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SAMMANFATTNING  
Mellan 1965-1975 utfördes i Sverige ett omfattande bostadsprojekt för att bygga 

bort bostadsbristen, det så kallade miljonprogrammet. Det är idag mycket aktuellt 

att höja standarden och skapa ett mer attraktivt boende i dessa områden. 

Evidensbaserad design innebär att utformningen av den byggda miljön baseras på 

forskning och studier. Denna metod används främst inom sjukvården för att 

förbättra kvaliteten på vården och minska kostnader genom att skapa 

hälsofrämjande miljöer. 

Huruvida det är det möjligt att upprusta miljonprogrammets flerbostadshus med 

hjälp av evidensbaserad design har studerats med hjälp av en omfattande 

litteraturstudie och en närmare undersökning av bostadsområdet Husby i 

Stockholm, som fått representera miljonprogrammet som helhet. Vidare har 

arbetets evidensbaserade del begränsats till de sju områdena natur, oljud, färg, 

orientering, säker/trygg miljö, dagsljus och termisk komfort som bedömts ha en god 

chans att vara applicerbara på bostäder. För att få en övergripande helhetsbild av de 

olika områdena valdes rubrikerna; forskning och studier, lagar och förordningar, 

byggnadsteknisk synpunkt och Husby för närmare fördjupning. Analyserna har sedan 

visat att de sju områdena i varierande grad kan vara tillämpbara på 

miljonprogrammet. Därav har slutsatsen dragits att det finns grund för att använda 

en evidensbaserad metod vid upprustningen av miljonprogrammet. En del av de sju 

områden som undersökts i arbetet kan dock behövas utvecklas ytterligare, detta 

gäller främst naturens-, färgers- och orienteringens inverkan på människor. Nyttan 

med metoden kan vara att ge arkitekter ett verktyg för att rättfärdiga de designval 

som tidigare baserats på erfarenhet och intuition. 

 

Nyckelord: Evidensbaserad, bevisbaserad, design, miljonprogrammet, hälsa, byggda 

miljön, välbefinnande, upprustning  
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ABSTRACT 
Between 1965 and 1975 a major housing project was carried out in Sweden to 

resolve a major housing crisis, the so-called one million housing program (Swedish: 

miljonprogrammet). To raise the standards and create a more attractive housing in 

these areas is currently a very relevant topic in Sweden. 

Evidence-based design is the process of basing decisions of the built environment on 

credible research and studies to achieve the best possible outcome. This method is 

primarily used in the healthcare sector to improve quality of care and reduce costs 

by creating healthy environments. 

The possibility of refurbish apartment buildings from miljonprogrammet using 

evidence-based design has been studied by means of an extensive literature review 

and a closer examination of the residential area, Husby in Stockholm, which has 

been chosen to represent the miljonprogrammet in its entirety. Furthermore, the 

evidence-based research has been limited to seven fields; nature, noise, color, 

wayfinding, safe environment, daylight and thermal comfort which has been 

assessed to be applicable on housing. In order to obtain a comprehensive overview 

of the different fields, four different subjects were chosen to investigate further 

within each field; research and studies, laws and regulations, constructional aspect 

and Husby. The analysis has shown that the seven fields to varying degrees can be 

applicable to miljonprogrammet. The thesis concludes that an evidence-based 

method can be used for refurbishment of miljonprogrammet. Some of the fields 

investigated in the thesis may need further development, in particular; nature, color 

and wayfinding. Some of the benefits of the evidence-based design process may be 

to give architects an instrument to justify their design decisions which were earlier 

based on experience and intuition rather than credible research.  

 

Keywords: Evidence-based, design, miljonprogrammet, health, the built 

environment, wellbeing, refurbishment 
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1.INLEDNING  

1.1 BAKGRUND  
På 1960-talet flyttade allt fler svenskar in till städerna vilket ledde till en stor brist på 

bostäder, dessutom höll befintliga bostäder en låg standard. Riksdagen beslutade 

därför att under en tioårsperiod bygga bort bostadsbristen. Vilket resulterade i att 

det mellan åren 1965-1975 byggdes en miljon nya bostäder i Sverige. För att göra 

detta möjligt uppmuntrades storskalighet och överallt i landet växte mer eller 

mindre identiska bostadsområden fram i ett högt tempo.  

När de första husen introducerades uppfattades de som mycket moderna med ljusa 

och öppna planlösningar. Områden som Tensta fick kritik för att bara vara riktat till 

höginkomsttagare men idag är bilden en annan och miljonprogrammet har fått en 

negativ klang. Kritiker har använt ord som segregation, visuell monotoni och 

storskalighet för att beskriva områdena. En del av dessa präglas dessutom av 

arbetslöshet och tendens mot brottslighet. Enligt Per-Åke Eriksson, VD för 

Fastighetsägarna Sverige, beror mycket av nedgången på undermålig förvaltning av 

kommunerna. De kommunala bostadsbolagens intresse för hyreshöjningar har stått 

emot hyresgästföreningens bekymmer för de boendes ekonomi och lett till att 

underhållsinsatser skjutits på framtiden. Detta har i förlängningen lett till att de 

flesta av dessa bostadsområden nu är i stort behov av upprustning.  

Evidensbaserad design är ett relativt nytt forskningsområde som betonar vikten av 

att använda tillförlitlig data till grund för designprocessen. Inom vårdsektorn är det 

vanligt förekommande att använda sig av denna metod vid utformningen av sjukhus. 

Roger Ulrich, professor vid Texas A&M University, har genom forskning som baserats 

på 1200 vetenskapliga studier kunnat visa hur vårddesign kan förkorta 

behandlingstiderna, förbättra patientsäkerheten, minska smittspridning och öka 

välbefinnande hos patienter, anhöriga och personal. Genom att använda sig av olika 

typer av designlösningar har även Professor Alan Dilani, grundare och 

generaldirektör för den Internationella Akademin för design och hälsa (IADH), 

kunnat påvisa att evidensbaserad design resulterat i att patienter tillfrisknat fortare 

än i andra fall. Forskningen berör en helhets bild som omfattar allt från färgval och 

planlösningar till dagsljusinsläpp och ljudnivåer.  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Miljonprogrammets flerbostadshus håller idag en låg standard vilket har en negativ 

effekt på de människor som bor och vistas i dess miljöer. Genom att skapa en 

attraktiv och positiv omgivning kan de boendes levnadsstandard och välbefinnande 

höjas. Vilket i sin tur kan leda till att människor mår bättre och kan bidra till 

samhället med större livsglädje.  

Är det möjligt att upprusta miljonprogrammets flerbostadshus med hjälp av 

evidensbaserad design? 
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1.3 SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna att använda forskning och 

metoder som utarbetats inom sjukhusdesign på upprustningen av 

miljonprogrammet och på så sätt skapa en bättre boendemiljö. Genom att titta 

närmare på vad som får människor att må bra och trivas i sin miljö förväntas ord som 

visuell monotoni kunna raderas ur miljonprogrammets synonymordlista. Att sjukhus 

ska vara platser som främjar hälsan är självklart, syftet med arbetet är att undersöka 

möjligheterna att omvandla miljonprogrammets flerbostadshus till liknande helande 

platser. 

Delmål med arbetet är att identifiera miljonprogrammets brister och problem och 

hur dessa kan åtgärdas. Vidare ska lämplig forskning som anses applicerbar på 

bostäder identifieras med utgångspunkt i miljonprogrammets brister och problem. 

Detta för att ta reda på om upprustningen av miljonprogramsområdena kan utföras 

utifrån en vetenskaplig grund och på så sätt skapa en bättre miljö för människorna 

som bor där. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Inledningsvis har en avgränsning gjorts i arbetet genom utgångspunkten i 

människors välbefinnande i den byggda miljön. Arbetet omfattar därför inte 

miljonprogrammets många andra aspekter såsom energiproblem med flera.  

Vidare har studien efter diskussion med företagskontakterna Per Wångstedt och 

Anna Månsson på ÅWL Arkitekter begränsats till miljonprogramsområdet i Husby på 

Järvafältet strax utanför Stockholm. Miljonprogrammet kommer alltså i detta arbete, 

där det är möjligt, representeras av Husby. 

Arbetet kommer att ta upp metoder och tillvägagångssätt som är allmänna för den 

evidensbaserade designprocessen. Vidare har arbete avgränsats till sju områden, 

valda utifrån inhämtad kunskap om evidensbaserad design och om 

miljonprogrammet, som ansetts applicerbara på bostäder, vilka är: 

 natur  

 oljud  

 färg  

 orientering 

 säker/trygg miljö 

 dagsljus  

 termisk komfort 

Inom dessa områden tas forskning och studier fram, vilket är första steget i en 

evidensbaserad process. För varje område behandlas förutom en nutidsbild av 

forskning, gällande lagar och förordningar främst i form av BBR, byggnadsteknisk 

synpunkt samt en bild av hur Husby (eller om det inte är tillämpbart, mer allmänt 

tillstånd för miljonprogrammet) ser ut. Nedan följer en utförligare avgränsning av 

varje område: 

Forskning och studier 

Eftersom evidensbaserad design bygger på forskning ges här en nutidsbild av 

forskning, undersökningar och studier inom det specifika området. Detta är därmed 

en allmän sammanfattning av forskning och studier som har återfunnits på området. 

Detta har avgränsats till en beskrivning av de delar som ansetts vara viktiga för just 

bostäder. 

Lagar och förordningar 

Under denna rubrik citeras och beskrivs de lagar och förordningar som gäller i 

Sverige idag. Dessa jämförs med de vetenskapliga studier som gjorts och med hur 

det ser ut i Husby. 

Husby 

Här beskrivs nuläget i Husby och även vid behov andra delar av miljonprogrammet. 

Detta jämförs om möjligt med forskning och studier på området. 

Byggnadsteknisk synpunkt 

Under rubriken föreslås lösningar på problemen och i den utsträckning det går i 

enlighet med lösningar som föreslås utifrån Sveriges lagar och förordningar. 
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I en vanlig evidensbaserad process skulle nästa steg vara att ta fram designlösningar 

utifrån den forskning och de mål som tidigare tagits fram. Detta arbete är avgränsat 

så tillvida att det inte tar upp konkreta designlösningar. Däremot presenteras 

metoder som kan användas för att undersöka och verifiera resultatet av sådana 

designlösningar. Detta är en viktig del av den evidensbaserade processen och i 

arbetet tas det upp metoder och resonemang som kan användas för att mäta 

resultatet. Vidare kommer en enkät att utformas utifrån de sju områden som tas upp 

i arbetet. Enkäten bör ses som ett förslag på en metod som kan användas som en del 

i ledet för att verifiera resultatet. Dock kommer enkäten inte att omsättas i 

praktiken. 
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1.5 LÖSNINGSMETODER  
Första steget och förutsättningen till att kunna utföra detta examensarbete var att 

genomföra en studie av lämplig litteratur och forskning på området. Detta för att få 

en större förståelse och samla kunskap om de båda nyckelområdena i rapporten, 

nämligen miljonprogrammet och evidensbaserad design. Utgångspunkten för detta 

var i nedanstående litteratur: 

Arnstberg, Karl-Olov. Miljonprogrammet. Stockholm: Carlsson, 2000. 

Dilani, Alan. Design och omsorg i sjukhusplaneringen. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan, 1998. 

Dilani, Alan. Design & health: the therapeutic benefits of design. Stockholm: Svensk 

byggtjänst, 2001. 

Malone, Eileen m.fl. Evidence-Based Design: Application in the MHS. USA: Noblis, 

2007. 

The Center for Health Design. An Introduction to Evidence-Based Design, exploring 

healthcare and design. Concord, Kalifornien: The Center for Health Design, 2008. 

Theselius, Mats. Miljonprogrammet. Stockholm: Mama (Magasin för Modern 

Arkitektur), 1993. 

Rörby, Martin. En miljon bostäder. Stockholm: Ljunglöfs Offset AB, 1996.  

Genom litteraturstudien anskaffades kunskap som var nödvändig för att starta 

arbetet och ge en bättre förståelse och överblick av nyckelområdena. Den 

möjliggjorde även en dialog med företagskontakterna Per Wångstedt och Anna 

Månsson som författarna träffade vid tre tillfällen. Wångstedt och Månsson har 

under flera år arbetat med ÅWL:s projekt med miljonprogrammets flerbostadshus 

på Järvafältet utanför Stockholm där 25 000 av de en miljon bostäderna som 

byggdes under miljonprogrammet placerades. Genom platsbesök i Husby har 

ytterligare information och kunskap om miljonprogrammet samlats in. Totalt 

genomfördes tre platsbesök varav ett tillsammans med företagskontakterna Per 

Wångstedt och Anna Månsson. Slutligen studerades även Sveriges lagar, regler och 

förordningar, nuläget i Husby och byggnadstekniska synpunkter. 

Detta ska genomföras genom att använda evidensbaserad sjukhusdesign som en bas 

för de fortsatta studierna på området eftersom denna är inriktad på människors 

välbefinnande.  
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2. NULÄGESBESKRIVNING  

2.1 MILJONPROGRAMMET  
Det finns många delade meningar om miljonprogrammet. En del föreslår rivning, 

andra att det ska renoveras totalt och ges ett helt nytt utseende med nya 

planlösningar och några vill bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga 

arkitekturen eftersom den är unik för just miljonprogrammet. (Rörby, 1996) 

2.1.1  VAD ÄR MI LJONPROGRAMME T 

Mellan 1965-1975 producerades i Sverige en miljon nya bostäder (Rörby, 1996), de 

två stora samhällsplågorna som manade fram miljonprogrammet var bostadsbristen 

och trångboddheten. Sverige ansågs i början av 30-talet ha sämre bostäder än andra 

europeiska länder. 1945 uppgavs en halv miljon hushåll vara trångbodda, dvs. att det 

bodde två personer eller fler i varje boningsrum. Av bostadsbristen var det 

ungdomar som ansågs värst drabbade. 1960 stod 10 000 ungdomar i åldern 18-25 år 

i bostadskö i Stockholm och av dem var det bara 16 stycken som fick bostad genom 

bostadsförmedlingen. (Arnstberg, 2000) Det skulle byggas snabbt och billigt vilket 

åstadkoms genom ett industriellt byggande eftersom metoden innebar 

massproducering, krävde färre arbetare och pressade byggpriserna.  Utan att 

ifrågasättas togs nya material, byggkomponenter och produktionsmetoder i bruk. 

Karaktärsmässigt, kvalitetsmässigt och arkitektoniskt är det som byggdes skiftande. 

Det finns allt ifrån storskaligt till småskaligt, starkt uttrycksfull arkitektur till likgiltig 

produktionsstyrd utformning, tekniska lösningar och material med god liksom dålig 

kvalitet. (Rörby, 1996) 

Arkitekturen betingades av behov och funktion. Den tidiga funktionalismens idéer 

togs i bruk och det söktes metoder för att förenkla planering och produktion. Tanken 

var att ge alla människor oavsett social ställning och ekonomiska resurser chansen 

till en god bostad. Det var den nya jämlika och klasslösa människan som skulle bo i 

de nya bostäderna och bostaden skulle kopplas till behoven inte till inkomsten. 

(Arnstberg, 2000) Standarder och normer togs fram för hur dessa bostadshus och 

lägenheter skulle fungera och ofta kom arkitekturen i kläm. Ingen tänkte på de 

boendes välbefinnande och trivsel under planeringen av dessa massproducerade 

bostäder. (Rörby, 1996) Allting var noga uträknat. Bo Andersson och Anders 

Björnsson skrev med referens till Hallonbergen norr om Stockholm: ”Denna 

exakthet, denna besiffring av allt. Som om data ägde beviskraft. Som om det var 

tryggare att ha tillgång till en massa matematiska enskildheter som kunde få skulden 

om något skulle gå på tok”. (Arnstberg, 2000) För att styra det standardiserade 

bygget tog Bostadsstyrelsen fram God Bostad 1964, som behandlade bostäderna och 

deras utrustning, Stadsbyggnadskontoret utvecklade Planstandard 65, vilken 

hanterade bostadskomplement så som parkeringar, gångvägar, lekplatser, lekparker, 

skolor och butiker och det tredje bidraget till planarbetet blev 

trafikplaneringssystemet SCAFT. Trafikplaneringen innebar att cykel- och gångtrafik 

gavs egna vägar åtskilda från biltrafiken för att göra trafiken säkrare men bidrog 

också till att områdena blev svårorienterade. (Rörby, 1996) 

Till grund för arbetet låg även föreställningen att en bra lösning tålde att upprepas. 

Stordriften slog an och planering och produktion förenklades ytterligare. Flera av de 

principer som fanns i God Bostad 1964 och Planstandard 65 kom att användas som 



8 
 

maximum istället för minimum. Forskning bedrevs men främst om 

tvättstugeinredningar, köksinredningar, ventilationssystem, trapphusbelysning etc. 

för att bygga det perfekta bostadsområdet. (Rörby, 1996) Dock försummades viktiga 

nyckelord så som personlighet, trygghet och natur. Sådant som inte kan mätas med 

specifika mått. Människans emotionella upplevelse förringades när de en miljon 

bostäderna byggdes, till exempel övertänktes inte det faktum att människor vill bo 

på en plats de kan identifiera sig med (Arnstberg, 2000).  

Ingen ställde någonsin frågan till folket vad för slags bostäder dem ville ha. En 

övervägande majoritet ville givetvis bo i ett eget hus men detta ansågs orealistiskt. 

Istället byggdes flerbostadshus vilket ansågs vara det billigaste sättet att bygga 

bostäder på. Om det istället lagts tid och pengar på utvecklandet av småhus är det 

möjligt att en lika effektiv byggnadsmetod för den sortens byggande varit ett fullgott 

alternativ. I Danmark prioriterades till exempel vid samma tid småhusen som 

svarade för mellan femtio och sextio procent av byggnationen medan den i Sverige 

låg kring trettio procent. Men det fanns många intressenter av storskaligheten. För 

politikerna handlade det om att bygga bort bostadsbristen så snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt och för arkitekterna förde storskaligheten med sig 

många lönsamma uppdrag. Husen tycks inte vara byggda för att alls upplevas från 

utsidan. Det finns ingen anledning att känna sig inbjuden och så är heller inte fallet. 

Arkitekturforskaren Finn Werne konstaterade i ”Arkitekturens ismer” att: ”PÅ 1970-

TALET FÖREFÖLL DET HELT KLART ATT ARKITEKTERNA SOM YRKESKÅR MISSLYCKATS TOTALT MED SINA 

UPPGIFTER SOM EXPERTER PÅ DEN ESTETISKA UTFORMNINGEN AV MILJÖN I SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE 

SYFTE”. (Arnstberg, 2000) I planeringsstadiet fanns det inte någon utvecklad kritisk 

granskning utav boendemiljön. Däremot fanns det krav på ett högt markutnyttjande. 

Regionplanekontoret planerade för 0,5 invånare per rumsenhet och detta 

åstadkomms lättast och billigast genom att bygga stort och högt. Men stora hus och 

områden innebär också en stor koncentration människor. Med detta ökar även 

slitaget på både husen och gårdarna som är i behov av tillsyn, skötsel och 

kontinuerligt underhåll. Alla byggnader måste underhållas för att behålla sina 

kvaliteter och redan på 1990-talet var miljonprogrammets hus slitna och nergångna 

på grund av dåligt underhåll. (Rörby, 1996) 

2.1.2  M I LJONPROGRAMME TS RYK TE  

Med åren har delar av miljonprogrammets rykte blivit skamfilat. Dessa 

bostadsområden med dåligt rykte kallas storskaliga, monotona, trista, hårt 

segregerade och torftiga (Rörby, 1996). En stor del av dessa områdens rykten har 

skapats av den offentliga debattens debattörer (Arnstberg, 2000). Lars-Olof Franzén 

skrev i Dagens Nyheter 1968 ”DET ENDA MAN KAN ANVÄNDA SKÄRHOLMENS CENTER TILL ÄR 

ATT RULLA ENGÅNGSGLAS SÅ DET LÅTER RIKTIGT JÄVLIGT MELLAN VÄGGARNA . RIV DET.” och i 

Expressen den 22 mars 1966 kunde rubriken ”NYBYGGD SLUM” läsas. (Rörby, 1996) Det 

som kritiserades hårdast var skalan, monotonin, de estetiska värdena och läget. Det 

var alltså inte en bra ide att bygga stora, fula, monotona hus långt ifrån Sveriges 

stadskärnor. Rymliga och välplanerade familjebostäder behövdes, men var de var 

placerade spelade mindre roll. Tidens journalistiska samhällkritiska diskussion gav en 

mycket negativ bild av miljonprogrammets bostadsmiljöer och försämrade 

invånarnas boendesituation. Ulf Hård af Segerstad kallade de storskaliga områdena 

för ”VÅRA BARNBARNS SLUM” i Svenska dagbladet 1968 och i Aftonbladet samma år 
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skrev Barbro Backberger om ”VÄLFÄRDENS KONCENTRATIONSLÄGER”. (Arnstberg, 2000) 

Medias kritik slog oavsiktligt hårdare mot invånarna än mot de ansvariga och 

effekten blev att miljonprogramsborna blev stämplade som andra klassens 

medborgare. (Rörby, 1996) 

2.1.3  BAKGRUND TI LL BYGGAND E T 

1964 byggdes 90 000 bostäder, problemet var alltså inte att det inte byggdes 

tillräckligt utan att ligga kvar på den höga nivån under 10 år. Det var därför en 

nödvändighet att driva upp tempot. (Rörby, 1996) 

Under decennierna efter andra världskriget ökade bostadsbyggandet stadigt i 

Sverige (Arnstberg, 2000). Standardisering var sedan länge ett etablerat faktum och 

industrialiserat byggande hade lanserats redan på 1930-talet. På 50-talet hade 

byggkranen sitt genombrott och antalet tornkranar i Sverige ökade från något tiotal 

till omkring 700 vilket möjliggjorde ett effektivt och snabbt byggande. (Rörby, 1996) 

Nya byggmaterial såsom skivelement i armerad betong och gipsmaterial som kunde 

prefabriceras i stor skala revolutionerade byggandet (Forsman, 1993). 

Det är dock viktigt att veta att fyra olika faktorer i Sveriges historia har lett fram till 

miljonprogrammet: 

 Effekten av stadigt stigande reala inkomster under 60-talets första halva 

blev att efterfrågan på bostäder steg kraftigt i Sverige. Bara ett par procents 

ökning av efterfrågan på bostäder ledde alltså till att behovet av 

nyproduktion ökade dramatiskt och bostadsbristen blev en het politisk 

fråga. (Rörby, 1996) 

 40-talets babyboom blev vuxna på 60-talet och detta ledde till en explosion 

av efterfrågan på bostäder. Trycket från växande bostadsköer blev allt 

hårdare. (Rörby, 1996) 

 Inflyttningen från landsbygden till städerna fortsatte i snabb takt. 

(Arnstberg, 2000) 

 Även invandringen fick större omfattning, nettoinvandringen ökade från 

drygt 10 000 till 50 000 personer per år. En stor del av denna invandring 

organiserades av arbetsgivare eftersom Sverige hade brist på arbetskraft. 

(Rörby, 1996) 

På grund av dessa fyra faktorer steg antalet individer som debuterade på den 

svenska bostadsmarknaden från 100 000 till 170 000 personer. Byggsektorn sattes 

verkligen på prov.  Sverige hade ett byggbehov på långt över 100 000 bostäder per år 

och det behövde byggas under lång tid. (Rörby, 1996) 

Bostadsforskningen stod för kunskapen om de boendes behov men frågor om 

sambanden mellan människans upplevelser och helhetens gestaltning besvarade 

den inte. Att det var för levande människor och alla deras tycken och särdrag det 

planerades och byggdes för lyckades den inte förmedla och de ansvariga ansåg inte 

heller att den saknades. Den yttre gestaltningen och detaljutformningen 

försummades ofta för att ge plats för ensidigt funktionsbyggande. Både byggherrar 

och projektörer tycktes omedvetna om att även skönhet fyller en funktion och i 

längden kanske den är bland de allra viktigaste. De påfrestningar som omflyttning 

från landsbygd eller andra länder måste ha inneburit torde sannerligen ha förvärrats 
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i denna monotona och ogästvänliga omgivning. Många sökte sig så snart de kunde 

till andra boplatser och kvar lämnades de som hade det sämst ställt och som inte 

hade något val. Från 1970 ökade antalet outhyrda lägenheter i 

miljonprogramsområdena för varje år. (Rörby, 1996) 

Många av miljonprogrammets bostäder än nu så pass gamla att vissa system måste 

bytas ut för att inte utgöra en fara eller en standardsänkning för de boende. Det kan 

röra sig om t.ex. el, ventilation, fönster, balkong och fasadrenoveringar. (Veritas AB, 

2009) I dessa bostadsområden bor det många människor och många av dem har bott 

där väldigt länge. Det är deras miljö och vad de tycker är väldigt viktigt därför ska de 

också involveras i renoveringen. (Rörby, 1996) 

2.1.4  M I LJONPROGRAMME TS DE S I GNMÄSSI GA BRI STE R OCH 

PROBLE M  

Miljonprogrammet har gett oss en del bra medelstora och små bostadshus. Men det 

har även gett oss de så kallade miljonprogramsområdena som är storskaliga, 

monotona, torftiga och tyngda av problem (Rörby, 1996). Dessa ytterstadsområden 

innehar idag problem som segregation, eftersatt underhåll, trångboddhet och även 

stora problem ur energisynpunkt (Veritas AB, 2009). Vidare användes även oprövade 

byggmaterial och byggmetoder under denna period då ledorden var att bygga 

snabbt och billigt. En del av dessa material har till och med visat sig vara skadliga för 

människan. (Rörby, 1996)  

Storskaligheten går inte att komma ifrån men med hjälp av ombyggnad, variation 

och omvårdnad kan denna miljö utvecklas från det anonyma och monotona till en 

mer trivsam och omväxlande miljö. Stora delar av miljonprogramsområdena har 

även ocentrala lägen.  Detta går inte heller att ändra på men goda kommunikationer 

kan ge en mer positiv syn på problemet. (Rörby, 1996)  

Dessutom visar demografiska undersökningar att det kommer att behövas ett nytt 

projekt, liknande miljonprogrammet för att bygga bort den kommande 

bostadsbristen när ungdomarna födda mellan 1988-1994 kommer ut på 

bostadsmarknaden. Om detta utförs kan stor lärdom tas av miljonprogrammets 

brister och utifrån den kunskapen på ett bra sätt bemästra och utveckla stora 

bostadsprojekt. (Veritas AB, 2009)  

1974 fastslogs den rådande definitionen av trångboddhet. Ett hushåll är trångbott 

om det bor mer än en person per rum, bortsett från kök och vardagsrum. Enligt 

Boverkets bostadsmarknadsenkät rådde det år 2006 bostadsbrist i drygt 100 av 

landets 290 kommuner. Trots att statistiken på detta område är något bristfällig 

räknade Boverket (2006) med att 700 000 hushåll var trångbodda och denna siffra 

har sannolikt ökat i takt med att befolkningen ökat. Trångboddheten är störst i 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och är överrepresenterad inom 

hyresrätter som boendeform vilket Figur 1. Trångbodda hushåll i Sverige efter 

upplåtelseform visar. Barnfamiljer, ensamstående föräldrar och personer med 

utländsk bakgrund bor i större utsträckning trångt. Personer med utländsk bakgrund 

är överrepresenterade när det kommer till trångboddhet och nästan 1/3 av alla 

personer med utländskt bakgrund är trångbodda. (Boverket, 2006) Trångboddhet 

innebär bland annat en ökad förslitning på lägenheterna och fastigheterna men det 
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medför också sociala problem och en lägre levnadsstandard som befäster 

segregationen (Veritas AB, 2009).  

 

F IGUR 1. TRÅNGBODDA HUSHÅLL I SVERIGE EFTER UPPLÅTELSEFORM (BOVERKET,  2006) 

Som beskrivs i kapitel 2.2.1 har miljön en stor inverkan på människors välbefinnande 

och den kan, om den utformas på ett dåligt sätt, framkalla miljöbetingade 

besvärsreaktioner. Det är mot bakgrund av detta därför en mycket viktig aspekt att 

beakta under planeringen av både upprustning och nybyggnation av bostäder. 

Miljöbetingade besvärsreaktioner kan enligt Socialstyrelsen (2001) yttra sig på flera 

sätt. Dels som en känslomässig reaktion så som ilska och irritation. Eller genom en 

upplevelse av att en aktivitet försvåras, t.ex. genom att fönstren inte kan vara öppna 

på grund av oljud eller luftföroreningar eller att barn inte kan släppas ut för att leka 

på grund av att det går en stor väg utanför eller att väggarna är så ”tunna” att ljud 

från grannar hörs igenom. Slutligen kan det också frambringa fysiska reaktioner så 

som huvudvärk och illamående. I dessa undersökningar har Socialstyrelsen (2001) 

frågat efter individens egen uppfattning om sina besvär och symptom och i de flesta 

fall är det följaktligen inte fråga om medicinskt kliniska definitioner på sjukdom. Men 

dessa besvär bör dock inte marginaliseras eftersom människors subjektiva 

upplevelse kan vara minst lika viktig som en faktisk medicinsk utvärdering. 

(Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin, Miljömedicinska enheten, 2001) 

2.1.5  HUSBY  

I nordvästra Stockholm, mellan Kista och Akalla, ligger Husby. I området bodde det 

enligt Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor (2010) 11 500 personer år 

2010, varav 84 % av dem hade utländsk bakgrund och i Stockholms innerstad var 

motsvarande siffra då 18 % (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, 

2010). Av Husbys invånare var 7,6 % arbetslösa vilket kan jämföras med innerstaden 

som hade en arbetslöshet på 2,3 % (Stockholms Stads Utrednings- och 

Statistikkontor AB, 2010). Husbys bostäder består till största delen av flerbostadshus 

byggda i mitten på 70-talet. Detta miljonprogramsområde består till stor del av 

femvåningshus med loftgång, vilket kan ses i Figur 2. Typisk gård i Husby, och ett 

antal höghus i centrum. (Svenska bostäder, 2010) Ungefär 61 % av bostäderna är 

73%

16%

8%
3%

Trångbodda hushåll i Sverige efter upplåtelseform

Hyresrätt

Bostadsrätt

Ägt småhus

Inneboende
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hyresrätter mot ca 36 % hyresrätter i innerstaden (Stockholms Stads Utrednings- och 

Statistikkontor AB, 2010). I centrum finns det livsmedelsaffärer, vårdcentral, post 

och apotek. Det finns även goda kommunikationer i form av tunnelbana, bussar och 

E4:an. Det erbjuds många parkeringsmöjligheter, bland annat två P-däck i anslutning 

till centrum samt flera parkeringsgarage för hyresgästerna i området. I närheten av 

bostadshusen finns både stora och små naturområden med cykel- och 

promenadvägar. (Svenska bostäder, 2010) 

 

 

F IGUR 2. TYPISK GÅRD I HUSBY 
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2.2 EVIDENSBASERAD DESIGN  

2.2.1  VAD ÄR EVIDE NSBASERAD  DESI GN  

Det engelska ordet evidens som betyder vetenskapliga bevis eller belägg har gett 

namn åt inriktningen evidensbaserad design (Nordstedts). Det innebär att designval 

angående den byggda miljön baseras på en vetenskaplig grund som bygger på 

forskningsrapporter och utvärderingar av tidigare projekt, detta görs för att nå bästa 

möjliga slutresultat (The Center for Health Design, 2008). Utifrån dessa rapporter 

och utvärderingar har riktlinjer, främst inom sjukvården, utformats för att gynna 

patienter, läkare, sjukvårdare och övrig personal genom en bättre fysisk miljö (Lim, 

et al., 2008). Arbetsgången i evidensbaserad design är att använda vetenskapliga 

metoder för att finna bevis, presentera en hypotes, testa den på olika sätt och 

rapportera slutresultaten i form av riktlinjer och rekommendationer, för att noggrant 

studera hur enskilda delar av den byggda miljön påverkar, patienter, deras familjer, 

anställda och resursutnyttjandet i sjukvården. (Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 

2007) 

Den evidensbaserade rörelsen började på 1970-talet i Nordamerika. Men bevisen i 

evidensbaserad design har byggts upp under de senaste 50 åren utav forskare inom 

området miljöpsykologi och tvärvetenskapliga team inom miljö, omgivning och 

beteendevetenskap, bestående av bland annat arkitekter, inredningsarkitekter, 

sociologer och antropologer (The Center for Health Design, 2008). Metoden som 

används i den evidensbaserade processen börjar oftast med att objektiva frågor 

definieras. En systematisk litteraturstudie genomförs sedan för att granska och väga 

samman tillgängliga forskningsresultat för att besvara tidigare definierade frågor 

som rör det specifika projektet och ta fram bevis för det. Bevisen ska sedan 

sammanfattas, rangordnas och presenteras vilket ger användare av riktlinjerna en 

mer enhetlig tolkning av de slutgiltiga rekommendationerna. Det blir då tydligt när 

rekommendationerna är positiva eller negativa eller om fördelarna och riskerna är 

osäkra. Graderingssystemet visar också tydligt nivån på bevisen som stöttar 

rekommendationerna. Genom att ta stöd av åtgärder med bevisade effekter kan 

evidensbaserade riktlinjer förbättra kvaliteten på vården samtidigt som det kan 

motarbeta det som är ineffektivt eller potentiellt skadligt. Riktlinjerna bör vara 

mycket noggrant och väl utformade för att inte vilseleda eller orsaka skada, dem får 

inte heller vara partiska. För att utveckla systemet är även systematiska 

uppföljningar av slutresultatet viktiga för att identifiera och fastställa ytterligare 

bevis. Staten, kommunerna och olika bostadsföretag och organisationer kan sedan 

använda sig utav dessa bevis i sina beslutstaganden. Projekt som besitter sådana 

bevis och rekommendationer om utformning kan sannolikt utan större svårigheter få 

igenom innovativa designlösningar (Lim, et al., 2008). 

2.2.2  HUR TI LLÄMPAS EVIDENSBAS ERAD DESI GN IDAG 

Under de senaste 10 åren har intresset för rekommendationer om utformning och 

design i form av praktiska riktlinjer inom sjukhusmiljön ökat. Evidensbaserad design 

har framträtt som ett vetenskapligt svar på frågorna om hur den byggda miljön 

påverkar sjukhusets patienter, deras familj och personal. Målet är att skapa en 

helande miljö, som är säker, bekväm och som stöttar patienten, patientens familj 

och sjukhusets personal. Detta sätt att skapa nya möjligheter att integrera forskning 

i arkitekturpraktiken används framförallt i USA och det finns starka och växande 
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bevis för att evidensbaserad design i form av väl utformade fysiska miljöer har en 

positiv inverkan på människorna som vistas där (Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 

2007). Evidensbaserad design för sjukhus använder ett antal design principer som 

har blivit vetenskapligt utvärderade och påvisats göra en positiv skillnad för 

patienter och personal. Evidensbaserad design används bland annat för att; 

 Påskynda patienters tillfrisknande 

 Minska patienters medicinering 

 Skapa en mer positiv upplevelse för patienter och familj under deras 

sjukhusvistelse 

 Minska patienters stress 

 Skapa en bättre sjukhusmiljö 

 Förbättra personalens arbetsförhållanden genom minskad stress och ökad 

effektivitet 

 Hjälpa sjukhusstyrelsen att rättfärdiga kostsamma beslut 

 Förbättra resursutnyttjandet 

Alla dessa faktorer hänger ihop på så sätt att en bättre sjukhusmiljö leder till att 

patienter mår bättre och tillfrisknar fortare samtidigt som de behöver mindre 

medicinering. Detta gör i sin tur att kostnaderna för varje patient sjunker.  

(The Center for Health Design, 2008) (Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 2007) 

2.2.3  EVIDE NSBASERADE PRINCI PER  

De evidensbaserade riktlinjerna utvecklas av professionella organisationer samt 

statliga och kooperativa expertgrupper där den amerikanska organisationen The 

Center for Health Design och stockholmsbaserade Design and Health är de största 

aktörerna. Men allt fler grupper bildas för att studera evidensbaserad design och ett 

större antal bevis samlas in varje år (Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 2007). En 

grundläggande princip i evidensbaserad design är dock att varje projekt måste 

anpassas individuellt utefter dess specifika egenskaper och omsändigheter (Lim, et 

al., 2008). Här nedan följer ett antal evidensbaserade områden: 

Akustik 

Arbetsmiljö 

Arbetsskador 

Bostadsliknande karaktär 

Byggnadens flexibilitet/anpassningsbarhet 

Dagsljus 

Effektivitet 

Familjaritet 

Färgsättning 

Infektioner inom sjukhuset 

Konst 
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Medicineringsfel 

Musik 

Natur 

Oljud 

Orientering 

Patientavskildhet 

Patientförflyttning 

Patienters sömn/vila 

Patientskador/olyckor 

Personliga utrymmen 

Planlösningar/arbetsstationer 

Renlighet 

Skadliga kemikalier 

Socialt stöd 

Sociala utrymmen 

Säker/trygg miljö  

Termisk komfort 

Tillgänglighet 

Ventilation 

Överansträngning/utarbetning 

(Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 2007) (Ulrich, o.a., 2008) 

Utifrån ovanstående lista har sju områden (fet stil) valts ut eftersom de ansetts 

kunna användas på bostäder.  

2.2.4  ATT APPLICERA EVIDE NS BASERAD DE SIGN PÅ 

MI LJONPROGRAMME T  

I Sverige tillämpas idag en hel del forskning på sjukvårdsmiljöer. Men en del åtgärder 

tillämpas utan att ha prövats tidigare och andra åtgärder är föråldrade men används 

ändå för att det blivit rutin utan att varken nyttan, riskerna eller kostnaderna har 

granskats kritiskt. Av den anledningen behövs ett system som ständigt omprövar och 

utvärderar den byggda miljön för att ta reda på om åtgärderna verkligen gör någon 

nytta eller om de till och med är skadliga. (SBU, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering). Att stora delar av miljonprogrammet byggdes med blåbetong är ett 

typiskt exempel på detta sätt att bygga först och tänka sedan (Rörby, 1996). 

Materialet uppfyllde flera förbättringar så som lättare stommar och bättre 

isoleringsvärde än tidigare material men förbjöds 1975 då det upptäcktes att det 
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ständigt avger radioaktiv radongas vilket kan orsaka lungcancer 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011). Stordriften var påtaglig, det skulle byggas snabbt 

och billigt och de principer som hade tagits fram kom att användas som maximum 

istället för minimum (Rörby, 1996). Syftet med evidensbaserad design är just att 

miljön ska ha blivit vetenskapligt utvärderad och visat positiva resultat innan 

byggnationen (Malone, R. Mann-Dooks, & Strauss, 2007). Det är därför hög tid att 

ett sådant verktyg tas fram även för bostäder.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
Till grund för arbetet ligger förutom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 

Design (180hp) på KTH, varifrån byggnadstekniska kunskaper inhämtats, även den 

kunskapen som förvärvades på National University of Singapore. Kursen ”GEK1050 

Space & Health” ledd av Dr. Ruzica Bozovic Stamenovic behandlade evidensbaserad 

design och dess inverkan på människors hälsa tillika hur betydelsefull utformningen 

av miljöer faktiskt är för människan. Det har bland annat kunnat påvisas att 

utformningen av sjukhusmiljöer kan ha fysiskt mätbara konsekvenser för patienters 

hälsa. Ur detta föddes idén om att undersöka om evidensbaserad design är 

applicerbar på bostäder i Sverige och närmare bestämt upprustningen av 

miljonprogrammets flerbostadshus. Eftersom denna metod har visat resultat på att 

patienter snabbare tillfrisknar och mår bättre kan kanske samma metod användas på 

bostäder för att undvika en del miljörelaterade sjukdomar till följd av att människor 

mår bättre. Vilket i sin tur potentiellt skulle kunna minska samhällets kostnader för 

hälso- och sjukvård.  
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4. FAKTAINSAMLING 
Erforderliga data har inledningsvis inhämtats genom en omfattande litteraturstudie. 

Denna studie stod till grund för vidare arbete och med denna kunskap valdes sju 

områden inom evidensbaserad design för att studeras mer ingående. Ytterligare 

artiklar och rapporter om dessa sju områden har hämtats från forskningsdatabaser 

och statliga myndigheter. Även lagar, förordningar och riktlinjer har studerats för att 

kunna ge en bild av de krav som är gällande i Sverige. Eftersom många av 

forskningsartiklarna och rapporterna kommer från andra länder än Sverige var detta 

en viktig del i arbetet för att kunna sortera bort den med Sveriges lagar, förordningar 

och riktlinjer inte överensstämmande fakta. Beträffande den byggnadstekniska 

synpunkten har fakta inhämtats från tidigare studieår på KTH samt via 

litteraturstudien. Slutligen har samtal med våra företagskontakter Per Wångstedt 

och Anna Månsson på ÅWL Arkitekter bidragit med en god insyn i det nutida arbetet 

med miljonprogrammet med fokus på Husby. Dessutom har en 

förstahandsuppfattning av miljonprogrammet bildats genom ett antal platsbesök. 
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5. GENOMFÖRANDET  

5.1 NATUR  

5.1.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Redan 1984 drev Roger S. Ulrich igenom en studie vilken omfattade 46 patienter 

som genomgick kolecystektomi, en slags gallblåse operation, med vilken Ulrich 

undersökte om utsikten påverkade återhämtningstiden hos patienterna. Patienterna 

delades upp i par med likvärdiga förutsättningar och sedan fick den ena patienten 

ett rum med utsikt över en tegelmur och den andra utsikt över ett antal träd. 

Studien visade att dem som såg ut över träden kunde lämna sjukhuset tidigare, 

behövde mindre smärtstillande och sjukvårdspersonalen rapporterade mindre 

negativa kommentarer om patienterna i journalen, även om det senare inte var helt 

statistiskt fastställt (Ulrich R. , 1984). 

Det har genomförts studier som visar att iakttagandet av natur och vegetation har 

stressreducerande effekter. I ett kontrollerat experiment av Ulrich (1991) så fick 120 

stressade personer (icke-patienter) se på antingen en videofilm av en urban miljö 

utan inslag av växtlighet eller så fick försökspersonerna se en film av en naturscen 

med eller utan vatten. Fysiologiska värden som blodtryck, hjärtrytm, hud konduktans 

och muskelspänningar mättes och visade att de återställdes snabbare om 

personerna fick se videor av natur istället för bebyggelse. Även psykologiska faktorer 

som hur personerna kände sig rapporterades. De personer som sett filmer av 

naturen rapporterades känna mer positiva känslor än den grupp som tittat på den 

urbana (Ulrich R. , Effects of health facility interior design on wellness: Theory and 

recent scientific research., 1991). En liknande studie har enligt Ulrich (2002) 

genomförts av John T. Hartig (1991) som kom fram till ett liknande resultat, 

nämligen att både fysiologiska och psykologiska faktorer indikerar att stressnivåerna 

minskar om personer exponeras för natur jämfört med bebyggelse (Ulrich R. , 2002).  

Det finns även bevis för att utsikter över naturen kan påverka patienters kliniska 

resultat (Ulrich R. , 2002). Bland annat har en studie bedriven på Uppsala 

Universitetssjukhus kunnat visa att patienter som genomgått hjärtkirurgi snabbare 

gått över till mindre kraftfulla smärtstillande medel om de exponerats för bilder av 

naturen, jämfört med inga bilder och abstrakta bilder (Ulrich, Lundén, & Eltinge, 

1993). 

Det finns alltså, som nämnts ovan, bevis för att vyer av naturen kan ha en betydande 

effekt på både patienter i en sjukhusmiljö och ”vanliga” personer som är allmänt 

stressade. Det har även visats att inslag av natur kan öka produktiviteten i en 

kontorsmiljö (Largo-Wight, 2011). 

Idag pressas människor allt hårdare vilket leder till att de stressrelaterade 

hälsoproblemen ökar (Iwarson, 2004). I ett alltmer uppkopplat samhälle där 

informationsflöden 24 timmar om dygnet ökar stressbördan (Iwarson, 2004) bör det 

bli alltmer relevant att skapa en boendemiljö som är stressreducerande för 

människor.  
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5.1.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

Boverkets Byggregler (BBR) kap 6:33 angående utsikt (Boverket, 2008) säger att: 

MINST ETT FÖNSTER I RUM ELLER AVSKILJBARA DELAR AV RUM DÄR MÄNNISKOR VISTAS MER ÄN 

TILLFÄLLIGT BÖR VARA PLACERAT SÅ ATT UTSIKTEN GER MÖJLIGHETER ATT FÖLJA DYGNETS OCH 

ÅRSTIDERNAS VARIATIONER. I BOSTÄDER BÖR INTE TAKFÖNSTER UTGÖRA ENDA DAGSLJUSKÄLLA I DE 

RUM DÄR MÄNNISKOR VISTAS MER ÄN TILLFÄLLIGT. (BFS 2008:6) 

Detta allmänna råd motiveras med att det är bra för människans hälsa att kunna 

följa dygnets och årstidernas skiftningar (Boverket, 2008).  

BBR nämner alltså ingenting om i vilken utsträckning det ska vara möjligt att bevittna 

förändringarna i årstiderna. Vid en utsikt mot en tegelvägg är det möjligt att iaktta 

dygnets förändringar med solens upp- och nedgång. Även årstidernas 

ljusförhållanden är möjliga att observera ur ett sådant fönster, med sommarens 

långa ljusa dagar och vinterns mer sparsamma ljusinsläpp. Under vinterhalvåret är 

det dessutom möjligt att se årstidstypisk nederbörd såsom snö och hagel. Men både 

ljusets och nederbördens variationer går även att följa genom takfönster, dock 

rekommenderas inte detta som enda dagsljuskälla i ett rum där människor vistas 

mer än tillfälligt (enligt ovan). Det är därför troligt att Boverket syftar på en utsikt 

som erbjuder större möjligheter att se skiftningarna under året än den över en 

tegelvägg. En utsikt som överblickar en miljö med växtlighet gör det möjligt att även 

ta del av trädens årliga cykel med det grönskande lövverket som om hösten gulnar 

och till slut försvinner till vintern bara för att återuppstå lagom till våren. Det är 

också den här sortens utsikt som backas upp av de vetenskapliga studier som 

tidigare redovisats för.  

5.1.3  HUSBY  

I Husby ligger flerbostadshusen relativt tätt, ofta placerade med fyra huskroppar 

runt en gård. På gården finns vanligen viss vegetation i form av träd och gräs samt en 

tvättstuga. I miljonprogrammets industrialiserade byggande planterades ofta träd 

och buskar efter att byggandet av husen färdigställts (Rörby, 1996). I närhet till 

flerbostadshusen finns fina naturområden med åkrar och trädbevuxen mark, vilket 

upplevs som något av det bästa med Husby (Wångstedt, 2011). Många av gårdarna i 

Husby har dock renoverats och i Figur 3. Gård i Husby 2011 ses en gård med en 

varierad landskapsarkitektur.  
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F IGUR 3. GÅRD I HUSBY 2011 

5.1.4  BYGGNAD STE KNISK SYNPUNKT  

I miljonprogramsområden som byggts på naturliga jordlager har träd och buskar 

vuxit upp och gett gårdarna en naturlig inramning och ett bättre närklimat (Rörby, 

1996). Det har i områden som byggts på plansprängt berg eller stabiliserad lermark 

varit svårare att få vegetation att florera, dock är det möjligt att lösa detta problem 

om det bara finns tillräckliga resurser i form av vilja och ekonomi (Rörby, 1996).  
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5.2 OLJUD 

5.2.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Det finns gott om vetenskapliga bevis som visar att bullerexponering kan leda till 

hörselnedsättning, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och irritation (Passchier & 

Passchier-Vermeer, 2000). På sjukhus sker ofta många aktiviteter som bidrar till en 

onödigt hög ljudnivå såsom; flyttande av sängar, personalsökare, medicinsk 

utrustning och personal som byter skift (Ulrich R. , Essay Evidence-based health-care 

architecture, 2006). Sjukhus är dessutom extra hårt drabbat av detta problem då det 

ofta finns stora öppna ytor med hårda ytskikt där oljudet lätt sprider sig. Ljudbilden 

är inte bara ohälsosam för patienter den kan också öka stressen hos vårdpersonalen 

(Bergmark, Cirka 2006).  

En studie bedriven på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Bergmark, Cirka 

2006) undersökte hur ljudmiljön påverkade patienter och personal på 

hjärtintensiven. Resultaten visade bland annat att antalet återinläggningar 

reducerades till hälften när ljudmiljön förbättrades. Detta kan delvis berott på att 

patienter i en lugnare miljö var mer mottagliga för instruktioner och råd från läkare 

och sjuksköterskor (Bergmark, Cirka 2006). Men detta visar ändå på hur 

betydelsefull en god ljudmiljö kan vara.  

I en studie genomförd i Berlin (Wolfgang, Bernd, Marianne, Norbert, & Hartmut, 

2005) har det visats att höga nivåer av trafikbuller är kopplat till en ökad risk för 

hjärt-kärlsjukdomar. Studien har undersökt hur ljudnivåer på över 70 och under 60 

dB(A) påverkat personer med likvärdig ålder och kön som vistats på samma sjukhus. 

Det har därav varit möjligt att dra kopplingar från ljudkartor över staden till de 

inlagda personernas hälsa. Forskningsrapporten anmärker dock att dessa risker 

främst är kopplade till män och inte kvinnor. 

I en annan studie har effekten av buller i närheten av Schiphol flygplats i 

Nederländerna undersökts. Liksom i andra studier har forskarna valt att titta 

närmare på kopplingen mellan bullret och allmänt hälsotillstånd, användning av 

sömntabletter och läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar (Franssen, van Wiechen, 

Nagelke, & Lebret, 2004). Resultaten visade att ljudet påverkade alla de undersökta 

faktorerna och med undantag för användandet av sömnmedicin var det också 

statistiskt säkerställt. Likt andra studier har forskarna utgått från bullerkartor och 

skickat ut en enkät till boende runt flygplatsen som själva har fått uppge deras 

upplevda hälsotillstånd genom ett antal frågor (Franssen, van Wiechen, Nagelke, & 

Lebret, 2004).  

Världshälsoorganisationen WHO har nyligen kommit ut med en rapport (World 

Health Organization, 2011) som belyser oljuds påverkan på hälsan. WHO:s rapport 

bygger bland annat på tidigare forskning och delar in omgivningsbullers påverkan i 

fem kategorier: hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiv nedsättning hos barn, 

sömnsvårigheter, tinnitus och irritation. Vad beträffar hjärt- och kärlsjukdomar har 

forskarna kommit fram till att de flesta studier undersöker biltrafikens inverkan eller 

i vissa fall flygtrafik, tillgången på forskning kring spårbundet buller är fortfarande 

väldigt begränsad. Forskarna slår fast att kopplingen mellan biltrafik och 

hälsotillståndet är starkt. I rapporten jämförs till exempel bullernivåer kopplade till 

hjärtinfarkter där ljudnivåer under 60 dB(A) används som en jämförelsenivå. 
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Tendensen är då tydlig; med ökande dB(A) värden ökar också antalet hjärtinfarkter. 

Men som författarna själva nämner finns det en svaghet i alla liknande 

undersökningar, högre buller betyder mer trafik vilket även innebär ökade mängder 

luftföroreningar vilket också kan påverka hälsotillståndet. (World Health 

Organization, 2011) 

Enligt rapporten från WHO (2011) är sömnstörningar ett av de vanligaste klagomålen 

från personer som lever i bullerexponerade områden, det kan dessutom ha en stor 

inverkan på både hälsa och välbefinnande. Oljud kan påverka sömnen både 

kortsiktigt i form av t.ex. uppvaknanden och autonoma reaktioner och även 

långsiktigt i form av sömnstörningar vilket också kan ha en effekt på 

prestationsförmågan under dagtid och den kognitiva förmågan. Det är svårt att få 

fram konsekvent data då subjektiva undersökningar kan skilja sig markant från 

fysiologiska undersökningar. Detta på grund av att personerna stora delar av natten 

är omedvetna om sin omgivning. Rapporten tar ändå upp ett antal studier som visar 

på bullrets påverkan på sömnen. Dessa börjar bli tydliga först vid ljudnivåer över 40-

50 dB(A).  

Enligt WHO används ofta irritation som utgångspunkt när oljuds påverkan på 

människors hälsa undersöks. Det finns dessutom relativt mycket data på området. 

Forskarna tror att i takt med att bullerkartorna blir fler och bättre kommer det i 

större utsträckning vara möjligt att uppskatta förekomsten av störningar som leder 

till irritation. (World Health Organization, 2011) 

5.2.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

Enligt BBR ska byggnader utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud 

begränsas. (BFS 2006:12) (Boverket, 2008). Ljudklass C är samhällets minimikrav vid 

nybyggnad men att bara bygga enligt den standarden räcker inte alltid då nästan en 

tredjedel av personer som bor i nybyggda hus som endast uppfyller kraven för 

ljudklass C upplever ljudnivån som störande (Boverket, 2007). En av de vanligaste 

källorna till oönskat ljud är installationer. Det är extra viktigt att sovrum är fria från 

oljud eftersom sömnstörningar, vilket nämnts tidigare, är ett av de vanligaste 

problemen orsakade av buller och oljud. Enligt ByggaBoDialogen  (Boverket, 2007) är 

exempel på lämpliga kravnivåer beträffande installationsbuller för sovrum 26dB(A) 

och 46dB(C). (Boverket, 2007)  

5.2.3  HUSBY  

En undersökning om upplevd inomhusmiljö i byggnader från olika tidsperioder visar 

att boende i miljonprogramshus uppfattar lägenheten som ganska eller mycket 

ljudfylld i betydande större omfattning än boende i hus från andra perioder, vilket 

kan ses i Figur 4. Ljudmiljö i hus från olika perioder (Engwall, Corner, Emenius, & 

Hult, 2005).  



26 
 

 

F IGUR 4. LJUDMILJÖ I HUS FRÅN OLIKA PERIODER 

5.2.4  BYGGNADSTE KNISK SYNPU NKT 

På sjukhus har ett sätt att dämpa ljudnivåerna varit att lägga in heltäckningsmattor 

istället för vanligt hårt golv (Ulrich, o.a., 2008). Det skulle vara möjligt att sätta in 

mattor i trapphus för att dämpa ljudbullret med den nackdelen att det då krävs lite 

mer underhåll. Inuti lägenheterna är det upp till de boende själva att bestämma över 

sin inredning.  

För att dämpa oljud som kommer från redan färdigbyggda installationer krävs en del 

tur för att slippa höga kostnader och krångliga åtgärder (Boverket, 2007). I 

ByggaBoDialogen föreslås dock några enkla åtgärder som bör prövas innan systemet 

byggs om eller skrotas och ersätts med ett nytt. Sådana enkla åtgärder kan till 

exempel vara att varva ner fläkten, en sänkning av luftflödet med 20 % kan leda till 

en sänkning av dess ljudeffekt med 5 dB (Boverket, 2007) vilket motsvarar mer än 

skillnaden mellan olika ljudklasser (AB Svensk Byggtjänst, 2004). 

Ett av de större problemen med oljud är enligt en undersökning (Engwall, Corner, 

Emenius, & Hult, 2005) det ljud som kommer från grannar, trapphus och hissar. Om 

det inte är möjligt att minska dessa störande ljud genom enklare åtgärder kan det 

enda alternativet vara att uppgradera systemen till en modern standard.  
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5.3 FÄRG  

5.3.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Forskning och studier på området om färgsättning i en boendemiljö är väldigt 

begränsad, dock finns en del forskning på området inom sjukvården och i 

kontorsmiljö.  

Helle Wijk skriver i Socialmedicinsk tidskrift (Miljöer till stöd för hälsan, 2010) att en 

viktig del i en personcentrerad vårdmiljö är att underlätta vardagen för patienter. 

För att göra detta är det möjligt att använda en kontrasterande färgsättning som till 

exempel kan göra det möjligt för synnedsatta personer att urskilja dörrhandtag och 

dukning på ett bord (Wijk, 2010).  

En studie (Küller, Ballal, Laike, Mikellidess, & Tonello, 2006), som undersökt hur 

humöret på kontorsarbetare påverkas av ljus och färg, kom fram till att humöret kan 

förbättras för personer som jobbar på arbetsplatser med färggranna inslag.  

I en Japansk studie (Saito & Tada, 2007) har forskare undersökt hur bilder i färg eller 

svartvitt påverkar försökspersoner. Resultaten visade att humöret kan påverkas 

positivt när bilder i färg visas jämfört med en svartvit version av samma bild (Saito & 

Tada, 2007). 

5.3.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

I plan- och bygglagens tredje kapitels första paragraf som berör byggnaders 

utformning framgår det att både yttre form och färg ska vara estetiskt tilltalande och 

ta hänsyn till omgivningen. Lag (1998:805). 

I Boverkets Byggregler (2008) berörs färgsättning i kap. 3:1423 Kontraster och 

markeringar i byggnader, dock endast ur tillgänglighetssynpunkt i form av ett 

allmänt råd som rekommenderar logiska färgsystem för att underlätta orienteringen 

för personer med utvecklingsstörning eller orienteringssvårigheter. (BFS 2008:6). 

5.3.3  HUSBY  

I Husby är fasaderna målade i kulörerna grönt, blått, rött och gult. Husen är även 

grupperade efter dessa färger dock i så stora grupper att det har liten effekt för 

människors orienteringsförmåga i området. Kulörerna i sig är av relativt stark 

karaktär och har på vissa håll börjat flagna och på andra håll putsats upp. Ur kontrast 

och markeringssynpunkt är till exempel de ursprungliga entréerna bristfälliga, vilket 

åtgärdats i några av de hus som renoverats, se figur nedan.  

 

F IGUR 5. URSPRUNGLIG RESPEKTIVE OMDANAD ENTRÉ I HUSBY 
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5.3.4  BYGGNADSTE KNISK SYNPU NKT 

Bristande underlag för att ta fram en kvalificerad byggnadstekniskt synpunkt. 
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5.4 ORIENTERING  

5.4.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Termen ”wayfinding” användes för första gången av arkitekten Kevin Lynch 1960 och 

i denna rapport kommer istället ordet orientering att användas. Lynch hänvisade till 

kartor, gatunummer, skyltar och andra orienteringshjälpmedel vilket John 

Muhlhausen tar upp i sin rapport, Wayfinding Is Not Signage (2001), som upphovet 

till missförståndet att orientering är samma sak som skyltning. Orientering handlar 

enligt Muhlhausen (2001) om mer än bara skyltar. 

Från litteratur och rapporter är det möjligt att dra slutsatsen att den arkitektoniska 

utformningen spelar stor roll när det kommer till orientering (Passini, 1996) (Werner 

& Schindler, 2004) (Muhlhausen, 2001). Att inte hitta är ofta väldigt frustrerande. En 

del skyller det på sitt egna dåliga lokalsinne, en del skyller det på arkitekten och 

andra skyller på de grafiska formgivarna för obegripliga skyltar. Men ingen 

uppskattar att känna sig desorienterad, varken i en byggnad eller i den omgivande 

miljön. Det har enligt arkitekten och forskaren Romedi Passini (1996) 

uppmärksammats att orienteringssvårigheter frambringar en negativ inställning till 

miljön. Passini (1996) menar att utgångspunkten för att designa en god orienterad 

miljö är att designa för människans beteende, dvs. designa för människans 

framkomlighet, förmåga att sortera och förstå information, och förmåga att utveckla 

beslut för att nå destinationen. Logiken i utformningen måste komma ifrån logiken i 

hur människor orienterar sig. (Passini, 1996) 

Det handlar inte om att bygga förenklat utan att designa intressant och med effektiv, 

underlättande orientering. Det första steget i utformning som underlättar 

orienteringsmässigt är att ge varje hus karakteristiska drag. Enformighet och 

upprepning, som är mycket vanligt i till exempel miljonprogramsområdena, skapar 

enligt Passini (1996) desorientering och förvirring.  

Nästa steg är att göra varje våningsplan individuellt t.ex. genom att använda sig av 

färger, konst och formgivning i tre dimensioner. Passini (1996) föreslår även två 

grundläggande principer för utformning som underlättar för orienteringsförmågan. 

Den första principen är baserad på symmetri, hierarki och räta vinklar. Den 

informationen kan människan lätt tolka och sedan själv använda för att mentalt 

kartlägga området eller byggnaden. Den andra principen är baserad på geometriska 

former som t.ex. T och L. Med dessa former är det också enkelt för människan att 

bygga upp en egen bild över området. Dock måste de geometriska formerna vara 

relativt enkla för att vara effektiva. Det framgår nämligen också i Passinis rapport, 

Wayfinding design (1996), att dessa former som sammansatta block, t.ex. stora 

sjukhus, generellt inte fungerar orienteringsmässigt. Men även dessa byggnader och 

områden kan av människan kartläggas mentalt med hjälp av landmärken dvs. något 

som är lätt att känna igen som till exempel en byggnad, staty eller annan struktur. 

(Passini, 1996)  

Orienteringsproblem brukar ofta skyllas på för dåliga skyltar eller inga skyltar alls. 

Men ofta kan problemen hittas i den byggda miljön. Som tidigare nämnts i texten 

kan orienteringssvårigheter bero på en förvirrande utformning av miljön och enbart 

skyltning kan inte helt avhjälpa detta problem. Desorientering kan enligt Passini 

(1996) också bero på dåliga arkitektoniska funktioner såsom dåligt markerade 
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entréer respektive utgångar, trappor, hissar osv. Detta är viktiga detaljer som inte 

ska behöva skyltas. För att nå bästa resultat, en god orienterad miljö, krävs enligt 

Mulhausen (2001) ett nära samarbete mellan arkitekter och grafiska formgivare.  

När det kommer till anläggningar så som sjukhus har orientering en mycket 

funktionell mening. Enligt Rossini (1996) uppfattas till exempel ofta sjukhus som 

komplexa och invecklade att hitta i. Detta kan vara ett stort problem för äldre, 

dementa och Alzheimerspatienter vilket i förlängningen även drabbar deras familj 

och anhöriga. Därför är orientering när det kommer till sjukhus en mycket viktig del 

av utformningen. Men det är också en ekonomisk fråga, att inte behöva anställa 

personal som visar vilsna besökare vägen eller att slippa sätta upp krångliga skyltar 

och inte minst att sjukvårdspersonalen inte blir hindrade i sitt arbete på grund av att 

patienter och besökare inte hittar. (Passini, 1996) 

Orientering går hand i hand med universell design som, enligt Ronald L. Mace, 

arkitekten som myntade termen, innebär att den byggda miljön i största möjliga 

utsträckning ska vara tillgänglig för alla människor, både med och utan 

funktionshinder (North Carolina State University). Orientering behöver alltså inte 

bara vara ett hjälpmedel för människor med hinder. Orientering kan också vara ett 

verktyg för trivsel. En byggnad, anläggning eller plats kan utformas så att människor 

känner sig välkomna och hemma genom en god orienterad arkitektonisk miljö. 

(Passini, 1996)  

När det kommer till applicering på bostäder är det främst fråga om tillgänglighet, 

säkerhet och trygghet. 

Tillgänglighet är en mycket viktig fråga som är kopplad till orientering. Människor 

som har ett val besöker enligt Passini (1996) inte platser som är svåra att ta sig till 

eller omkring. Om de vet med sig att en plats är svårorienterad är det också skäl att 

undvika den. Passini (1996) menar att universell design ökar standarden på den 

byggda miljön som därmed når en större grupp människor i olika situationer. Passini 

påstår även att alla människor någon gång drabbas av situationsbetingade 

funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan t.ex. vara känslomässigt 

kaos, stress eller överansträngning men det kan också vara ett hinder eller en 

nedsättning att bära tunga matkassar, då detta minskar rörligheten. (Passini, 1996) 

Säkerhet hör i allra högsta grad ihop med orientering. Eftersom 

orienteringsförmågan påverkas av stress blir till exempel en evakuering mycket 

svårare i en desorienterande omgivning än i en god orienterad miljö. Detta på grund 

av att stress kan ha en negativ inverkan på förmågan att göra komplicerade val. Men 

enligt rapporter på området (Passini, 1996) får människor oftast inte panik i 

nödsituationer och dem beter sig heller inte särskilt irrationellt och har därför 

fortfarande kontroll över sin orienteringsförmåga. Dock påpekar Passini (1996) att 

det har gjorts flera observationer på att människor i stressade situationer tenderar 

att välja en välkänd väg framför den specifikt menade vägen för utrymning.  

Orientering handlar även om trygghet. I polismyndighetens rapport Bo tryggt (2005) 

kan läsas att en tydlig planstruktur, logisk namngivning av gator och närvarandet av 

landmärken ökar tryggheten i området. I samma rapport kan också läsas att en ökad 

möjlighet att orientera sig gör att människor känner sig säkrare. Ett område bör vara 
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så pass lätt orienterat att det inte ska behövas några områdeskartor. Slutligen är det, 

enligt samma rapport, också viktigt att undvika att skapa ”dolda fickor” både 

inomhus och utomhus vilka kan vara desorienterande och otrygga. 

5.4.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

Boverkets byggregler (2008) behandlar endast orientering som ett hjälpmedel för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 

”BYGGNADER, SOM INNEHÅLLER BOSTÄDER, ARBETSLOKALER ELLER LOKALER TILL VILKA ALLMÄNHETEN 

HAR TILLTRÄDE, SKA VARA PROJEKTERADE OCH UTFÖRDA PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT BOSTÄDERNA OCH 

LOKALERNA ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR OCH KAN ANVÄNDAS AV PERSONER MED NEDSATT RÖRELSE- ELLER 

ORIENTERINGSFÖRMÅGA.” (BVF 1994:1215) (Boverket, 2008) 

För att underlätta orientering ska enligt BBR (Boverket, 2008) orienterande skyltar 

vara tillgängliga och användbara, lättbegripliga och lättlästa. De bör även placeras 

där det förväntas att de ska finnas och så att det går att komma tätt intill dem. BBR 

(2008) säger också att gångvägar, entrédörrar, hissdörrar och utrymningsvägar ska 

vara väl markerade och tillgängliga. (BFS 2008:6). Bokstavsformer, textstorlek, 

radavstånd och färgkombinationer ska följaktligen väljas så att dem uppfyller 

Boverkets byggregler (2008) 

Det som BBR inte tar upp är bland annat utplacering av skyltar. Mulhausen (2001) 

menar att det bör placeras ut områdeskartor vid alla större parkeringar så att 

besökare lättare kan hitta på området. Han betonar även vikten av att upprätthålla 

en konsekvent utplacering av skyltar och kartor och en genomgående grafisk layout 

för större områden. För att underlätta ytterligare kan olika områden delas in på 

kartan med hjälp av färger och minnesvärda bilder. (Muhlhausen, 2001) Slutligen 

påpekar Romedi Passini (1996) att det är bra att informera om avstånd på dessa 

områdeskartor vilket ytterligare gynnar människans orienteringsförmåga. 

5.4.3  HUSBY  

Det händer regelbundet att människor tappar bort sig i förvirrande och 

desorienterande miljöer (Passini, 1996). Typiskt för Husby och en stor del av 

miljonprogrammet är att ett större område består av kvarter med likadana hus, med 

liknande färgschema, placerade i samma mönster. Passini (1996) hävdar att denna 

enformighet och upprepning framkallar desorientering och förvirring. Husen är 

orienterade i 90 graders vinklar vilket underlättar för orienteringsförmågan och den 

mentala kartläggningen av ett område eller en byggnad. Men när detta görs på ett 

större område blir miljön monoton vilket i sin tur bidrar till desorientering. För att 

förändra detta mönster till det bättre kan landmärken placeras ut (Passini, 1996). Ett 

annat förslag från Passinis rapport (1996) är att ge husen karakteristiska drag. Detta 

skulle göra att området blir mer varierat till skillnad från den repetitiva bebyggelsen 

kan ses i många av miljonprogramsområdena idag. Även trafikplaneringen där cykel- 

och gångtrafik separerats från biltrafiken gör att området blir svårorienterat och 

upplevs som otryggt att röra sig i. 
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5.4.4  BYGGNADSTE KNISK SYNPU NKT 

Mulhausen (2001) har sammanställt ett antal vägledande punkter som bör 

övervägas för att skapa en god arkitektoniskt orienterad offentlig miljö. Följande 

punkter, hämtade från hans rapport Wayfinding Is Not Signage (2001), kan även vara 

användbara på bostäder: 

 Tydligt markerade entréer. 

 Praktiska parkeringar i närheten av gångvägar och entréer. 

 Placera hissar så att dem kan ses ifrån entrén. 

 Utrusta hissar med hörbar våningsupplysning. 

 Enhetlig belysning, golvbeläggning och ytskikt i korridorer. 

 Placera minnesvärda landmärken främst i utomhus miljön men också i 

korridorer. 

 Skilj olika delar av en byggnad, så som entréer, trapphus och korridorer, 

med hjälp av ytskikt, färger och belysning. 

 Byggnadshöjderna ska varieras och anpassas till övrig bebyggelse. 

(Muhlhausen, 2001)  
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5.5 SÄKER/TRYGG MILJÖ  

5.5.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Thomas Eriksson (2010) försöker i en rapport kartlägga en nutidsbild av forskning 

och studier som berör trygghetsskapande arbete i bostadsområden. I rapporten tar 

Eriksson upp olika forskare som påverkat utvecklingen av brottsförebyggande 

bebyggelseplanering under de senaste 70 åren (Eriksson, 2010). En av dessa forskare 

är Jane Jacobs (2005) vars huvudtes enligt Eriksson är att en levande stad är en trygg 

stad. För att uppnå detta har Jacobs enligt Eriksson identifierat fyra kriterier för att 

uppnå en trygg och levande stad. Dessa bygger på att stadsdelen ska ha en 

blandning av olika funktioner, bestå av korta kvarter med en variation av byggnader 

samt ha en hög koncentration av människor. Jacobs resonerar även att för att en 

gata ska kännas trygg så bör den kunna locka till sig folk som inte varit där förut. Då 

krävs att det finns en tydlig gräns mellan det privata och offentliga, att gatan 

övervakas naturligt av människor samt att trottoarerna används frekvent (Eriksson, 

2010). En alternativ teori som går ut på att förstärka den sociala kontrollen genom 

att byggnader och miljöer utformas så att de går att försvara har en  forskare vid 

namn Oscar Newman arbetat fram  (Boverket, 1998). Han har identifierat ett antal 

faktorer  som är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten; den 

viktigaste är att minska anonymiteten eftersom det leder till mindre social kontroll. 

Han vill även minska flyktvägar för brottslingar och ställen som är svåra att övervaka 

(Eriksson, 2010). Den här sortens teorier har dock fått kritik av forskare som tror att 

en naturlig genomströmning och närvaro av människor har större effekt än 

”försvarbara rum” för en tryggare miljö (Boverket, 1998). I rapporten från Boverket 

(1998) refereras även till en annan forskare, Alice Coleman (1985), som poängterar 

vikten av klara ansvarsförhållanden. Hennes analys av brottslighetens samband med 

den byggda miljön sammanfattas av Eriksson (2010) i två punkter;  

 Ju större skala på bostäderna desto fler brott  

 Oklar disposition av den yttre miljön och sammanblandningen av privata 

och offentliga rum kan förklara en ökad brottslighet. 

Polisens BoTryggt rapport (Polismyndigheten i Stockholms län, 2005) sammanfattar 

fyra brottsförebyggande och trygghetsskapande principer; 

 Ögon. Här menas återigen den naturliga övervakning som sker av 

människor som rör sig utomhus eller från fönster. Polismyndigheten (2005) 

menar på att det är sådana lösningar som fönsterplacering, belysning och 

siktlinjer som skall användas i första hand, vakter och övervakningskameror 

är bara nödlösningar.  

 Tydlighet. Gränsen mellan det privata och offentliga betonas även av 

polismyndigheten (2005). Ibland kan det röra sig om staket eller grindar 

men i andra fall räcker det med en ändrad markbeläggning. Enligt polisen är 

det även viktigt med tydliga och avläsbara adresser. Lösningar som 

områdeskarta och förbudsskyltar bör om möjligt undvikas.  

 Inbrottsskydd. Ett diskret skydd som är integrerat i byggnaden genom 

fönster och dörrplaceringar är att föredra enligt polismyndigheten (2005).  

 Skötsel. Polismyndigheten (2005) markerar även vikten av att byggnader 

och uterum hålls i ett gott skick eftersom ovårdade miljöer ökar 
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otryggheten och vandaliseringen. Dock bör det så långt som möjligt 

undvikas att miljöerna blir sterila och hårda. (Polismyndigheten i 

Stockholms län, 2005) 

5.5.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

I Sverige är inte brottsförebyggande och trygghetsskapande bostadsplanering 

reglerat i några lagar eller förordningar för sig (Eriksson, 2010). Även om vissa 

punkter som kan räknas som trygghetsskapande tas upp under andra rubriker, en 

sådan kan vara att entréer ska vara lätta att upptäcka vilket tas upp under kapitlet 

tillgänglighet i BBR (3:132) (Boverket, 2008). Men i Sverige finns det alltså inga krav 

på brottsförebyggande utformning i vare sig plan- och bygglagen (Eriksson, 2010) 

eller i BBR. Den mest användbara rapport som gjorts i Sverige är kanske polisens Bo 

Tryggt manual som tagits upp tidigare i detta avsnitt. Manualen syftar dels till att 

bygga bort brott och dels till att bygga in trygghet i våra bostadsmiljöer, den består 

av både en teoretisk överblick, verkliga och fiktiva exempel, praktiska råd och 

checklistor för olika skeden i byggprocessen (Polismyndigheten i Stockholms län, 

2005). Även om det inte finns några författningar eller lagar som tar upp detta 

området i Sverige så är det reglerat genom lagar eller riktlinjer både i våra 

grannländer Norge och Danmark samt i länder såsom England och Nederländerna 

(Eriksson, 2010). Enligt Eriksson (2010) är det till exempel i Norge lagstiftat sedan 

2008 att brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter ska vara en del av 

planeringsprocessen. Det yttrar sig på det viset att risk- och sårbarhetsanalyser alltid 

måste utföras för att det på så vis ska vara möjligt att upptäcka alla de faktorer som 

kan påverka tryggheten och säkerheten.  

5.5.3  HUSBY  

I en rapport av Ulf Malm (2006) för Svenska Bostäder kallad ”Trygghet och Socialt liv 

i Husby” har han försökt kartlägga invånarnas uppfattning av trygghet och säkerhet i 

området. I undersökningen svarade 348 personer på en enkät som bland annat 

visade att 93 % ansåg att den brottslighet som finns i Husby är ett problem, se figur 

nedan. 

 

F IGUR 6. BROTTSLIGHET SOM PROB LEM I HUSBY (MALM,  2006) 
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På frågan “Om du går ut ensam sent en kväll i Husby, hur känner du dig då?” kände 

sig 48 % otrygga medan 27 % säger att dem inte går ut och resterande 26 % känner 

sig trygga (Malm, 2006). Andelen personer som känner sig otrygga behöver dock inte 

vara kopplat till den faktiska mängden brott. Ulf Malms rapport (Trygghet och socialt 

liv i Husby, 2006) visar till exempel att i förhållande till folkmängden så anmäldes det 

mindre brott i Husby jämfört med hela Stockholms stad.  

I Husby finns det parkeringsgarage som är några våningar höga med ett öppet 

översta plan. De är utspridda mellan bostadshusen och övervakas delvis av dessa 

eftersom det översta planet är öppet. I undersökningen gjord av Malm (2006) 

frågades det om de boende tyckte att det fanns möjlighet att parkera sin bil på en 

trygg plats, då svarade 28 % att de aldrig eller nästan aldrig finner en sådan plats 

enligt figur nedan. 

 

F IGUR 7. MÖJLIGHET ATT PARKERA SIN BIL PÅ TRYGG PLATS I HUSBY (MALM,  2006) 

En annan punkt som brukar behandlas i trygghetssammanhang är entréer. I Husby 

består dessa av ett utskjutande skärmtak, en port i trä med ett eller flera glaspartier, 

en tydlig adress, ett kodlås och en väggfäst askkopp. Entrén är även markerad med 

en förändring av markbeläggningen samt betongstaket vilket syns i figuren nedan.  

 

F IGUR 8. TYPISK ENTRÉ I HUSBY. 
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5.5.4  BYGGNADSTE KNISK SYNPU NKT 

Till exempel när det gäller parkeringsplatser så säger polismyndigheten (2005) att 

det är viktigt att garage målas i ljusa färger och att såväl passager som bilarna är väl 

belysta. Det bör heller inte finnas döda vinklar där någon kan gömma sig. Vad som är 

mest betydelsefullt är dock att de kan övervakas av ögon från bostäderna och att de 

inte blir för stora. (Polismyndigheten i Stockholms län, 2005) 

I den Nederländska Secured Housing som refereras till i Brott, bebyggelse och 

planering (Boverket, 1998) föreslås att det inte ska kopplas mer än 10 bostäder till 

varje entré, eftersom möjligheterna att känna igen sina grannar då minskar. För att 

åstadkomma detta i Husby skulle det behöva sättas in nya trapphus och ta bort 

loftgångarna, något som också gjordes i ett utav husen som var tvunget att 

renoveras på grund av brand (Wångstedt, 2011).  

För att komma åt problemet med otrygga källare rekommenderas, som med många 

andra aspekter, att skapa miljöer som är upplysta och kan övervakas av ögon. Att 

personer ofta är ensamma i källare kan vara en trovärdig anledning till att de upplevs 

som otrygga. I Brott, bebyggelse och planering (Boverket, 1998) föreslås till exempel 

att källare inte ska byggas mer än 1,5 meter under jord.  
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5.6 DAGSLJUS  

5.6.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

I en litteraturstudie gjord 2006 av Anjali Joseph vid the Center for Health Design har 

det undersökts på vilket sätt ljus kan påverka människan. Joseph kommer då fram till 

att ljus påverkar; sinnesstämning och perception, förmågan att genomföra visuella 

uppgifter, kroppens dagsrytm och upptagningen av viktiga vitaminer. Enligt Joseph 

finns det ett antal starka studier som påvisat att starkt ljus kan minska vissa fall av 

depression hos patienter (Joseph, 2006).  Studien drar slutsatsen att det i en 

sjukhusmiljö är kritiskt att patienter och personal får en tillräcklig dos ljus varje dag. 

Joseph säger att det går att uppfylla dessa ljusbehov med naturligt dagsljus eller med 

artificiellt ljus. Det är dock, som en annan rapport tar upp (Boyce, Hunter, & Howlett, 

2003), svårt för artificiella ljuskällor att efterlikna det naturliga dagsljuset med dess 

skiftningar efter tid på dygnet, årstid och väder. I samma studie (Boyce, Hunter, & 

Howlett, 2003) dras slutsatsen att från ett psykologiskt perspektiv är dagsljus att 

föredra framför konstgjord belysning. I den studien, som riktat in sig på andra 

typbyggnader än bostäder, tas det upp flera fördelar med dagsljus som belysning: till 

exempel att dagsljus minskar förekomsten av hälsoproblem som orsakas av snabba 

förändringar i ljusstyrka vilket är typiskt för artificiellt ljus. En annan viktigt effekt 

som ljuset har är att det påverkar människans känslomässiga uppfattning av rummet 

genom att både material och färger speglas annorlunda i olika ljus (Wijk, 2010). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att dagsljus är en viktig faktor för människors 

välbefinnande. I Sverige är det dessutom mörkt under stora delar av året och det bör 

då vara extra viktigt att ta tillvara på det dagsljus som finns.  

5.6.2  LAGAR OCH FÖRORDNINGA R  

I BBR tas frågan om ljus upp i kapitel 6:3, där fastslås att: DAGSLJUS OCH SOLLJUS SOM 

FLÖDAR IN GENOM FÖNSTER BIDRAR TILL EN GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE (Boverket, 2008). 

Detta avspeglas även i de allmänna råden (6:322) där det rekommenderas att 

fönsterarean är minst 10 % av golvarean i rum där människor vistas mer än tillfälligt 

för att uppnå en god tillgång till direkt dagsljus.  

Även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS2009:2) tar upp frågan om dagsljus 

och föreskriver att det ska finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utsikt på 

platser där människor vistas mer än tillfälligt. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

5.6.3  HUSBY  

Inom miljonprogrammet är det ganska få människor som upplever sina lägenheter 

som mörka jämfört med lägenheter från andra tidsperioder enligt en studie från 3H 

projektet (Engwall, Corner, Emenius, & Hult, 2005). 11 % av de boende i hus byggda 

mellan åren 1961-1975 anser sig bo i en mörk lägenhet, vilket kan jämföras med 19 

% av de boende i hus byggda mellan 1976-1984 (Engwall, Corner, Emenius, & Hult, 

2005). I samma undersökning uppges också att relativt få boende i 

miljonprogramshusen upplever direkt solljusinstrålning som ett problem.  

I Husby ligger husen tätt i ett ortogonalt mönster, husen är tidstypiska och skulle 

därför kunna likställas med resultat från allmänna undersökningar. Det är dock, som 

alltid, önskvärt att undersöka de lokala förutsättningarna närmare för att fastställa 

att resultat inte avviker från det allmänna. Från tidigare stycke är det möjligt att 
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generalisera ljusinsläppet i miljonprogramshusen som relativt god och alltså inte 

något av de större problemen i dessa områden.  

5.6.4  BYGGNADSTE KNISK SYNPU NKT 

Eftersom just ljusinsläppet håller god kvalitet i miljonprogrammet, vilket kan ses i 

figur nedan,  är det möjligen inte av största vikt att åtgärda fönster av den 

anledningen. Denna kvalitet bör dock beaktas om andra åtgärder görs med fönstren 

såsom energieffektivisering.  

 

F IGUR 9. GOTT DAGSLJUSINSLÄPP I EN LÄGENHET I HUSBY. 
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5.7 TERMISK KOMFORT  

5.7.1  FORSKNING OCH STUDIE R  

Termisk komfort definieras ofta som det tillstånd då människor är tillfreds med den 

termiska omgivningen dvs. känner termisk neutralitet och önskar varken varmare 

eller kallare klimat. Människans välbefinnande påverkas av en mängd olika faktorer 

som innefattas av begreppet termiskt klimat. (Warfvinge, 2007) Upplevelsen av det 

termiska klimatet påverkas av luftens temperatur, strålningstemperatur, 

luftfuktighet, luftens hastighet, omgivande ytors temperatur, samt inverkan av 

kläder, aktiviteter, ålder, kön etc. (Darby & White, 2005) Att inomhusklimatet 

påverkar människors upplevelse har varit känt sedan 1970-talet och det går att 

beräkna hur människor upplever det termiska klimatet (Boverket, 2007). Detta görs 

med hjälp av ett klimatindex som kallas PMV, (Predicted Mean Vote) förväntat 

medelutlåtande. PMV-index är en 7-gradig skala från + 3 till – 3 på vilken människor 

får definiera hur dem upplever det termiska klimatet enligt tabell nedan. (Warfvinge, 

2007) 

+ 3 Hett 

+ 2 Varmt 

+ 1 Lite varmt 

0 Neutralt 

– 1 Lite kyligt 

– 2 Kyligt 

– 3 Kallt 

TABELL 1. TERMISKT NIVÅUTTRYCK PÅ PMV-SKALAN  

När PMV-index är beräknat eller avläst i diagram kan även PPD-index, (Predicted 

Percentage of Dissatisfied) förväntad procent otillfredsställda avläsas i diagram. 

Detta index anger hur många som uppfattar den termiska omgivningen som 

otillfredsställande dvs. hur många som upplever klimatet som hett, varmt, kyligt eller 

kallt enligt PMV-skalan. Något tillstånd då alla personer är tillfredsställda existerar 

inte utan det lägsta antalet otillfredsställda är 5 % och enligt internationella 

rekommendationer (ISO 7730) ska antalet otillfredsställda hållas under 10 %. 

(Warfvinge, 2007) 

Ett inomhusklimat som upplevs som varmt, kallt eller dragigt kan direkt eller indirekt 

påverka människans hälsa enligt Socialstyrelsens (2005) handbok om temperatur 

inomhus. Det finns ett flertal dokumenterade direkta hälsoeffekter, bland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar som kan bero på både för varmt men även för kallt 

inomhusklimat. Det finns dessutom rapporter från europeiska länder som pekar på 

en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar under långa värmeböljor. 

(Socialstyrelsen, 2005) Flera vetenskapliga studier visar även på att 

inomhustemperaturer över 22-23 °C kan framkalla allmänsymptom så som 

huvudvärk, illamående och trötthet. För varm inomhusluft kan också göra att luften 

blir torr vilket kan bidra till irritation i ögon, näsa och hals och även ge 

andningsbesvär. Genom att sänka temperaturen kan sådana besvär ofta undvikas. 

Flera studier visar också på en förhöjd dödlighet under årets kalla månader. Som 

tidigare nämnts kan kyla också vara orsaken till hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt 

och stroke men även lungrelaterade sjukdomar. Kyla påverkar bland annat blodtryck 

och blodproppsbildning och människor med muskelsjukdomar så som reumatism 
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kan få större besvär vid för kallt inomhusklimat. Ytterligare kan lokal avkylning så 

som drag orsaka obehag men också medföra muskelvärk, nackspärr och 

ögonirritation. Ett dåligt inomhusklimat kan även framkalla indirekta hälsoeffekter 

vilket till exempel kan visa sig genom sämre arbetsprestation och minskad trivsel. De 

personer som är extra känsliga när det gäller inomhusklimat är äldre, överviktiga och 

människor med sjukdomar och funktionshinder. (Socialstyrelsen, 2005)  

5.7.2   LAGAR OCH FÖRORDNI NGA R  

I Boverkets byggregler (2008) ges föreskrifter om krav på inomhusklimatet som 

måste vara uppfyllda för att bygglov ska beviljas. 

Citat ur BBR (2008) Kap. 6.42: 

”BYGGNADER OCH DERAS INSTALLATIONER SKA UTFORMAS, SÅ ATT TERMISK KOMFORT SOM ÄR 

ANPASSAD TILL UTRYMMENAS AVSEDDA ANVÄNDNING KAN ERHÅLLAS VID NORMALA 

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN.” (BFS 2006:12) 

Enligt BBR ska byggnader med bostäder utformas så att ett tillfredställande termiskt 

inomhusklimat kan erhållas. Till exempel får, enligt BBR (2008) 6:41, byggnadens 

termiska klimat inte påverka människans hälsa negativt. (Arbetsmiljöverket, 2011) 

Det finns dock ingen specifik optimal temperatur eftersom människors behov är 

olika. Det beror bland annat på ämnesomsättning, känslighet, klädsel och ålder men 

de flesta människor upplever termisk komfort inom temperaturintervallet 20-24 °C. 

(Socialstyrelsen, 2005) 

I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur 

inomhus (Socialstyrelsen, 2005), bör i tabellen nedanstående lufttemperaturer för 

bostadsutrymmen inte över- respektive underskridas eftersom det kan vara en risk 

för människors hälsa. Det som omfattas är utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt, t.ex. kök, sovrum, vardagsrum och badrum. 

1. Lufttemperatur Under 20 °C 

2. Lufttemperatur Över 24 °C 
Över 26 °C sommartid 

3. Golvtemperatur Under 18 °C 

TABELL 2. FRÅN SOCIALSTYRELSENS ALLM ÄNNA RÅD (SOCIALSTYRELSEN, 2005) 

Men enbart risk för människors hälsa räcker inte för att ställa krav på åtgärdande. 

Däremot bör en utförligare mätning genomföras för bedömning av olägenhet för 

människors hälsa om temperaturer under respektive över dessa värden uppmäts. 

Med olägenhet för människors hälsa avses i Miljöbalken (1998) kap. 9 § 3 störning 

som fysiskt eller psykiskt kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. I sådant fall gäller riktvärden enligt Tabell 3. Från Socialstyrelsens allmänna 

råd. (Socialstyrelsen, 2005) 
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 Riktvärden Rekommenderade värden 

1. Operativ temperatur Under 18 °C1 20–23 °C2 

2. Operativ temperatur, 
varaktigt 

Över 24 °C3  

3. Operativ temperatur, 
kortvarigt 

Över 26 °C4  

4. Skillnad i operativ 
temperatur mätt vertikalt 0,1 
och 1,1 m över golv 

 Ej över 3 °C 

5. 
Strålningstemperaturskillnad 
Fönster – motsatt vägg 
Tak – golv 

 Ej över 10 °C 
Ej över 5 °C 

6. Luftens medelhastighet  Ej över 0,15 m/s5 

7. Yttemperatur, golv Under 16 °C6 20–26 °C 

1 För känsliga grupper, 20 °C.  

2 För känsliga grupper, 22–24 °C.  

3 Under sommaren, högst 26 °C.  

4 Under sommaren, högst 28 °C.  

5 Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras.  

6 För känsliga grupper, 18 °C. 

TABELL 3. FRÅN SOCIALSTYRELSENS  ALLMÄNNA RÅD (SOCIALSTYRELSEN, 2005) 

(Operativ temperatur är medelvärdet av luftens temperatur och omgivande ytors 

temperatur.) 

Om dessa värden över- respektive underskrids måste enligt miljöbalken (1998) kap. 

26 § 19 förbättrande åtgärder vidtas. Fastighetsägare ska enligt miljöbalken utföra 

fortlöpande egenkontroller för att motverka att olägenhet för människors hälsa 

uppstår (Socialstyrelsen, 2005). 

BBR:s allmänna råd räknar med den lägsta riktade operativa temperaturen i 

vistelsezonen till 18 °C i bostadsrum och 20 °C i hygienrum. Dessutom bör 

lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte överstiga 0,15 m/s under 

uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssystemet 

inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid på året. (Boverket, 2008) Detta visar på att 

BBR ligger lite under vad socialstyrelsens allmänna råd rekommenderar när det 

gäller termisk komfort. 

5.7.3  HUSBY  

Undersökningen Upplevd inomhusmiljö i Stockholms flerbostadshus (Engwall, 

Corner, Emenius, & Hult, 2005), gav följande resultat när det kom till frågor om 

termisk komfort i bostadshus byggda mellan 1961-1975: 

Problem Andel i procent 

För kallt i något rum vintertid 51 % 

Ojämn temperatur  23 % 

Kalla golv 43 % 

Ingen möjlighet att påverka värmen 40 % 

Drag någonstans i lägenheten 60 % 

TABELL 4. TERMISK KOMFORT I BOSTADSHUS  BYGGDA 1961-1975 
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Samma undersökning gav även följande resultat i en granskning av upplevd dålig 

värmekomfort i hus, uppdelat efter byggnadsår:  

 

F IGUR 10. UPPLEVD DÅLIG VÄRMEKOMFORT I HUS FRÅN OLIKA PERIO DER,  1961-1975  

REPRESENTERAR MILJONPROGRAMMET.  ANDEL BOENDE I PROCENT. (ENGWALL,  CORNER,  EMENIUS,  

&  HULT,  2005) 

En tredjedel, alltså 33 % av människorna som bor i hus byggda mellan 1961 och 1975 

är missnöjda med värmen, vilket kan jämföras med 13-14 % missnöjda i hus byggda 

efter 1990. Undersökningen visar följaktligen att den termiska komforten i 

miljonprogrammets hus upplevs som något sämre än senare byggda hus. Detta tyder 

på att det är hög tid att upprusta och se till att nivån på den termiska komforten 

höjs. 

Tilläggas kan även att för Miljöklassad byggnad klass GULD gäller att minst 80 % av 

brukarna, dvs. de boende, ska vara nöjda med den termiska komforten. 

(Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska råd, 2010) Detta är ett krav som 

även rekommenderas av WHO, Världshälsoorganisationen och som 

miljonprogramshusen enligt undersökningen av värmekomfort vintertid inte når upp 

till. I Stockholms program för miljöanpassat byggande finns därtill målsättningen att 

90 % av de boende ska vara nöjda med inomhusklimatet. (Engwall, Corner, Emenius, 

& Hult, 2005) 

5.7.4   BYGGNADSTE KNI SK SYNPUNKT 

Olägenhet för människors hälsa kan uppstå när det finns brister i byggnadens 

värmesystem, ventilation, bristande isolering och otätheter i byggnaden som kan ge 

upphov till drag. (Arbetsmiljöverket, 2011) 
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Kap. 9.52 i BBR (2008)säger följande; 

”FÖR ATT BYGGNADEN SKA KUNNA UPPRÄTTHÅLLA TERMISK KOMFORT OCH GOD ENERGIEFFEKTIVITET 

MÅSTE INSTALLATIONERNA I BYGGNADEN KUNNA REGLERAS. VÄRME-, KYL- OCH 

LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER SKA FÖRSES MED AUTOMATISKT VERKANDE REGLERUTRUSTNING SÅ 

ATT TILLFÖRSEL AV VÄRME OCH KYLA REGLERAS EFTER EFFEKTBEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL UTE- OCH 

INNEKLIMATET SAMT BYGGNADENS AVSEDDA ANVÄNDNING.” (BFS 2006:12) 

Mycket har förändrats sedan miljonprogrammet och idag finns det andra krav än 

dem som ställdes då (Boverket, 2007). Det finns stora brister vad gäller 

miljonprogrammets hus i jämförelse med de hus som håller dagens standard. Några 

av problemen är underdimensionerat isolerskikt i väggar golv och tak, otätt 

isolerskikt, fönster som inte isolerar tillräckligt och onödigt stora köldbryggor. Vidare 

finns det även brister i husens uppvärmnings- och ventilationssystem. (Swedisol) 

Detta kommer i sin tur påverka den termiska komforten och människors 

välbefinnande. Vid en eventuell ombyggnad måste dessutom noggranna materialval 

göras för att inte bygga in miljö- eller hälsorisker. Slutligen är det även av stor vikt att 

husets installationer utformas så att driftspersonal kan sköta huset på rätt sätt 

(Boverket, 2007).  

5.7.4 .1  RA D I A T O R E R  

Optimalt vore enligt ByggaBoDialogen (2007) att alla människor gavs möjlighet att 

själva justera temperaturen i sin lägenhet. I dåligt isolerade och otäta hus så som 

många av miljonprogrammets flerbostadshus skulle dock radiatorerna behöva gå för 

fullt vintertid vilket skulle bli mycket kostsamt. Möjligheten att själv höja och sänka 

temperaturen i sin lägenhet är ofta begränsad. Även om det finns termostater på 

radiatorerna är det i praktiken fastighetsägaren som styr över temperaturen som går 

in i huset och lägenheterna. Detta är troligen svaret på varför 51 % av de boende i 

dessa hus enligt undersökningen Upplevd inomhusmiljö och hälsa i Stockholms 

flerbostadshus (Engwall, Corner, Emenius, & Hult, 2005) anser att det är för kallt i 

något rum vintertid. Men det är inte bara lufttemperaturen som har betydelse för 

hur den termiska komforten upplevs utan som tidigare nämnts även yttemperatur 

på t.ex. golv och väggar, luft hastighet, luftfuktighet etc. Vilket betyder att även om 

lufttemperaturen skulle vara tillfredsställande är det inte säkert att den termiska 

komforten uppfattas som tillräcklig. (Socialstyrelsen, 2005)  

5.7.4 .2  S O L S T R Å L N I N G  

När solens kortvågiga strålar passerar genom fönsterglas omvandlas den till 

värmeenergi som absorberas av väggar och föremål. Återstrålningen blir långvågig 

och kan inte passera genom fönsterglas. Denna företeelse kallas växthuseffekt och 

förklarar varför det kan bli extremt varmt inomhus på sommaren. Det är därför 

viktigt med något slags solskydd. Det effektivaste solskyddet är någon typ av 

utvändig solavskärmning som kan styras av de boende själva. Det finns även olika 

typer av fönsterglas som hindrar den kortvågiga strålningen från att tränga igenom 

glaset. Branschorganisationen Svenska solskyddsförbundet utför forskning för att få 

vetenskapliga och objektiva mätningar av solskydd. (Socialstyrelsen, 2005) Denna 

forskning har i samarbete med Lund tekniska högskola resulterat i ett 

projekteringsverktyg som kallas ParaSol. Det är ett beräkningsverktyg för solskydd 
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som möjliggör simulering av solskyddstyper och deras inverkan på ljus, energi och 

temperatur. (Svenska solskyddförbundet) 

5.7.4 .3  DR A G  

Drag kan orsakas av t.ex. olämpligt placerad samt felaktigt fungerande ventilation. 

För att åtgärda detta kan till exempel tilluften förvärmas eller tillufthastigheten 

minskas. (Socialstyrelsen, 2005) 

Strålningsskillnader är den vanligaste orsaken till klagomål över drag. Detta uppstår 

på grund av att människan strålar värme mot kalla ytor såsom dåligt isolerade väggar 

och fönster och de kalla ytorna strålar kyla mot människan. Om 

temperaturskillnaden är större än 15 garder upplevs det dragit och det är därför som 

yttemperaturen på väggar, golv, tak och fönster är av så stor betydelse. Om 

temperaturen höjs blir skillnaden ännu större och draget ännu mer påtagligt. 

(Socialstyrelsen, 2005) För att åtgärda detta måste bostaden ha väl isolerade väggar 

utan några större otätheter och fönster som inte läcker in kyla. (Energimyndigheten, 

Boverket, Naturvårdsverket) 

Så kallat kallras kan också uppfattas som drag. Detta är när en kall fönsterruta kyler 

luften närmast fönstret. Den tyngre kalla luften får då en nedåtriktad rörelse och om 

någon sitter intill fönstret uppfattar denne kylan som drag. Detta är orsaken till att 

radiatorer oftast är placerade under fönstren. Då värmer den kalla luften från 

radiatorn den kalla luften och förhindrar kallras. Det är också viktigt att varje 

radiator har tillräcklig storlek och kapacitet och att ingen möblering hindrar värmen 

från att spridas så att en jämn värme åstadkommes i hela bostaden. (Socialstyrelsen, 

2005) Enligt Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverkets hemsida, renovera 

energismart, är miljonprogrammets ursprungliga stora fönster vanligtvis 

tvåglasfönster med ett U-värde på 2,6 W/m2 K. Problemet med kallras kan ofta 

undvikas genom att istället använda fönster med ett U-värde på 1,5 W/m2 K eller 

lägre. (Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket) 

5.7.4 .4  V E N T I L A T I O N  

De flesta av miljonprogrammets flerbostadshus är byggda med frånluftsventilation 

vilket innebär att luft tillförs via otätheter och uteluftsventiler och förs bort via ett 

frånluftsystem med fläkt. Luften som tillförs är ouppvärmd och ofiltrerad. Om dessa 

hus tätas kommer all tillförsel av uteluft genom uteluftsventilerna vilket kan orsaka 

dragproblem vid låga utetemperaturer. Vid en eventuell tätning av tak och väggar på 

dessa hus bör ventilationssystemet även ses över eftersom en sådan tätning kräver 

god ventilation. (Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket) Ett byte av 

ventilationssystem kan ge bättre luftkvalitet och energihushållning men det kan 

också få negativa konsekvenser så som ändrade tryckföhållanden i huset. (Boverket, 

2007)  

5.7.4 .5  K Ö L D B R Y G G O R  

Isoleringen i många av miljonprogramshusen når inte upp till dagens byggregler 

(Boverket, 2008). Detta har lett till att köldbryggor är vanligt i många av husen. 

Köldbryggor kan ge stora värmeförluster, kondens och nedsmutsning och förutom 

energiförluster ger det även kalla ytor inomhus. Företeelsen förekommer främst 

runt fönster, glaspartier, i hörn och i anslutning mellan exempelvis balkong och 
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bjälklag eller tak och väggar. Köldbryggor kan undvikas genom att täta anslutningar, 

använda erforderlig isolering, använda konstruktionsmaterial av delvis isolerande 

slag och fästdon med liten värmeledningsförmåga. (Swedisol) 

5.7.4 .6  L U F T L Ä C K A G E   

Att bygga tätt är en förutsättning för energihushållning, god komfort, god 

ljudisolering och minskad risk för fuktskador och värmeläckage. (Boverket, 2007) 

Otätheter eller dålig isolering ger skillnader i yttemperatur i framförallt golv, väggar 

och takvinklar. Förekomst av otätheter kan lätt kontrolleras med antingen en 

infraröd termometer eller en värmekamera. Det bör enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd om temperaturer inomhus (2005) inte skilja mer än 3 °C i operativ temperatur 

mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv.  
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6. ANALYS 

6.1 HUR KAN EFFEKTEN AV E VENTUELLA 

DESIGNFÖRÄNDRINGAR M ÄTAS? 
Som nämnts tidigare i arbetet är kontrollen av data en viktig del av den 

evidensbaserade processen. I en sjukhusmiljö finns det oftast tillgång till stora 

databaser med patienters journaler vilket möjliggör ett mätbart sätt att jämföra 

resultat före och efter evidensbaserade lösningars implementerande. Tack vare 

sådana databaser går det att para ihop patienter med liknande fysisk och psykisk 

status som dessutom befinner sig i en identisk miljö där de enda skillnaderna är det 

som forskare implementerat. I bostadsmiljöer finns inga liknande databaser och 

dessutom kan trivsel och hälsa påverkas av många faktorer som inte bara har med 

den byggda miljön att göra vilket ytterligare komplicerar frågan om hur effekten av 

designförändringar mäts på bästa sätt. I detta avsnitt kommer dock ett antal förslag 

på hur en mätning och verifiering av designlösningar skulle kunna se ut.  

6.1.1   OMRÅDE SI NRI KTADE UNDE RSÖKNINGAR  

6.1.1 .1  V E M  B O R  I  O M R Å D E T  

Genom att titta på vilken typ av människor som bor i ett område kan det vara möjligt 

att avgöra hur attraktivt ett visst område är. Tesen är då att om ett område är 

attraktivt bör det rimligen även vara trivsamt och få människor att må bra. 

I hus byggda mellan 1961-1975 bor det mindre höginkomsttagare än i nybyggda hus 

enligt 3H studien (Engwall, Corner, Emenius, & Hult, 2005). Enligt uppgifter från 

Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (2009) så stämmer även den 

bilden när inkomstuppgifter mellan Husby och Stockholms innerstad jämförs i 

diagram nedan. 

 

F IGUR 11. DIAGRAMMET VISAR PROCENTANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM HAR EN VISS INKOMST 

INOM INTERVALL I TUS EN KRONOR.  (STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-  OCH STATISTIKKONTOR AB 

,  2009) 
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Diagrammet visar att andelen personer som har en inkomst över 390 000 SEK ligger 

på 34 % i innerstaden jämfört med 6,2 % i Husby. Detta tyder på att personer med 

finansiella resurser hellre väljer att bosätta sig i innerstaden än Husby. 

 

Att se till förvärvsinkomst i området måste dock räknas som en trögflytande metod 

eftersom omsättningen av boende sker under lång tid. Att se på lönespridningen 

mellan boende i ett område kan vara en god värdemätare för hur attraktivt ett 

område är som helhet, dock måste det beaktas att dess attraktivitetsnivå även beror 

på faktorer som kan ta lång tid att förändra såsom demografi och rykte samt 

faktorer som det finns lite möjlighet att förändra såsom kommunikationer och 

innerstadens centrala läge med allt vad det innebär. Att använda sig av 

inkomstsiffror innebär dock ett mätbart sätt att uppskatta attraktivitetsnivån för ett 

område där en större andel höginkomsttagare i området bör indikera att stadsdelen 

är mer attraktiv.  

6.1.1 .2   E F T E R F R Å G A N  

Ett annat sätt att mäta uppskattningen av ett område kan vara att se till hur lång 

bostadskön är. En lång bostadskö tyder på en hög efterfrågan av hyresrätter i ett 

område vilket kan ses som en indikation på den allmänna efterfrågan. I tabellen 

nedan redovisas genomsnittliga kötider ifrån Stockholms Stads Bostadsförmedling 

(2011) för områdena Södermalm respektive Husby. Av tabellen kan avläsas att 

efterfrågan i form av kötid i år som krävs för en lägenhet är för samtliga 

lägenhetstyper minst dubbelt så hög för innerstadsområdet Södermalm jämfört med 

Husby. Jämförelsen mellan olika områden i sig är dock inte den mest intressanta 

utan detta är givetvis att se skillnaden före och efter implementeringen av 

eventuella designförändringar. Även denna metod bör dock räknas som trögflytande 

då många faktorer, som tidigare nämnts, spelar in i valet av bostad.  
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Detta är dock ännu ett instrument som kan användas i utvärderingen av ett områdes 

uppskattning. Men denna bör främst användas i kombination med andra metoder 

och inte stå som ett enskilt tillvägagångssätt. 

För att på ett liknande sätt bedöma efterfrågan på bostadsrätter skulle det vara 

möjligt att jämföra köpesummor i området. I Husby består dock en övervägande 

majoritet av bostadsbeståndet av hyresrätter (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 

2011). Det är därför inte säkert att försäljning av bostadsrätter kan komma upp i en 

nivå som statistiskt säkerställt kan representera hela området.  

  Södermalm Husby 
Antal 
rum  

Genomsnittligt 
antal kö i år  

Antal förmedlade 
lägenheter 

Genomsnittligt 
antal kö i år  

Antal förmedlade 
lägenheter 

1 10,1 163 4,1 82 

2 13,4 124 5 75 

3 11,8 43 4,5 45 

4 13,3 44 4,8 7 

5 8,8 2 4,2 5 

TABELL 5. GENOMSNITTLIGA KÖTIDER SOM KRÄVTS FÖR ATT FÅ LÄGENHET I OLIKA OMRÅDEN UNDER DE 

SENASTE TOLV MÅNADER NA (STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING,  2011) 
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6.1.1 .3   HU R  M Å N G A  F L Y T T A R  U T ? 

Rimligen bör andelen utflyttningar minska om ett bostadsområde är sådant att 

människor trivs. I Husby låg utflyttningen år 2010 på 15,8 % med en marginellt högre 

siffra för inflyttningen. I Stockholms innerstad är motsvarande siffror 9,7 och 10,8 % 

för ut- respektive inflyttning (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, 

2010). Att se till utflyttning som en värdemätare kan emellertid vara missvisande då 

inte alla har möjlighet att flytta, även om de skulle vilja. Av de som har möjlighet att 

flytta kommer det ändå att vara ett antal som väljer att stanna och det är därför 

realistiskt att använda jämförande värden med även denna metod.  

6.1.2  SUBJE KTI VA UNDERSÖKNI NGAR  

De tidigare presenterade metoderna erbjuder ett försök i att lägga fram 

tillvägagångssätt som är faktiskt mätbara, dock borde det mest direkta sättet att 

avläsa trivselnivåer i ett område vara att genom enkäter och intervjuer undersöka de 

boendes uppfattning.  Ett undersöknings material som använts tidigare i bland annat 

3H projektet (Engwall, Corner, Emenius, & Hult, 2005) är en standardiserad enkät 

kallad ”Stockholms innemiljöenkät (SIEQ)” men även känd som 

”Stockholmsenkäten” vilken har använts av staden sedan början på 1990-talet (USK 

Utrednings- och statistikkontoret, 2004). Eftersom enkäten använts tidigare och på 

så vis är beprövad samtidigt som den resulterat i data som kan användas i jämförelse 

med senare undersökningar utgör den en god utgångspunkt för framtida enkäter 

angående inomhusmiljö. I detta arbetet har en enkät med hänsyn till de behandlade 

områdena; natur, oljud, färg, orientering, dagsljus och termiskt komfort utarbetats 

med Stockholms innemiljöenkät som bas, den färdiga enkäten kan ses i bilaga 1. Då 

det varit tillämpbart har samma frågor använts, medan en del områden som ej 

behandlas i Stockholms innemiljöenkät har kompletterats med egna frågor av 

liknande karaktär. De frågor som är hämtade från Stockholms innemiljöenkät berör 

oljud, ljus och termisk komfort och har nummer 1-12. För delen säker/trygg miljö är 

frågor 16-18 hämtade ur Ulf Malms rapport för Svenska Bostäder från 2006 av 

samma skäl som frågor från Stockholms innemiljöenkät har använts. 

Bakgrundsfrågor som berör till exempel kön, ålder, typ av lägenhet och bostadshus 

har utelämnats då enkäten främst är vägledande och inte bör ses som ett komplett 

undersökningsunderlag.  

En annan metod som kan vara användbar när målet är att inhämta åsikter från de 

boende är så kallade djupintervjuer. Denna metod betyder att personer intervjuvas 

djupgående, antingen i grupp eller enskilt, genom att ett samtal förs. Det kan ge en 

god bild av flera individers uppfattning av ett visst ämne men har nackdelen att det 

är svårare och dyrare att genomföra i stor skala.  
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6.2 ANALYS AV DE BEHANDLADE OMRÅDENA  

6.2.1  NATUR  

Forskningen på området som behandlar naturens stressreducerande effekter på 

människan är inriktade på, men inte begränsade till, patienter i en sjukhusmiljö. 

Eftersom forskare undersökt effekterna av exponering av naturen på inte bara 

patienter utan också friska stressade människor och ändå fastställt dess positiva 

effekter bör resultaten gälla även i en boendemiljö. Det är till största delen belägg 

för naturens stressreducerande påverkan som tagits fram vilket förklarar varför 

patienter behöver exempelvis mindre smärtstillande. Patienter som har, eller är på 

väg, att genomgå hjärtkirurgi befinner sig förstås i ett extra känsligt tillstånd och kan 

vara mer mottagliga för förändringar i den yttre miljön än den genomsnittlige 

invånaren i ett bostadsområde. Just den stressreducerande faktorn är något som bör 

efterstävas även i bostadsområden. Vardagen för många människor kan vara så 

stressande att bostadens roll som en avslappnande oas bör tas på största allvar. 

6.2.2  OLJUD  

Som redovisats tidigare i arbetet finns det gott om belägg för att oljud har en negativ 

inverkan på människan i allmänhet och sömnen i synnerhet. Många av 

undersökningarna bygger dock på så kallade bullerkartor. Dessa kartor tar hänsyn till 

ljudnivåer utifrån uppskattningar och beräkningar från allmänna mätningar. De tar 

emellertid inte hänsyn till olika byggnadstypers egenskaper och varierande förmåga 

att isolera mot oljud och buller men ger ändå en gilltig överblicksbild. Eftersom det 

varit möjligt att koppla sådana bullriga miljöer till människors upplevda hälsa, och då 

främst den hälsa som rör sömnen, bör de ändå vara gällande. Självrapporterad hälsa 

om sömnstörningar har dock svagheten att människor inte alltid är medvetna om 

hur de sover. Den sammanvägda forskningen på området som tagits upp i detta 

arbete tyder ändå på att det finns ett starkt samband mellan bullerexponering och 

hälsa, vilket bör beaktas noggrant vid planering och upprustning av 

miljonprogramshusen.  

6.2.3  FÄRG 

På grund av den knapphändiga forskningen om färgers inverkan på människor har 

det i arbetet tagits upp sådana exempel som inte alltid är direkt tillämpbara i en 

bostadsmiljö. Några av de studier som tagits upp visar dock att människor föredrar 

kontorsmiljöer med ett färggrant inslag och hellre ser på färgbilder än svartvita. Ur 

den aspekten skulle områdena i Husby bedömas vara att föredra framför många 

andra miljonprogramsområden som ofta bär betongens gråa ton. Men i 

kontorsexperimentet förändrades kontoret genom att en vägg och några detaljer 

färgades. I Husby är det inte bara en vägg utan hela fasader som dessutom bär en 

och samma färg. En möjlig motsvarighet till detta skulle kunna vara att inte bara 

detaljer färgades utan istället hela kontoret i samma färg, vad resultatet då skulle bli 

är oklart. Resultaten från studien där försökspersoner tittat på färgade eller svartvita 

bilder kan verka tala för en miljö likt den i Husby, där fasaderna är målade i 

färgstarka kulörer, dock kan dem också tolkas som att människor föredrar variation. 

Det vill säga anledningen till att den färgade bilden föredras är dess många varianter 

snarare än just färgen. Att måla ett område i samma färg kan därför få samma effekt 

som den svartvita bilden på grund av bristen på annorlunda inslag. Detta 
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forskningsområde är fortfarande i sin linda och kan därför inte med säkerhet backa 

upp designmässiga val i nuläget. Om ett sammanfattande råd ändå ska ges kan det 

vara att färg i allmänhet upplevs som något positivt och bör eftersträvas dock i en 

balanserad spridning och inte bara entonigt.  

6.2.4  ORIE NTE RING  

Det är utifrån litteratur, rapporter och artiklar möjligt att dra slutsatsen att den 

byggda miljön spelar stor roll när det kommer till människors orienteringsförmåga. 

De orienteringsproblem som kan förekomma i bostadsområden gäller kanske inte 

inledningsvis de människor som bott i ett område en längre tid. Dock påverkar 

troligen orienteringsproblem de antal människor som kan välja att flytta till området 

eller inte. Denna slutsats dras mot bakgrunden av tidigare nämnda rapporter som 

pekar på att orienteringssvårigheter skapar en negativ inställning till området i fråga 

och att människor väljer att undvika platser som uppfattas som svårorienterade. 

Den forskning som i första hand tas upp i denna rapport gäller främst sjukhus där 

äldre och sjuka människor förklaras vara mest påverkade av en dåligt orienterad 

miljö. Detta går att kopplas även till bostäder och bostadsområden mot underlaget 

att det är viktigt för äldre människor som bor i området att med lätthet kunna 

orientera sig. Vidare är även tillgänglighet en viktig aspekt och vad gäller detta 

hänseende är det viktigt att alla olika slags funktionsnedsättningar underlättas 

genom en god orienterad miljö. Slutligen kan sägas att logik, tillgänglighet och 

variation ger en god och trygg vårdmiljö vilket även bör kunna tillämpas på 

bostadsområden för att öka tryggheten och trivseln. 

6.2.5  SÄKER/TRYGG MILJÖ  

Det material som tagits fram av polisen fungerar mycket väl som en utgångspunkt 

vid utformning av diverse miljöer. Det går även att se exempel på att det i Husby 

tagits fasta på åtminstone några av råden. Exempel på detta är öppna och ljusa 

cykelförråd, tydliga gränser mellan det privata och offentliga och tydligt markerade 

entréer. Medan dessa punkter är goda exempel på vad som kan göras för att öka 

tryggheten finns även inslag av vad polisen kallar ”nödlösningar”. Det gäller till 

exempel övervakning av trapphus där elektroniska ögon i form av kameror övervakar 

istället för mänskliga, vilket föredras.  

6.2.6  DAGSLJUS  

Dagsljusbehovet slås fast som en viktig faktor för välbefinnande i de vetenskapliga 

rönen och finns även reglerad i lagstiftningen. I miljonprogrammet som helhet är 

inte heller dagsljuset något av de större problemen. Detta kan ha sin förklaring i att 

Sverige är ett land som stora delar av året har korta dagar med få soltimmar vilket 

gjort dagsljus till en hög prioritering.  

6.2.7  TERMISK KOMFORT  

Det är känt att den termiska komforten påverkar människors välbefinnande både 

psykiskt och fysiskt. Det finns dessutom dokumenterad ökning av negativa 

hälsoeffekter vid ett dåligt inomhusklimat. Dessa studier har gjorts på bostäder, 

lokaler och kontor mm och är följaktligen direkt användbara på bostäder. Vidare 

måste även moderna krav såsom BBR och Socialstyrelsens allmänna råd följas. 

Riktlinjer för god termisk komfort finns, till exempel i form av Socialstyrelsens 
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allmänna råd, liksom ett flertal sätt att mäta det termiska klimatet vilket gör att 

förutsättningarna för att skapa ett tillfredsställande klimat bedöms som mycket 

goda. 
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7. SLUTSATSER  
Genom att delvis utföra en evidensbaserad process har det varit möjligt att angripa 

rapportens frågeställning; Är det möjligt att upprusta miljonprogrammets 

flerbostadshus med hjälp av evidensbaserad design? Detta har utförts genom att 

studera forskning och litteratur, dessutom har förslag analyserats på hur resultat av 

den evidensbaserade designlösningen kan verifieras. Med utgångspunkt i detta kan 

slutsatsen att det troligen är möjligt att använda evidensbaserad design på 

upprustningen av miljonprogrammet dras. Att implementera denna process i 

bostadsmiljöer kan ta tid men i förlängningen skulle en sådan metod kunna leda till 

en bättre byggd miljö och bättre bostäder. På så sätt skulle bostadsmiljöer 

kontinuerligt omprövas och utvärderas och därmed säkerställs en framåtskridande 

utveckling. Vidare skulle en sådan process, som påbörjats i detta arbete, kunna 

utmynna i riktlinjer för en bra boendemiljö baserad på tillförlitlig forskning. Vilken 

avgörande roll miljön inom vården, kontor och allmänna platser spelar när det 

kommer till människors välbefinnande har uppdagats i detta arbete. Men 

forskningen behandlar inte i lika stor utsträckning boendemiljöer och dess koppling 

till människors välbefinnande.  

I denna rapport har sju områden studerats ur ett evidensbaserat perspektiv med 

syftet att förbättra bostäder. Inom en del av de undersökta områdena finns underlag 

som kan användas vid upprustning av bostadsområdet i Husby. För andra områden 

saknas underlag i forskningen för att applicera det på bostäder, även om situationen 

i Husby är bristande och i behov av sådant material. Detta sammanfattas i Tabell 6. 

Sammanställda slutsatser. 
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Forskning och 
studiers 
applicerbarhet 
på bostäder  

Lagar och 
förordningar 

Situation i 
Husby 

Kommentar 

Natur 
Delvis tillfreds-

ställande 
Delvis 

bristande 
Tillfreds-
ställande 

Mycket forskning och studier i allmänhet, 
dock bristande när det gäller bostäder. 

Oljud 
Tillfreds-
ställande 

Delvis 
Bristande 

Delvis 
bristande 

Finns reglerat i lagar och förordningar, dock 
låga krav.  

Färg 
Delvis 

bristande 
Bristande 

Bristande 
underlag 

Forskning och studier berör främst andra 
områden än bostäder. Lagar och förordningar 
finns endast ur tillgänglighets synpunkt. 

Orientering 
Delvis 

bristande 
Delvis 

bristande 
Delvis 

bristande 

Forskning och studier berör främst andra 
områden än bostäder. Lagar och förordningar 
finns endast ur tillgänglighets synpunkt. 

Säker/trygg 
miljö 

Tillfreds-
ställande 

Delvis 
bristande 

Delvis 
bristande 

Trygghetsskapande bostadsplanering är ej 
reglerat i lagar och förordningar för sig. Dock 
tas vissa trygghetsskapande punkter upp 
under andra kapitel.  

Dagsljus 
Tillfreds-
ställande 

Tillfreds-
ställande 

Tillfreds-
ställande 

Allmänt tillfredsställande situation. 

Termisk 
komfort 

Tillfreds-
ställande 

Tillfreds-
ställande 

Delvis 
bristande 

Situationen i Husby bedöms på underlag av 
uppfattningen i miljonprogrammet i stort.  

TABELL 6. SAMMANSTÄLLDA SLUTSATSER 

Att kunna backa upp designlösningar med forskning är ett steg i riktningen mot 

bättre byggda miljöer. Evidensbaserad design i sjukhusmiljöer har visat sig ha en god 

inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Men det behöver dock inte betyda 

att den har samma påverkan om den används inom bostäder, det finns därför behov 

av vidare forskning på området. Av de sju områden som undersökts i arbetet är det 

främst naturens-, färgers- och orienteringens inverkan på människor, de 

forskningsområden som behöver utvecklas, se även tabellen ovan. Varje projekt är 

dock individuellt med unika förutsättningar där olika delar av forskningen har olika 

stor betydelse. Eftersom de olika områdena tillämpas i olika grad i olika projekt 

behövs en bred bas med tillförlitlig forskning för många olika områden som 

arkitekter kan luta sig mot i designprocessen. Exempel på några sådana områden 



55 
 

som skulle kunna behandlas härnäst är; materialval med hänseende på renlighet, 

konst i exempelvis trapphus och sociala utrymmen i flerbostadshus. 

Det är dock inte möjligt att lösa problemen med miljonprogrammet med endast en 

god utformning av den byggda miljön. En del av miljonprogrammets problem ligger 

djupare rotade än så. Ett problem är att många människor med liknande bakgrund 

och social situation samlats i samma områden. För att få en mer heterogen 

blandning människor kan en upprustning av den byggda miljön vara ett sätt, men 

andra faktorer såsom rykte spelar också in. Det finns alltså fler aspekter än den 

byggda miljön att ta hänsyn till vid upprustningen av miljonprogrammet. Men 

troligen skulle användandet av en evidensbaserad metod i upprustningen leda till en 

mer trivsam miljö. 

Många bevis som har lyfts fram i detta arbete som en del i en evidensbaserad 

designprocess är sådant som arkitekter förmodligen redan känner till, även om 

bedömningen tidigare baserats på erfarenhet och intuition. En möjlig nytta för 

arkitekter är att detta evidensbaserade verktyg kan få beställaren att inse fördelar 

och nackdelar med ett visst designval.  
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8. REKOMMENDATIONER  
Detta arbete kan ses som en delvis utförd evidensbaserad process för bostadsprojekt 

med inriktning på miljonprogrammet. För att bygga vidare på samma metod 

rekommenderas företag och organisationer som ämnar utföra ett bostadsprojekt i 

enlighet med evidensbaserad design och basera byggnadens utformning på 

vetenskaplig grund att; 

1. För varje individuellt projekt avgöra vilka principer som är relevanta för just 

det projektet. 

2. Plocka fram forskning och bevis på förbättringar med avseende på de 

områden som bedömts som relevanta. Här kan även forskning som 

uppdagats i denna rapport med fördel användas. 

3. Testa dessa bevis genom undersökningar t.ex. i form av intervjuer och 

enkäter. För att underlätta detta finns i denna rapport en bilaga i form av en 

vägledande enkät som berör de sju områden som tagits upp i arbetet.  

4. Vidare tas designlösningar fram utifrån den forskning och de 

undersökningar som gjorts. 

5. Efter färdigställandet av byggnaden eller området testas återigen miljön 

genom undersökningar, förslagsvis samma som gjorts innan projektet 

utfördes, med syftet att ta reda på vad som gav positiva samt negativa 

resultat. Detta kan i sin tur förbättra nästa projekt. 
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BILAGA 1 

ENKÄT 
TERMISK KOMFORT 

1. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägen heten 
under vinterhalvåret? 
 

  mycket  för kallt lagom för varmt  mycket 

  för kallt    för varmt 
 

i kök  1 2 3 4 5 

i vardagsrum 1 2 3 4 5 

i badrum/toalett 1 2 3 4 5 

i sovrum  1 2 3 4 5 

 

2. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten 
under sommarhalvåret? 
 

  mycket  för kallt lagom för varmt  mycket 

  för kallt    för varmt 

 

i kök  1 2 3 4 5 

i vardagsrum 1 2 3 4 5 

i badrum/toalett 1 2 3 4 5 

i sovrum  1 2 3 4 5 
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3. Besväras Du av att temperaturen varierar i lägenheten beroende på 
temperaturförändringar utomhus? 

 

 1 
ja, ofta  

 2 
ja, ibland 

 3 
nej, sällan eller aldrig 

4. Tycker Du att uppvärmningssystemet i lägenheten ger Dig stora eller 
små möjligheter att själv påverka temperaturen?  

 

 1 
stora möjligheter 

 2 
vissa möjligheter 

 3 
inga möjligheter 

5. Tycker Du att din lägenhet har…?  
 

  ja  nej vet ej  

 

kalla golv  1 2 3 

kalla väggar 1 2 3 

6. Besväras Du av drag i Din lägenhet? Ange i så fall i vilket rum och 
varifrån det drar. Flera alternativ kan  anges. 
 

  besväras  besväras av drag: 

  ej av drag vid golv vid vid dörr  vid ventil

    fönster i fönster, ventilations 

     yttervägg inblåsning

  

kök  
1 1 1 1 1

 

vardagsrum  
1 1 1 1 1 

badrum/toalett 
1 1 1 1 1 

sovrum  
1 1 1 1 1

 

hall  
1 1 1 1 1

 

 



3 
 

 

HUR TYCKER DU VÄRMEKOMFORTEN I  STORT SETT ÄR I DIN LÄGENHET UNDER…? 

   

mycket  ganska acceptablet/ ganska  mycket 

bra bra varken bra dåligt dåligt 

    eller dåligt 

 

sommarhalvåret 1 2 3 4 5 

vinterhalvåret 1 2 3 4 5 

 

7. Hur tycker Du att luftkvaliteten i stort sett är i…   
 

mycket  ganska acceptablet/ ganska  mycket 

  bra bra varken bra dåligt dåligt 

    eller dåligt 

 

vardagsrum 1 2 3 4 5 

sovrum  1 2 3 4 5 

lägenhet som helhet 1 2 3 4 5 
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OLJUD 

8. Besväras Du av störande ljud i Din lägenhet?  
 

  ja, ofta ja, ibland  nej, sällan  

     dåligt eller aldrig 

ljud från kranar, rör, ledningar, element  1 2 3 

ljud från ventilationen   1 2 3 

ljud från grannlägenheter,    1 2 3 

trapphus eller hiss 

ljud utifrån, t.ex. från trafik,    1 2 3 

industri eller lekande barn 

9.  Tycker Du att det är för mycket ljud i Din lägenhet eller är det en tyst 
lägenhet? 

 

mycket  ganska acceptablet/ ganska  mycket 

  tyst tyst varken tyst ljudfylld ljudfylld 

    eller ljudfylld 

 

   1 2 3 4 5 
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DAGSLJUS 

10.  Tycker Du att Din lägenhet är för ljus eller för mörk?  
 

mycket för för lagom för  mycket för 

  ljus ljus  mörk mörk 

 

   1 2 3 4 5 

11.  Tycker Du att Du får för lite eller för mycket direkt solljus i lägenheten 
under…? 

 

för  något för lagom något för  för 

  mycket mycket  lite lite 

 

vinterhalvåret 1 2 3 4 5 

sommarhalvåret 1 2 3 4 5 

12.  Tycker Du att Du får för lite eller för mycket dagsljus i lägenheten 
under…? 

 

för  något för lagom något för  för 

  mycket mycket  lite lite 

 

vinterhalvåret 1 2 3 4 5 

sommarhalvåret 1 2 3 4 5 
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NATUR 

13.  I vilken grad instämmer Du på följande påstående; ifrån Min lägenhet 
har Jag möjlighet att iaktta träd, buskar och grönska.  

 

jag instämmer   jag har 

  helt delvis inte alls ingen uppfattning

  

 

   1 2 3 4  

14. Tycker Du att utsikten från Din bostad är…?  
 

mycket till- delvis inte alls jag har 

  fredsställande tillfreds- tillfreds- ingen uppfattning

   ställande ställande 

 

   1 2 3 4  
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SÄKER/TRYGG MILJÖ 

15. Tycker Du att den brottslighet som finns i Di n stadsdel är ett stort, litet 
eller inget problem? 

 

stort litet inget  

  problem problem problem   

 

   1 2 3   

16. Om Du går ut ensam sent en kväll i Din stadsdel, hur känner du dig då?  
 

trygg otrygg går ej ut   

 

   1 2 3   

 

17. Anser du att det går att parkera en bil på en trygg plats i ditt 
bostadsområde? 
 

 ja, alltid  ja, ofta ja, någon nej, nästan nej, aldrig ingen  

    enstaka aldrig upp-

    gång  fattning

  

 

  1 2 3 4 5 6 

 

18. Anser Du att miljön i Din stadsdel är…?  
 

mycket    mycket ingen  

  välskött välskött ovårdad ovårdad uppfattning 

 

   
1 2 3 4 5
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ORIENTERING 

19.  Tycker Du att det är lätt eller svårt att hitta och orientera sig i Din 
stadsdel? 

 

mycket   varken   mycket

  lätt lätt lätt eller svårt svårt 

    svårt 

 

   1 2 3 4 5

  

20.  Upplever Du att besökare har svårt eller lätt att hitta och orientera sig 
i Din stadsdel? 
 

mycket   varken   mycket

  lätt lätt lätt eller svårt svårt 

    svårt 

 

   1 2 3 4 5

  

 

21.  I vilken grad instämmer Du på följande påstående: skyltar och 
riktmärken i Din stadsdel är lättbegripliga och välplacerade? 

 

jag instämmer   jag har 

  helt delvis inte alls ingen uppfattning

  

 

   1 2 3 4  
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FÄRG 

22.  Tycker Du att färgsättningen i Din stadsdel är tillfredsställande?  
 

mycket  delvis inte alls jag har 

  tillfreds- tillfreds- tillfreds- ingen uppfattning

  ställande ställande ställande 

 

   1 2 3 4  

23.  Tycker Du att det på byggnader och liknande behövs mer eller mindre 
färginslag? 

 

mer  bra som  mindre ingen uppfattning 

  färg det är färg   

     

   
1 2 3 4  

 

 

 

 


