (2003) upplevs rum med 
rundgång både som enskilda rum och som en samverkande helhet.  

2.2.2.4 RUMSFIGURER 

Enligt Nylander(1999) är ett av de äldsta och mest kända exemplen på 
beskrivningar av proportioneringssystem Vitruvius´ verk ”Om 
arkitektur, 10 böcker”. Nylander (1999) menar att återupptäckten av 
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Vitruvius under 1400-talet låg till grund för de proportioneringsläror 
som utvecklades under renässansen. Nylander (1999) menar att de 
proportioneringssystemen som utvecklades sågs som en sorts 
manualer för de vackra och ett sätt att förutbestämma upplevelsen av 
rummet. Med modernismen och funktionalismen blev nya aspekter 
viktiga för rumsfiguren (Nylander, 1999). Genom bostadsforskning 
utvecklades enligt Nylander (1999) standardmått för rum och 
funktioner i bostaden och funktionsmåtten fick stor betydelse för 
bostadsrummets utformning. 

Med rumsfigurer avses rummets form i plan, sektion och storlek 
(Nylander, 1999). Enligt Nylander (1999) påverkas upplevelsen av 
rumsfiguren av rummets inredning, öppningar, symmetri, ljus, 
rörelser, förhållande till intilliggande rum och storlek. Exempelvis 
menar Nylander (1999) att ett rum med stor volym har bra 
förutsättningar för upplevelsen av en tydlighet i rumsfiguren. 

2.2.2.5 MATERIAL OCH DETALJER 

Utformningen av material och detaljer är av central betydelse för hur 
de boende upplever bostaden. Begreppen tillägnelse, omsorg och 
autenticitet är viktiga hållpunkter för upplevelsen av material och 
detaljer. (Nylander, 1999) 

Enligt Nylander (1999) är den etymologiska bakgrunden till ordet 
tillägnelse, ”göra till sin egen”, men kan översättas till ”skapandet av 
hemkänsla”. För upplevelsen av autenticitet är kännedomen om 
materials tillkomst, förståelsen av dess bearbetning och upplevelsen 
av tid och historia i dess brukande viktiga egenskaper (Nylander, 
1999). Materialen och detaljernas symboliska värde värderas enligt 
Nylander (1999) högre än deras funktion. I de äkta materialen förnims 

en relation till naturen (Nylander, 1999). I ett golv av furuplank tycks 
varje individuell planka berätta något om sin tillkomsthistoria, från 
nedhuggandet av trädet i skogen till klyvningen i sågen (Nylander, 
1999). Nylander (1999) menar att det är en relation till något som 
upplevs äkta och förståeligt.  

Enligt Forshed, Et. al (2003) kommer material och detaljer de boende 
nära och kan verkningsfullt upplevas som tecken på omsorg. Omsorg 
kan mycket konkret höja självkänslan hos de boende och tolkas som 
en bekräftelse på social värdighet (Nylander, 1999 och Forshed, Et. al, 
2003). Forshed, Et. al (2003) menar att material och detaljer i bostaden 
därmed har goda förutsättningar att utgöra en inledande fas i de 
boendes tillägnelseprocess. Ett dåligt utfört hantverk eller 
användandet av material som inte upplevs äkta verkar destruktivt och 
motverkar hemkänslan (Forshed, Et. al, 2003). Forshed, Et. al (2003) 
menar att i valet av material och utformning av detaljer kan boende 
tydligt avläsa att de betyder något för någon. Forshed, Et. al (2003) 
påpekar att bostadens installationer är en viktig del av gestaltningen 
och för bostadens helhetsintryck. 

2.2.2.6 RUMSORGANISATION 

Med bostadens rumsorganisation avses organisationen av bostadens 
inre, privata rum och organisationen av rummen i det yttre, offentliga 
rummet samt relationen dem emellan (Nylander, 1999). Nylander 
(1999) menar att bostadens rumsorganisation omfattas av tolkningen 
av platsen, mötet mellan bostad, natur och boende och är av stor 
betydelse för upplevelsen av bostadens arkitektur. I 
tillägnelseprocessen skall enligt Nylander (1999) bostadens inre rum 
omvandlas till allt det vi associerar till begreppet hem. Genom 
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tryggheten i det inre rummet kan delar av det yttre rummet införlivas i 
hemmets sfär (Nylander, 1999). 

Användningen av generella rum och en flexibel rumsorganisation 
skapar enligt Nylander (1999) förutsättningar för personliga tolkningar 
av den egna boendesituationen. Nylander (1999) menar att boende 
sätter stort värde på att själva kunna bestämma rummens användning 
och lägenhetens organisation. Enligt Forshed, Et. al (2003) gynnas 
generella rum av likvärdighet i material, detaljer och form, eftersom 
inget rum då kan pekas ut som vardagsrum eller sovrum. Genom att 
rummens användning inte är föreskriven skapas enligt Nylander (1999) 
olika sätt att organisera privata och offentliga delar i lägenheten. 
Bokalders, Et. al (2004) tillägger att det är viktigt att inte snubbla rakt 
in i ett sovrum när man stiger in i lägenheten. Bokalders, Et. al (2004) 
menar att det är bättre att dela upp ytorna till en offentlig del med 
hall, kök och vardagsrum samt en privat del med sovrum.  

2.2.2.7 LJUS 

Enligt Nylander (1999) fungerar ljuset som meningsbärare genom att 
ge viktig information om och karaktär åt relationen mellan bostad och 
plats. I bostaden menar Nylander (1999) att ljuset utgör en viktig del 
som mål och utgångspunkter för frammanandet av rörelser. Enligt 
Forshed, Et. al (2003) framhäver dagsljuset olika egenskaper och 
karaktärer i bostaden. Forshed, Et. al (2003) och Nylander (1999) 
menar att det är en kvalitet om lägenhetens rum har olika ljusstyrka, 
eftersom det är genom kontraster i ljus som rörelsen i bostaden blir 
mer händelserik.    

Enligt Bokalders, Et. al (2004) påverkas dagsljuset i en bostad av 
placeringen av fönster och lanterniner, utformning av fönstersmygar, 

färg och material i smygarna, hur bågarna och spröjsarna är 
profilerade samt rummets utformning. Bokalders, Et. al (2004), 
Forshed, Et. al (2003) och Nylander (1999) menar att utformning, 
färgval och fasning av fönstersmygar samt profilering av fönstrets båge 
och karm är avgörande för att skapa vackra ljusa rum med rikligt 
reflekterat ljus. 

Omätbara ljuskaraktärer är enligt Nylander (1999) överljus, reflekterat 
ljus, rummets skuggor, ljusnivåer och ljusfördelning. Nylander (1999) 
menar att det inte är deras exakta mängd eller antal som är 
intressanta utan deras relationer till varandra och till rummet. 

Avslutningsvis menar Nylander (1999) att ljuset behöver mörkret som 
bakgrund. Bokalders, Et. al (2004) belyser viktigheten i att komma ihåg 
att även mörkret har sina kvaliteter. 
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3 FALLSTUDIE 

Under detta kapitel genomförs en beskrivning av den valda fallstudien 
samt en förklaring till hur fallstudien använts vidare i arbetet. 

3.1 BESKRIVNING 
Examensarbetets fallstudie, Kvarteret V6, Tyresta, är beläget i Norra 
Djurgårdsstaden, Stockholm. Området som i dagsläget är en närförort, 
är en ny stadsdel som Stockholms stad planerat vid gasklockorna i 
Hjorthagen, se Figur 3.1. 

Detaljplanen som Stockholms stad arbetat fram ingår i ett större 
område som är identifierat för övergripande stadsomvandlig. Planen 
syftar till att möjliggöra bebyggelse för i huvudsak bostadsändamål på 
mark som tidigare använts för industriändamål. Planen omfattar 
bostadsbebyggelse kring ett centralt beläget torg, om nio kvarter, 
inklusive en friliggande förskola, omfattande ungefär 1250 lägenheter.  

Stockholm stad avser att utveckla en hållbar stad och återanvända 
redan ianspråktagen mark samt bevara och utveckla stadens karaktär 
och grönstruktur. Detaljplanen möjliggör bland annat en långsiktig 
förstärkning av de ekologiska spridningssambanden mellan Hjorthagen 
och Norra Djurgården. Vid planering och utformning av bebyggelsen 
har utgångspunkter bland annat varit områdets läge i anslutning till 
Stockholms innerstad, omkringliggande natur- och kulturmiljö samt 
den kulturhistoriskt värdefulla gasverksbebyggelsen.  

Under hösten 2008 och våren 2009 arbetade Stockholm stad med en 
övergripande barnkonsekvensanalys för området. Studien visade att 
stadens planer för utvecklingen av Hjorthagen i sin helhet var 
tillfredsställande ur ett barnperspektiv.  

Området är signifikant för barnfamiljer och utformas som kvartersstad. 
JM AB är kvarterets projektutvecklare och driver i dagsläget 
projekteringen inför planerad byggstart år 2012.  

 

Figur 3.1: Vy från gällande detaljplan för området Norra Djurgårdsstaden. 
Kvarteret V6, Tyresta är rödmarkerat. (Stockholms stad, 2012) 
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3.2 RAMVERK 
Valet att nyttja fallstudien till examensarbetet är för att 
boendekonceptet ska bli så verklighetstroget och generellt användbart 
som möjligt. Utan fallstudien hade många av de parametrar som 
måste ingå vid planeringen av bostäder fallit bort, vilket hade 
resulterat i att det studerade och framtagna boendekonceptet inte är 
praktiskt användbart i verkligheten. Genom att tillämpa fallstudien 
erhålls detaljplansdirektiv, begränsningar och påföljande 
komplikationer som planerare och arkitekter dagligen ställs inför.  

Planering av bostadsområden i Stockholm stad är en lång process. 
Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggherrar utformar och 
framtar detaljplan inklusive eventuella detaljprogram, 
gestaltningsprogram samt miljöprogram i mycket tidiga skeden. Detta 
innebär bland annat att utformning, användningsområde samt 
ingående tekniker låses tidigt. Så är fallet för samtliga bostadsområden 
inom Stockholms innerstad, därigenom även för fallstudiens Kvarteret 
V6, Tyresta. 

Nedan sammanställs ett antal faktorer utifrån fallstudien som skapar 
ett ramverk inför utformningsskedet: 

BYGGNADENS TJOCKLEK 

För generell bostadsplanering i Stockholms stad, för 
kvartersbyggnader, gäller att byggnadstjockleken enligt JM vanligen är 
12-13 meter. DWG-underlag från Stockholms stad fastslår kvarterets 
byggnadstjocklek till maximalt 12,4 meter.  

Vid framtagning av boendekonceptet skall en byggnadstjocklek på 12 
meter användas. 

BYGGNADENS FORM 

Enligt JM varierar formen på ett kvarter från fall till fall. Kvarteren kan 
vara kvadratiska, rektangulära, triangulära, månghörniga samt 
cirkulära. Gemensamt för alla kvarter är dock innergården som även 
kan utformas på olika sätt. JM menar dock att fallstudiens 
kvartersutformning, se Figur 3.1, är vanligt förekommande och hade 
kunnat vara beläget var som helst i staden eller i närförort.   

BYGGNADENS HÖJD 

Den högsta tillåtna byggnadshöjd för en del av kvarteret är enligt 
detaljplanen 31,5 meter ovanför nollplanet. Enligt gestaltningsprogram 
för kvarteret planeras bebyggelse av 5-8 våningar med bostäder. 

BYGGNADENS TRAPPHUS 

Enligt JM finns det möjlighet att ändra placering och storlek för 
byggnadens trapphus. 

BOSTÄDERNAS STORLEKAR 

Vid planering av bostäder strävar JM vanligen efter storlekar enligt 
nedan. Dock är det svårt att i ett kvarter erhålla dessa effektiva 
storlekar eftersom bostäder måste pusslas mot varandra. 

 2 RoK - 55-65 m2 

 3 RoK - 70-80 m2 

 4 RoK - 90-100 m2 

 5 RoK - 110-130 m2 
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4 RESULTAT 

Med förstudien som grund delas resultatdelen upp i tre huvudavsnitt. 
Det första avsnittet innebär en genomgång av valda designparametrar 
samt en beskrivning av deras innebörd för framtagandet av 
boendekonceptet. Det andra avsnittet innebär en presentation av det 
framtagna boendekonceptet och det tredje avsnittet utvärderar 
boendekonceptet samt dess designparametrar. 

4.1 DESIGNPARAMETRAR 

4.1.1 DESIGNPARAMETRAR SOM MÅSTE UPPFYLLAS 

Följande parametrar måste uppfyllas för planering av funktionella, 
effektiva och attraktiva bostäder. 

4.1.1.1 KRAV, NORMER OCH RIKTLINJER 

4.1.1.1.1 BBR 

Krav enligt Boverkets byggregler, BBR 19, för utformning av bostäder 
skall uppnås. 

4.1.1.1.2 SIS 

JM:s standard för projektering av bostäder genomförs med 
tillgänglighetskrav enligt Svensk Standards normalnivå, se SIS (2006:1) 
samt SIS (2006:2). Enligt SIS (2006:1) accepteras tillgänglighetskrav 
med sänkt nivå för extra sovrum och gästtoalett i bostäder.  

4.1.1.2 BYGGNADSTEKNIK 

4.1.1.2.1 PRODUKTIONSANPASSAT 

Projektering av boendekonceptet skall efterfölja JM:s 
projekteringsanvisningar för flerbostadshus, PAF. Avsteg kan 
accepteras beroende på orsak. 

4.1.1.2.2 VENTILATION 

Tilluft sker enligt JM:s standard med fasadventiler bakom radiatorer. 
Vid förorenad utomhusluft krävs dock ibland ett tilluftssystem, FTX. 
Bostäder bör planeras för att medge båda tilluftsvarianterna. Tilluft 
förses i bostädernas sovrum och vardagsrum. Dimension för 
tilluftskanal vid användandet av ett tilluftssystem, FTX-system, är 100 
millimeter i diameter. Till varje bostad krävs en vertikal kanal med 
tilluft för att sedan horisontellt fördelas på varje våningsplan ingjutet i 
filigranbjälklaget. 

Bostädernas frånluftsystem är kopplat till badrum, gästtoalett, 
tvättrum, kök eventuellt klädkammare beroende på det totala 
luftflödet. Frånluftsystemet som fördelas på varje våningsplan gjuts 
enligt JM-standard in i filigranbjälklaget, förutom den kanal som går till 
köksfläkten. Köksfläktens kanaldimension är 125 mm i diameter 
medan en vanlig frånluftskanal är dimensionerad till 100 mm i 
diameter. Varje bostad erhåller en vertikal frånluftskanal. 

Ventilationen är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid 
bostadsplanering.  
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4.1.1.2.3 VATTEN, AVLOPP OCH VÄRME 

Enligt JM:s standard projekteras utanpåliggande värmestammar efter 
fasadväggens insida för att sedan fördelas till ett antal radiatorer på 
varje våningsplan.  

Dolda värmestammar, där värmeledningarna till radiatorerna fördelas i 
filigranbjälklaget anses enligt Krook (2012) riskabla och är vanligtvis 
inte lika kostnadseffektiva. Enligt Krook (2012) medför dolda 
värmeledningar även risk för läckage under byggskedet och 
förvaltningsskedet. Men enligt avsnitt 2.2.2.5 MATERIAL OCH 
DETALJER, är bostadens installationer en viktig del av gestaltningen. 
Att bland annat dölja värmestammarna förbättrar bostadens 
helhetsintryck och hur de boende upplever bostaden. Enligt Lenander 
(2012) är det väldigt många som efterfrågar just dolda rördragningar. 
Lenander (2012) förtydligar att det är många kunder som klagar på 
synliga rör och värmestammar och menar att dessa borde döljas på 
samma sätt som alla andra rör. Lenander (2012) menar att det dock är 
en kostnadsfråga, men fick kunderna välja så skulle samtliga 
rördragningar döljas. I boendekonceptet planeras för möjligheten att 
använda dolda värmestammar.  

Vid planering för avloppsrören i en byggnad skall rören vanligen 
inneha en lutning. Enligt Blomqvist (2012) är ett bra fall för avloppsrör 
ungefär en centimeter per meter. Blomqvist (2012) menar att avlopp 
som varken har fall eller luftade ledningar inte bör vara längre än 
ungefär 5 meter, eftersom risken för igenstockning är för stor. 
Avloppsrör bör planeras så korta som möjligt. 

 

 

4.1.1.2.4 EL 

El-nisch planeras i byggnadens trapphus och kablar fördelas sedan till 
bostäderna på varje våningsplan. El-centralen i varje bostad bör vara 
placerad i hallen och det är viktigt att inte El-centralen hindrar god 
möblerbarhet. 

4.1.1.2.5 UTFORMNING OCH ORGANISERING AV INSTALLATIONER 
OCH SCHAKT 

Utformning bör genomföras enligt avsnitt 2.2.1.3.5 METODER FÖR ATT 
ERHÅLLA ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER. För att underlätta 
rördragning bör bostadens badrum och kök placeras så nära varandra 
som möjligt. Enligt Blomqvist (2012) är det installationsmässigt 
billigare att planera för ett schakt per lägenhet istället för att använda 
ett centralt schakt för trapphusets samtliga bostäder. 

Schakt för frånluft bör placeras nära köksfläkten. 

På grund av brandrisk finns krav att avloppsrören ska vara separerat 
från ventilationsrören. Enligt Blomqvist (2012) kan separationen ske 
genom antingen uppdelning av schakt, med gipsskiva eller tillräckligt 
avstånd mellan rören. 

Schakt bör vara inbyggda för att inte förstöra möblerbarheten i 
bostädernas rum. Dock är det viktigt att samtliga schakt möjliggör 
tillsyn, drift och underhåll. 

4.1.1.2.6 LJUD 

Utformning bör genomföras enligt avsnitt 2.2.1.2.6 LJUD samt 
2.2.1.5.3 LJUD. 
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För god ljudplanering i bostaden bör det eftersträvas att så få sovrum 
som möjligt är angränsande mot schakt, badrum och kök. Öppna 
planlösningar är inte att föredra ur ljudsynpunkt.     

Enligt avsnitt 2.2.1.5.3 LJUD är det viktigt att bostäder som har en 
högljudd sida kompletteras med en tyst sida. Tirsén (2012) menar att 
åtminstone hälften av bostadsrummen skall vara mot tyst sida, där 
bostadsrum innebär sovrum och vardagsrum. Enligt Tirsén (2012) vill 
man ofta ha sovrummen mot den tystare sidan för att kunna vädra och 
sova med öppet fönster. 

Enligt Krook (2012) är ljudkravet vid bostadsplanering mellan bostäder 
i flerbostadshus ljudklass C och JM strävar vid projektering efter 
ljudklass B. 

4.1.1.2.7 LJUS 

Utrymmen som inte är i behov av ljus bör placeras där det är som 
mörkast i bostaden. Utrymmen som inte kräver ljus är badrum, 
gästtoalett, tvättrum och klädkammare. Utrymmen som indirekt är i 
behov av ljus är kök, hall, sovalkover samt lekrum. Sovrum och 
vardagsrum är bostadens utrymmen som måste inneha direkt solljus.  

Det är viktigt att beakta placering av fönster i bostaden för att erhålla 
så bra ljusspridning som möjligt. 

4.1.1.2.8 FÖNSTER 

För att ett bostadsprojekt skall vara så kostnadseffektivt som möjligt är 
det viktigt att inte projektet innehar allt för många fönstertyper. Det är 
även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att fönstren inte projekteras allt 
för stora.  

4.1.1.3 GENERALITET 

Det är fördelaktigt om boendekonceptet resulterar i ett generellt 
användbart koncept, som medger återanvändning i fler projekt än 
fallstudiens.  

4.1.1.4 YTEFFEKTIVT 

I avsnitt 2.1.1.4 FLYTTEN OCH BARNAFÖDANDE, beskrivs att större 
barnfamiljer i Stockholm har högre benägenhet att flytta utanför 
staden än större familjer i övriga storstadsregioner. En av orsakerna 
kan vara att fastighetspriserna är så höga att man inte har råd att köpa 
större bostad.  I avsnitt 2.1.1.5 BOSTADEN OCH BARNAFÖDANDE, 
framhävs att barnafödandet påverkas av bostadens storlek, pris och 
belägenhet. Eftersom barnfamiljer i större grad avser att bo i 
innerstaden, där bostadspriserna är höga, är det viktigt att skapa 
välplanerade yteffektiva bostäder som samtidigt är funktionellt 
användbara. I avsnittet 2.2.1.4 RATIONELLT BYGGANDE PÅ GOTT OCH 
ONT, framhävs dock att allt för snåla ytor skapar rumsliga 
konsekvenser för boende. Givetvis är det en balansgång, men för 
bostadsplanering av bostadsrätter i innerstaden krävs att bostäderna 
är yteffektiva, för att inte månadshyran skall bli allt för hög.  

För att bostaden ska bli effektivt utnyttjad och funktionellt planerad, 
är det viktigt att planera utrymmen som möjliggör dubbel användning 
av ytan. Vid planering av bostäder gäller det att vara aktsam med att 
öka ytan på bostäderna. Detta eftersom det lättaste man kan göra, om 
inte tillgänglighetskraven uppnås, nämligen är att öka ytan. 
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4.1.1.5 ARKITEKTONISKA KVALITETER 

Vid planering av trivsamma bostäder är det av stor betydelse att de 
egenskaper som beskrivs under avsnitt 2.2.2 OMÄTBARA VÄRDEN, 
beaktas och införs i planeringen. De omätbara egenskaperna behövs 
för att skapa bostäder som är intressanta, spännande och livfulla. Ett 
bra boende ska ha en identitet och upplevas tryggt för att boende ska 
ha möjlighet att uppleva hemkänsla. 

Bostadens möblerbarhet är en viktig aspekt att beakta. Idag är det 
enligt Kågström (2012) ofta nyproducerade bostäder inte är 
möblerbara vilket innebär komplikationer för kunderna när de väl 
flyttar in. Tirsén (2012) menar att en fungerande möblering är viktig i 
alla lägen och att man bör eftersträva att alla rum får någon hel vägg 
utan fönster, dörrar och garderober.  

4.1.1.6 FALLSTUDIEN 

Vid utformning av boendekonceptet skall begränsningar och krav 
enligt avsnitt 3.2 RAMVERK efterföljas.  

4.1.1.7 PERSONLIGT RUM 

Från avsnitt 2.1.4.3 BARNFAMILJERNAS BEHOV, kan utläsas att 
behovet av ett eget rum, där man kan vara sig själv fri från social press, 
är mycket viktigt både för barn och för föräldrar.  

I storstäderna är det enligt avsnitt 2.1.4.2.3 TRÅNGBODDHET, 
vanligare att det inte finns utrymme för eget rum till alla barn, 
samtidigt som möjligheten till eget rum är vanligare ju färre barn det 
finns i familjen.  Många familjer drömmer enligt avsnitt 2.1.4.4 
BARNFAMILJERNAS ÖNSKAN, om att barnen skall ha eget rum. Enligt 

avsnitt 2.1.4.3.2 BARN, ökas behovet av eget rum och storlek på 
rummet individuellt bland barn ju äldre de blir. Enligt erfarenhet 
menar Tirsén (2012) att det finns en väldig önskan bland barn att ha 
ett eget rum. Vid val av bostad menar Lenander (2012) att 
barnfamiljerna prioriterar bostäder där det finns möjlighet för barnen 
att få egna rum. Lenander (2012) menar också att om barnen är 
jämnåriga kan de oftast dela sovrum för att istället frigöra ett 
gemensamt lekrum. Nordmark (2012) instämmer att det inte alltid är 
möjligt för barnen att ha eget rum i bostaden och ofta får barnen dela 
rum med syskon. Enligt Nordmark (2012) är det i vilket fall som helst 
viktigt att barnet har en egen liten vrå i bostaden.  

Nedan genomförs en definition av barnens behov av eget rum i olika 
åldrar. Definitionen kopplar till avsnittet 2.1.4.3.2 BARN, men 
preciseras av författaren för att bli användbart i boendekonceptet.  

SMÅ BARN 1-5 ÅR 

Barn mellan 1-5 år definieras som små barn. I denna ålder är närheten 
till föräldern betydande och på samma sätt har föräldern ett behov av 
att ständigt ha uppsyn. När barnen är små är det därmed fördelaktigt 
att ha en mer öppen planlösning. För barn i åldern 1-5 år fungerar en 
sovalkov mycket bra, eftersom denna både kan fungera som ett litet 
krypin samtidigt som lekrum. Det är bra om det finns möjlighet att 
stänga igen rummet med draperi eller skjutvägg.  

SKOLBARN 6-12 ÅR 

Barn mellan 6-12 år definieras som skolbarn. I denna ålder är eget rum 
av mycket större betydelse. Barnet har bland annat börjat skolan och 
behöver någonstans att finna lugn och ro för att göra läxor. Ett 
barnrum som innehåller säng med skrivbord, eventuellt loftsäng med 
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skrivbord under, bör vara stängningsbart med antingen en skjutvägg 
eller en permanent vägg med dörr eller skjutdörr.   

TONÅRINGAR 13-19 ÅR 

Barn mellan 13-19 år definieras som tonåringar. I denna ålder 
tillbringar barnen mycket mer tid på sina egna rum. Sovrummet bör 
därför vara större och möjligheten att stänga om sig är väsentlig. 

4.1.2 DESIGNPARAMETRAR SOM UNDERSÖKS 

Till skillnad från hur barnfamiljernas bostäder är utformade idag, avser 
examensarbetet att undersöka hur bostaden bör vara utformad för att 
vara så funktionellt anpassad som möjligt. 

Nedan sammanställda designparametrar härrör från förstudien och 
från författarens tankar angående potentiella kvaliteter för 
barnfamiljernas bostäder i stadsmiljö. Följande designparametrar 
undersöks vidare i efterstudien mot arkitekter, mäklare och 
barnfamiljer. 

4.1.2.1 ANPASSNINGSBAR BOSTAD 

Enligt avsnitt 2.1.4.2.2 SEPARATION, förekom flest skilsmässor år 2010 
i förhållande till folkmängden i Stockholms län. Under samma avsnitt 
beskrivs även att det under de senaste 25 åren blivit allt vanligare att 
barn bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna. Förutom att 
barnen kommer och går och föräldrarna separerar och träffar nya 
partners, växer även barnen upp och flyttar hemifrån. Med andra ord 
kan barnfamiljernas vardag och levnadssätt sammanfattas i ständig 
förändring. Hur designar man bostäder för barnfamiljer vars liv 
ständigt förändras? Hur kan den ofrivilliga trångboddheten, som 

beskrivs i avsnitt 2.1.4.2.3 TRÅNGBODDHET, undvikas? Är flytten från 
innerstaden det enda alternativet? 

Enligt avsnitt 2.2.1.3 ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER, kan 
sammanfattas att det finns många fördelar med användandet av 
anpassningsbara bostäder. Kan anpassningsbara bostäder vara ett 
alternativ för barnfamiljer i innerstaden, just eftersom deras 
levnadssätt är föränderligt? 

4.1.2.1.1 PÅVERKANDEGRAD 

Avsnitt 2.2.1.3.4 VAD TALAR FÖR OCH VAD TALAR EMOT? och 2.2.2.6 
RUMSORGANISATION, förespråkar möjligheten för kunden att påverka 
utformning och organisering i sin egen bostad, före inflyttning, under 
boendetiden samt efter utflyttning. 

Finns det bland barnfamiljer idag ett intresse att, utifrån sina egna 
behov, påverka bostadens utformning? Är det ett mervärde att kunna 
välja bland olika alternativa utformningar, egenskaper och kvaliteter? 
Är människan intresserad av att sätta egen prägel på sitt boende? Är 
kundens möjlighet till påverkan på fler nivåer än ytskikt, detaljer och 
enstaka väggar någonting som saknas i dagens bostadsbyggande? 

4.1.2.1.2 FÖRÄNDERLIG BOSTAD 

En föränderlig bostad möjliggör anpassning över lång tid. 

Samtidigt som fördelarna med föränderbara bostäder framhävs i 
avsnitt 2.2.1.3.3 ERFARENHET FRÅN TIDIGARE PROJEKT och 2.2.1.3.4 
VAD TALAR FÖR OCH VAD TALAR EMOT?, finns viss tvivelaktighet 
bland annat på i vilken grad föränderligheten kommer användas. 

Är det intressant för barnfamiljen att deras bostad kan anpassas allt 
eftersom familjernas behov förändras? Är barnfamiljer beredd att 
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betala för extra kvadratmeter vid köp av bostaden och en högre 
månadskostnad, för att bostaden skall inneha möjligheten till att 
förändras efter kommande behov och bland annat medge ett extra 
rum? Hur resonerar barnfamiljer vid val av bostad idag? Planerar 
barnfamiljer långsiktigt eller är det kortsiktiga tänkandet styrande? Vill 
barnfamiljer bo kvar i samma bostad och bostadsområde eller vill man 
flytta runt i staden? Finns det någon chans för föränderbara bostäder, 
kostnadsmässigt? Är det ett mervärde att bostaden medger 
förändring? 

4.1.2.1.3 FLEXIBEL BOSTAD 

En flexibel bostad möjliggör anpassning över kort tid. 

Är dagens barnfamiljer i behov av flexibilitet som snabbt och enkelt 
möjliggör förändringar i bostaden? Vad anser barnfamiljer om flexibla 
bostäder utifrån deras nuvarande boendesituation? Hur flexibel får en 
bostad vara, vart går gränsen? 

4.1.2.1.4 FLEXIBEL INREDNING 

Vad anser barnfamiljer om flexibel inredning? Upplever barnfamiljer 
att flexibel inredning är något som saknas i deras vardag? Vilka 
fördelar och nackdelar finns det? 

4.1.2.2 PRIORITERING I BOSTADEN 

4.1.2.2.1 KÖKETS UTFORMNING 

I avsnitt 2.1.4.4.1 BOSTADENS ANVÄNDNING OCH IDEAL, beskrivs att 
köket bör vara stort med mycket sittplatser som tillåter många 
aktiviteter. Vilket värde anser barnfamiljer att köket har i bostaden? 
Hur bör köket utformas för att vara anpassat efter familjens behov? I 

avsnitt 2.1.4.4 BARNFAMILJERNAS ÖNSKAN, beskrivs hur barnfamiljer 
ofta drömmer om utrymme för socialt umgänge. Bör bostäderna 
utformas med mindre arbetskök utan matplats, normalstort kök med 
matplats eller ett stort allrumskök med gott om utrymme? Bör det 
finnas möjlighet att anpassa kökets storlek efter behov, både kort- och 
långsiktigt? Hur viktig är kontakten mot vardagsrummet? 

4.1.2.2.2 VARDAGSRUMMETS UTFORMNING 

Vilket värde anser barnfamiljer att vardagsrummet har i bostaden? Hur 
använder barnfamiljerna vardagsrummet idag? Hur bör 
vardagsrummet utformas för att vara anpassat efter familjens behov? 
Bör bostaden utformas med ett stort vardagsrum som tillåter alla 
möjliga aktiviteter, eller som ett mindre TV-rum som endast tillåter 
passiva aktiviteter? Bör det finnas möjlighet att anpassa 
vardagsrummets storlek efter behov, både kort- och långsiktigt? Hur 
viktig är kontakten mot köket? 

4.1.2.2.3 HALLENS UTFORMNING 

I avsnitt 2.1.4.4.1 BOSTADENS ANVÄNDNING OCH IDEAL, beskrivs att 
hallen bör vara liten eftersom det finns en ovilja att betala för extra 
kvadratmeter. Men i avsnitt 2.2.1.1.3 HALL, framhävs att stora entréer 
är ett vanligt önskemål bland boende i bostadsundersökningar. Vilket 
värde anser barnfamiljer att hallen egentligen har i bostaden? Hur bör 
hallen utformas för att anpassas efter familjens behov? Är barnfamiljer 
beredd att betala för extra kvadratmeter i hallen? Vilken typ av 
förvaring föredras i hallen? 

4.1.2.2.4 HUSHÅLLETS TVÄTTMÖJLIGHETER 

I avsnitt 2.1.4.4.1 BOSTADENS ANVÄNDNING OCH IDEAL, framhävs 
svårigheterna som barnfamiljerna står inför vad gäller torkning av 
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tvättade kläder. Intressant att utreda är, hur tvättar och torkar 
barnfamiljerna sina kläder idag? Är JM:s standard badrum med 
tvättmaskin och torktumlare tillfredställande för barnfamiljer? Är 
barnfamiljerna beredd att betala för ett separat tvättrum? Är det 
önskvärt att ta bort tvättmöjligheten i bostaden, för att yteffektivisera 
och producera billigare bostäder, där istället moderna gemensamma 
tvättstugor utvecklas?  

Om barnfamiljen får välja, vilket av nedanstående alternativ anses 
mest fördelaktigt för tvätt och tork utifrån ekonomiska och praktiska 
aspekter:  

 Badrummet? 

 Separat tvättrum i bostaden? 

 Moderniserad gemensam tvättstuga i byggnaden? 

4.1.2.2.5 BOSTADENS PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

I avsnittet 2.1.4.3.1 TRIVSEL OCH HEMKÄNSLA, beskrivs viktigheten i 
att det finns en uppdelning av privata och offentliga ytor. Hur bör en 
bostad vara utformad med hänsyn till privata och offentliga rum? 
Anser barnfamiljer att dessa bör integreras i varandra, för att inte dela 
upp bostaden, eller anser familjerna att utrymmena bör separeras för 
att skapa trygghet? Hur viktigt är en uppdelning av privata och 
offentliga rum vid valet av bostad? Har det något extra värde?  

4.1.2.2.6 BOSTADENS SOCIALA RUM 

I avsnitt 2.1.3 VARFÖR INTE STADSMILJÖ?, nämns problemet med att 
dagens bostäder inte erbjuder rumslig avskildhet. I avsnittet 2.1.4.3.1 
TRIVSEL OCH HEMKÄNSLA, framhävs viktigheten i att människan har 
möjlighet till vila, ensamhet och att arbeta ostörd. Den öppna 

planlösningen innebär att man inte kan kontrollera närvaron av andra 
människor, vilket innebär en ökad stressfaktor i barnfamiljernas redan 
stressiga vardag som beskrivs i avsnitt 2.1.4.2.1 VARDAGEN. I avsnitt 
2.1.4.4 BARNFAMILJERNAS ÖNSKAN, beskrivs hur barnfamiljer 
drömmer om tystnad och avkoppling och i avsnitt 2.2.1.1.2 
VARDAGSRUM, framhävs viktigheten i att kunna dela upp bostaden för 
att möjliggöra att olika medlemmar i hushållet samtidigt kan 
engageras i olika aktiviteter. Hur bör egentligen en bostad vara 
organiserad för att vara anpassad efter barnfamiljernas behov? Bör 
det ske en uppdelning av bostadens sociala rum, exempelvis kök, 
vardagsrum och lekrum, eller är den öppna planlösningen att föredra? 
Är barnfamiljer i behov av att dela upp ytor för att tillåta sociala 
aktiviteter samtidigt för barn och föräldrar, utan att dessa stör 
varandra? Är det någon skillnad på behovet av att dela upp bostadens 
sociala rum beroende på om man har barn eller inte, antal barn och 
deras ålder? 

4.1.2.2.7 RUM FÖR VARANNAN-VECKA-BARN I BOSTADEN 

Hur bör rum för varannan-vecka-barn planeras? Anser barnfamiljerna 
att rummen bör vara permanenta eller temporära? Är det av intresse 
att delar av bostaden varannan-vecka kan delas av, för att inte 
föräldrarna skall behöva tänka på barnens utrymmen? Är det 
fördelaktigt att kunna ha ett dubbelt nyttjande av vissa rum, 
exempelvis att ett rum ena veckan kan fungera som lekrum och andra 
veckan som kontor? Är föräldrarna villiga att varannan-vecka stöka 
bort barnens rum för att nyttja utrymmet till bostaden? 
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4.2 BOENDEKONCEPT 
Enligt avsnitt 2.1.4 BARNFAMILJER IDAG, ser dagens barnfamiljer 
väldigt olika ut och det finns många olika konstellationer med olika 
antal barn. Enligt statistiken bestod år 2010, 69 procent av alla familjer 
i Stockholms kommun av sammanboendeföräldrar och 31 procent 
bestod av ensamstående föräldrar. Enligt SCB (2012:1) är dock 
statistiken för ensamstående föräldrar överskattad medan för 
sammanboendeföräldrar underskattad. Av de familjer med 
sammanboende föräldrar var endast åtta procent ombildade familjer, 
där också de ombildade familjerna i genomsnitt hade fler barn än 
övriga familjer.   Enligt avsnitt 2.1.1.4 FLYTTEN OCH BARNAFÖDANDE 
beskrivs att det i Stockholms innerstad finns en högre andel mindre 
lägenheter. I samma avsnitt framhävs att detta kan vara en av 
orsakerna till att småbarnsfamiljer tvingas flytta från innerstaden. Hög 
andel mindre lägenheter innebär att det finns bra bostadsmöjligheter 
för ensamstående föräldrar och unga par, förutsatt att hushållet har 
de ekonomiska förutsättningarna som krävs.  

Det framtagna boendekonceptet är utformat och anpassningsbart för 
många olika familjekonstellationer och storlekar. I boendekonceptet 
ingår tre olika bostadsstorlekar, 2-3 RoK, 3-4 RoK samt 4-5 RoK. Försök 
att utforma optimal bostad, 1-2 RoK, lämpad för ensamstående 
föräldrar samt unga par, har genomförts men utan framgång. Detta 
eftersom boendekonceptet skall fungera som underlag för vidare 
undersökning och därmed är det viktigt att alla bostäder tilldelas och 
möjliggör samma kvaliteter och designparametrar.  

 

 

4.2.1 BOENDEKONCEPTET I PRAKTIKEN 

4.2.1.1 GENERALITET PÅ KVARTERSNIVÅ 

Innerstadskvarter i Stockholm har ingen specifik form, utan kan ha 
kvadratisk, rektangulär, triangulär, månghörnig, cirkulär samt 
dynamisk karaktär, se Figur 4.1. För att skapa ett bredare 
användningsområde av boendekonceptet, mot fler innerstadskvarter 
än bara fallstudiens, har en allmängiltighet eftersträvats. I Figur 4.1, 
redovisas generella ytor som olika kvarter principiellt ger upphov till, 
där också boendekonceptet kan användas. För att i praktiken skapa ett 
bredare användningsområde av boendekonceptet, samtidigt som 
möjligheten till ett anpassningsbart nyttjande eftersträvas, är det 
fördelaktigt att använda de markerade ytorna för konceptet. Cirkulära 
och dynamiska kvartersformer är svåra att förhålla sig till när en 
generalitet eftersträvas både på kvarters- och boendenivå, se Figur 
4.1. Det framtagna boendekonceptet bygger på att kvarterens hörn 
nyttjas i mindre grad eftersom dessa inte medger en användbarhet 
och långsiktig anpassningsmöjlighet på samma nivå som kvarterets 
”långsidor”. För att möjliggöra användningen av boendekonceptet och 
samtidigt erhålla ett välplanerat kvarter krävs i viss mån pusslande av 
bostadsyta. Med andra ord tillåter inte boendekonceptet ett helt 
anpassningsbart kvarter.  
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Figur 4.1: Användningsområden för boendekonceptet i olika kvartersformer. 

4.2.1.2 GENERALITET BOENDENIVÅ 

För att skapa en generalitet på boendenivå tillåter boendekonceptet i 
olika grad ett effektivt nyttjande av bostäderna i förhållande till yttre 
faktorer som väderstreck, vind- och bullernivåer. Detta medges 
eftersom två av tre bostäder är genomgående och symmetriskt 
projekterade, där placering av bostadsrummen samt balkonger 
optimeras efter de yttre faktorerna som varje projekt medger. Tirsén 
(2012) hävdar att det är mycket viktigt att planera bostäder efter 
väderstreck. Nordmark (2012) tillägger att det är bra ifall bostäderna 
har två balkonger som är planerade åt olika väderstreck, eftersom 
detta medger ett effektivt nyttjande. 

Invändigt tillåter boendekonceptet i olika grad, för att generalisera 
användandet, även ett effektivt nyttjande mot byggnadens trapphus. 

4.2.2 ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER 

Att barnfamiljernas behov och levnadssätt förändras är ett faktum. 
Men oavsett vad förändringen innebär är den viktig att tillgodose. 
Boendekonceptet möjliggör att bostaden, i viss mån, kan anpassas i 
takt med familjernas förändrande behov. Oavsett om barnfamiljerna 
väljer att flytta runt i staden och göra bostadskarriär eller väljer att bo i 
samma bostad en längre tid möjliggör boendekonceptet båda 
alternativen. 

I grunden består boendekonceptet av en sorts generell föränderlighet. 
Detta innebär att bostadsrummen är utformade för att användas till 
olika ändamål samtidigt som rummen medger en möjlighet att 
förändra placering, storlek och antal. Förutom att fysiskt ändra 
bostadens utformning finns med andra ord, beroende på 
utformningen av bostaden, möjlighet för boende att anpassa 
användningen av rummen efter behov.  

Boendekonceptet medger både lång- och kortsiktig möjlighet till 
anpassning. Den långsiktiga föränderligheten innebär en permanent 
möjlighet att vid behov flytta väggar, omforma och skapa nya rum i 
bostaden. Den kortsiktiga flexibla möjligheten att förändra bostaden 
är en temporär lösning som kan ske med skjutdörrar, skjutväggar och 
draperier. För att ytterligare skapa flexibilitet i bostäderna kan även 
flexibel inredning nyttjas. Exempel på flexibel inredning är sängskåp, 
höj och sänkbara sängar, loftsängar och flexibla rumsavdelare.  
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Vid köp av bostad som ingår i boendekonceptet tillåts familjerna att 
påverka och utforma bostäderna efter behov och livssituation. Detta 
medger också att bostäderna erhåller familjernas personliga prägel. 
Att boendekonceptet inbjuder till förändring av bostadens rum är till 
viss del ett sätt att hantera den ofrivilliga trångboddheten som ovilligt 
uppkommer. 

4.2.2.1 SVÅRIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

4.2.2.1.1 INSTALLATIONER 

Vid planering av bostäder som skall medge förändring är det enligt 
Tirsén (2012) viktigt att börja med installationerna. Tirsén (2012) 
menar att allting i bostaden inte kan ändras och att flytta på 
installationer är både kostsamt och besvärligt. Samtidigt är 
hustjockleken en faktor av stor betydelse. Tirsén (2012) menar 
generellt att en husbredd på 12 meter är svår att använda till 
anpassningsbara bostäder. Tirsén (2012) förtydligar att det blir tre rum 
på husdjupet där det lätt blir en mörk mittkärna med rum på var sida. 
Tirsén (2012) menar att det är enklare att skapa flexibla planer om 
huset är smalt, ungefär 8-9 meter. 

Det finns olika sätt att placera installationspaketen i bostaden, se Figur 
4.2. Enligt Tirsén (2012) kan den mest flexibla bostaden erhållas 
genom att placera installationerna mot trapphusväggen och sedan få 
en stor yta i resten av bostaden, se Figur 4.2 och INSTALLATIONER 
MOT LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG. Men Tirsén (2012) menar att 
denna princip är att föredra vid smala byggnader. Om principen 
appliceras på bredare byggnader skapas outnyttjade breda korridorer 
eller mörka rum i bostadens mitt alternativt att bostadsrummen blir 
mycket långsmala. Att placera installationspaketet i bostadens kärna 

är däremot en bättre lösning när hustjockleken är 12 meter, se Figur 
4.2 och INSTALLATIONER SAMLADE I KÄRNA. Tirsén (2012) menar att 
kärnlösningen är en användbar princip, där mörka rum som inte 
behöver ljus placeras i bostadens mitt. Nordmark (2012) instämmer att 
det är bra att samla installationerna i bostadens kärna. Nordmark 
(2012) förtydligar att en större flexibilitet och möjlighet till bättre 
rumsindelning erhålls, där även kärnans väggar kan användas som 
bärande i byggnaden. Nordmark (2012) framhåller även att 
kärnvarianten medför produktionsmässiga fördelar. Både Tirsén (2012) 
och Nordmark (2012) menar att kärnan även ger upphov till rundgång i 
bostaden, vilket är mycket värdefullt.  

Olika placering av installationer medför olika grad av flexibilitet samt 
för- och nackdelar beroende på hustjockleken. I boendekonceptet har 
principerna INSTALLATIONER SAMLADE I KÄRNA, UPPDELADE 
INSTALLATIONER samt en blandning av INSTALLATIONER MOT 
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG och INSTALLATIONER I HÖRN. Schakt och 
samtliga installationer för kök, badrum, tvättrum och gästtoalett är 
låsta i boendekonceptet för att vara produktionseffektivt men också 
för att skapa en möjlighet till förändring i bostadens övriga ytor. I 
boendekonceptet avviker bostädernas schakt från JM:s 
standardschakt, PAF 7.1.7-5 Funktionsmått tekniska utrymmen – 
schaktstorlekar. Detta för att optimalt nyttja utformning och placering 
av schakten i bostaden. 

Bostadskonceptet har frångått överdriven flexibilitet för att istället 
möjliggöra att andra värden i bostaden också prioriteras. Det är viktigt 
att ett rationellt och praktiskt byggande i kombination med god 
arkitektur inte faller i skuggan av flexibiliteten. 
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En annan svårighet gällande installationer handlar om bostadens 
tilluftsflöden. Om tilluft sker genom fasadventiler innerbär det för en 
föränderlig bostad att samtliga fönster bör inneha tilluftsventil samt 
radiator. Detta för att säkerställa att framtida eventuella rum alltid har 
tilluft. Om istället styrd tilluft via FTX-system krävs i byggnaden, bör 
varje potentiellt rum ha en tilluftskanal med tillhörande don som i 
förväg är optimalt ingjutet i bjälklaget.  

 

Figur 4.2: Principer för placering av installationer. 

4.2.2.1.2 FÖNSTER 

En annan viktig aspekt, vid planering av bostäder som skall medge 
förändring, är placering och storlek av fönster och fönsterdörrar. 
Tirsén (2012) framhäver nämligen viktigheten i noggrann och 
välplanerad fönstersättningen. I boendekonceptet låser nämligen 
fönstersättning och storlek på fönster möjligheten att utforma rum. 
Detta har resulterat i att fönsterstorlekar, antal fönstersorter samt 
fönstersättning noga planerats för att vara funktionellt användbart, 
estetiskt tilltalande samt rationellt ur produktionssynpunkt.   

Boendekonceptet innehar två olika fönstertyper, 10M och 15M, samt 
en fönsterdörrtyp, 10M.  

En svårighet är huruvida fönstrens bröstning skall väljas för bostadens 
olika rum. När rummens utformning och användning förändras får 
fönstren olika betydelse i olika rum. Fönstrets bröstning påverkar 
bland annat rummets karaktär, möblerbarheten och fasaduttrycket.  

4.2.2.1.3 MÖBLERBARHET 

Samtliga bostäder i boendekonceptet medger en bra möblerbarhet. 
Dock förändras givetvis möjligheten att möblera beroende på vald 
utformning. Schakten har medvetet planerats för att inte påverkar 
möblerbarheten i bostaden, samtidigt som den tekniska funktionen 
kvarstår. 

4.2.2.1.4 FÖRVARING 

Bostäderna har möjlighet till mycket bra förvaring om 
funktionsrummen som beskrivs i avsnitt 4.2.3.1 FUNKTIONSRUMMET, 
används som klädkammare eller förråd. Men graden av 
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förvaringsutrymme ändras beroende på utformning och minskas av ju 
fler personer som bor i bostaden och som nyttjar funktionsrummen. 

4.2.2.1.5 LJUD 

På grund av ljudstörningar bör sovrum inte planeras mot trapphus. 
Beroende på utformning och placering av boendekonceptets bostäder 
kan detta dock vara fallet. Sovrum som angränsar mot trapphus bör 
planeras med en extra ljudisolerande vägg. 

4.2.3 RUM 

4.2.3.1 FUNKTIONSRUMMET 

I boendekonceptet ingår en flitig användning av funktionsrummet. 
Funktionsrummet är generellt användbart, föränderligt och flexibelt, 
se Figur 4.3. Som ett generellt användbart rum tillåts boende, utan att 
fysiskt förändra rummet, att använda ytan efter behov. 
Funktionsrummet är föränderligt genom att väggar kan tillföras för att 
skapa markerande avgränsning. Flexibiliteten nyttjas genom att 
rummets väggar är uppbyggda av antingen skjutväggar, skärmar eller 
draperier. 

 

 

Figur 4.3: Funktionsrummets anpassningsmöjlighet. 

 

Funktionsrummets användningsområden definieras enligt nedan och 
redovisas visuellt i Figur 4.4. 

 Sovalkov  (Små barn - 1-5 år) 

 Barnrum  (Skolbarn - 6-12 år) 

 Sovrum  (Tonåringar - 13-19 år) 

 Lekrum 

 Arbetsrum 

 Klädkammare 

 Förråd 

 Gästrum 

 Varannan-vecka-rum 
 

 

Figur 4.4: Funktionsrummets användningsområden. 
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Funktionsrummet har vuxit fram genom viktigheten av att planera 
egna utrymmen speciellt för barn, se avsnitt 4.1.1.7 PERSONLIGT RUM.  
Funktionsrummet består av en aktiv och en passiv yta, där den aktiva 
ytan av funktionsrummet används som passage medan den passiva 
ytan har tilldelad funktion, se Figur 4.4. En uppdelning av rummet kan 
genomföras vilket medger dubbel användning av utrymmet samtidigt 
som bostaden yteffektiviseras. Om exempelvis funktionsrummet 
används som sovalkov, kan hela rummet på dagen nyttjas både som 
passage, lekrum och som ett eget krypin. På natten när barnet sover i 
den passiva ytan kan rummet avgränsas för att samtidigt tillåta 
passage. Ett sovande barn är inte i behov av samma utrymme som ett 
vaket. Med andra ord tillåter funktionsrummet barn att dag som natt 
ha ett eget utrymme i bostaden där de kan leka och vara för sig själv.  

Funktionsrummet är ett mycket bra alternativ för långsiktigt tänkande 
barnfamiljer. Detta eftersom rummet kan tilldelas många olika 
funktioner samtidigt som ett funktionellt rörelsemönster uppstår i 
bostaden. Funktionsrummet kan exempelvis användas som 
klädkammare, förråd eller kontor för att sedan enkelt förändras ifall 
behovet av ett extra barnutrymme uppkommer. Två funktionsrum kan 
sammanföras och generera ett stort rum som kan användas 
exempelvis som gemensamt barnrum, sovrum kombinerat med 
arbetsrum eller vardagsrum.   

Funktionsrummet ger även möjlighet till stora klädkammare och 
förråd. Enligt Tirsén (2012) och Nordmark (2012) kan det aldrig bli för 
mycket förvaring i en bostad och de menar att bra 
förvaringsmöjligheter är ett riktigt bra säljargument. Kågström (2012) 
menar att vanliga garderober inte är lika bra som klädkammare. 
Kågström (2012) förklarar att garderober knycker yta från rummet, är 

opraktiska och rymmer inte lika mycket som en klädkammare. Ju fler 
personer som bor i bostäderna desto mindre förvaringsmöjligheter ger 
det också upphov till. Kågström (2012) menar att problemet med 
förvaring får man i sådant fall lösa med möbler. Istället för att ha 
garderober i alla rum kan också förvaring ske genom lådor under eller 
över säng. 

4.2.3.2 KÖK 

Boendekonceptet innebär att boende får en valmöjlighet att utforma 
kökets rum efter behov, rutiner och levnadssätt. Beroende på övrigt 
utformad bostad, samt på bekostnad av bostadsrummens yta, kan 
kökets rum erhålla olika storlekar. Antingen kan köket vara av 
standardstorlek och rymma ett matbord eller så kan köket tilldelas 
mer yta för att fungera som ett allrumskök och inbjuda till sociala 
aktiviteter. Det finns även möjlighet att skapa en öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum om så önskas. En flexibel vägg kan även 
nyttjas för att skapa möjlighet att enkelt förändra bostadens öppenhet 
efter behov. 

Åtminstone en av bostadens balkongdörrar har placerats i köket för att 
underlätta rörelsemönster i bostaden, samtidigt som det är praktiskt 
fördelaktigt att inte ha en fönsterbräda mot köksinredningen. 
Placering av balkongdörren i bostadens offentliga rum innebär också 
att olustiga passager genom privata rum undviks. 

4.2.3.3 VARDAGSRUM 

Boendekonceptet innebär att boende även får en valmöjlighet att 
utforma vardagsrummet efter behov, rutiner och levnadssätt. 
Beroende på övrigt utformad bostad kan vardagsrummet erhålla olika 
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storlekar. Antingen kan vardagsrummet tilldelas rejält med yta för att 
tillåta flera aktiviteter eller så kan vardagsrummet minimeras. Ett 
mindre vardagsrum kan istället betecknas som TV-rum och är anpassat 
för passiva aktiviteter. I boendekonceptet finns även möjlighet att 
skapa öppna ytor mot köket. 

4.2.3.4 HALL 

Hallarna i boendekonceptets bostäder har olika utformning och 
storlek. Gemensamt är dock att hallarna är utformade för att rymma 
skjutdörrsgarderob, uppställning av barnvagn eller rullstol samt 
byråer. 

4.2.3.5 HUSHÅLLETS TVÄTTMÖJLIGHETER 

I boendekonceptet har samtliga bostäder tilldelats ett separat 
tvättrum, detta för att påvisa och undersöka möjligheten med 
användandet. I tvättrummet finns utrymme för tvättmaskin, 
torktumlare, tvättho och torkställningar. Varje bostad har dock även 
planerats för att möjliggöra användning av JM:s olika standard 
badrum, där tvättmaskin och torktumlare är placerade i badrummet. 

4.2.3.6 BOSTADENS PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

I boendekonceptet ingår planering för uppdelning av bostadens 
privata och offentliga rum. De anpassningsbara bostäderna medger 
olika utformning och placering av de privata och offentliga rummen, 
beroende på hur bostadsrummen är fördelade. Boende kan med andra 
ord till viss del själva organisera bostadens privata och offentliga rum.  

De offentliga rummen i bostaden representeras av kök, hall och 
vardagsrum. Sovrum, klädkammare och tvättrum representerar de 
privata utrymmena. Bostadens badrum anses vara halv privat, 
eftersom det skiljer beroende på om bostaden innehar extratoalett 
eller ej.  

4.2.3.7 BOSTADENS SOCIALA RUM 

Boendekonceptet möjliggör uppdelning av sociala rum i bostaden. 
Detta innebär att föräldrar och barn kan vistas i kök, vardagsrum, 
funktionsrum och överytor som används för lek samtidigt och med 
olika aktiviteter utan att störa varandra. Allrumsköket är en bra lösning 
för att tillåta sociala aktiviteter på olika håll i bostaden. 

Behovet av att dela upp de sociala utrymmena kan variera beroende 
på barnantal och åldrar, se avsnitt 4.1.1.7 PERSONLIGT RUM. 
Boendekonceptet med anpassningsbara bostäder tillåter familjerna att 
välja huruvida bostaden skall vara uppdelad eller ej, om uppdelningen 
ska vara permanent eller temporär, samt storlek på de olika 
utrymmena.  

Ett funktionsrum kopplat mot bostadens sociala utrymmen kan bland 
annat fungera som lekrum eller arbetsrum, där det finns möjlighet att 
flexibelt avskärma om behovet finns.  
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4.2.4 BOSTAD 2-3 RoK 

Av boendekonceptet är denna bostad den minsta. Bostaden är 71 
kvadratmeter och har möjlighet att förändras från 2 RoK till 3 RoK. 
Generellt gäller att ju mindre bostad desto mindre möjlighet att skapa 
en föränderlighet med olika antal och placeringar av rum. Försök har 
genomförts för att minimera ytan, men resulterat i att funktioner som 
separat tvättrum, användandet av funktionsrummet samt möjlighet till 
tydlig uppdelning mellan kök och vardagsrum har gått förlorade. 
Bostadens fasta delar för Alternativ 1 och Alternativ 2 redovisas i Figur 
4.5 respektive Figur 4.7-4.8.  

 

Figur 4.5: Bostad 2-3 RoK. Alternativ 1. Fasta delar. 

 

Figur 4.6: Badrumslösningar Alternativ 1. 

Denna bostad är inte genomgående och därför är bostadsrummen 
placerade mot fasadväggen. De rum som tillåts inneha indirekt eller 
inget direkt dagsljus är placerade i bostadens mörkaste utrymmen, 
mot trapphuset och byggnadens inre. Placering av bostadens 
installationer är genomförd enligt en blandning av INSTALLATIONER 
MOT LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG och INSTALLATIONER I HÖRN, se 
Figur 4.5 respektive Figur 4.7-4.8. Tack vare bostadens utformning 
finns möjlighet att nyttja bostaden mot hörn i kvartersbyggnader. 
Placering mot ett hörn innebär även att bostaden tilldelas fler 
utformningsmöjligheter, men detta redovisas inte för 
boendekonceptet. 
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Figur 4.7: Bostad 2-3 RoK. Alternativ 2. Fasta delar med tvättrum. 

 

ENTRÉDÖRR 

För Alternativ 1, se Figur 4.5, är entrédörren placerad vid bostadens 
ena sida och för Alternativ 2, se Figur 4.7-4.8, är entrédörren placerad i 
mitten av bostaden. Detta innebär att samma bostad har en generell 
användning gentemot byggnadens trapphusutformning. Det som 
skiljer Alternativ 1 från Alternativ 2 är att badrumslösningen är speglad 
samtidigt som tvättrummets utformning justerats. Entrédörren både i 
Alternativ 1 och Alternativ 2 är inte fast, utan är flyttbar för att 
anpassas efter trapphusets position och storlek.  

 

Figur 4.8: Bostad 2-3 RoK. Alternativ 2. Fasta delar utan tvättrum. 
JM:s standard badrum Bad/tvätt 4AS. 

 

SCHAKT 

För Alternativ 1 är bostadens schakt uppdelade i ett för ventilation och 
ett för avlopp, vatten samt värme. Detta eftersom avloppsrören skall 
erhålla så kort fallsträcka som möjligt, samtidigt som ventilationsrören 
bör vara placerad nära köksfläkten och ha möjlighet att nå ut i 
lägenheten med både till- och frånluft, utan att begränsas av ingjutna 
avloppsrör, se Figur 4.5. 

För Alternativ 2 är bostadens schakt inte uppdelat. Schaktet är 
effektivt placerat mellan kök och badrum och det finns god möjlighet 
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för ventilationsrören att nå ut i bostaden utan att begränsas av 
avloppsrören, samtidigt som avloppsrören erhåller kort fallsträcka 
mellan kök och badrum. Om tvättrummet är av intresse att använda i 
bostaden är fortfarande fallsträckan för avloppsröret till rummet inom 
rekommendationerna, se Figur 4.7-4.8. 

EL 

El förbereds på angiven plats enligt Figur 4.5 respektive Figur 4.7-4.8. 
Detta för att möjliggöra framtida eldragningar i bostaden.  

LJUD 

Hänsyn har vid planering av bostaden tagits till ljudspridning. I 
bostaden är varken kök eller badrum samt inga rördragningar 
angränsande mot sovrummen. 

För att minimera ljudspridningen inom bostaden finns möjlighet till 
uppdelning av rummen. Vad gäller nivån på ljudspridning till 
närliggande bostäder är denna god eftersom lägenhetsskiljande väggar 
är heldragna. Diskhon i köket är inte placerad mot lägenhetsskiljande 
vägg vilket minskar risken för ljudstörning, dock är badrummets 
utrustning både i Alternativ 1 och Alternativ 2 monterad mot 
lägenhetsskiljande vägg, vilket kan vara störande för eventuella 
grannar.  

BAD- OCH TVÄTTRUM 

I Alternativ 1 finns möjlighet att välja badrumslösning beroende på om 
tvättrum önskas eller inte. Om inte tvättrummet är av intresse finns 
möjlighet att bland annat nyttja JM:s standardbadrum Bad/tvätt 3AS, 
PAF 1.1.31-6, se Figur 4.6. Vid val av tvättrum finns ingen möjlighet att 
nå tvättrummet direkt från badrummet. Eventuellt kan tvättrummet 

och badrummet byta plats, vilket skulle möjliggöra en passage genom 
rummen. Tvättrummet placeras då fördelaktigt mot hallen, men 
badrummet som innehar bostadens enda toalett blir placerad mot den 
privata delen av bostaden. 

Istället för användning av tvättrummet i Alternativ 1 finns även 
möjlighet att införa en gästtoalett, samtidigt som tvättmaskin och 
torktumlare placeras i badrummet. Det går även att ha gästtoalett, 
tvättrum och badrum samtidigt men detta tär på 
förvaringsmöjligheterna i bostaden. Gästtoaletten är i sådant fall 
tillgänglighetsmässigt planerad med sänkt nivå. I båda fallen där 
gästtoalett används placeras badrumsdörren mot vardagsrummet, 
funktionsrummet eller passagen, beroende på utformning av 
bostaden. Badrumsdörr i anslutning mot framförallt vardagsrum är 
inte att föredra.  

För placering av badrummet enligt Alternativ 2 finns endast möjlighet 
att nyttja Bad/tvätt 4AS, PAF 1.1.31-8, se Figur 4.8, om inte tvättrum är 
av intresse. 

HALL 

Bostadens hall i Alternativ 1 är stor och inrymmer mycket förvaring, se 
Figur 4.5. I hallen finns istället för skjutdörrsgarderob även möjlighet 
att inrymma en klädkammare. Det finns i standardutförandet av 
bostaden ingen möjlighet att nå tvättrummet från hallen.  

I Alternativ 2 har bostadens hall olika utformning beroende på om 
tvättrummet ingår eller inte, se Figur 4.7-4.8. Om inte tvättrummet 
ingår i bostaden erhålls en mycket stor hall som kan upplevas något 
långsmal. En funktionell klädkammare kan dock utformas på samma 
yta som det eventuella tvättrummet. Om tvättrummet ingår i 
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bostaden erhålls en effektiv och välplanerad hall med god möjlighet 
för förvaring samt uppställning av barnvagn och rullstol. Det finns även 
möjlighet att direkt från hallen nå både badrum och tvättrum, vilket 
inte är möjligt i Alternativ 1.  

KÖK 

Köket i både Alternativ 1 och Alternativ 2 är stort, ljust och välplanerat. 
Köket är placerat och utformat för att underlätta rördragningar och för 
att skapa en generalitet mellan Alternativ 1 och Alternativ 2, se Figur 
4.5 samt Figur 4.7-4.8. 

Köket är i båda alternativen placerat nära hallen för att underlätta 
passage, öka funktionaliteten i bostaden samt för att skapa ett trevligt 
bemötande.  

Bänklängden i köket är 3200 mm vilket enligt SIS (2006:1) är anpassat 
för tre till fyra personer. I kökets grundutförande finns inte möjlighet 
för separat kyl och frys, vilket JM önskar för bostäder 3 RoK och större. 
Om högskåpet däremot avlägsnas finns utrymme för separat kyl och 
frys, dock blir det problematiskt när bland annat mikrovågsugnen 
kräver ny position i köket. Avståndet mellan spis och högskåpet är 
endast 200 mm vilket enligt SIS (2006:1) är acceptabelt för ett kök 
utrustat för två personer. Men för ett kök dimensionerat för tre till 
fyra personer bör enligt SIS (2006:1) detta utrymme vara 400 mm.  

Som standardutförande är köket planerat för matplats upp till sex 
personer.  

BOSTADSRUMMEN 

Utformningen av bostadens rum kan anpassas både kort- och 
långsiktigt efter boendes behov. I Figur 4.11-4.15 för Alternativ 1 och 

Figur 4.16-4.22 för Alternativ 2 redovisas några av de förändringarna 
som är möjliga för bostad 2-3 RoK. I bostaden finns, beroende på 
utformning och placeringen av rum, möjlighet för fyra personer att bo 
utan att det blir trångt. 

PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

Bostaden medger en uppdelning av privata och offentliga rum. 
Närmast entrén i Alternativ 1 placeras de offentliga rummen och 
längre in i bostaden placeras de privata, se Figur 4.9. I 
standardutförandet finns dock ingen gästtoalett vilket innebär att det 
privata badrummet också används som ett offentligt rum. 

 

 

Figur 4.9: Exempel på uppdelning av offentliga och privata rum för 
Alternativ 1. Uppdelningen förändras efter vald utformning. 
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I Alternativ 2 finns även en uppdelning av de privata och offentliga 
rummen, se Figur 4.10. På samma sätt som för Alternativ 1 används 
badrummet även här som ett offentligt rum. 

 

Figur 4.10: Exempel på uppdelning av offentliga och privata rum för 
Alternativ 2. Uppdelningen förändras efter vald utformning. 

BOSTADENS SOCIALA RUM 

Om behovet finns medger bostaden en uppdelning av de sociala 
rummen, se exempelvis Figur 4.12. 

ARKITEKTONISKA KVALITETER 

Planmässigt har bostaden en mycket tydlig struktur. 

I Alternativ 1 fungerar hallen som ett förrum till bostaden. Från hallen 
finns en tydlig axel som för besökaren in i bostaden. Axeln har 
utgångspunkt i det omslutande utrymmet och tack vare konstrasten 
mot kök och vardagsrum som är öppet och luftigt frammanas rörelse. 

Huvudaxeln från kök till sovrum löper genom åtminstone tre rum, 
beroende på utformning, och förbinder bostadsrummen med 
varandra. Bostadens fönster är stora och fönstersättningen medger att 
samtliga rum får rikligt med dagsljus. 

I Alternativ 2 finns, förutom nämnda kvaliteter i Alternativ 1, möjlighet 
till rundgång i bostaden. Rundgången blir mer eller mindre tydlig 
beroende på om tvättrummet placeras i bostaden eller inte. 
Möjligheten till fler alternativa rörelser berikar bostaden som blir mer 
upplevelserik vilket är attraktivt för de boende. 

I Alternativ 1 finns möjligheten att utforma nischer i bostaden, se Figur 
4.5. I Alternativ 2 finns inte denna möjlighet, dock erhåller de centrala 
rummen i bostaden större volym eftersom inget schakt är placerat där, 
se Figur 4.7-4.8. 

Rumsfigurerna och rumsligheten i bostaden förändras beroende på 
valet av utformning. 

Beroende på utformning av bostadsrummen kan eventuellt 
outnyttjade passager uppstå, se Figur 4.14 mellan tvättrummet och 
det mindre sovrummet. Men om funktionsrummet inte är förslutet, 
sker ett dubbelt nyttjande av ytan.  
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Figur 4.11: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-2 personer. 

 
Figur 4.12: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-3 personer. 

 
Figur 4.13: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

 
Figur 4.14: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 
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Figur 4.15: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

 
Figur 4.16: 2-3 RoK Alternativ 2, Tvättrum. Bostad för 1-2 personer. 

 
Figur 4.17: 2-3 RoK Alternativ 2, Tvättrum. Bostad för 1-3 personer. 

 
Figur 4.18: 2-3 RoK Alternativ 2, Tvättrum. Bostad för 1-4 personer. 
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Figur 4.19: 2-3 RoK Alternativ 2, Tvättrum. Bostad för 2-4 personer. 

 
Figur 4.20: 2-3 RoK Alternativ 2, Inget tvättrum. Bostad för 1-2 personer. 

 
Figur 4.21: 2-3 RoK Alternativ 2, Inget tvättrum. Bostad för 1-3 personer. 

 
Figur 4.22: 2-3 RoK Alternativ 2, Inget tvättrum. Bostad för 1-3 personer. 
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4.2.5 BOSTAD 3-4 RoK 

Av boendekonceptet är denna bostad näst störst. Bostaden är 87 
kvadratmeter och har möjlighet att förändras från 3 RoK till 4 RoK.  

Denna bostad är genomgående och bostadsrummen är placerade mot 
båda fasadväggarna. De rum som tillåts inneha indirekt eller inget 
direkt dagsljus är placerade i bostadens mörkaste utrymmen. Placering 
av bostadens installationer är ungefärligt genomförd enligt principen 
för UPPDELADE INSTALLTIONER, se Figur 4.23. Denna bostad kan inte 
nyttjas i hörnet på ett bostadskvarter. 

Figur 4.23: Bostad 3-4 RoK. Fasta delar utan gästtoalett. 

 

Bostaden kan antingen planeras med eller utan gästtoalett. Vid 
införandet av gästtoaletten ändras standardutförandet av bostaden 
där ventilationsschaktet omformas och köksutrustningen justeras. 
Gästtoaletten är tillgänglighetsmässigt planerad med sänkt nivå, se 
Figur 4.24. 

 

 

 
Figur 4.24: Bostad 3-4 RoK. Fasta delar med gästtoalett. 
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ENTRÉDÖRR 

Entrédörren som är placerad i mitten av bostaden är inte fast, utan är 
flyttbar för att anpassas efter trapphusets position och storlek, se Figur 
4.23 och Figur 4.24. 

SCHAKT 

Bostadens schakt är uppdelade i ett för ventilation och ett för avlopp, 
vatten samt värme, se Figur 4.23 och Figur 4.24. Detta eftersom 
avloppsrören skall erhålla så kort fallsträcka som möjligt, samtidigt 
som ventilationsrören bör vara placerad nära köksfläkten och ha 
möjlighet att nå ut i lägenheten med både till- och frånluft, utan att 
begränsas av ingjutna avloppsrör. Schaktplaceringen i 
badrumslösningen är vald för att även möjliggöra passage mellan den 
främre badrumsdelen och den bakre tvättrumsdelen samt för att inte 
störa möblerbarheten i bostaden. 

EL 

El förbereds på angiven plats enligt Figur 4.23 och Figur 4.24. Detta för 
att möjliggöra framtida eldragningar i bostaden. 

LJUD 

I bostaden är varken kök eller gästtoalett samt deras rördragningar 
angränsande mot något bostadsrum. Däremot är badrummet 
tillsammans med schaktet angränsande mot bostadsrummen, vilket 
inte är allt för bra ur ljudsynpunkt. 

För att minimera ljudspridningen inom bostaden finns möjlighet till 
uppdelning av rummen. Det finns till och med möjlighet att dela upp 
sovrummen och de sociala rummen på var sin sida av bostaden.  

Vad gäller nivån på ljudspridning till närliggande bostäder är denna 
god eftersom lägenhetsskiljande väggar är heldragna. Diskhon i köket, 
gästtoalett och badrum är inte placerade mot lägenhetsskiljande vägg. 
Dock angränsar tvättrummets utrustning mot eventuella grannar vilket 
kan upplevas störande.  

BAD- OCH TVÄTTRUM 

Bostaden är planerad för införandet av tvättrum, se Figur 4.23. Det 
finns möjlighet att välja utformning av badrumslösningen efter vilja 
och behov, se Figur 4.25. Om däremot tvättrummet inte är av intresse 
finns möjlighet att nyttja bland annat JM:s standardbadrum Bad/tvätt 
2A, PAF 1.1.31-4, se Figur 4.26. I fallet att nyttja standardbadrummet 
omplaceras schaktet mellan badrummet och tvättrummet. Utrymmet 
för tvättrummet nyttjas istället som bak-hall/passage, klädkammare 
eller förråd.  

Om tvättrummet används i bostaden erhålls mycket bra funktion och 
smidighet. Tvättrummets ytor blir dubbelt nyttjade om passage tillåts. 
För att vid passage inte störas av tvättutrustningen kan en döljande 
flexibel vägg eller draperi användas. 
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Figur 4.25: Alternativa lösningar för badrum och tvättrum. 

 

Figur 4.26: JM standardbadrum, Bad/tvätt 2A. 

 

HALL 

Hallen har olika utformning beroende på om gästtoalett planeras i 
bostaden eller inte. Om inte gästtoaletten planeras i bostaden erhålls 
en mycket rymlig hall som tillåter mycket förvaring, se Figur 4.23.  

Om gästtoalett planeras i bostaden minskas hallens utrymme. Dock 
finns det ändå tillräckligt utrymme för uppställning av bland annat 
barnvagn, rullstol och skjutdörrsgarderob, se Figur 4.24. 

I bostaden finns ingen möjlighet att direkt nå det eventuella 
tvättrummet, utan passage genom badrummet är närmsta vägen. 
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KÖK 

Köket i bostaden är stort, ljust och välplanerat. Köket är placerat och 
utformat för att erhålla en funktionalitet samtidigt som rördragningar 
underlättas. I bostaden är köket placerat nära hallen för att underlätta 
passage, öka funktionaliteten i bostaden samt för att skapa ett trevligt 
bemötande.  

I det fall där ingen gästtoalett planeras i bostaden erhåller köket en 
bänklängd på 3500 mm vilket enligt SIS (2006:1) är anpassat för fler än 
fyra personer, se Figur 4.23. Om gästtoaletten planeras i bostaden 
justeras köksuppställningen något och bänklängden blir istället 3400 
mm vilket även det enligt SIS (2006:1) är anpassat för fler än fyra 
personer, se Figur 4.24. 

Som standardutförande är köket planerat för matplats upp till åtta 
personer.  

BOSTADSRUMMEN 

Utformningen av bostadens rum kan anpassas både kort- och 
långsiktigt efter boendes behov. I Figur 4.29-4.34 redovisas några av 
de förändringarna som är möjliga för bostad 3-4 RoK. I bostaden finns, 
beroende på utformning och placeringen av rum, möjlighet för fem 
personer att bo utan att det blir trångt.  

Sovrummen i bostaden blir på grund av fönsterplacering i vissa av 
alternativen oplanerad på 13,2 kvadratmeter. Detta är ett mellanting 
där varken effektiv passage mellan möbel och vägg skaps, eller 
införandet av skjutdörrsgarderober är möjligt med avseende på 
tillgänglighet. Dock inbjuder det extra utrymmet i sovrummet till 
effektivt nyttjande av lös inredning. 

I Figur 4.32, visas möjligheten att enkelt kunna välja om 
funktionsrummet skall ingå eller ej i vardagsrummet eller köket. 
Exempelvis om funktionsrummet nyttjas som ett lekrum, kan det 
öppnas eller stängas beroende på vilken grad av uppsikt föräldrarna 
vill ha på sina barn.  

PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

Bostaden medger beroende på utformning av bostadsrummen och 
införandet av gästtoalett eller inte, en uppdelning av privata och 
offentliga rum, se Figur 4.27 och Figur 4.28.  

 

Figur 4.27: Exempel på uppdelning av offentliga och privata rum. 
Ingen gästtoalett. Uppdelningen förändras efter vald utformning. 
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Figur 4.28: Exempel på uppdelning av offentliga och privata rum, med 
gästtoalett. Uppdelningen förändras efter vald utformning. 

BOSTADENS SOCIALA RUM 

Beroende på utformning av bostaden kan uppdelning ske av de sociala 
rummen, se exempelvis Figur 4.29 och Figur 4.31. 

ARKITEKTONISKA KVALITETER 

Planmässigt har bostaden en mycket tydlig struktur och det finns en 
medvetet planerad förbindelse mellan fasaderna bland annat för att 
tillåta genomblickar.  

Hallen fungerar som ett förrum till bostaden. Planerat ljusfall 
förstärker axialiteten mellan fasaderna och frammanar rörelser från 

den omslutande hallen till de kontrasterande öppna och luftiga 
rummen invid fasaderna. På var sida om det mörka och omslutande 
mittparitet i bostaden erhålls axlar som förenar bostadsrummen med 
varandra. Utrymmet för tvättrummet bidrar till att sammanbinda 
bostadsrummen samtidigt som en funktionell rörelse skapas och 
rundgång erhålls. Tack vare förbindelsen mellan badrummet och 
tvättrummet innehar bostaden flera rundgångsmöjligheter vilket ökar 
rikedomen av upplevelser.  

Fönstersättningen medger att samtliga bostadsrum erhåller riktligt 
med dagsljus. Dock hade bostadens attraktivitet ökats med fler större 
fönster. 

Inga arkitektoniska detaljer som nischer är i dagsläget planerade i 
bostaden. 

Rumsfigurerna och rumsligheten i bostaden förändras beroende på 
valet av utformning. 

Beroende på utformning av bostadsrummen kan eventuellt 
outnyttjade passager uppstå, se exempelvis Figur 4.30. Men om 
funktionsrummen inte är förslutna, sker dubbelt nyttjande av ytan. 
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Figur 4.29: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-4 personer. 

 
Figur 4.30: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-5 personer. 
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Figur 4.31: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-4 personer. 

 
 

Figur 4.32: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-5 personer. 
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Figur 4.33: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-4 personer. 

 
 

Figur 4.34: 3-4 RoK, Ingen gästtoalett. Bostad för 1-4 personer. 

 

  



RESULTAT 

87 

4.2.6 BOSTAD 4-5 RoK 

Detta är boendekonceptets största bostad på 107 kvadratmeter och 
innehar möjligheten att förändras från 4 RoK till 5 RoK.  

I bostaden är installationerna placerade ungefärligt enligt principen för 
INSTALLATIONER SAMLADE I KÄRNA, se Figur 4.35. Bostaden är 
genomgående och de rum som tillåts inneha indirekt eller inget direkt 
dagsljus är placerade i mitten av bostaden. Denna bostad kan inte 
nyttjas i hörnet på ett bostadskvarter. 

ENTRÉDÖRR 

Entrédörren som är placerad i mitten av bostaden är inte fast, utan är 
flyttbar för att anpassas efter trapphusets position och storlek, se Figur 
4.35. 

SCHAKT 

Schaktlösningen ser olika ut beroende på om tvättrummet planeras i 
bostaden eller inte. Om tvättrummet planeras i bostaden utformas 
endast ett gemensamt schakt för ventilation, avlopp, vatten och 
värme, se Figur 4.35. Användandet av endast ett schakt är effektivt 
bland annat ur produktionssynpunkt. Placering av schaktet möjliggör 
även passage mellan tvättrummet och badrummet, samt påverkar inte 
bostadens möblerbarhet. Rekommenderade fallsträckor för avloppsrör 
uppnås, dock är ventilationsrören inte placerade särskilt nära 
köksfläkten. Om tvättrummet inte planeras i bostaden sker en 
uppdelning av schakten med ett för ventilation och ett för avlopp, 
vatten samt värme, se Figur 4.36.   

Figur 4.35: Bostad 4-5 RoK. Fasta delar. 

EL 

El förbereds på angiven plats enligt Figur 4.35. Detta för att möjliggöra 
framtida eldragningar i bostaden.  

LJUD 

Beroende på utformning och placering av bostadsrummen kan vissa 
rum i olika fall bli anslutna mot det centrala installationspaketet, vilket 
inte är allt för bra ur ljudsynpunkt. För att minimera ljudspridningen 
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inom bostaden finns möjlighet till uppdelning av rum. Det finns till och 
med möjlighet att dela upp sovrummen och de sociala rummen på var 
sin sida av bostaden.  

Vad gäller nivån på ljudspridning till närliggande bostäder är denna 
god eftersom en det centrala installationspaketet inte angränsar mot 
någon lägenhetsskiljande vägg. Dock angränsar köksutrustningen mot 
eventuella grannar vilket kan upplevas störade. Bostaden har 
heldragna lägenhetsskiljande väggar vilket anses bra ur ljudsynpunkt. 

BAD- OCH TVÄTTRUM 

Bostadens centrala installationspaket kan utformas på många olika 
sätt beroende på storlek av extratoalett och badrum samt om separat 
tvättrum skall finnas eller ej. I bostadens standardutförande ingår 
möjlighet för dusch i extratoaletten, välplanerat badrum samt separat 
tvättrum, se Figur 4.36. Extratoaletten i detta utförande är 
tillgänglighetsmässigt planerad med sänkt nivå och kan användas 
antingen som privat toalett från sovrum eller som gästtoalett. 
Placeringen av extratoalettens dörr genomförs beroende på övrigt 
utformad bostad och behov. I tvättrummet bör det framför 
tvättmaskin och torktumlare enligt SIS (2006:1) finnas 1100 mm fritt 
utrymme. Detta krav uppnås, dock finns ingen möjlighet för rullstol att 
vända eftersom det normmässigt krävs ett utrymme på 1300 mm. En 
lösning på problemet hade varit om byggnaden planerats med en 
bredare hustjocklek än 12 meter, men jag har valt att behålla 
ursprungsmåttet och istället kommentera nederlaget. I övrigt skapas 
en funktionell och effektiv passage mellan tvättrum och badrum. 

Om inget tvättrum önskas i bostaden kan istället utrymmet omformas 
till bland annat klädkammare. Badrummet tilldelas i sådant fall 

tvättutrustning och kan bland annat utformas enligt JM:s 
standardbadrum, Bad/tvätt 2BS, PAF 1.1.31-5, se Figur 4.36. Bredden 
på badrummet skiljer dock från JM:s standardutförande. 

Badrummet är placerat mot den privata delen av bostaden för att 
skapa närhet till sovrummen. 

 

Figur 4.36: Alternativa lösningar för badrum och tvättrum. 

HALL 

Hallen är effektivt utnyttjad, fungerar som passage i bostaden samt är 
planerad direkt mot köket. 

Från hallen nås bostadens extratoalett och tvättrum alternativt 
klädkammare beroende på utformning av installationspaketet. 
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KÖK 

Bostadens kök är stort och ljust. Genom att vara placerat nära hallen 
förbättras funktionaliteten i bostaden samtidigt som det skapas ett 
trevligt bemötande, se Figur 4.35. Kökets bänklängd som är 3800 mm 
tillåter många personer att samtidigt vistas i köket för bland annat 
matlagning. Enligt SIS (2006:1) är köket anpassat för fler än fyra 
personer. Placeringen av högskåpet innebär att sträckan till spis och 
övrig köksutrustning är på gränsen till för lång. Som standardutförande 
är köket planerat för matplats upp till åtta personer. 

BOSTADSRUMMEN 

Utformningen av bostadens rum kan anpassas både kort- och 
långsiktigt efter boendes behov. I Figur 4.38-4.44 redovisas några av 
de förändringarna som är möjliga för bostad 4-5 RoK. I bostaden finns, 
beroende på utformning och placeringen av rum, möjlighet för upp till 
åtta personer att bo. I det extrema fallet med åtta personer är 
bostaden lämpad för varannan-vecka-barn. Alla barnen har i detta 
utförande möjlighet till åtminstone egen alkov som också går att 
stänga igen.  

Beroende på utformning av bostaden kan ett gemensamt lekrum 
skapas, se exempelvis Figur 4.38 och Figur 4.39. I bostaden finns även 
möjlighet att utforma ett uthyrningsbart rum, med egen wc och dusch, 
se Figur 4.42. Tyvärr finns ingen möjlighet att skapa en extra entrédörr 
till uthyrningsrummet utan att förstöra bostadens hall. 

I bostaden finns möjlighet för uppdelning av rum för varannan-vecka-
barn, se exempelvis Figur 4.41. Varannan vecka kan barnens rum samt 
del av lekrummet avgränsas från övriga bostaden, genom att stänga 

igen med en flexibel vägg. Samtidigt finns möjlighet att bara stänga 
barnens rum för att varannan vecka nyttja lekrummet som arbetsrum.  

I Figur 4.38, visas möjligheten att enkelt kunna välja om 
funktionsrummet skall ingå eller ej i vardagsrummet eller köket. 
Exempelvis om funktionsrummet nyttjas som ett lekrum, kan det 
öppnas eller stängas beroende på vilken grad av uppsikt föräldrarna 
vill ha på sina barn.  

PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

Bostaden medger beroende på utformning av bostadsrummen en 
uppdelning av privata och offentliga rum, se Figur 4.37.  

 

Figur 4.37: Exempel på uppdelning av offentliga och privata rum.  
Uppdelningen förändras efter vald utformning. 
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BOSTADENS SOCIALA RUM 

Beroende på utformning av bostaden kan uppdelning ske av de sociala 
rummen, se exempelvis Figur 4.39-4.41 samt Figur 4.43-4.44. 

ARKITEKTONISKA KVALITETER 

Denna bostad har planmässigt en mycket tydlig struktur och det finns 
medvetet planerade förbindelser mellan fasaderna bland annat för att 
tillåta genomblickar. 

Hallen i denna bostad upplevs mer öppen mot kök och bostadsrum än 
i både 2-3 RoK och 3-4 RoK. Planerat ljusinfall, med eventuellt två 
balkongdörrar på var sida om bostaden, förstärker axialiteten mellan 
fasaderna och frammanar rörelser från hallen. På var sida om 
installationspaketet erhålls axlar, som tack vare fönstrens placering 
och ljusinfall skapar intressanta passager och förenar bostadsrummen 
med varandra. Bostaden har flera rundgångsmöjligheter både runt och 
genom installationspaketet. Möjligheten till rundgång ökar 
flexibiliteten i bostaden, skapar en känsla av att bostaden är större än 
vad den är samtidigt som det berikar upplevelsen av rörelse. Rummen 
upplevs också genom rundgången både som enskilda rum och som en 
samverkande enhet.  

Fönstersättningen medger att samtliga bostadsrum erhåller rikligt med 
dagsljus. Dock hade bostadens attraktivitet ökats med fler större 
fönster. 

Inga arkitektoniska detaljer som nischer är planerade i bostaden. Dock 
finns eventuellt utrymme att införa sådana detaljer beroende på hur 
installationspaketet utformas.  

Rumsfigurerna och rumsligheten i bostaden förändras beroende på 
valet av utformning. 

Beroende på utformning av bostadsrummen kan eventuellt 
outnyttjade passager uppstå, se Figur 4.40. Även i Figur 4.39 kan 
outnyttjade ytor uppstå, men om funktionsrummen inte är förslutna, 
sker dubbelt nyttjande av ytan. 
 

 
Figur 4.38: 4-5 RoK. Bostad för 1-6 personer. 
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Figur 4.39: 4-5 RoK. Bostad för 1-5 personer. 

 
Figur 4.40: 4-5 RoK. Bostad för 1-5 personer. 
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Figur 4.412: 4-5 RoK. Bostad för 1-8 personer. 

 
 

Figur 4.42: 4-5 RoK. Bostad för 1-5 personer. 
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Figur 4.43: 4-5 RoK. Bostad för 1-7 personer. 
 

 
 

Figur 4.44: 4-5 RoK. Bostad för 1-4 personer. 
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4.3 UTVÄRDERING AV BOENDEKONCEPTET 
OCH DE DESIGNPARAMETRAR SOM 
UNDERSÖKS 

För varje vald undersökande designparameter genomförs en 
uppdelning av vad arkitekten anser, mäklaren anser och vad 
barnfamiljen anser. Som avslutande del för varje designparameter 
genomförs en sammanfattning av författaren. 

De figurer som redovisas under avsnitt 4.2.4 BOSTAD 2-3 RoK, 4.2.5 
BOSTAD 3-4 RoK samt 4.2.6 BOSTAD 4-5 RoK användes som 
diskussionsunderlag mot arkitekter, mäklare och barnfamiljer.  

Nedan anges mäklargrupperna samt tilldelat diskussionsunderlag: 

Grupp 1 – Diskussionsunderlag, bostad 2-3 RoK 

Grupp 2 – Diskussionsunderlag, bostad 3-4 RoK 

Grupp 3 – Diskussionsunderlag, bostad 4-5 RoK 

Nedan ges en kort identifiering av de intervjuade barnfamiljerna: 

Barnfamilj 1 - representeras av en kvinna som bor med sambo och två 
barn i 3 RoK på 108 kvadratmeter. Ett av barnen har eget rum, medan 
det andra barnet sover med föräldrarna. Barnen skall snart dela rum i 
bostaden.  

Barnfamilj 2 – representeras av en kvinna som bor med sambo och två 
barn i 4 RoK på 108 kvadratmeter. Barnen har var sitt rum, är 5 och 8 
år, samt bor varannan vecka hos kvinnan.  

Barnfamilj 3 – representeras av en man som bor med fru och två barn i 
4 RoK på 101 kvadratmeter. Barnen är 3 och 6 år.  

Barnfamilj 4 – representeras av en kvinna som bor tillsammans med 
två barn.  

Barnfamilj 5 – representeras av en kvinna som bor med sambo och ett 
barn i 3 RoK på 75 kvadratmeter. Familjen väntar tillökning och söker 
större bostad.   

Barnfamilj 6 – representeras av en kvinna som bor med ett barn. 
Barnets ålder är 14 år och bor varannan vecka med kvinnan. 

Barnfamilj 7 – representeras av en man som bor med fru och två barn i 
5 RoK på 200 kvadratmeter. Barnen är 10 och 12 år.  

4.3.1 ANPASSNINGSBAR BOSTAD 

4.3.1.1 PÅVERKANDEGRAD 

4.3.1.1.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Brunnberg (2012) är det vanligt idag att kunden får möjlighet att 
välja basinredning vid köp av nyproducerade lägenheter, vilket innebär 
att bostaden erhåller en mängd olika kvaliteter. Om man tar ett steg 
till där kunden kan påverka hela bostaden, inte bara det kosmetiska, 
menar Brunnberg (2012) att valmöjligheten verkligen är något som 
folk skulle uppskatta. Men Brunnberg (2012) trycker på viktigheten i 
att det finns ritningar, för vanliga människor kan inte föreställa sig hur 
det kan se ut om de inte ser det på ritning. 
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Enligt Tirsén (2012) är det alltid viktigt att ge kunden en valmöjlighet 
när de flyttar in.  Tirsén (2012) förtydligar att det är riktigt bra att ha 
möjligheten att välja i ett tidigt skede.  

4.3.1.1.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Kågström (2012) finns det absolut ett värde för kunden ifall 
denne kan påverka sin egen bostad. Kågström (2012) menar att det 
finns ett värde i att kunden själv kan känna att de har varit med och 
skapat bostaden. Kågström (2012) fortsätter, detta är mycket 
underskattat och oerhört viktigt, men det är viktigt att det också 
fungerar i byggprocessen. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Det är mycket bra att kunden får vara med och påverka, 
men det får inte finnas för många alternativa lösningar, eftersom detta 
lätt förvirrar kunden.” 

Grupp 2: ”Mycket bra att kunna påverka.” 

Grupp 3: ”Jättebra med påverkandegrad. Slagkraftig lösning. Det är 
verkligen en USP att få en planlösning som passar ens egna behov.” 
(USP = Unique Selling Proposition) 

4.3.1.1.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tycker absolut att det är ett mervärde att kunna 
påverka planlösningen.” 

Barnfamilj 2: ”Jag tror att man vill ha en påverkande grad, jag tycker 
att det är klockrent.” 

Barnfamilj 3: ”Jag tror att man absolut vill kunna påverka lägenheten, 
det är viktigt. Om jag skulle få den möjligheten vid köp av en bostad så 
skulle jag använda den.” 

Barnfamilj 4: ”Jag tror att det är ett ganska stort mervärde att kunna 
påverka sin egen bostad.”  

Barnfamilj 5: ”Vi känner inte att påverkandegraden är särskilt viktig, 
utan vi köper hellre en färdig lägenhet.” 

Barnfamilj 6: ”Jag tycker att det är ett mervärde ifall man får välja. 
Men jag vill ha en ram! Jag vill att ett proffs ska visa mig, det är 
samma sak som när jag köper bil, jag vet vad jag vill ha om jag får 
olika alternativ. Även om det är kul att välja så inser jag att jag inte 
kan ta ansvar för besluten själv.” 

Barnfamilj 7: ”Jag tror att det är jätteviktigt att man kan påverka efter 
sin egen specifika situation som man befinner sig i. Det är definitivt 
också ett mervärde att man även på andrahandsmarknaden kan köpa 
en lägenhet som är anpassningsbar och som kan förändras efter de 
behov man har.”  

4.3.1.1.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

Utifrån ovanstående kommentarer kan utläsas att kundens 
påverkandegrad vid utformning av bostäder är mycket viktig. Dock är 
det av stor betydelse att det finns tydlighet och inte för många 
alternativa val av utformning.  
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4.3.1.2 FÖRÄNDERLIG BOSTAD 

4.3.1.2.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Tirsén (2012) är det alltid viktigt att ge barnfamiljen en 
valmöjlighet vid inflyttning. Men ska man ta det ett steg längre bör det 
enligt Tirsén (2012) vara möjligt för samma familj att bo kvar genom 
att förändra bostaden. Tirsén (2012) menar att när barnfamiljer väljer 
bostad så väljer dem efter de behov de har i nuläget, men de har ingen 
aning vilket behov de har eller hur bostaden bör se ut i framtiden. 
Tirsén (2012) syftar bland annat på möjligheten att skapa egna rum för 
barn utan att behöva byta bostad. Eller när barnen har flyttat ut och 
föräldrarna är kvar menar Tirsén (2012) att bostaden kan förändras 
och barnens rum kan användas till kontor eller generera i ett större 
vardagsrum. Enligt Tirsén (2012) är den långsiktiga möjligheten att 
förändra i bostaden verkligen ett mervärde. Men Tirsén (2012) menar 
att det kostnadsmässigt inte får sticka iväg allt för mycket. 

Enligt Nordmark (2012) ändras barnfamiljernas förhållanden väldigt 
mycket över tid. Nordmark (2012) menar att det är bra om bostaden 
också har möjlighet att förändras i samma takt. 

Enligt Brunnberg (2012) ser alla familjer och hushåll idag olika ut. 
Brunnberg (2012) anser att det är mystiskt och konstigt och ställer sig 
undrande till varför möjligheten att förändra i en bostad inte är värt 
mer idag för boende. Brunnberg (2012) tror nämligen att människor 
gärna skulle vilja ha mer rörelsefrihet och kunna välja mellan olika 
lösningar. Men Brunnberg (2012) menar att det också måste fungera 
praktiskt.  

 

4.3.1.2.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Slättås (2012) och Lenander (2012) väljer familjer idag att göra 
bostadskarriär istället för att köpa en överstor bostad. Både Slättås 
(2012) och Lenander (2012) menar att det är vanligt att man gör 
bostadskarriär, speciellt inom samma område, när behovet finns. 
Kågström (2012) anser att barnfamiljerna idag har ett 
korttidsperspektiv. Dock tycker Kågström (2012) att barnfamiljer borde 
vara mer långsiktiga men trycker på att det är hushållets ekonomi som 
styr. 

Dock menar Lenander (2012) att det är många som efterfrågar 
bostäder som har möjlighet att tillföra en extra vägg för att erhålla ett 
extra rum. Lenander (2012) menar att denna möjlighet sälla finns 
eftersom dagens bostäder är yteffektiva och planerade för dess 
användning redan från skisstadiet. Exempelvis menar Lenander (2012) 
att klädkammare sällan får inneha ett fönster, men nästan alla gånger 
ett fönster ingår funderar kunderna på att göra om klädkammaren till 
ett extra rum. Slättås (2012) styrker detta och menar att det är väldigt 
attraktivt om klädkammaren har ett fönster eftersom det ger en 
möjlighet att inreda rummet för ett barn. Slättås (2012) menar att det 
inte gör någonting om klädkammaren är liten utan det är främst 
flexibiliteten som är intressant hos barnfamiljer. 

Kågström (2012) menar att det absolut är intressant att bostaden kan 
förändras över tid. Men Kågström (2012) menar att lägenheterna inte 
får bli för stora, för det handlar givetvis om kostnader. Avslutningsvis 
är Kågström (2012) helt övertygad om att man kan sälja bostäder som 
är lite större, om de har möjligheten att förändras och man 
presenterar det på ett bra sätt.   
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Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Att kunna anpassa bostaden efter behov över lång tid tycker 
vi är riktigt bra, för det är ett mycket bra alternativ när familjen växer 
eller om barnen flyttar. Bra att ha färdiga ”möjliga” val till förändring 
så att kunden vet vad man kan göra.” 

Grupp 2: ”Möjligheten till föränderlighet över tid bra.”  

Grupp 3: ”Barnfamiljerna bor inte lång tid i en och samma bostad, de 
gör istället bostadskarriär.” 

4.3.1.2.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tror att det är jätte bra att man har möjligheten att 
kunna få ett extra rum i bostaden”. ”Jag skulle kunna betala extra vid 
köp av bostad för att få möjligheten att inreda ett extra rum, och jag 
tror absolut att det finns en betalningsvilja bland andra familjer.” 

Barnfamilj 1 förtydligar att det inte alltid är så lätt att bara flytta. 
Barnfamilj 1 menar att familjerna ofta rotar sig och tycker att det är 
bra med dagis, skolor, kompisar och allt annat.  

Barnfamilj 2: ”Jag tror mer att man hellre vill ha den långsiktiga 
föränderligheten som är på lite längre sikt än den kortsiktiga. Jag tror 
att man skulle betala extra för en lägenhet för att få möjligheten att 
kunna förändra den efter sitt eget behov. Jag skulle själv kunna tänka 
mig att köpa en lägenhet som innehåller kanske ett extra gästrum som 
sedan på sikt kan bli ytterligare ett barnrum. Om jag hittar en lägenhet 
som jag verkligen gillar så tycker jag att detta skulle vara ett 
ytterligare värde. Rummet kan i sådant fall användas till kontor eller 
gästrum och på längre sikt till barnrum istället för att jag ska ta ett 

nytt beslut, för det är ett stort steg att köpa en bostad. Hittar jag ett 
läge som jag gillar så hade jag nog satsat lite mer för att få en större 
lägenhet som har möjlighet att förändras.”  

Barnfamilj 3: ”Jag är förtjust i förändring över tid, det vill säga att man 
gör permanenta förändringar i bostaden.  Det är schysst med en 
lägenhet som har potential att kunna förändras med tiden. Jag tror att 
man är beredd att betala för några extra kvadratmeter just för att få 
möjligheten att skapa ett extra rum. Jag tänker så och jag har hört 
många andra som tänker så, kanske inte familjer med två barn men 
framförallt unga par som söker en tvåa med möjlighet till barnrum.”  

Barnfamilj 3 menar att det är riktigt bra ifall planlösningen är 
genomtänkt från början, det vill säga att fönster och liknande är 
planerat så att det finns möjlighet för att skapa nya rum. Barnfamilj 3 
menar att om en bostad tillåter permanenta förändringar kan den 
anpassas när familjen förändras, exempelvis när barnen växer upp.  

Barnfamilj 4: ”Om jag skulle köpa lägenhet och bilda barnfamilj igen 
tror jag verkligen att jag skulle tycka att det är viktigt att det finns en 
möjlighet att flytta om väggarna i bostaden för att passa mitt behov. 
Och även när man säljer lägenheten så tror jag att det är en större 
marknad för att hitta en bra köpare just när möjligheten till att 
förändra lägenheten finns. Men jag tror inte att jag är benägen att 
själv möblera om väggarna under tiden då jag bor där. Så därför är jag 
faktiskt lite kluven.”  

Barnfamilj 5: ”Jag tror att när behovet av en förändring kommer så 
innebär det att vi också kommer flytta nästa gång. Vi har haft tre 
lägenheter på 7-8 år och vill hellre flytta runt och göra bostadskarriär. 
Vi vill bo i nya områden och nya lägenheter så att man får se olika 
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delar av Stockholm. Vi vill hellre flytta till en större lägenhet när 
behovet kommer, så föränderlighet över tid passar inte oss.” 

Barnfamilj 6: ”Jag tror att det är jätte bra att det finns möjlighet att i 
en lägenhet kunna skapa ett extra rum ifall behovet kommer. Man 
ändras i livet, man får barn som kommer och går, man skaffar husdjur, 
man kanske får äldre människor exempelvis föräldrar som måste och 
vill komma och bo periodvis. Sedan flyttar man nog ogärna eftersom 
man har dagis, skola, vänner, funktioner, parkeringsplatser och vanor 
vars man skall handla. Det kan även vara så att man helt enkelt inte 
har råd att flytta. Jag tror att många tänker att man gärna vill slå sig 
till ro och ha möjlighet att bo kvar och förändra lägenheten efter det 
behov man har. Jag tror med andra ord att man är beredd att betala 
för några extra kvadratmeter för att få möjligheten att förändra 
bostaden efter nytt behov.” 

Barnfamilj 7: ”Det måste vara väldigt bra om man tänker sig att man 
är en växande familj, då måste det vara en väldig fördel ifall man kan 
förändra bostaden. Om man exempelvis kan skapa fler sovrum. Det är 
svårt att säga ifall man vill betala extra för att få möjligheten att 
kunna förändra lägenheten efter kommande behov. Det är klart att 
pengar styr väldigt mycket, det styr det mesta. Har man möjlighet så 
tror jag ändå att det skulle vara väldigt bra istället för att hålla på 
flytta för det är inte så himla roligt. Jag fungerar ju så, att jag bor in 
mig i ett område, och trivs jag någonstans då vill jag gärna vara kvar 
och inte hålla på att flytta. Jag tror egentligen att mycket även är 
beroende på det. Men har man ett koncept där man har möjlighet att 
förändra i bostaden då tror jag ändå att det är väldigt bra och man är 
nog beredd att betala lite mer.” 

 

4.3.1.2.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

De intervjuade arkitekterna anser att föränderligheten över tid är bra 
och bör införas i boendeplanering. Mäklarnas inställning till 
föränderligheten är dock lite kluven. De intervjuade mäklarna samt 
Grupp 3 från workshopen är ense om att familjerna hellre flyttar och 
gör bostadskarriär istället för att bo långsiktigt, medan både Grupp 1 
och Grupp 2 från workshopen anser att det är fördelaktigt med 
föränderbara bostäder. Sex av sju intervjuade barnfamiljer är överlag 
intresserade av och beredd att betala för en bostad som är något 
större och därigenom också föränderbar för kommande behov. 

4.3.1.3 FLEXIBEL BOSTAD 

4.3.1.3.1 ARKITEKTEN ANSER 

Tirsén (2012) förklarar att på 70-talet, vid produktion av flexibla 
bostäder i Orminge, var bostäderna inte så estetiskt inriktade utan 
istället mycket praktiska och radikala. Tirsén (2012) menar att den 
enkelheten som fanns då varken skulle duga eller fungera i dagens 
bostäder. Därför anser Tirsén (2012) att man idag inte skall överdriva 
användandet av flexibilitet. Tirsén (2012) menar att det måste finnas 
någon form av funktion i bostaden, där vissa bassaker som exempelvis 
sängar är möjliga.  

4.3.1.3.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Lenander (2012) är det sällan man stöter på ombildade 
barnfamiljer, med varannan-vecka-barn, som efterfrågar flexibla 
bostäder. Lenander (2012) menar att det möjligtvis kan vara så att 
dessa familjer aldrig dyker upp eftersom vi marknadsför fel produkter. 
För att locka ombildande barnfamiljer som har varannan-vecka-barn 
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anser Slättås (2012) att flexibla bostäder måste lanseras och 
marknadsföras på ett bättre sätt. Genom att bara marknadsföra 
lägenheterna som exempelvis 4:or eller 5:or menar Slättås (2012) att 
man säkerligen missar målgruppen som är ute efter en flexibel 
bostadslösning. Slättås (2012) menar istället att bostäderna borde 
benämnas exempelvis som 4-5:or eller 5-6:or. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Vad gäller flexibilitet och anpassning över kort tid, anser vi 
att det är helt rätt tänk för den moderna barnfamiljen, speciellt i 
storstäderna där det kostar mer att bo. Man kanske har begränsade 
ekonomiska resurser och ser olika ut i familjen vecka efter vecka. 
Exempelvis kanske man har ett stort vardagsrum som kan delas av på 
något sätt varannan vecka när det kommer fler barn, där man anser 
det onödigt att vika ett helt rum som bara står över lång tid.” 

Grupp 2: ”Ju mer flexibelt desto bättre. Bra för varannan-veckas-
boende.”  

Grupp 3: ”Jättebra.” 

4.3.1.3.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tycker att det är jättebra att i vardagsrummet 
planera för en barnsektion, som kan öppnas upp och stängas med en 
flexibel vägg”. (Personen syftar på användningen av funktionsrummet i 
kombination med vardagsrum). ”Öppnas rummet upp fås ett större 
nyttjande av rummen och samtidigt har man koll på barnen. Det är ju 
supersmart ifall man har gäster, för då kan man öppna upp och ha ett 
stort rum och blir barnen för stojiga kan man dra igen.” 

Barnfamilj 1 menar dock att man inte skall överdriva användandet av 
skjutväggar eftersom behovet inte finns i hela bostaden.  

Barnfamilj 2: ”Jag har lite svårt att tänka mig in i att man skulle ha ett 
behov av flexibel rumsindelning på kort sikt, men det är en intressant 
tanke”.  

Barnfamilj 3: ”Jag har inte funderat så mycket på det här med 
flexibilitet. Jag är inte främmande för att flytta på väggar, men att 
hålla på med flexibla medel känns inte som någonting för oss.” 

Barnfamilj 3 menar att användandet av draperier, skjutväggar och 
skjutdörrar upplevs främmande och det skulle troligen aldrig användas 
i deras bostad idag.  

Barnfamilj 4: ”Jag skulle tänka mig att man skulle kunna ha någon 
vägg som är flexibel, men jag tror inte på att hela lägenheten ska vara 
flexibel för det blir för rörigt. Jag tror att detta är väldigt 
individanpassat.” 

Barnfamilj 5: ”Just nu har vi inte behovet av en flexibel planlösning. 
Men tanken att kunna skärma av i vardagsrummet ett lekrum med en 
flexibel vägg, där man kan välja ifall man vill att lekrummet ska vara 
öppet mot vardagsrummet eller slutet tycker jag är bra. (Personen 
syftar på användningen av funktionsrummet i kombination med 
vardagsrum). Jag tror att det till viss del kan vara bra att använda 
flexibla väggar i bostaden. Men det får inte bli överdrivet.” 

Barnfamilj 6: ”När man har separerat och barnen går emellan, då är 
det en så rörlig situation och då vill man vara ännu mer trygg när man 
träffas och är tillsammans. Det är så himla rörigt så man strävar efter 
att ha någon form av fasthet och stabilitet, för man själv gungar också 
när man har separerat. Bostaden får inte vara för rörlig med flexibla 
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väggar för då kommer barnen varannan vecka till någonting som inte 
är fast. Barnen vill inte känna att de är där tillfälligt, de vill känna att 
de har ett eget utrymme i bostaden. När barnen kommer tillbaka då 
ska de kunna ta vid där de slutade. Jag tycker att en stor del av 
bostaden ska vara stabil och en mindre del kan vara rörlig.” 

Barnfamilj 7: ”Spontant känns det väldigt främmande för mig att 
använda tillfälliga lösningar, som skynken, skjutväggar och skjutdörrar, 
men det kanske är mer att jag inte riktigt är van vid tanken. För oss är 
det inte intressant och inte aktuellt att använda flexibla väggar. Det 
känns som en främmande tanke som man inte riktigt vet hur man ska 
ställa sig till. Men absolut kanske det skulle vara någonting om det 
presenteras på ett bra sätt.” 

4.3.1.3.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

Arkitekten och i stort sätt alla barnfamiljerna är ganska ense om att en 
flexibel bostad är bra, men att användandet av flexibla väggar inte får 
överdrivas. De barnfamiljer som inte gillade tanken med flexibla 
bostäder ansåg att det upplevdes främmande och att det förmodligen 
inte skulle användas i deras nuvarande boendesituation. Samtliga 
mäklare var ense om att flexibla bostäder är bra för dagens moderna 
barnfamiljer. 

4.3.1.4 FLEXIBEL INREDNING 

4.3.1.4.1 MÄKLAREN ANSER 

Gemensam kommentar från samtliga mäklare under workshopen med 
Nytt Hem Stockholm är att de inte har funderat särskilt mycket kring 
flexibel inredning. Men de anser ändå att flexibel inredning borde vara 
väldigt bra för de moderna familjekonstellationerna. Enligt mäklarna 

kan förutom skjutdörrar, skjutväggar och draperier, flexibel inredning 
exempelvis vara rullbara köksöar, sängskåp, sovloft och överslafar som 
kan fällas ner. 

4.3.1.4.2 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Om inredningen är smart, så varför inte? Möjligheten att 
kunna bli av med en säng för att få större lekyta vore jättebra. Jag tror 
dock inte att det får bli hur flexibelt som helst, det finns en gräns. Kök 
och vardagsrum tror jag att man vill ha som man alltid har det, sen 
kanske man kan göra sovrummen, gästrum, arbetsrum flexibelt.” 

Barnfamilj 2: ”Jag tror att man skulle vilja använda det.” 

Barnfamilj 2 menar att användning av flexibel inredning är mycket 
lämpligt bland annat om ett kontor skulle användas som lekrum 
varannan vecka. Barnfamilj 2 tror även att barnfamiljer skulle vilja 
nyttja exempelvis sängskåp om lägenheten är mindre och effektivt 
utnyttjad. 

Barnfamilj 3 ställer sig tveksam till användandet av flexibel inredning. 
Bland annat anser Barnfamilj 3 att användandet av inredningen inte 
får bli för krångligt.  

Barnfamilj 4: ”Jag tror nog att de flesta är i behov av flexibel inredning 
så man kan ha kontor, gästrum och lekrum samtidigt. Min erfarenhet 
från barnfamiljsåren är att man alltid saknade ett rum, just för att man 
kanske vill ha ett kontor samtidigt som man måste ha barnrum eller 
lekrum. Jag tror också på att ha en flexibel vägg som kan dela av ett 
större rum, exempelvis om man har ett eller två barn.” 

Barnfamilj 5: ”Flexibel inredning är ingenting för oss, vi prioriterar 
hellre större yta i lägenheten. Eventuellt skulle man kunna använda det 
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i ett kontor/gästrum, då kan det vara bra att ha en bäddsoffa eller ett 
skåp som man sänker ner en säng ifrån. Däremot för familjer med 
varannan vecka barn tror jag att det kan vara bra.”  

Barnfamilj 6 anser inte att flexibel inredning bidrar till att skapa en 
stabilitet i bostaden, därför går det bort.  

Barnfamilj 7: ”Jag tror inte att man skulle vilja använda det om man 
kan slippa. Det måste vara väldigt roddigt att hålla på med det, det går 
ju inte komma ifrån. Människan är ju ändå lite lat av naturen.”  

4.3.1.4.3 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

De intervjuade barnfamiljerna har inte enig inställning till användandet 
av flexibel inredning. Några barnfamiljer talar för det, vissa skulle 
kunna tänka sig att använda flexibel inredning men bara till viss del 
och några är helt emot det. Med andra ord kan sammanfattas att valet 
att använda flexibel inredning eller inte i bostaden är mycket 
individuell. 

4.3.1.5 KOMMER BOSTÄDERNA ANPASSAS? 

4.3.1.5.1 MÄKLAREN ANSER 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Ja, vi tror att detta kommer användas i storstadsregioner 
och speciellt innerstaden.” 

Grupp 2: ”Ja, det kommer att användas, men bara om man är tydlig i 
marknadsföringen.”  

Grupp 3: ”Ja, det kommer användas.” 

Gemensam kommentar från samtliga mäklare under workshopen med 
Nytt Hem Stockholm var att, möjligheten till att förändra bostäderna 
framförallt vid försäljningstillfället kommer innebära att en bredare 
målgrupp lockas vilket också kommer innebära att bostäderna blir 
lättare sålda.  

4.3.1.5.2 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tror att man kommer använda möjligheten att 
förändra bostaden ifall behovet finns. Men allting handlar om hur bra 
man trivs i området, som sagt man blir ofta rotad. Sen kanske man 
flyttar också men jag tror ändå att det skulle användas, för det är en 
quick-fix att sätta dit den där väggen för att dela upp rum osv. Om 
man har skjutvägg mellan rummen så kan barnen leka ihop ibland och 
stänga för när var och en har kompisar, det finns absolut en poäng i att 
nyttja föränderlighet och flexibilitet.” 

Barnfamilj 2 ställer sig lite frågande till om, möjligheten att förändra 
bostaden kommer användas eller om det bara blir ett köpargument. 
Men för Barnfamilj 2 lutar det åt att det kommer användas. 

Barnfamilj 3: ”Jag tror att det skulle utnyttjas!” 

Barnfamilj 4: ”Jag tror att man är mer benägen att flytta istället för att 
börja göra om lägenheten. Jag tror att man flyttar när behovet 
förändras.” 

Barnfamilj 4 anser att det inte är så enkelt att bara förändra i bostaden 
efter att man gjort sitt val första gången. Barnfamilj 4 menar att man 
vid förändring själv måste anlita kunniga personer som kan göra 
arbetet. Dock menar Barnfamilj 4 att när behoven förändrats och det 
är dags att sälja lägenheten så uppstår det däremot ett väldigt stort 
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mervärde för köparen, eftersom det finns möjlighet att förändra 
bostaden efter dennes behov.  

Barnfamilj 5: ”Vi flyttar när vi får nya behov.” 

Hos Barnfamilj 5 finns det dock en antydan till att flexibel inredning 
skulle kunna användas.  

Barnfamilj 6: ”Jag tror att många skulle använda möjligheten att 
kunna förändra i bostaden, och jag tror att det är många som skulle 
tycka att det var bra. Jag skulle definitivt använda möjligheten att 
förändra.” 

Barnfamilj 7: ”Ja det är ju det. Folk är så olika driftiga. En del tycker 
sådant här är jättejobbigt och struntar säkert i det, men är man 
tvungen så tror jag att man skulle använda möjligheten.”  

Barnfamilj 7 menar att har man bott in sig i ett område så flyttar man 
ogärna och då är möjligheten till att förändra i bostaden bra att ha. 
Barnfamilj 7 menar dock att man eventuellt skulle kunna flytta inom 
samma område.  

4.3.1.5.3 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

Samtliga grupper från workshopen med Nytt Hem Stockholm är eniga 
om att möjligheten att förändra bostaden, oavsett om det är lång- 
eller kortsiktigt, kommer att användas. Mäklarna är även eniga om att 
det är ett mycket bra andrahandsvärde ifall bostaden är 
anpassningsbar. Några av barnfamiljerna skulle verkligen kunna tänka 
sig att använda möjligheten att förändra bostäderna vid eventuellt 
behov. En del barnfamiljer ställde sig tveksamma medan specifikt två 
av de sju barnfamiljerna förmodligen hellre skulle flytta vid ändrat 
behov. 

4.3.2 PRIORITERING I BOSTADEN 

4.3.2.1 KÖKETS UTFORMNING 

4.3.2.1.1 ARKITEKTEN ANSER 

Nordmark (2012) anser att det finns många fördelar för barnfamiljer 
att ha ett stort allrumskök. Nordmark (2012) syftar framförallt på att 
det är i köket som man verkligen är och därför behövs ett större kök. 
Enligt Nordmark (2012) är det trevligt om köket förutom matplats 
också inrymmer en liten soffa eller fåtölj. 

Enligt Brunnberg (2012) blir det stora köket mer och mer familjens 
samlingsrum. Brunnberg (2012) upplever och tror att väldigt många vill 
ha just det stora köket. Brunnberg (2012) menar att en av orsakerna 
till dagens öppna planlösningar är att man velat komma runt frågan 
om hur ytor bör planeras och prioriteras i bostaden. Personligen anser 
Brunnberg (2012) att det stora allrumsköket hade varit väldigt trevligt. 
Brunnberg (2012) menar att man inte längre har middagar med 
smoking och långklänning i finrummet, utan har man gäster idag så 
sitter man oftast i köket. 

Tirsén (2012) menar att det stora allrumsköket är fantastiskt fint och 
trevligt.  Tirsén (2012) förtydligar att man blir väldigt förtjust i den 
stora kökslösningen och alla husmödrar, män som kvinnor, skulle 
dregla.   

4.3.2.1.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Lenander (2012) är det idag populärt med öppna planlösningar 
mellan kök och vardagsrum, men det får inte vara för öppet. Lenander 
(2012) menar att man i köket bör planera för att vuxna och barn ska 
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kunna sitta vid köksbordet och göra läxor, internetsurfa, umgås och så 
vidare. Lenander (2012) förtydligar att detta även ger möjlighet för 
föräldrarna att ha bra uppsikt på sina barn. 

Kågström (2012) tror att det håller på att förändras och att det finns 
önskemål att separera kök och vardagsrum. Kågström (2012) tror att 
man istället för en öppen planlösning vill ha ett matsalskök där man 
har ett riktigt schysst stort kök med bra matplatser som också kan 
fungera som social yta. Kågström (2012) förtydligar att detta är av 
intresse just eftersom det är i köket som man spenderar mycket tid. 
Dock menar Kågström (2012) att betalningsviljan för det nya stora 
köket inte finns än. Kågström (2012) förtydligar att det som är bra med 
en öppen planlösning är att ytorna för vardagsrummet inte behöver 
vara lika stora. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Köket bör vara mindre och samtidigt öppet mot 
vardagsrummet.” 

Grupp 2: ”Vi tror på en öppen planlösning för vi tycker att de flesta 
efterfrågar det. Ska man ha ett separat kök så tror vi inte på ett 
arbetskök utan istället på ett kök där man får plats med en riktig 
matplats.” 

Grupp 3: ”Köket bör vara stort med generös matplats och med öppen 
planlösning mot vardagsrummet. Nackdelen med stängt mellan kök 
och vardagsrum är att sambandet saknas.” 

 

 

4.3.2.1.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag personligen skulle välja ett mindre kök, det är för att 
jag tycker att det är trist att sitta i köket och äta när man har gäster. 
När det gäller allrumsköket så tror jag inte att man kommer sitta i den 
”sociala delen” utan man kommer nog bara sitta vid köksbordet. Det 
som är bra med stort kök är att det blir ett socialt utrymme och alla får 
plats, men jag tror att det räcker med matbordet.” 

Barnfamilj 2: ”Allrumsköket attraherar inte mig, jag vill ha öppna ytor.”  

Barnfamilj 3: ”Jag gillar den öppna delen främst. (Personen menar 
öppenheten mellan kök och vardagsrum.) Sedan behöver det inte vara 
helt öppet, men jag vill att det ska vara kontakt mellan rummen.” 

Barnfamilj 4: ”Köket är absolut den viktigaste platsen, och när man har 
små barn så är man i behov av ett stort kök. Jag tror att valet av 
utformning av köket är väldigt individuellt. Jag tycker att det är 
intressant med en flexibel vägg där man kan välja nyttjandet av köket 
och vardagsrummet mot varandra, beroende på hur vardagen ser ut. 
Så att ha en flexibel vägg mellan kök och vardagsrum är både 
kortsiktigt och långsiktigt bra!” 

Barnfamilj 5: ”Viktigt med bra utrymme för matplatsen. Jag tycker att 
det är jätte trevligt med raka kök och inte vinkelköken. Jag gillade 
förslaget med ett mindre kök men att man ändå får plats med många 
vid köksbordet. Jag vill inte ha ett stort allrumskök, utan då är det 
bättre att ha större vardagsrum och mer öppet så att man ändå har 
översikt i vardagsrummet. Jag tycker att allrumsköket mer är anpassat 
och trevligare till de som inte har barn, de som minglar mer i köket och 
har cocktailpartyn och förbereder och lagar mat tillsammans.” 
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Barnfamilj 6: ”Jag tror att det är bra med ett allrumskök, för det är 
ändå så att man kostar på så himla mycket på köket och tillslut blir det 
ändå så att man är mest i köket och vill visa upp det, stå och ta ett glas 
vin och kunna ha ett socialt liv med äldre människor. Om man har 
släkten på besök så är det här man vill vara och inte i vardagsrummet. 
Det hade nog varit ännu bättre att ha en rörlig vägg mellan tv-rummet 
och allrumsköket. För har man små barn så vill man kunna se barnen, 
om de bråkar eller tjafsar eller ifall det händer någon olycka. Jag tror 
att det är jättebra att kunna välja ifall man vill ha öppet eller slutet 
mellan de olika rummen från gång till gång.” 

Barnfamilj 7: ”När vi köpte vår lägenhet var vi inte ute efter en öppen 
planlösning utan vi ville ha ett kök som man kunde stänga igen. I vår 
familj är alla väldigt mycket i köket, vi umgås och läser läxorna där. Jag 
tror absolut att det är praktisk fördelaktigt att ha ett allrumskök. Det 
är lite mer så vi har det idag faktiskt och det funkar väldigt bra och jag 
tycker att det är rätt så trevligt. Jag tror att det kanske inte är så 
många som har provat på modellen för allrumsköket och om man fick 
möjlighet att testa det så tror jag att många gärna skulle välja det, för 
det är fantastiskt. Det kommer inte att bli mindre populärt att vara i 
köket, för så har det varit i alla tider. Jag tror att det bara kommer bli 
större och större kök för det är i köken man umgås med familj och 
vänner och här har man verkligen chansen att dundra på med ett 
enormt bord, det är otroligt bra.” (Personen syftar på de stora 
allrumsköken i lägenhet 3-4 RoK och 4-5 RoK).  

4.3.2.1.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

De intervjuade arkitekterna förespråkar användning och införandet av 
allrumsköket. Mäklarna däremot är eniga om att barnfamiljer vill ha en 
öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Barnfamiljerna är 

kluvna. Många av de intervjuade barnfamiljerna förespråkar öppen 
planlösning och användning av vardagsrummet. Två av barnfamiljerna 
föredrar det öppna allrumsköket. Två av barnfamiljerna 
kommenterade användandet av en flexibel vägg som rumsavdelare 
mellan kök och vardagsrum. 

4.3.2.2  VARDAGSRUMMETS UTFORMNING 

4.3.2.2.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Nordmark (2012) är det idag öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum som gäller, eftersom många beställare vill ha det. Men 
Nordmark (2012) menar samtidigt att de upplever att detta är på väg 
bort. Nordmark (2012) anser att som komplement till det stora 
allrumsköket kan ett litet TV-rum införas. Dock menar Nordmark 
(2012) att det finns en gräns på hur litet detta rum kan vara eftersom 
det ändå skall vara funktionellt att möblera med soffa och TV. 

Enligt Brunnberg (2012) finns det en regel, när man arbetar med 
kombinerat kök och vardagsrum, att köket måste kunna skiljas från 
vardagsrummet. Brunnberg (2012) menar att väggen som avdelar 
utrymmena bör kunna placeras på olika sätt om man har en stor yta. 
Brunnberg (2012) förtydligar att man i en köpsituation då, utan att 
komma i konflikt med normer, kan välja hur man vill disponera ytan i 
bostaden. Brunnberg (2012) anser i övrigt att det gamla 
vardagsrummet är lite förlegat. 

4.3.2.2.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Lenander (2012) bör vardagsrummet vara öppet mot köket men 
det får inte vara för få väggar, eftersom det måste finnas väggar att 
kunna möblera kring. Slättås (2012) menar att TV:n idag har en helt 
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central roll i hemmet. Slättås (2012) framhäver att vissa planlösningar 
helt kan sågas om det inte finns planerat utrymme för TV:n.   

Enligt Slättås (2012) har många väldigt svårt att inte placera soffan mot 
en vägg. Slättås (2012) menar att det hade kunnat vara en läcker 
avdelar för att skapa en öppen rumslighet i lägenheten, men svenskar 
vill i regel inte ha det så. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Inte TV-rum, utan det ska vara större vardagsrum.” 

Grupp 2: ”Större vardagsrum. När det gäller mindre TV-rum eller större 
vardagsrum så tror vi inte riktigt att folk betalar för att ha ett tv-rum. 
Även fast det är många som vill ha ett så tror vi inte att man betalar 
för det.” 

Grupp 3: ”Större vardagsrum. Allrumsköket medger inte tillräckligt 
med yta och bör inte planeras på bekostnad att vardagsrummet 
försvinner till förmån för TV-rum.”  

4.3.2.2.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag vill ha stort vardagsrum”.  

Enligt Barnfamilj 1 är tv:n viktig i lägenheten. Barnfamilj 1 menar också 
att barnen, trots att de har eget rum, vill ha sina leksaker i 
vardagsrummet där de även kan åka runt på åk-leksaker. Barnfamilj 1 
menar att familjen ofta äter i vardagsrummet och att det är en viktig 
plats i deras bostad.  

Barnfamilj 2: ”Om jag ska tala från mig själv så vill jag ha ett hem där 
det uppmuntrar att vara tillsammans. Så hellre ett stort rum men att 

man kanske har olika zoner i samma rum, där man kanske har en 
hörna för tv:n, men att man ändå är tillsammans.” 

Barnfamilj 3: ”Jag vill hellre ha stort vardagsrum men jag vet bekanta 
som har tv-rum och tycker att det är bra. TV:n är ganska central 
hemma hos oss och jag vill gärna ha kontakt med mina barn även när 
jag står i köket och de sitter och ser på bolibompa. Jag tycker att tv-
rum är lite omodernt, men som sagt jag vet folk som gillar det. När 
man bjuder hem andra familjer så kan det bli lite störande att inte 
kunna sitta och prata, men då får man väll ha en tv i nått barnrum ifall 
de prompt ska kolla på tv.”  

Barnfamilj 4 förespråkar ett nyttjande av flexibel vägg mellan kök och 
vardagsrum, detta för att anpassa utformningen av rummen efter det 
behov som finns.  

Barnfamilj 5: ”Det är viktigt att barnen kan leka i vardagsrummet, för 
de åker bobbycars och kör barnvagnar runt och det är full fart där de 
springer i hela lägenheten. Detta får inte plats i det mindre TV-rummet. 
Vi vill ha större vardagsrum och öppet till köket.” 

Barnfamilj 6 tycker hellre att man ska disponerar ytor för köket istället 
för vardagsrummet. Barnfamilj 6 menar att ytan för TV-rummet är bra 
men att en flexibel vägg mellan rummen vore mycket praktiskt.  

Barnfamilj 7: ”Jag tror på alternativet ett mindre TV-rum. För vi tittar 
inte så mycket på tv, vårt tv rum är faktiskt ganska tomt hemma. När 
händer det att man sitter så här många i vardagsrummet och tittar på 
tv? Det skulle vara om man bjudit hem alla kompisar för att titta på en 
schlagerkväll, men det händer ju inte för barnfamiljer.” (Personen 
syftar på utformning av det stora vardagsrummet i bostad 4-5 RoK.) 
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4.3.2.2.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

Arkitekterna ser en tendens till att vardagsrummet är på väg bort. 
Brunnberg (2012) förespråkar att den eventuella rumsskiljande väggen 
mellan kök och vardagsrum kan placeras på olika ställen och ge 
boende möjligheten att själv bestämma storleken på rummen. 
Samtliga mäklare är eniga om att det är stora vardagsrum som säljer 
idag. De två barnfamiljerna som förespråkade allrumsköket vill givetvis 
ha ett mindre TV-rum. På samma sätt anser de som ville ha ett mindre 
kök eller öppen planlösning att ett stort vardagsrum bör prioriteras. De 
två barnfamiljerna som föreslog en flexibel lösning mellan de två 
utrymmena står fast vi det. 

4.3.2.3 HALLENS UTFORMNING 

4.3.2.3.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Tirsén (2012) är det ett stort värde att ha en rymlig hall eftersom 
det ska finnas utrymme för på- och avklädnad samt förvaring av bland 
annat ytterkläder, skor och väskor. Tirsén (2012) tror att det är många 
som vill ha möjlighet att kunna ta upp barnvagnen i lägenheten. Men 
samtidigt menar Tirsén (2012) att det är ett övergående problem med 
småbarn och barnvagnsutrymme, eftersom barnen snabbt växer upp. 
Enligt Tirsén (2012) vore det optimalt att ha ett stort präktigt förråd 
vid lägenhetens entré, men ytorna växer då och det kostar pengar. 

Brunnberg (2012) menar att alla borde få en mycket större hall än vad 
de får idag. Brunnberg (2012) anser till och med att det är värdelöst så 
som hallar många gånger kan vara utformade vid bostadsplanering. 
Enligt Brunnberg (2012) borde hallen vara lika normerad som alla 
andra ytor, för det finns idag egentligen bara ett krav på hallen och det 

är att man ska kunna snurra runt med rullstol. Brunnberg (2012) 
avslutar med att så mycket grejer som familjer och ungar har idag så 
borde hallen vara mycket bättre uppgraderad. 

4.3.2.3.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Lenander (2012) bör det i en hall finnas bra möjligheter för att 
hänga av sig ytterkläder. Lenander (2012) menar att kläder och väskor 
vill man gärna gömma bort och skjutdörrsgarderober föredras. Enligt 
Lenander (2012) behövs ingen klädkammare för att täcka det 
vardagliga behovet av kläder, men det är absolut ingen nackdel om en 
klädkammare med möjlighet för förvaring är placerad mot hallen. 
Lenander (2012) anser att det gärna får vara klinkergolv, eftersom det 
är en yta som utsätts för mycket slitage.  

Enligt Slättås (2012) får hallen inte vara för stor och ta för mycket ytor. 
Slättås (2012) anser att det ska finnas bra möjlighet till att hänga av sig 
ytterkläder och skjutdörrsgarderober är en bra lösning. Enligt Slättås 
(2012) föredras klinkergolv. Slutligen anser Slättås (2012) att det är 
riktigt bra om det finns möjlighet att ta upp en barnvagn i lägenheten. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Liten funktionell hall.” 

Grupp 2: ”Hallen bör vara yteffektiv och för barnfamiljer är det bra om 
den ligger nära tvättmöjligheter. I hela hallen ska det vara klinker, för 
det är praktiskt. Det ska finnas mycket förvaring och möjlighet att 
skilja på barnens kladdiga kläder och föräldrarnas.” 

Grupp 3: ”Bra förvaring som är inbyggd. Stor hall men inte på 
bekostnad på övriga utrymmen.”  
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4.3.2.3.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Om man tänker på familjer med barn upp till tre år så 
ska man helst få plats med en barnvagn. Sen om barnvagnen inte 
behöver vara där längre så kan man kanske bygga en garderob eller 
någonting. Jag tycker att en hall ska vara ganska stor för man ska få 
plats med alla skor och kläder. Det är skönt att det inte blir så trångt, 
eftersom när man ska gå i väg så ska alla iväg samtidigt och då måste 
alla få plats samtidigt. Så hallen får enligt mig vara lite mer tilltagna. 
Jag tycker att man kan betala för lite större ytor i hallen.”  

Barnfamilj 1 menar också att det är väldigt bra att ha en närhet mellan 
tvätt och hallen. 

Barnfamilj 2: ”Det är väldigt jobbigt med trånga hallar för det är så 
mycket som måste få plats. Effektivitet i hallen är superviktigt, och då 
ger det också att det måste vara en viss storlek för att vara effektivt. 
Det är bra att ha en stor hall.”  

Barnfamilj 3: ”Det är trevligt med stora hallar, för det får inte vara för 
trångt när man kommer in. Jag gillar framförallt när man kommer in 
och att lägenheten öppnar upp sig, det första som händer. Hallen 
behöver dock inte vara superstor men den får inte vara i skymundan 
och som en liten vrå.” 

Barnfamilj 3 kommenterade specifikt hallen i bostad 2-3 RoK som bra 
planerad.  

Barnfamilj 4: ”Speciellt med småbarnsfamiljer vill man ha en stor hall, 
eftersom man drar in barnvagnar, skor och kläder. Jag tror att alla 
föräldrar vill ha en jättestor hall, eftersom det ofta är trångt och 
problematiskt där. Men jag tror inte att det är någon som är beredd 
att betala för det. Men för att det ska vara värt att köpa hallen så 

tycker jag att man också ska kunna nyttja den på ett annat sätt. 
Långsiktig föränderlighet av hallen kan vara ett alternativ.” 

Barnfamilj 5: ”Ofta i nyproducerade lägenheter så finns det 
gemensamma barnvagnsrum, så det behövs inte en jätte stor hall. 
Men hellre lite större hallar så att man verkligen får plats i dem, men 
den får inte vara för stor så att det bli outnyttjat. Sedan tycker jag att 
det är fint med skjutdörrsgarderober, där allting döljs bort och det får 
hellre vara skjutdörrsgarderober än klädkammare.  Jag tycker även att 
man ska dölja El-centralen i skjutdörrsgarderoben, eftersom dem ofta 
är ganska fula. De tar också vägg yta som istället kan användas till att 
sätta upp korgar eller annat.” 

Barnfamilj 6: ”Jag har liten hall hemma och jag avskyr det. Är det 
något jag vill ha när jag flyttar så är det stor hall. Även om det är en 
yta som man säger att man inte behöver så tycker jag att vi alltid står 
på varandra i hallen och man håller nästan på att slå ihjäl varandra 
med armbågar när vi ska ut. Det är jätte härligt med en riktigt 
fyrkantig stor och fin hall inredd med skjutdörrsgarderober.“ 

Barnfamilj 7: ”Hallen är ett elände, vi har en stor hall men det är alltid 
ett elände ändå. Ur en barnfamiljs perspektiv så kan inte hallen vara 
för liten, för det är så mycket skor, väskor och kläder och sådant som 
måste rymmas. Om jag var tvungen att välja skulle jag dock hellre 
prioritera ytorna till köket istället för att ha mer ytor i hallen. Om jag 
fick välja mellan skjutdörrsgarderober och klädkammare så skulle jag 
hellre ha en klädkammare, för då kan man både ha hängmöjlighet och 
man kan ställa in hockeytrunken, golfbagen och allt vad det nu är som 
står hemma och skräpar i hallen.” 
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4.3.2.3.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

Arkitekterna anser att det är ett stort värde att bostaden har en stor 
hall. Vidare menar arkitekterna att hallarna som idag planeras bör vara 
större än vad de många gånger är. Mäklarna är aningen kluvna till 
hallens storlek. Grupp 1 och Grupp 2 från workshopen samt Slättås 
(2012) anser att hallen inte får vara för stor utan bör vara liten, 
funktionell och yteffektiv. Grupp 3 däremot anser att hallen bör vara 
stor, men det får inte vara på bekostnad av andra ytor i bostaden. 

Samtliga intervjuade barnfamiljer förespråkar större hallar. Men det är 
viktigt att de är funktionella med effektiv förvaring och inte blir 
outnyttjade.  

4.3.2.4 HUSHÅLLETS TVÄTTMÖJLIGHETER 

4.3.2.4.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Nordmark (2012) är bra tvättmöjligheter mycket viktigt för 
barnfamiljer. 

Tirsén (2012) anser att det är praktiskt med tvättrummet, men det 
kostar givetvis kvadratmeter och det handlar om prioritering. 

Att placera tvättmöjligheterna i badrummet är enligt Brunnberg (2012) 
yteffektivt och det leder också till att badrummen aningen förstoras 
vilket är trevligt. För många av de bostäder som säljs i staden är det 
enligt Brunnberg (2012) ett säljargument att badrummen är påkostade 
och fina. Dock tror Brunnberg (2012) att det är många som skulle vilja 
ha ett separat tvättrum i bostaden om de hade råd. Problemet är i 
huvudsak enligt Brunnberg (2012) att det separata tvättrummet tar 
mer yta i bostaden.  

Enligt Brunnberg (2012) ritas inte gemensamma tvättstugor längre. 
Brunnberg (2012) är skeptiskt till införandet av moderniserade 
gemensamma tvättstugor eftersom han anser att det bara kommer 
kosta massor av yta och pengar. 

4.3.2.4.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Lenander (2012) kan det vara bra att disponera utrymmen för 
både tvätt- och torkmöjligheter i badrummen. Slättås (2012) anser att 
det absolut hade varit bra att hitta en lösning på torkmöjligheter av 
rena kläder i bostaden. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ”Vi tror att många skulle föredra att ha ett separat tvättrum, 
eftersom det är dåliga torkmöjligheter i badrummet.” 

Grupp 2: ”Separat tvättrum i bostaden, eftersom det är bra 
torkmöjligheter. Dock kan det vara bra att ha en gemensam tvättstuga 
för tyngre tvätt.” 

Grupp 3: ”Tvättrum i bostaden.”  

4.3.2.4.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tycker att det hade varit jättesmidigt att ha ett 
separat tvättrum i bostaden. Om den gemensamma tvättstugan är 
riktigt välordnad så skulle jag kunna tänka mig att gå ner dit för att 
stortvätta ibland, men jag vill ha bra tvättmöjligheter i bostaden för 
vardagstvätten. Jag tror nog att man är beredd att betala för ett 
separat tvättrum i lägenheten just eftersom det är så smidigt och 
funktionellt med torkmöjligheterna. Möjligheten att kunna dela upp 
tvättstugan i en klädkammare eller en bastu med torkmöjligheter 
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tycker jag är jättebra eftersom man då får in ytterligare en funktion i 
lägenheten. Just att man separerar tvättmöjligheterna från 
badrummet tycker jag var jättebra och har man upphängnings 
möjligheter så skulle jag kunna tänka mig ett separattvättrum istället 
för tvättstugan som ett komplement till att tvätta i badrummet.” 

Barnfamilj 2: ”Vi har idag en gemensam tvättstuga men den har vi 
aldrig använt. Vi har istället ett stort badrum med tvättmaskin och 
torktumlare. Jag tycker att det fungerar bra och det är egentligen inga 
problem, förutom torkmöjligheterna.  Jag tycker att tanken med ett 
separat tvättrum är ganska intressant. Det tror jag nog faktiskt att jag 
skulle vilja satsa på. Lite mer effektivt badrum och sedan att man 
flyttar ut tvättmaskin och torktumlare till ett separat tvättrum och då 
har man kanske möjlighet att få in torkställning eller hänga upp på 
väggarna. Om jag fick välja om och hade möjligheten då skulle jag 
välja tvättrummet som förstahandsalternativ och sedan som 
andrahandsalternativ välja att ha tvättmaskin och torktumlare i 
badrummet så som vi har nu.” 

Barnfamilj 3: ”Jag väljer faktiskt JM:s lösning, för jag tycker inte att det 
stör estetiskt och det är ganska yteffektivt. (Personer syftar på att 
tvätta och torka i badrummet.) Även om det kan vara skönt att inte 
störas av tvättmaskinen i badrummet så förlorar man ganska mycket 
yta på att ha ett separat tvättrum. Vi tycker även att det är många 
fördelar med att ha en gemensam tvättstuga.”  

Barnfamilj 3 menar att tvättmöjligheterna i badrummet gärna får vara i 
kombination med en gemensam tvättstuga.  

Barnfamilj 4: ”Vi har idag gemensam tvättstuga men den använder jag 
aldrig. Jag har istället en liten tvättpelare i mitt trånga badrum. Som 

barnfamilj har man sällan tid att avsätta en hel dag till att tvätta i en 
tvättstuga utan då är det istället tvättning kontinuerligt varje dag. Så 
tvättmöjligheter i lägenheten är nödvändigt när man har barnfamiljer. 
Jag föredrar att ha ett stort badrum istället för att ha ett separat 
tvättrum. För jag är inte beredd att knycka lägenhetsyta för ett 
tvättrum i lägenheten.”  

Barnfamilj 5: ”Idag har vi gemensam tvättstuga men på 3,5 år har jag 
aldrig varit ner dit. All tvätt sker i badrummet. När vi köpte bostaden 
som vi bor i idag så fanns det inga lägenheter med tvättrum i 
bostaden, för hade det funnits det så hade jag definitivt köpt ett med 
separat tvättrum. Jag tycker att det är ett riktigt mervärde att ha ett 
separat tvättrum och det gör ingenting att lägenhetsytan växer 
något.” 

Enligt Barnfamilj 5 blir det alldeles för rörigt i badrummet om man ska 
ha tvättmaskin och torktumlare. Barnfamilj 5 menar att man ständigt 
tvättar och hänger kläder, vilket innebär att det aldrig går att få fint.  

Barnfamilj 6: ”Vi har torktumlare och tvättmaskin i badrummet idag 
och det fungerar jätte bra, men det är lite problematiskt med 
torkmöjligheterna. Genom att ha tvättfunktionen i badrummet skapas 
en luftighet som jag tycker är bra. Men det är klart att jag gärna skulle 
vilja ha funktionen i ett separat tvättrum. Men jag tycker inte att 
badrummet får bli för litet, för då blir det en toalett och inget badrum 
för mig. Om jag får välja så tycker jag som medelinkomsttagare och vid 
köp av en medelstor lägenhet att det nog ändå är ganska bra att 
tvätta i badrummet.” 

För Barnfamilj 6 utesluts gemensam tvättstuga direkt.  
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Barnfamilj 7: ”Vi har ett tvättrum i lägenheten. Det är helt fantastiskt 
och något av det bästa i hela lägenheten. Jag tycker faktiskt att det är 
förkastligt att tvätta i badrummet. Det ser jättefint ut när man är på 
visning, men i egentligen kommer det för barnfamiljen vara fullkomligt 
kaos i badrummet. Jag kan inte förstå att man håller fast vid det för 
det är verkligen inte praktiskt. Jag har sett lösningarna du har gjort 
med tvättrummen och jag säger bara halleluja till det.” 

4.3.2.4.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

Arkitekterna anser att det är väldigt bra och fördelaktigt med separat 
tvättrum i bostaden, men nackdelen är att det kostar extra yta. Alla 
grupperna från workshopen är eniga om att tvättrummet är mest 
fördelaktigt för barnfamiljer. Fyra av sju barnfamiljer är villiga att 
betala för några extra kvadratmeter, för att få ett separat tvättrum i 
bostaden. Huvudargumentet är smidigheten samt att det är ett 
mervärde. De övriga tre barnfamiljerna anser antingen att det är en 
bra lösning att tvätta i badrummet eller att det inte är värt att offra yta 
för ett separat tvättrum.     

4.3.2.5 BOSTADENS PRIVATA OCH OFFENTLIGA RUM 

4.3.2.5.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Tirsén (2012) är det praktiskt riktigt bra att ha en 
dagligavdelning och en sovrumsavdelning.  

Nordmark (2012) anser att det kan vara ganska skönt att inte behöva 
passera ett stökigt sovrum för att ta sig vidare till någon offentlig del 
av bostaden. Nordmark (2012) menar att det är bra om sovrummen 
ligger lite avsides. Dock upplever Nordmark (2012) inte att det är 
något problem att barnens sovrum är i anslutning till entrén. 

4.3.2.5.2 MÄKLAREN ANSER 

Kågström (2012) tror att folk vill ha en uppdelning av privata och 
offentliga delar av bostaden. Kågström (2012) menar att istället för att 
behöva gå in i hela bostaden för att komma till köket, är det många 
som gärna vill ha köket nära entrén. 

Enligt Slättås (2012) är bostadens organisering av privata och 
offentliga delar, en av många kvaliteter som barnfamiljer studerar vid 
valet av bostad.  

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ” - ” 

Grupp 2: ”Vi anser att de privata och offentliga delarna av bostaden 
skall vara uppdelade.” 

Grupp 3: ”I bostaden bör det vara mer offentliga ytor än privata, 
samtidigt som de privata ytorna är avskilda.”  

4.3.2.5.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tycker att det är viktigt att dela upp de privata och 
de offentliga ytorna. Det är ganska skönt att man slipper ta in gästerna 
i sovrumsavdelningen om man inte behöver. Speciellt att gå via sovrum 
för att ta sig till balkonger gillar jag inte, balkonger ska vara vid de 
offentliga delarna av bostaden, vardagsrum eller kök. Det är inte alltid 
det är städat i de privata delarna och då är det skönt att slippa ta dit 
gästerna.” 

Barnfamilj 2: ”Jag skulle föredra att ha en uppdelning av privata och 
offentliga ytor i lägenheten. Jag tycker att det är en bra lägenhet har 
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lyckats samla kök, vardagsrum och en gästtoalett och sen att man har 
sovrummen för sig, med ett ordentligt badrum.” 

Barnfamilj 3: ”Jag ser ingen nackdel med att ha en uppdelning av 
offentliga och privata delar, men egentligen känner jag aldrig något 
behov av att stänga igen en massa rum när vi har gäster, det är en 
anledning till att ha det lite städat. Dock tror jag att det är många som 
uppskattar det.”  

Barnfamilj 4: ”Jag vill ha en uppdelning av dessa ytor. För jag tror att 
man som individ mår bra av att ha det lite uppdelat.”  

Barnfamilj 5: ”Vi vill inte att man ska gå genom hela lägenheten via 
korridor och passera förbi alla rummen för att komma till de offentliga 
delarna av lägenheten. Vi tycker att det är fint med privata delar, det 
vill säga att man kommer in i hallen och att man möts av kök och 
vardagsrum, och därefter kommer till badrum och sovrum.” 

Barnfamilj 6: ”Jag bor i dagsläget så att allting är integrerat och det är 
inte bra, det är faktiskt inte det, det är väldigt snyggt och sådär men 
det är inte bra. Jag tycker att det är bra att dela upp offentliga och 
privata rum.” 

Barnfamilj 7: ”Det är många som gillar att ha uppdelat med 
vardagsrum och kök mot entrén och sovrum längre in, och jag har 
också tänkt att det är himla smart. Vi har inte så i vår lägenhet, utan 
där ligger rummen utspridda. Om det går att lösa så tror jag att det är 
rätt så schysst.” 

4.3.2.5.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR 

Samtliga arkitekter, mäklare och barnfamiljer anser att det bör vara en 

uppdelning av de offentliga och privata rummen i bostaden. 

4.3.2.6 BOSTADENS SOCIALA RUM 

4.3.2.6.1 ARKITEKTEN ANSER 

Enligt Nordmark (2012) vill man gärna ha möjligheten att kunna stänga 
dörrarna i bostaden när man har barn. Nordmark (2012) syftar 
framförallt på ljudnivån och ljudspridningen i bostaden. Enligt 
Nordmark (2012) är det ofta människor som inte kommit in i eller 
lämnat småbarntiden, som vill ha öppna planlösningar. Nordmark 
(2012) tycker absolut inte att det gör något att bostadens vardagsrum 
och kök är skilda från varandra. Genom att skilja på kök och 
vardagsrum menar Normark (2012) att föräldrarna kan sitta i köket 
och socialisera medan barnen är i vardagsrummet och för ljud med sig.  

4.3.2.6.2 MÄKLAREN ANSER 

Kågström (2012) menar att när barnen är små söker de en trygghet till 
föräldrarna, men så fort de växer upp vill de vara för sig själva. 
Kågström (2012) beskriver att detta märks tydligt hemma hos dem: 
”När vi har gäster sitter alla i köket och äter men så fort barnen är klar 
så sticker de iväg och vi föräldrar sitter kvar”. Kågström (2012) menar 
att det är viktigt att skapa olika rum för samvaro i bostaden. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ” - ” 

Grupp 2: ”Vi tror att sociala ytor för föräldrar och barn ska vara 
uppdelade.” 

Grupp 3: ”Det ska vara en uppdelning av ytor för föräldrar och barn. Vi 
tror att små barn bör vara nära och ha små rum, medan stora barn 
gärna kan vara åtskilda och ha lite större rum.” 
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4.3.2.6.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tror att det är en smaksak faktiskt. Det är nog helt 
individuellt hur man vill ha det. Men jag tror nog att det beror på hur 
gamla barnen är”. (Personen syftar på om uppdelning skall ske av 
föräldrar och barn). ”När barnen är små vill man nog ha dem nära, 
men är de stora får de gärna vara en bit ifrån. För när de är äldre vill 
man nog inte vara så himla på varandra hela tiden, så det beror nog på 
barnens ålder.  Och det är här den här föränderligheten och 
flexibiliteten kommer in igen, det vill säga möjligheten att förändra 
bostaden efter behovet.” 

Barnfamilj 2: ”Jag kan känna själv att jag uppskattar mer öppna 
planlösningar, så öppet som möjligt och att man är tillsammans. Jag 
vill gärna vara tillsammans med mina barn och jag vill inte att de ska 
sitta i ett rum för sig själv. För min egen del har jag sällan behovet av 
att vara själv. Jag kommer säkert ändra uppfattning när barnen växer 
upp. Men när det blir viktigare för barnen att vara själv och man börjar 
störa sig på varandra så tycker jag nog att det är viktigare att man har 
bra rum, än att börja dela upp de sociala ytorna. Jag vet inte vad jag 
kommer tycka om 5 år, men i dagsläget tycker jag så här och det 
kanske beror på att vi har lyxen av att ha en stor lägenhet. Om vi hade 
haft en trång lägenhet kanske vi hade upplevt ett större behov av att 
behöva dra sig undan för att få vara själv. Jag vill dock och tror att jag 
också kommer fortsätta att tycka och uppmuntra att man ska vara 
tillsammans, det känns bra!” 

Barnfamilj 2 menar dock att detta säkerligen är väldigt personligt, och 
att vissa vill ha möjligheten att vara för sig själv i bostaden. 

Barnfamilj 3: ”Även om man vill vara med barnen mycket och hela 
tiden så är det tråkigt att det ska vara leksaker överallt i 
vardagsrummet. Det är ingen dum tanke att dela upp lägenheten med 
exempelvis lekrum, men samtidigt vill man också ha kontakten till 
lekrummen. Jag tror att det är ett ganska bra tänk att man har en viss 
uppdelning i bostaden. Jag tror också att det är skillnad när barnen är 
små och när de är tonåringar. När barnen är tonåringar vill de kunna 
smita in i sina egna rum. Att föräldrarnas sovrum ligger skilt från 
barnens sovrum är inte super viktigt, men att ha vuxenarea och 
barnarea i bostaden tycker jag är bra.” 

Barnfamilj 4: ”Jag är benägen att stänga av mellan kök och 
vardagsrum, detta för att köket är lite stökigt och sen kanske man vill 
ha vardagsrummet avskilt för barnen tittar på tv och man stör 
varandra.” 

Behovet av att dela upp bostadens sociala ytor är enligt Barnfamilj 4 
olika vid olika åldrar på barnen. Barnfamilj 4 menar att när barnen är 
små vill föräldrarna ha dem väldigt nära och när barnen vuxit och blivit 
tonåringarna vill man kanske ha dem en bit ifrån. Barnfamilj 4 
förtydligar att en viss uppdelning vill man nog ha, men den behöver 
inte vara så stor. Erfarenhet från Barnfamilj 4 är att när barnen blir 
tonåringar tillbringar de hellre mer tid på sina rum istället för att sitta i 
vardagsrummet. 

Barnfamilj 5 tycker inte att det bör vara någon särskild uppdelning 
mellan föräldrar och barn, utan det är viktigare att barnen har sina 
egna rum. 
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Barnfamilj 6: ”När barnen är små vill man ha dem nära, och när de är 
äldre så vill barnen var för sig själv. När barnen blir äldre så vill man 
egentligen ha en villa där barnen kan vara på övervåningen.” 

Barnfamilj 6 menar att behovet av att dela upp sociala ytor för barn 
och föräldrar ändras beroende på barnens ålder. Har man äldre barn 
menar Barnfamilj 6 att en viss uppdelning bör ske.  

Barnfamilj 7 (2012): ”Egentligen vill man nog inte splittra upp familjen 
utan man vill nog försöka hålla ihop den. Rent känslomässigt känns det 
bättre att man skulle försöka hålla ihop. För det är ändå rätt så lite tid 
som man träffas hela familjen, det är några timmar på kvällen och 
några på morgonen. När man har mindre barn vill man gärna ha 
föräldrasovrummet nära barnens sovrum så att man har den närheten, 
men sen när barnen blir äldre så vette sjutton om de ska få chans att 
avskärma sig allt för mycket från föräldrarna.” 

4.3.2.6.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

Både arkitekten och mäklarna anser att det bör vara en viss 
uppdelning av de sociala ytorna för barn och vuxna i bostaden. Fyra av 
de sju intervjuade barnfamiljerna anser att behovet av att dela upp 
bostadens sociala rum är beroende på barnens ålder. De övriga tre 
barnfamiljerna anser inte att en uppdelning av bostadens sociala rum 
är nödvändig. 

4.3.2.7 RUM FÖR VARANNAN-VECKA-BARN I BOSTADEN 

4.3.2.7.1 ARKITEKTEN ANSER 

Tirsén (2012) menar att det bästa för barnen är att de känner sig 
hemma och är trygga. Tirsén (2012) förklarar att barnen helst bör ha 
eget rum, för det är förmodligen inte så roligt att fungera som 

övernattningsgäst hemma hos mamma eller pappa. Vidare menar 
Tirsén (2012) att barnens rum också innehåller barnens alla saker och 
det är fördelaktigt om rummen är permanenta. 

4.3.2.7.2 MÄKLAREN ANSER 

Enligt Slättås (2012) är det viktigt att bonusbarn som kommer och går 
inte känner sig som undantag. Slättås (2012) menar att om man nyttjar 
klädkammaren som ett extra rum, måste rummet även ha ett fönster, 
för utan fönster upplevs rummet som en cell och ungarna upplever sig 
som tillfällig förvaring. 

Sammanfattande kommentarer från grupperna under workshopen 
med Nytt Hem Stockholm: 

Grupp 1: ” - ” 

Grupp 2: ” - ” 

Grupp 3: ”Flexibla väggar är ett alternativ.”  

4.3.2.7.3 BARNFAMILJEN ANSER 

Barnfamilj 1: ”Jag tror att det kan vara bra att ha en uppdelning av 
bostaden och att man varannan vecka kan dela bort barnens ytor.” 

Barnfamilj 2 anser att det blir för omständigt och rörigt att varje vecka 
hålla på och packa ihop barnens saker och möbler för att kunna nyttja 
rummen till annat. Barnfamilj 2 menar att det istället är bättre att man 
stänger igen deras rum när de inte är där. Om barnen har ett 
gemensamt sovrum och ett lekrum, menar Barnfamilj 2 att det är 
mycket bättre om lekrummet varannan vecka kan användas till 
exempelvis ett kontor, istället för att stänga igen och ytorna blir 
outnyttjade.  Barnfamilj 2 förklarar att för nästan alla familjer som har 
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varannan veckas liv innebär det att föräldrarna arbetar mer under 
veckan då barnen inte är där och då är det bra om rummet kan 
dubbelanvändas. Enligt Barnfamilj 2 passar boendekonceptets 
funktionsrum in för detta ändamål. Barnfamilj 2 menar att 
funktionsrummet kan användas tillsammans med flexibel inredning för 
att tillåta olika aktiviteter olika veckor.  

Barnfamilj 3: ”Jag tror mer på att dela av permanenta utrymmen för 
barnen varannan vecka än att börja förändra i deras rum. Jag tror mer 
på att man stänger igen när inte barnen är hemma och deras rum får 
vara som de är. Det är en fin tanke med att nyttja funktionsrummet 
varannan vecka som kontor och varannan veckan som lekrum, men jag 
tror att i verkligenheten så orkar man inte städa upp där och stänger 
nog hellre dörren och tar laptoppen till köket.” 

Barnfamilj 4 menar att behovet av att dela upp ytor varannan vecka i 
bostaden inte är så väsentligt. (Personen syftar på avskärmning av 
barnrum och lekutrymmen i bostad 4-5 RoK.)  Barnfamilj 4 förklarar att 
man inte vill ha en massa outnyttjat utrymme i bostaden ståendes. 
(Personen syftar på lekutrymmet i bostad 4-5 RoK.) Enligt Barnfamilj 4 
är det bättre att varannan vecka nyttja denna yta med en flexibel 
lösning.  

Barnfamilj 5 tror att det för familjer som har varannan vecka barn kan 
vara bra att ha möjlighet att avskärma barnens ytor och saker när 
barnen inte är där.  

Barnfamilj 6: ”Jag tror att det är jätte bra att ha avdelbara ytor för 
varannan vecka barn. För då kan barnen ha sina fasta utrymmen i 
bostaden och sen kan man bara dra för och så fungerar bostaden 
ändå. Om man städar och fixar i deras utrymmen då känner barnen 

inte sig hemma, utan de vill kunna ha sin plats orörd. Nu gör jag så, att 
jag bara stänger igen dörren och så får det vara obäddat och 
superstökigt.” 

Barnfamilj 7: ”Det är svårt att sätta sig in när man inte själv har 
varannan vecka barn. Om man har barn som bor varannan vecka så 
tror jag inte att man vill hålla på och rodda i deras rum. Jag tror inte att 
man vill offra tid på att städa undan och det känns inte som en så 
himla rolig lösning för barnen. I sådant fall känns det som att barnen 
inte bor på riktigt i bostaden. Det måste vara viktigt för barnen att de 
känner att de bor där, att de känns på riktigt och att de är tagna på 
allvar.”   

4.3.2.7.4 FÖRFATTAREN SAMMANFATTAR  

Ingen av barnfamiljerna ansåg att familjer med varannan veckas barn 
önskar flexibla utrymmen, där barnens rum varannan vecka används i 
hela bostaden. Istället anses det vara omständigt att hålla på och 
förändra i bostaden varannan vecka.  Barnfamiljerna föreslår mer 
permanenta lösningar, där barnet har eget rum och där delar av 
bostaden kan avskärmas eller varannan vecka få ett annat nyttjande. 
Exempelvis att ett lekrum kan fungera som kontor varannan vecka. 
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4.3.3 ÖVRIGA KOMMENTARER 

Enligt Brunnberg (2012) är det mycket svårare att skapa föränderliga 
bostäder idag än vad det var förr i världen. Brunnberg (2012) menar 
att vi idag är mycket mer fastlåsta i ett regelsystem och att alla 
standardmått faktiskt är mycket mindre flexibla idag än vad det var 
tidigare. Brunnberg (2012) syftar bland annat på mått för anpassning 
till rörelsehindrade. Brunnberg (2012) menar att mått för bland annat 
badrum och toaletter har ökat, vilket gjort att de fasta delarna i en 
flexibel planlösning är stora i förhållande till den totala arean, vilket 
innebär mindre ytor för allt annat. Någonting annat som gör det svårt 
för föränderliga bostäder idag är enligt Brunnberg (2012) att vi hela 
tiden strävar efter så små ytor som möjligt. Brunnberg (2012) menar 
att det förut också fanns en sorts experimentlusta som konstigt nog 
faktiskt inte finns idag. Brunnberg (2012) menar att det är ett gäng 
faktorer som gjort det svårt för flexibla planlösningar idag. 

Enligt Brunnberg (2012) har de som är starka i byggprocessen idag, 
byggare som producerar bostäder, inget som helst intresse av att 
skapa föränderliga bostäder eftersom de inte tjänar en enda krona 
extra. Brunnberg (2012) menar att det åtminstone borde vara 
intressant i en säljsituation att visa att det finns en form av inbyggd 
flexibilitet. Brunnberg (2012) menar att de organisationer HSB och 
Riksbyggen som skulle haft en mer användarvänlig inställning och som 
värnar om konsumenterna, de är inte så starka längre och finns knappt 
kvar. Idag menar Brunnberg (2012) att andra värden, exempelvis att 
det ska vara billigt att producera och att ytorna skall hållas nere, tar 
över och skymmer möjligheten för flexibiliteten. 

Enligt Brunnberg (2012) är detta egentligen ett stort kapitel. 
Brunnberg (2012) förklarar att det här examensarbetet inte bara 
handlar om barnfamiljer och flexibilitet utan det handlar om att 
utveckla ett helt byggsystem. Brunnberg (2012) menar nämligen att 
man hela tiden hamnar i nästa steg där både stadsplanefrågor och 
stadsplaneekonomi tillkommer. Brunnberg (2012) sammanfattar att 
detta är svåra frågor som man kan vända och vrida på hur mycket som 
helst. 

Vad gäller funktionsrummet anser Brunnberg (2012) att det faktiskt är 
en riktigt bra grej. Brunnberg (2012) förklarar att rummet som 
egentligen är otillåtet borde vara tillåtet eftersom det finns ett behov 
för det. Idag menar Brunnberg (2012) att man inte har någon som 
helst rörelsefrihet eller flexibilitet i sitt arbete eftersom 
bostadssektorn är för stelbent. Brunnberg (2012) förklarar vidare att 
det egentligen är värdelöst för den stackars pappan som ska betala 
underhåll och behöva ha en lägenhet som är överstor bara för att ta 
emot ett barn varannan eller var tredje vecka och resten av tiden står 
rummet tomt. Brunnberg (2012) är övertygad om att det är bättre 
både för förälder och för barn att bo i det lilla funktionsrummet istället 
för att bo i vardagsrummet. Brunnberg (2012) menar att det stackars 
barnet som åker mellan mor och far, får i funktionsrummet i alla fall 
ett eget kryp in. 

En intressant fråga enligt Brunnberg (2012) är hur de som skriver 
normen egentligen ser på sådana här förslag. Brunnberg (2012) menar 
att det här är frågor som naturligtvis kommer och att en uppdatering 
av normerna är på väg, det är han helt övertygad om. 

 



RESULTAT 

116 

Mäklarna från workshopen med Nytt Hem Stockholm funderade hur 
boendekonceptet skulle marknadsföras och framhävde följande: 

”Vi var inne på ett konceptboende, där man köpte bostaden med den 
här planlösningen. (Mäklarna syftar till planlösningarna som visar de 
fasta delarna i varje bostad). Sedan göra man rumsfördelningen efter 
sitt eget behov. När man sedan väljer att sälja bostaden, säljer man 
den med konceptet att den är föränderlig och att det väldigt enkelt går 
att ta bort och förändra väggar. Priset att förändra bostaden är inte 
särskilt högt i förhållande till bostadens värde. Detta eftersom alla El-
dragningar är förlagda i yttervägg och kök samt badrum är fast. 
Genom att sälja bostaden med detta koncept undviker man nackdelen 
med smala kundgrupper när man säljer i andrahand. Kundgruppen blir 
istället lika bred som när man själv köpte bostaden vilket resulterar i 
att bostadsinnehavaren får tillbaka sina pengar. Det är verkligen en 
USP att få en planlösning som kan anpassas till sina egna behov.” 

”Vi anser även att detta boendekoncept skulle vara väldigt bra 
anpassat för ägarlägenheter.” 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 EN BOSTAD FÖR ALLA 
Vid studie mot barnfamiljer och deras boende i staden är det oerhört 
viktigt att sätta sig in i deras nuvarande situation och för att erhålla 
grundläggande förståelse var den omfattande förstudien nödvändig. 
Förstudien som berör utvecklingen av antalet barn i städer, faktorer 
som påverkar barnafödandet, familjekonstellationer och storlekar, 
separationer och trångboddhet, barnfamiljernas drömmar och 
svårigheter med ett liv i staden har bland annat legat till grund för 
framtagandet av boendekonceptet och de designparametrar som både 
måste uppfyllas samt de som undersöktes vidare i efterstudien. 

Övergripande tyder teorin på att antalet barn ökar i städerna och att 
kvinnors fruktsamhet i Stockholms stad för varje år kommer närmare 
den för hela riket. Det går även att utläsa att föräldrar i storstäderna 
har högre utbildningsnivå än föräldrar i övriga riket. Detta innebär att 
storstadsföräldrarna i genomsnitt också har högre förvärvsinkomster. 
Eftersom inkomsten har stor betydelse för barnafödandet, har även 
välutbildade höginkomsttagande storstadsföräldrar högre benägenhet 
att skaffa fler barn. Enligt förstudien ser barnfamiljer i allt större 
utsträckning fördelar med ett liv i staden. Med andra ord är det viktigt 
att städerna planeras och anpassas också efter denna kundgrupp. 
Bostaden är den viktigaste utgångspunkten i en människas liv och 
därför är det av stor betydelse att studera hur en bostad för 
barnfamiljer bör vara utformad. Många barnfamiljer som prioriterar 

ett liv i staden, drömmer dock om fördelarna och möjligheterna med 
ett liv utanför staden, ett liv i ”villan”. Många av boendekonceptets 
designparametrar som vuxit fram från förstudien har kvaliteter som 
härrör från just villaboendet. En av grundtankarna med 
boendekonceptet har nämligen varit att applicera egenskaper från 
”villan” till bostäder belägna i innerstadskvarter. 

Vid undersökning av boendekonceptet och dess designparametrar 
framkom att påverkandegraden är oerhört viktig för kunden. Det 
handlar om att kunden innan inflyttning, under boendetiden och efter 
utflyttning ska ha möjlighet att påverka bostadens utformning. Vid köp 
av nyproducerad bostad idag har kunden vanligtvis möjlighet att 
påverka bostadens material, detaljer och endast i begränsad 
omfattning planlösning. För kunden borde det vara lika viktigt att ha 
möjlighet att påverka bostadens utformning och designa denna utifrån 
dennes särskilda behov, krav och önskemål. Bostaden blir inte bara 
anpassad efter kundens levnadsförhållanden utan erhåller även 
kundens personliga prägel. Detta förhållningssätt mot kund nyttjas väl 
medvetet i dagens bilindustri. Det är baserat på ett modulariserings-
tänk, vilket innebär att kunden får möjlighet att välja bland ett visst 
antal standardprodukter och komponera ihop dessa till en slutgiltig 
”specialprodukt”. Denna standardiserade produktion är inte dyrare för 
företaget och skapar samtidigt ett enormt mervärde för kunden som 
själv får vara delaktig och designa sin produkt efter företagets 
ramverk. Tyvärr är möjligheten att låta kunden bestämma 
utformningen avsevärt mycket dyrare inom byggbranschen. För att det 
ska vara lönsamt för byggföretagen måste det skapa mervärden 
exempelvis i form av ökade intäkter eller nya kundgrupper. 
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I efterstudiens undersökning ansåg arkitekterna att det är fördelaktigt 
med en bostad som långsiktigt kan förändras efter behov. Mäklarna, 
både de intervjuade samt grupperna vid workshopen, är oense om 
huruvida barnfamiljer egentligen tänker lång- eller kortsiktigt. Sex av 
sju intervjuade barnfamiljer förespråkar det långsiktiga tänkandet där 
möjligheten finns att förändra bostaden över tid. Vad gäller tankar om 
en flexibel, kortsiktig, möjlighet att anpassa bostaden var mäklarna 
från samtliga workshopgrupper eniga om att detta verkligen är bra för 
den moderna barnfamiljen. Arkitekten och barnfamiljerna var inte lika 
attraherade av tanken och överlag kan sammanfattas att det fanns ett 
intresse men det var många som var tydliga med att användandet av 
flexibiliteten inte får överdrivas. Förutom flexibla skjutväggar, dörrar 
och draperier tillkommer även flexibel inredning som en möjlighet att 
anpassa bostaden över korttid. Från undersökningen kan utläsas att 
åsikterna om flexibel inredning är mycket individuella. Det går dock att 
utläsa att användandet av flexibel inredning inte får överdrivas i 
bostaden. Samtidigt som flexibel inredning kan vara mycket 
funktionellt och effektivt finns risken att det också frambringar känslan 
av otrygghet och ostabilitet. Varför många av de intervjuade 
barnfamiljerna inte talade för flexibel inredning kan bero på att de inte 
känner till vad som finns på marknaden eller hur den flexibla 
inredningen egentligen ser ut och fungerar. Det kan också helt enkelt 
vara så att den flexibla inredningen som finns på marknaden inte är 
tillräckligt utvecklad. Vid eventuellt införande av flexibla element är 
det med andra ord viktigt att dessa studeras, utvecklas och beprövas. 

I ”villan” finns ofta en uppdelning av privata och offentliga rum. 
Exempelvis kan de offentliga rummen vara fördelade på entréplanet 
medan de privata rummen är placerade på en eventuell övervåning. 
Boendekonceptet är planerat med möjlighet att skapa uppdelning av 

de privata och offentliga rummen. En uppdelning i bostaden skapar 
både trygghet och tydlighet för boende men också för besökare. I 
undersökningen framkom att samtliga arkitekter, mäklare och 
barnfamiljer är helt eniga och förespråkar en uppdelning av bostadens 
privata och offentliga rum.  

I boendekonceptet finns möjlighet att utforma stora allrumskök med 
mindre TV-rum, vanliga kök med matplats och istället stort 
vardagsrum samt öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. I 
undersökningen talade samtliga arkitekter för det stora allrumsköket 
och framhävde några fördelar med allrummet i kombination med ett 
mindre TV-rum. Arkitekterna upplever att den öppna planlösningen är 
på väg bort och att det stora vardagsrummet är något förlegat. 
Mäklarna däremot var helt eniga om att det idag är öppna 
planlösningar som säljer. Fem av sju barnfamiljer prioriterar 
användandet av ett stort vardagsrum alternativt öppen planlösning. 
Endast två familjer ansåg att allrumsköket var fördelaktigt. En av 
familjerna som förespråkade användandet av ett allrumskök 
kommenderade följande;  

”Jag tror att det kanske inte är så många som har prövat modellen för 
allrumsköket och om man fick möjlighet att testa, så tror jag att 
många gärna skulle välja det, för det är fantastiskt.” 

Denna kommentar väger relativt tungt i detta sammanhang och i 
kombination med arkitekternas syn på kommande bostadsplanering, 
kan det inte undgås att fundera på om en ny trend är på väg? Två av 
barnfamiljerna förespråkade även införandet av en flexibel vägg som 
avdelare mellan kök och vardagsrum. Införandet av en flexibel vägg 
medför att boende själva kan välja öppenheten i bostaden både kort- 
och långsiktigt. 
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I ”villan” finns ofta rum som tillåter olika sociala aktiviteter. Det kan 
antingen vara att bostadens kök och vardagsrum är uppdelade eller att 
rum för sociala aktiviteter, förutom på entréplanet, även är fördelade 
till över- och/eller undervåning. Genom att skapa olika sociala rum i 
bostaden tillåts barn och föräldrar till aktiviteter samtidigt utan att 
störa varandra. I boendekonceptet finns möjligheten att skapa 
uppdelning av sociala rum genom att separera kök och vardagsrum 
samt nyttja funktionsrummet. Från undersökningen kan sammanfattas 
att det är individuellt huruvida bostaden skall delas upp eller inte, 
däremot var det många barnfamiljer som kommenterade att en 
uppdelning av bostaden är nödvändig beroende på barnens åldrar. 

Att i bostaden använda flexibla lösningar för varannan veckas barn 
ansågs enligt undersökningen inte att rekommendera. Det frambringar 
förmodligen en otrygghet, ostabilitet och omständighet både för barn 
och föräldrar i en redan osäker vardag. Utifrån undersökningen 
föreslås istället permanenta lösningar där det finns möjlighet att 
avskärma barnens utrymmen. För att inte allt för stora delar av 
bostaden skall stå outnyttjade varannan vecka kan exempelvis om 
barnen har ett gemensamt lekrum detta utrymme varannan vecka 
användas som kontor.  I fallet att skapa ett dubbelt nyttjande av ytor 
kommer boendekonceptets funktionsrum väl till användning.  

Det framtagna boendekonceptet tillåter barnfamiljer att till viss del 
vända och vrida på bostädernas utformning för att passa deras behov.  
Både kort- och långsiktig anpassning i form av permanent 
föränderlighet och/eller temporär flexibilitet, möjliggör att 
bostadsrummens storlekar, antal och placering gentemot varandra kan 
förändras. I undersökningen framkom dock att det är viktigt att man 

vid eventuell försäljning inte påvisar för många olika alternativa 
utformningar eftersom detta endast förvirrar kunden. 

Frågan är dock om boendekonceptets möjlighet att anpassas med 
tiden egentligen kommer användas eller inte? Barnfamiljerna var i 
undersökningen något oense om möjligheten att förändra bostaden 
efter inflyttning skulle användas, men mäklarna däremot var helt 
eniga. Mäklarna kommenterade framförallt fördelaktigheten vid 
försäljningstillfället och även mot en andrahandsmarknad. Att planera 
bostäder som har möjlighet att anpassas efter behov och förändras 
över tiden innebär ett stort mervärde för de boende, men kanske ett 
ännu större värde för den som äger fastigheten. Oavsett om familjerna 
väljer eller inte väljer att använda möjligheten till att förändra 
bostäderna, kan en fastighet som innehåller föränderbara bostäder 
genom åren anpassas efter marknadstrender, teknikutveckling och 
idealt användande. Detta betyder att bostäderna erhåller ett 
andrahandsvärde som kan likställas med det nyproducerade värdet. 
Samtliga mäklare från workshopen menar att en bredare kundgrupp 
lockas, vilket också resulterar i att bostäderna lättare blir sålda. 
Effektiviseringen i försäljningsskedet innebär också en möjlighet för 
fler barnfamiljer i olika konstellationer och storlekar att finna en 
bostad som uppfyller deras krav. För att detta ska vara möjligt krävs 
dock en tydlighet vid marknadsföringen. 

I motsats till detta är det viktigt att belysa innebörden av dagens 
bostadsplanering i innerstadskvarter. Stadsplanedirektiv och ekonomi 
styr planeringen av bostäder på sådant sätt att så många bostäder som 
möjligt skall rymmas i ett kvarter. För att skapa en effektiv användning 
av ytan, samtidigt som bostäderna skall vara tillgänglighetsanpassade, 
innebär det att bostäder planeras likt ett pussel och kan egentligen se 
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ut hur som helst. Fördelen är i slutändan att månadshyrorna minskas 
något, förutsatt att bostädernas kvadratmetrar hålls nere. Men de 
pusslade bostäderna möjliggör inte anpassning mot kundernas behov i 
särskilt stor utsträckning, om ens någon, eftersom de är fixt 
utformade. Hållbarhetsmässigt är detta inte fördelaktigt, eftersom det 
missgynnar en långsiktig användning av bostäderna och underlättar 
inte heller för olika barnfamiljer att finna bostäder som passar dem. 

Av de ovan undersökta designparametrarna framkommer både tydliga 
och mindre tydliga mönster angående vad som prioriteras av 
barnfamiljerna. Generellt gäller att alla barnfamiljer, i alla olika 
familjekonstellationer, har olika behov, krav, prioriteringar, rutiner, 
levnadsförhållanden, begränsningar, värderingar och önskemål. Vid 
bostadsplanering innebär detta helt enkelt att alla barnfamiljer 
egentligen vill ha olika saker och det är svårt att hitta en enda lösning. 
Men oavsett om barnfamiljerna väljer att flytta runt i staden och göra 
bostadskarriär eller väljer att bo i samma bostad en längre tid samt 
huruvida de anser sig villig att nyttja föränderlighet och/eller 
flexibilitet, bör bostaden tillåta det. Oavsett om det finns behov eller 
inte av att skapa en uppdelning av privata och offentliga rum samt 
uppdelning av sociala rum, eller huruvida familjen prioriterar 
utformning av kök och vardagsrum bör bostaden inte begränsa 
möjligheten. Om vardagen förändras där familjen utökas eller minskas, 
barnen växer upp, ett helt annat levnadssätt växer fram eller att 
åldrandet tränger på bör bostaden till viss del inte vara den 
hämmande faktorn. En välplanerad bostad bör med andra ord medge 
möjlighet till påverkan och förändring efter familjernas behov. Det bör 
alltid finnas en valmöjlighet där bostaden i första hand inte tvingar 
fram en flytt. En familj ska inte behöva anpassas efter bostaden, det är 
bostaden som skall anpassas efter familjen. 

5.2 KAMPEN OM KVADRATMETERN 
Det huvudsakliga problemet vid planering av bostäder är att kunderna 
vill ha så mycket som möjligt samtidigt som de egentligen inte är 
beredd att betala för det. Bostadens yta skall vara så liten som möjligt 
samtidigt som den skall inbjuda till rymd och funktionalitet. Denna 
problematik är intressant att utvärdera och det kan bland annat 
genomföras genom att bryta upp bostaden i olika delar och studera 
hur kunderna prioriterar användningen av rum och ytor.  

Från undersökningen var sex av sju barnfamiljer, där alla förespråkade 
ett långsiktigt tänkande vid valet av bostad, villiga att betala för en 
något större bostad för att få möjligheten att kunna förändra efter 
framtida behov. 

En hall bör vara funktionellt planerad med möjlighet till god förvaring 
samt utrymme för barnvagn eller rullstol. I undersökningen framhävde 
arkitekterna att de hallar som planeras i dagens bostadsbyggande är 
alldeles för små. Arkitekterna menar att det är ett stort mervärde att 
ha en bra och välplanerad hall. Medan mäklarna var oeniga om hallens 
storlek, förespråkade samtliga intervjuade barnfamiljer större hallar. 
Det framkom dock att det är viktigt att hallarna är effektivt planerade 
och inte blir outnyttjade. 

Undersökning av hushållets tvättmöjligheter har genomförts med tre 
alternativ, där det första alternativet var att tvätta och torka kläder i 
badrummet. Detta är yteffektivt och därmed en kostnadseffektiv 
lösning, men innebär däremot ingen större funktionalitet i badrummet 
och bostaden eftersom kläder måste hängs på tork överallt. Det andra 
alternativet var att förflytta tvätt- och torkmöjligheterna från 
badrummet till ett separat tvättrum i bostaden. Denna lösning innebär 
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mycket bra funktionalitet och smidighet för de boende samtidigt som 
badrummet inte belamras av tvättutrustning och kläder. Däremot är 
tvättrummet inte särskilt yteffektivt och innebär därmed ökade 
kostnader för de boende. Det tredje alternativet var att ta bort 
tvättmöjligheterna från bostaden och istället utveckla och 
modernisera den gemensamma tvättstugan. Det sistnämnda 
alternativet är det mest yteffektiva av de tre alternativen, men medger 
samtidigt att övriga ytor i bostadskvarteret måste tas i anspråk. Att ta 
bort tvättmöjligheterna från bostäderna medger heller ingen större 
funktionalitet och smidighet för de boende. 

I undersökningen framkom att arkitekterna ansåg tvättrummet som 
mest fördelaktigt för barnfamiljer, men de anmärkte samtidigt att det 
medför extraytor. Alla tre mäklargrupper från workshopen ansåg att 
dagens barnfamiljer skulle föredra och prioritera ett separat tvättrum i 
bostaden. Vid intervju med barnfamiljerna var fyra av sju familjer 
villiga att betala för möjligheten till ett separat tvättrum.  De övriga tre 
barnfamiljerna ansåg antingen att det var en bra lösning att tvätta i 
badrummet eller att det inte var värt att betala för extraytan som det 
separat tvättrummet medför. Från intervjuerna kan det utläsas att de 
praktiska fördelarna med ett separat tvättrum inte alltid överväger 
nackdelen med de kostnader som uppstår. Med andra ord är det 
framförallt hushållets ekonomiska möjligheter som styr 
barnfamiljernas val av tvättmöjlighet i bostaden. Avslutningsvis går det 
från denna undersökning i alla fall att utesluta införandet av endast en 
gemensam tvättstuga. Studien tyder nämligen på att barnfamiljerna 
hellre prioriterar närheten och smidigheten till tvätt i bostaden, 
antingen i badrummet eller i separat tvättrum.  

Eftersom varje kvadratmeter i Stockholms innerstad är mycket 
kostsam är det desto viktigare att hushålla med ytorna. 
Månadsavgiften per kvadratmeter följer nämligen bostaden under 
hela byggnadens livstid oavsett konjunktur. Det gäller alltså att inte 
skapa outnyttjade ytor och samtidigt planera ytor med dubbla 
användningsområden. Detta medger också att det i stadsmiljö kan 
vara svårt att förse alla barn med eget rum. Viktigheten i att skapa 
egna utrymmen för barnen i bostaden leder till frågeställningar som; 
är det viktigt att barnen har eget rum direkt från födelsen? Måste 
barnen ha ett fullstort rum? I innerstaden är förmodligen svaret nej, 
på båda frågorna. Det viktigaste är att barnen har ett eget utrymme i 
bostaden där de kan vara för sig själv utan social press. Med 
innerstadsförhållanden kommer användandet av boendekonceptets 
funktionsrum väl tillmötes. Barnen har via funktionsrummet möjlighet 
till ett eget krypin samtidigt som rummet tillåter boende att effektivt 
förändra användningen. Användandet av funktionsrummet möjliggör 
även ett funktionellt rörelsemönster i bostaden.  
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5.3 VALD METOD 
Arbetsprocessen i examensarbetet är designad för att studera och 
utvärdera, hur en bostad för barnfamiljer egentligen bör se ut, vilka 
egenskaper och kvaliteter som är viktiga samt vad som saknas i dagens 
bostadsplanering. Arbetsprocessens förstudie innebar att kunskap och 
information, angående barnfamiljer i stadsmiljö samt 
bostadsplaneringens mätbara och omätbara värden, inhämtades och 
omvandlades tillsammans med författarens och JM:s tankar till ett 
antal designparametrar. I utformningsfasen formade parametrarna ett 
boendekoncept som i efterstudien användes som underlag vid 
undersökning mot barnfamiljer. Att visualisera boendekonceptet med 
konkreta exempel underlättade undersökningen av parametrarnas 
betydelse. Utan konkreta exempel hade det troligtvis varit svårt att 
föreställa sig möjligheterna med de parametrar som undersöktes, 
vilket säkerligen hade lett till ett missvisande resultat. Ofta vet man 
egentligen inte vad man vill ha och det är svårt att föreställa sig vad 
man kan få eftersom man är fastlåst i gamla rutiner och tankesätt. 
Därför är det bra att visualisera exempel som vidgar tankesättet och 
får en att analysera ens egna levnadsförhållanden och fundera kring 
hur det hade kunnat vara annorlunda. 

Nackdelen med den valda metoden kan vara att de personer som 
studerar boendekonceptet och de undersökande designparametrarna, 
blir aningen låsta till utformningen av boendekonceptet och påverkas 
därigenom av dess begränsningar. 

INTERVJUER 

Under både förstudien och efterstudien upplevdes svårigheter med 
användandet av intervjuer som undersökande metod. Det svåraste var 

att ställa frågor som inte påverkar och styr den intervjuade personens 
svar. Vissa svårigheter upplevdes även med de genomförda 
diskussionsintervjuerna. Detta eftersom intervjuerna fortlöper med 
intressanta diskussioner, men när intervjun väl är färdig saknas 
information kring frågor som egentligen var mycket aktuella och 
viktiga för arbetets framskridande. 

De intervjuade personerna som ingår i och representerar 
barnfamiljerna arbetar alla på JM. Denna grupp har medvetet valts 
eftersom personerna överensstämmer med de typiska 
innerstadsföräldrar som bland annat beskrivs i teorins avsnitt 2.1.1.3 
EKONOMI OCH BARNAFÖDANDE. 

WORKSHOP 

Att genomföra en workshop med mäklarna var givande eftersom det 
innebar att många mäklare fick möjligheten att kommentera 
boendekonceptet och de undersökande designparametrarna. 
Uppdelningen i tre grupper innebar att mäklarna diskuterade, 
analyserade och utvärderade konceptet utifrån vad de ansåg var 
fördelaktigt på marknaden idag. Nackdelen med att grupperna fick 
olika bostadsstorlekar kan vara att de inte såg samma möjligheter med 
boendekonceptet. De tre bostadsstorlekarna är baserade på samma 
koncept, men ju större bostäderna blir desto fler möjligheter till 
anpassning och förändring finns det. 

Från undersökningen kan det utläsas att mäklarnas svar, angående 
boendekonceptet och de undersökande designparametrarna, grundas 
i vad som är attraktivt och vad som säljer på marknaden idag. De 
intervjuade arkitekterna upplevs däremot fokusera mer på framtida 
planering och bostadsutveckling.  
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

6.1 ANPASSNINGSBAR BOSTAD 
Det framtagna boendekonceptet är utformat för många olika 
familjekonstellationer och storlekar, där familjerna i viss mån tillåts 
utforma bostäderna efter deras behov.  Både kort- och långsiktig 
anpassning i form av permanent föränderlighet och/eller temporär 
flexibilitet, möjliggör att bostadsrummens storlekar, antal och 
placering gentemot varandra kan förändras. 

Istället för att barnfamiljerna skall tvingas flytta från innerstaden bara 
för att bostaden exempelvis inte medger en utökning av familjen, en 
separation eller andra förändrade levnadsförhållanden, bör framtida 
bostäder för barnfamiljer i stadsmiljö vara anpassningsbara. Det 
handlar inte om att skapa superflexibla bostäder, utan att redan i 
detaljplaneskedet planera bostädernas utformning för framtida 
förändring. I undersökningen kan det utläsas att kundens 
påverkandegrad på bostadens utformning är mycket viktig, samtidigt 
som mycket talade för att barnfamiljer i innerstaden är beredd att 
betala för extra kvadratmeter för att erhålla möjligheten att förändra 
bostaden vid behov. Men oavsett om barnfamiljerna i slutändan väljer 
att nyttja eller inte nyttja möjligheten till att anpassa bostäderna bör 
anpassningsmöjligheten ändå finnas. En fastighet som innehåller 
sådana bostäder kan genom åren anpassas efter marknadstrender, 
teknikutveckling och idealt användande. Detta betyder att bostäderna 
erhåller ett andrahandsvärde som kan likställas med det 

nyproducerade värdet. Från den genomförda workshopen med 
mäklarföretaget Nytt Hem Stockholm, menar samtliga mäklare att en 
bredare kundgrupp lockas vid försäljning, vilket resulterar i att 
bostäderna lättare blir sålda. Effektiviseringen i försäljningsskedet 
innebär också en möjlighet för fler barnfamiljer i olika konstellationer 
och storlekar att finna en bostad som uppfyller deras krav. Att planera 
anpassningsbara bostäder som har ett långsiktigt användande bidrar i 
slutändan också till ett hållbart byggande, bland annat eftersom det 
förhindrar åldrandet av bostadsbebyggelsen.  

Alla bostadsbyggande företag är intresserade av att gå i vinst. Men hur 
tjänar egentligen byggföretagen pengar i byggbranschen? Jo, 
företagen bygger fort, till rimlig kostnad och på så attraktiva områden 
som möjligt. Att införa anpassningsbara bostäder, där kunden får 
möjlighet att påverka utformningen av bostaden, innebär en mer 
tidskrävande process både i projekteringen och i produktionen 
samtidigt som risken för fel ökar. Detta innebär helt enkelt att ett 
byggprojekt kostar mer att genomföra. Men att ge kunden möjlighet 
att påverka sin egen bostad och anpassa denna efter ens eget behov 
skapar ett oerhört stort mervärde. Som nämnts tidigare innebär det 
också att fler kunder kan söka sig till samma bostäder eftersom 
potentiellt fler har möjlighet att anpassa bostaden efter deras behov. 
För att det här ska vara möjligt krävs dock mycket marknadsföring och 
en tydlighet mot kunden. I slutändan innebär allt detta att 
byggprojektet kan generera mer pengar eftersom man kan ta extra 
betalt för det skapade mervärdet. För att allmänt skapa lönsamhet för 
byggföretagen måste förändringar, som införandet av anpassningsbara 
bostäder, motiveras med exempelvis ökade intäkter, nya kundgrupper 
eller markanvisningar. 



AVSLUTANDE KOMMENTARER 

124 

Oavsett vad barnfamiljerna egentligen ansett om boendekonceptet 
och de undersökande designparametrarna, finns möjlighet att till viss 
mån utforma bostäderna efter det som önskas. Boendekonceptet är 
nämligen baserat på ett modulariserings-tänk, där det finns ett 
ramverk och innanför denna kan kunden själv komponera ihop en 
”specialprodukt”. 

Kanske är vi idag tillsammans med det aktuella och nödvändiga 
hållbarhetstänkandet redo och i behov av att tillämpa anpassningsbara 
bostäder i bebyggelsen? 

I en framtida bostad ska inte barnfamiljen behöva begränsas och 
anpassas efter bostaden, det är tvärtom bostaden som skall skapa 
möjligheter och anpassas efter familjen. 

6.2 PRIORITERING I BOSTADEN 
Det huvudsakliga problemet vid planering av bostäder är att kunderna 
vill ha så mycket som möjligt samtidigt som de egentligen inte är 
beredd att betala för det. Det är en balansgång att planera bostäder 
som är yteffektiva samtidigt som de är funktionella och innehåller 
många andra värden. Men eftersom varje kvadratmeter i Stockholms 
innerstad är mycket kostsam är det viktigt att yteffektiviteten noggrant 
beaktas. 

Men hur bör bostadsytan planeras för att vara anpassad efter 
barnfamiljen? 

I dagsläget är det mycket attraktivt med öppna planlösningar. Men de 
intervjuade arkitekterna framhöll fördelarna med ett stort allrumskök i 
kombination med ett mindre TV-rum. Vid intervjun upplevde 
arkitekterna att den öppna planlösningen var på väg bort och att det 

stora vardagsrummet var något förlegat. Kök och vardagsrum bör 
planeras i anslutning till varandra och samtidigt erbjuda de boende en 
valmöjlighet mellan att ha ett stort allrumskök, stort vardagsrum eller 
en öppen planlösning. Att införa denna valmöjlighet är ett stort 
mervärde för boende eftersom de själva får möjligheten att utforma 
bostadens sociala och offentliga rum. Om exempelvis barn växer upp 
eller flyttar hemifrån och levnadsförhållanden förändras finns då 
möjligheten att anpassa bostadens sociala rum efter behov.   

Vad gäller bostadens tvättmöjligheter kan det från undersökningen 
utläsas att det finns stort intresse för ett separat tvättrum i bostaden. 
Det enda som talar emot är de extrakostnader som rummet genererar 
i och med att bostadens ytor växer. Med andra ord är det framförallt 
hushållets ekonomiska möjligheter som styr barnfamiljernas val av 
tvättmöjlighet i bostaden. Idag försöker många att effektivisera 
vardagens rutiner och införandet av separat tvättrum skulle bidra till 
denna effektivisering eftersom det skapas enorm funktionalitet och 
smidighet i bostaden. Det separata tvättrummet borde beprövas i 
bostadsplaneringen för att utvärdera attraktiviteten och efterfrågan. 

Från undersökningen går det att, för kommande bostadsplanering, 
utesluta införandet av endast gemensam tvättstuga. Studien tyder 
nämligen på att barnfamiljerna hellre prioriterar närhet och smidighet 
med tvätt i bostaden. 

Samtliga intervjuade barnfamiljer i undersökningen förespråkade 
större hallar och arkitekterna ansåg att de hallar som planeras i dagens 
bostadsbyggande är alldeles för små och obetydliga. Vid 
bostadsplanering mot barnfamiljer bör större, funktionella och 
effektiva hallar planeras, med utrymme för bra förvaring samt 
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barnvagn eller rullstol. Det är dock viktigt att hallen inte blir för stor 
eftersom det då uppstår outnyttjade ytor. 

Från undersökningen kan det utläsas att barnfamiljer söker bostäder 
där de finns tydliga uppdelningar mellan privata och offentliga rum. 
Detta är viktigt att beakta vid kommande bostadsplanering om 
målgruppen specifikt skall vara barnfamiljer.  

För varannan-vecka-barn bör enligt undersökningen permanenta rum 
planeras. Att införa flexibilitet som lösning frambringar endast 
otrygghet, ostabilitet och omständighet för både barn och föräldrar i 
en redan osäker vardag.  

6.3 VIDARE STUDIE 
Boendekonceptets bostad 2-3 RoK som är 71 kvadratmeter anses vara 
på gränsen till för stor för att ensamstående föräldrar eller unga par 
skall ha råd att bosätta sig i innerstaden. I utformningsfasen uppkom 
enorma svårigheter att designa en bostad som var mer lämpad för 
denna kundgrupp. Försök att designa en mindre bostad, 1-2 RoK, har 
genomförts men utan framgång. Detta eftersom det var svårt att 
designa en mindre bostad, än gällande 2-3 RoK, när bostäderna skall 
innehålla samtliga designparametrar och fungera som 
diskussionsunderlag. Det hade varit mycket intressant att vidare 
studera optimal bostad och boendeform för denna målgrupp. Detta 
eftersom en stor del av alla barnfamiljer i Stockholms stad består av 
familjer med ensamstående föräldrar. 

Den största bostaden 4-5 RoK är inte färdigutredd eftersom den 
fallerar på de normerade tillgänglighetskraven i tvättrummet. I mån av 
tid hade bostaden vidare studerats för att finna optimal lösning.  

Vanligen kan tilluft tillföras bostäderna via fasadventiler under fönster. 
Men om det finns krav på styrd tilluftsventilation, via FTX-system, bör 
optimal placering av tilluftsdon studeras i bostäderna. Varje potentiellt 
rum i en föränderlig bostad ska nämligen förses med tilluft. Om JM:s 
byggsystem skall tillämpas är enda lösningen i dagsläget att i förväg 
gjuta in tilluftskanalerna i filigranbjälklaget. Ventilationen är en av de 
viktigaste sakerna att beakta vid bostadsplanering och därför det 
viktigt att vidare studera och utreda ventilationsmöjligheterna vid 
användandet av anpassningsbara bostäder. 

Utformning, tekniska specifikationer, montering och användning av 
eventuella skjutdörrar, skjutväggar, draperier och flexibel inredning 
bör vidare studeras, utredas samt beprövas innan de införs i eventuell 
bostadsplanering. 

För att skapa en funktionell anpassningsbar bostad bör även golvet 
studeras. Det är nämligen viktigt att bostadens samtliga delar är 
utvecklade och fungerar i samklang. Hur fungerar egentligen ett 
flexibelt golv och vad finns det för alternativ på marknaden?  

Det hade varit mycket intressant att kostnadsmässigt studera vad det 
framtagna boendekonceptet, tillsammans med de undersökande 
designparametrarna, skulle innebära gentemot traditionellt byggda 
lägenheter i innerstaden. Vad innebär egentligen införandet av 
anpassningsbara bostäder, hur fungerar det och hur mycket kostar 
det? Vad innebär införandet av separata tvättrum, större hallar, 
uppdelning av offentliga och privata rum samt föränderligt kök och 
vardagsrum i bostäderna för byggföretagen, men också för potentiella 
kunder? 
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En viktig aspekt att utreda, vid eventuellt införande av 
anpassningsbara bostäder, är när kunden egentligen skall komma in i 
projektet. Eftersom kundens personliga utformningsval resulterar i 
projekteringsändringar, är det mycket viktigt att kunden är med i 
byggprojektets tidiga skede. Detta är dock problematiskt eftersom 
byggföretagen idag många gånger bygger utan att kunden finns. Det är 
nämligen i extremt få fall där samtliga kunder finns vid byggstart. Med 
andra ord är det av intresse att studera bland annat 
bokningsförfarandet av kunder, förändringar vid planering och 
projektering av bostäder samt produktionsordning och/eller 
produktionsmetod. 

Eftersom barnfamiljernas ekonomiska möjligheter är mycket 
individuella, kan undersökningen av boendekonceptet och valda 
designparametrar kopplade mot bostadens rum och ytor endast 
förmedla en tendens och ett mönster till vad barnfamiljer prioriterar 
och är villig att betala för. Det är viktigt att en djupare studie 
genomförs med fler barnfamiljer som underlag för att i framtiden 
kunna producera bostäder som tillgodoser deras behov.  

Vidare är det intressant att studera hur de som skriver normen, BBR 
(Boverkets Byggregler), egentligen ser på införandet av 
anpassningsbara bostäder, som innebär både föränderlighet över lång 
tid och flexibilitet över kort tid. Det hade även varit intressant att 
undersöka vad de som skriver normen, stadsbyggnadskontoret samt 
potentiell bostadsrättsförening anser om boendekonceptet och 
användningen av funktionsrummet. Måste ett rum egentligen vara 
minst sju kvadratmeter för att få definieras som ett rum? Hur ser 
kommunerna på funktionsrummet vid ansökan om bygglov?  
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