
primära behov

sekundära behov

Perspektiv från Tors och Veras villa Perspektiv från Frejas och Toras villa

Förutsättningar för att uppfylla människans behov till fysisk form

Människans behov

sömn naturbehov äta / dricka  älska

hygien tvätt fritid rekreation arbete skola samla / förvara

öppet gemensamtprivat semiprivatvolym slutettransparant translusent opakt

RÖRELSE horisontellt rörelse VERTIKALtenplan flerplan

Hem... 

ljuva hem...

Bakrund
I examensarbetet har jag undersökt om, och i så fall hur, jag kan utveckla bostaden för den moderna familjen.

För att upprätthålla livsstandarden vi eftersträvar, krävs i dag att båda föräldrarna arbetar. En del kan arbeta hemifrån, om 

inte heltid så en viss del av arbetsveckan men det vanliga är fortfarande att man har en arbetsplats utanför hemmet. 

Många har dessutom ett arbete som kräver både tid och engagemang efter arbetstid. Även våra fritidsintressen har blivit 

mer avancerade, tidskrävande och utrymmeskrävande, medan tiden för att sköta om familjen och hem med trädgård har 

blivit mindre.

 

Våra hem ska ge oss en möjlighet till rekreation och reflektion, att återhämta nya krafter. En oas i en tid där vi har en 

“många bollar i luften”-mentalitet. 

Jag har utnyttjat den här  tiden och sett det här som en möjlighet att fördjupa mig i dom här frågorna för att se om 

hemmet kan förbättras från hur den är planerad i dag till något som fungerar mer effektivt i det dagliga livet. Med lösnin-

gar som kanske är subtila men betydelsefulla för den enskilda familjen och genom att designa boendet efter den livsstil de 

har, sparar man tid i vardagen och bidrar till en mer avslappnad miljö i hemmet. Vi får finna oss i att samhället är i ständig 

förändring och därmed anpassa oss efter det. 

I dag har många av oss även ett större behov av att få känna oss unika med våra bostäder och eftersträvar ofta ett hem 

som har ett eget utryck. När det skall köpas ett nytt hem är ofta äldre bostäder eftertraktade, de som har lite konstiga 

skrymslen och vrån och inte är ritade efter BBR:s regelverk. Detta har gett dem sin charm och karaktär, om man kan utrycka 

det så.

Metod
I en artikel på Bostadsbolagets hemsida (Livsstilen styr våra bostadsdrömmar) skriver Ingrid Hellgren, “ Vi får inte under-

skatta vad som är viktigt i livet och boendet. Forskare som undersökt vilka faktorer som gör att vi håller oss friska, har 

kommit fram till att det är känslan av sammanhang. Det gäller även boendet. Det är viktigt att känna att man kan påverka 

och hantera sin livssituation och sitt boende.”  

En möjlig lösning som jag undersökt för att göra bostäderna mer individanpassade, var att skapa en enkel matris som ska 

fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan beställare och arkitekt. Ett objektivt verktyg som resulterar i ett 

subjektivt resultat genom att ge arkitekten en konstnärlig frihet i designarbetet, helt utan matematiska uträkningar. I ma-

trisen representerar symboler olika behov som människan har och som sedan läses ihop de symboler som representerar 

förutsättningarna för att uppfylla dessa. Tillsammans med med kunden fyller man i matriserna och genom en utvärdering 

av dessa, ska arkitekten kunna bilda sig en uppfattning av vilka behov varje enskild familjemedlem har i det gemensamma 

hemmet. Genom att kunden är involverad i arbetes första fas, ger man honom/henne  en möjlighet att påverka 

förutsättningarna inför designarbetet . Matrisen kan även användas i slutfasen av arbetet som en jämnförelse för att se om 

kundens önskemål är uppfyllda. 

Matrisen har jag applicerat på 9 st. fiktiva familjer där jag gjort planlösningar och sektioner utefter dess resultat. En del av 

de fiktiva familjernas bakrund och deras behov, har baserats på samtal jag haft med vänner, bekanta och deras bekanta.

I begynnelsen var förhoppningen att skapa lite mer överraskande lösningar, men det har visat sig att det är trots allt 

mycket som fungerar i den befintliga strukturen av våra hem. T.ex. så har vi fortfarande behov av att kunna stänga en dörr 

om oss för att få vara för oss själva. Där fungerar sovrummet som det privata rummet.  Storstugan, med kök och samvaro-

rum i samma rum, är fortfarande ett önskemål från många, en mötesplats i en tid där vi inte har så mycket gemensam tid 

inom familjen. Däremot har det tillkommit behov av utrymmen för t.ex. tv-spel, datarum, gemensam förvaring och större 

badrum. 

En mer individuell och personlig utformning av boendet, gynnar oss, både som arkitekter och de som ska bo i det vi desig-

nar. Det kanske kostar mer att köpa ett arkitektritat hus, men på längre sikt är det väl investerade pengar då både livskvali-

tén och andrahandsvärdet på bostaden ökar. Livskvalitén i form av att den är formgiven efter specifika behov och adrah-

andsvärdet i form av att en dag så är det någon annan som uppskattar egenskaperna som detta har givit bostaden.

  

 

- Precis som grunden är nödvändig för ett hus 

så är funktionen viktig för design. 

Men en grund är inte ett hus, och det är inte funktionen 

som gör att vi gillar eller älska en stol

          Marcel Wanders

Päivi Eriksson   Examensarbete   2011-02-22

Arkitekturskolan K TH   

Handledare Ori Merom
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Tor Vera

medel mycket väldigt mycket

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov
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rekreation arbete skola förvaringbehov

Tor och Vera

Sektion i skala 1 : 50

Plan 2

Plan 0,5

Plan 1,5

Plan 0

Plan 1

Planer i skala 1:100 159 m2 

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

ett plan 

matrum, klädvård
transparant, litet, öppet, gemensamt transparant, litet, öppet, gemensamt

sovutrymme, samvaro, förvaring
translucent, litet, slutet, privat

badrum med toalett

Thomas

Thomas och Johan

Johan

Sektion i skala 1 : 50Ett plan, skala 1:100 8.7 m2
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1

4

5

2

3

6

78

9

10

11

-ensamstående utan barn

-Thomas är journalist och Johan fotograf

-deras arbeten upptar väldigt mycket av deras tid

 uppskattar dock matlagning när de väl är hemma

-boendet utnyttjas ganska lite

-bor ganska ofta på hotell

-hemmet fungerar mer som en 

 “sommarstuga”

opakt, litet, slutet, privat

opakt, litet, slutet, privat

toalett

plan 2 

plan 1,5 

plan 1 

plan 0,5 

plan 0 

transparant, stort, öppet, gemensamt

transparant, stort, öppet, gemensamt

sovrumsdel, samvaro, hobby

transparant, stort, öppet, gemensamt

transparant, stort, öppet, gemensamt

matrum

transparant, stort, öppet, gemensamt

smavaro

klädvård, förvaring

Translucent, normalstort, slutet, gemensamt

förvaring

badrum toalett

1. hall

2. gästtoalett

3. sportförråd/klädvård

4. matrum

5. terrass

6. sällskapsrum

7. arbetshörna

8. derssingroom med klädvård

9. badrum

10. terrass

11. rum

-Tor och Vera är ett par i 45 års åldern utan barn

-Tor är frilandsjournalist och Vera är psykolog

-deras gemensamma intresse är swingerspartyn. Tor gillar annars att 

fiska och att spela golf. Även Vera kan gå några hål med sin man om

vädret är fint, annars läser hon gärna deckarböcker för att koppla av 

-de har en väldigt öppen relation till människor och vill att deras

hem skall spegla deras personlighet

1. matrumsdel

2. badrum

3. soffa / säng / förvaring

4. terrass

1
2

3

4
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Peter Madelene

medel mycket väldigt mycket

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan
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rekreation arbete skola förvaringbehov

öppet

gemensamtprivat semiprivat

volym

volym

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

öppet

gemensamtprivat semiprivat

volym

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite

Frank Felix

medel mycket väldigt mycket
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betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

Sektion i skala 1 : 50

translucent, normalstort, öppet, semiprivat

delat rum

transparant, stort, öppet, privat

eget rum

transparant, stort, öppet, gemensamt

transparant, normalstort, öppet, gemensamt

matrum

translucent, normalstort, öppet, semiprivat

smavaro, hobby

translucent, normalstort , slutet, gemensamt

klädvård, förvaring

samvaro

translucent, normalstort, slutet, gemensamt

förvaring

translucent, normalstort, öppet, privat

badrum
opakt, litet, slutet, privat

toalett

opakt, litet, slutet, privat

toalett

opakt, litet, slutet, privat

toalett

opakt, litet, slutet, privat

toalett

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

Svante Mirva

Sektion i skala 1 : 50
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volym

öppet
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rekreation arbete skola förvaringbehov

1. hall

2. matsal

3. sällskapsrum

4. terrass

5. barum

6. dressingroom med klädvård

7. rum

8. terrass

9. rum

10. spelrum

Plan 2 Plan 1,5

Plan 0,5 Plan 0 Planer i skala 1:100 156 m2

Planer i skala 1:100 75 m2

Plan 1
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5
7

8

9

10 6

plan 2 

plan 1,5 

plan 1 

plan 0,5 

plan 0 

eget rum

matrum

badrum

translucent, normalstort, slutet, privat

translucent, normalstort, slutet, privat

samvaro

plan 3 

plan 2 

plan 1 

plan 0 

plan -1 

opakt,normalstort , slutet, privat

klädvård, förvaring, arbete

translucent, normalstort, slutet, privat

translucent, normalstort, slutet, privat

Peter och Madelene, barnen Felix 7 år och Frank 8 år
-Peter arbetar som försäljare och Madelene som sjukgymnast

-Peter har ofta representationsmiddagar hemma för kunder och lagar gärna maten själv 

 (för att imponera) men är inte lika förtjust i att plocka undan. Hans fritidsintressen är 

 att gå på gym och orientera

-Madelene har eget företag som sjukgymast och har ganska lite tid för hemmet. På fritiden 

 läser hon gärna en bok och umgås med barnen

-Felix har precis blivit medlem i en chackklubb och Frank simmar konstsim. Tv-spel är ett stort intresse 

 för båda pojkarna

plan 3 plan 2 plan 1 plan -1 plan 0

Svante och Mirva
-ensamstående utan barn

-båda arbetar med ngt hemligt projekt (i garaget).

-trädgårdsarbete och frimärkssamling är de 

 stora intressena

-lämnar sällan hemmet och umgås inte med 

 några vänner

-Svante är pedant och kan bara ta in få intryck åt 

 gången, medans Mirva har bacillskräck och tvättar 

 sig onormalt ofta.

1. arbetsrum

2. dressingroom med klädvård

3. matrum

4. badrum

5. sällskapsrum

6. rum

7.toalett

1

2

7

3

4

5

6

7
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Freja Tora

medel mycket väldigt mycket

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan
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hobby 
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Tindra Valter

medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov
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rekreation arbete skola förvaringbehov

Sektion i skala 1 : 75

Ett plan 

Nedre plan, skala 1:100 178 m2 

translucent, normalstort, öppet, privat

eget rum

translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

transparant, stort, öppet, gemensamt

transparant, stort, öppet, gemensamt

matrum
transparant, stort, öppet, gemensamt

smavaro, hobby
transparant, stort, öppet, gemensamt

smavaro, rekreation

translucent, stort , öppet, gemensamt

klädvård, förvaring

translucent, normalstort, slutet, privat

badrum

badrum

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

Ett plan med sovloft 

translucent, litet, öppet, privat

loft matrum

transparant, medelstort, öppet, gemensamt transparant, medelstort, öppet, gemensamt

smavaro

translucent, normalstort, gemesamt

förvaring
translucent, litet, slutet, privat

badrum

Joel

Joel och Anna

Anna

Sektion i skala 1 : 50Ett plan med loft, skala 1:100 30 m2

-ungt par utan barn

-Joel arbetar som sjukskötare

-Anna är kontorschef på ett stort företag

-boendet utnyttjas ganska lite

-båda älskar att resa

-boendet ska vara billigt men med effektiva ytor

1. hall

2. badrum

3. klädvård

4. sällskapsrum med sovloft

5. matrum

12

4 5

3
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Freja och Tora, barnen Tindra 14 år, Valter 12 år
-Freja arbetar som dirigent för en stråkorkester och Tora är professionell operasångerska

-både Freja och Tora samt barnen är väldigt dataintersserade och ägnar en hel del tid 

 åt ämnet på fritiden. I övrigt är Frejas och Toras andra stora intresse matlagning, som de

 gärna testar på barnen till deras stora gläde (och sorg) 

-Tindra, som är en ganska typisk fjortis, har ett eget hårdrocksband där hon är trummis

-Valter ägnar fritiden åt att spelar fiol och pingis 

-boendet ska vara ganska stort med fria ytor, minimalistiskt och väldigt enkelt då tiden 

 helst inte ska ägnas åt städning och undanplockandet av kläder

1. hall

2. sällskapsrum

3. matrum

4. mediarum (kan byggas om till slutet rum)

5. rum (med extra tjocka väggar)

6. badrum med bastu

7. badrum

8. derssingroom med klädvård

råvind råvind

15

7

25

68

3 4

5
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Sektion i skala 1 : 75

Ett plan 

Ett plan, skala 1:100  233 m2

translucent, stort, slutet, privat

eget rum
translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum
translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

transparant, stort, öppet, gemensamt

matrum

translucent, stort, öppet, gemensamt

samvaro, hobby

translucent, stort, öppet, gemensamt

smavaro, rekreation
translucent, stort , öppet, gemensamt

klädvård, förvaring
opakt, normalstort, slutet, privat

badrum

translucent, stort, öppet, gemensamt

badrum

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

Ett plan 

Joel

Ett plan, skala 1:100 4

öppet
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betydelse
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hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

råvind

råvind

Mats och Fia, barnen Julia 16 år, Jim 15 år och Jonas 10 år 

2. hall

3. derssingroom med klädvård

4. badrum med bastu

6. rum

5. badrum

7. matrum

8. samvaro

9. samvaro / media

1. entré

10. uteplats

-Mats har eget företag som fastighetsskötare och trädgårdsmästare, Fia har egen secondhandbutik
-Mats är en händig man som kan fixa det mesta. På fritiden fiskar han gärna. Är lite 
gammalmodig i sin smak och inte så vågad som hans fru skulle önska
-Fia älskar stora ljusa ytor och är, trots sin bohema stil, väldigt förtjust i allt som har att göra 
med mode, skönhet och heminredning. Läser franska på distans
-Jonas lirar både fotboll och hockey och vill gärna vara där alla andra i familjen är 
-Julia håller på med friidrott på elitnivå och satsar mycket på skolan
-Jim spelar tennis när han inte går i skolan eller hänger med kompisar

translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

translucent, litet, slutet, privat, opakt

sovrum, rekreation, badrum

1

2 87

9

3

4

6 6

5
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Sektion i skala 1 : 25

-ensamstående utan barn
-arbetar inom film
-arbetet är hans fritidsintresse
-boendet utnyttjas minimalt
-bor mest på hotell
-”ibland vill man bara sitta i  en hydda i skogen...”

Axel

1. soffa / säng / förvaring

2. badrum12



öppet

gemensamtprivat semiprivat

volym

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite

Kalle Johanna

medel mycket väldigt mycket

rörelse horisontellt rörelse vertikaltenplan flerplan

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

öppet

gemensamtprivat semiprivat

volym

volym

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

Kalle och Johanna , barnen  Max 12 år och Tom 6 år
-Kalle arbetar som sanitetstekniker och Johanna som barnskötare

-Kalle gillar att vara aktiv inom föreningslivet och är tränare för max fotbollslag och har 

alltid koll på det senaste inom fotbollsvärlden

-Johanna gillar heminredning och vill gärna ha ordning och reda i hemmet. Önskemål fanns

om att ha separat våning för sovutrymmena och smidig klädvårdsdel

-Tom gillar att pyssla och är gärna där de vuxna är medans Max har behov av egentid och 

har ofta kompisar hemma.

öppet

gemensamtprivat semiprivat

volym

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite

Max Tom

medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

öppet

gemensamtprivat semiprivat

slutet

transparant

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

translusent opakt

aktivitet i hemmet
lite medel mycket väldigt mycket

sömn äta älska hygien tvätt fritid /

hobby 

rekreation arbete skola förvaringbehov

1. hall

2. klädförråd/förråd

3. badrum

4. dressingroom/klädvård

5. matrum

6. sällskapsrum

7. multirum

8. rum

9. bastu

10. balkong

Nedre plan 

Övre plan 

Övre plan Nedre plan, skala 1:100 176 m2 

translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

translucent, normalstort, slutet, privat

eget rum

translucent, stort, slutet, privat

eget rum

transparant, stort, öppet, gemensamt

transparant, stort, öppet, gemensamt

matrum

transparant, stort, öppet, gemensamt

smavaro, hobby

translucent,stort , slutet, gemensamt

klädvård, förvaring samvaro

10

3 8

7 89

8

13 2

5

64

translucent, normalstort, slutet, gemensamt

förvaring

translucent, normalstort, slutet, privat

badrum

translucent, normalstort, slutet,semiprivat

badrum

För att åstadkomma estetiskt tilltalande och underhållsfria 

fasader, har jag valt att använda främst skiffer i olika utföranden. 

Samma material återkommer även på taken. 

För att få bra energieffektivitet och innomhusklimat, är stommen 

i lättbetongblock som i detta exempel är från AEROC. 

Takkonstruktionen är kraftiga limträbalkar dimensionerade för

att åstadkomma fri takhöjd upp till nock.  

fasadskiffer 40 x 25 

vilande på stormkrok

bärläkt 28 x 70 mm

ströläkt 28 x 70

block AEROC Eco Term Plus 375

AEROC lagningsmassa , 2 lager spackel

golvbeläggning

armerad betonggolv 80 mm

tätskikt

200 mm expanderad polystyren

dränerande material

takskiffer 40 x 25

vilande på stormkrok

bärläkt 28 x 70

ströläkt 28 x 70

underlagspapp

17 mm råspont

45 x 45 takläkt , luftspalt

tätskikt

360 x 115  limträbalk (cc 600)

lösull

folie

glespanel 28 x 70 

13 mm gipsskiva 

Teknisk sektion skala 1:20

Tak

Val av konstruktion 

Yttervägg 

Golv , platta på mark



Översiktsplan skala 1:2500
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stenhus byggs
ca 2015

Bostadsområdet
Platsen för projektet  är ett nyplanerat bostadsområde i Surahammar. Det är en liten bruksort med ca 11 000 invånare 2 mil 

norr om Västerås med ett rikt naturliv och goda vägförbindelser till Västerås. Där är markpriserna fördelaktiga för nybyg-

gnation och kommunen angelägen att få ökad inflyttning till orten. 

Området skulle fungera som en samfällighet där marken ägs gemensamt och inga tomter avgränsas för privat ägande. I 

samfällighetsavgiften ingår service som trädgårdsskötsel, snöskottning och viss reparation av fastigheten. Detta för att 

man ska kunna njuta av fördelarna med ett eget hus utan att behöva tänka på det arbete som det oftast innebär.

Liknande projekt med hyresrätter har arbetats fram av Bostadsbolaget i Göteborg som har som första kommunala bostads-

bolag i landet ett generationsöverskridande bostadskoncept som de kallar för Next Step Living.  Där ligger tyngdpunkten 

på gemensamma lokaler med möjlighet till service innehållande ett basutbud på hushållsnära tjänster men som kan 

byggas på  med frivilliga tilläggstjänster.  

Även här har jag undersökt möjligheten att använda mig av en matris där samfälligheten medverkat i att påverka  

förutsättningarna för designarbetet.

En möjlig lösning är ett bostadsområde som har en tydlig struktur utan att ge intrycket av att vara statiskt. Villorna ska 

kunna variera i storlek och ytan kring dessa lika så.    

För att åstadkomma detta har området två tydliga riktningar; entrégatan som leder in till själva området och en huvudgata 

i nordöstlig till sydvästlig riktning (1). Entrén till området förstärks av att man passerar över en vattenspegel och möts av ett 

litet torg (2). Till huvudgatan ansluter små kvarter med 4-5 stenvillor (3) i varierande storlekar där placeringen på den ge-

mensamma tomten har en viss flexibilitet.  På den gemensamma gårdsplanen kan barnen spela landhockey och andra 

spel som kräver hårt underlag, utan att de behöver vistas på gatorna. 

Någon lekpark är inte planerad i området, istället lämnas större skogspartier i väst och sydväst (4) orörda för att, utöver de 

gemensamma grönytorna, erbjuda spännande lekplatser för både kojbygge och kurragömmalekar. För att ge en tydlig 

karaktär till området lämnas även omgärdande skog och naturmark (4). 

  

 

 

rörelse

mjuka ytor hårda ytor vatten

flexibelt statiskt

närmast
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placering framför

byggnaden 
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området 

gatustruktur

naturtomtplantering

öppet gemensamtprivat semiprivatslutet
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1920-50

rörelse

mjuka ytorhårda ytor vatten

flexibelt statiskt

närmast

byggnaden 

placering framför

byggnaden 

runt

området 

gatustruktur

naturtomtplantering

öppet

gemensamtprivat semiprivat

slutet

symbolerna utmarkerade 

i de kolumner där de har 

betydelse

trävillor byggda ca
1980

trävillor byggda ca
1980

tegelvillor byggda ca
1960-70

N

S

1

1

2
4

4

4

4

3



Detaljerad plan skala 1:400

Perspektiv från väst-östlig riktning
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