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Introduktion 
Bakgrund 
Bostäder produceras idag ofta som konsumentprodukter direkt till kund, i form av bostads-
rättslägenheter eller småhus för äganderätt. Byggföretagen utformar tillsammans med sina 
konsulter produkten bostad direkt för sina kunder, hushållen. Inredning, material och planlös-
ning skall vara attraktiva för kunderna, i försäljningsprospekt och vid visningar av typlägen-
heter. Kunden måste själv bedöma hur väl bostaden fyller alla de önskemål och behov som på 
längre sikt ingår i boendet.  

Bostäder som produkt har vissa särdrag. Bostaden är en komplicerad produkt och mycket dyr 
i förhållande till andra konsumtionsvaror. Den går inte att avstå ifrån, alla måste bo någon-
stans för att överleva fysiskt och socialt. Att köpa en bostad (bostadsrätt) är en stor investering 
för det enskilda hushållet. Då valet gjorts är det svårt att byta. Hushållets kostnader i form av 
ekonomiska, tidsmässiga och sociala uppoffringar är stora. Detta gäller särskilt på bostads-
marknader med stark efterfrågan och litet utbud, som exempelvis Stockholms bostadsmark-
nad. Marknaden ger inte alltid tydligt utslag för eventuella kvalitetsbrister hos de enskilda bo-
städerna. 

Syfte 
Projektet syftar till att systematiskt undersöka vad de boende tycker om nya bostäders kvalite-
ter och funktion. På det sättet kan det ge erfarenhetsåterföring till producenter och projektörer 
av bostäder. 40 bostäder i 8 olika nybyggda projekt i Stockholmsförorter har valts ut för stu-
dier. Bostäderna är byggda för upplåtelse med bostadsrätt, vilket är en viktig förutsättning att 
känna till. De producerande företagen behöver inte tänka på långsiktig förvaltning av fastighe-
terna, eftersom den överlåts till de boende i förening. 

Ytterligare ett syfte är att undersöka om det idag finns några nyttiga erfarenheter från de sedan 
länge övergivna bostadsnormerna, exempelvis God bostad 1964 och SBN 1970. Normerna, 
kopplade till statliga subventioner av räntan för det kapital som investerades i bostadsbyggan-
det, var grundade på bostadsvaneundersökningar samt på den tidens föreställningar om hus-
hållssammansättning och bostadsbehov.  

Kunskapsläget 
Det finns idag ett behov av ny kunskap om hur det byggda tas emot av kunderna – de boende 
liksom om hur kraven på en bra bostad har förändrats från miljonprogrammets tid. I Sverige 
har skett en övergång från ett normreglerat och statligt subventionerat bostadsbyggande till ett 
mer marknadsinriktat. Detta skedde gradvis från slutet av 1980-talet. I samband med föränd-
ringarna gjordes ett antal arkitektutvärderingar av nyproducerade svenska bostäder (exempel-
vis Björklund, Lidmar, 1991, 1993; Boverket 1997; Eriksson, Westerberg, 1998, baserad på 
undersökning gjord 1993; Jensfelt, 1991; Johansson, Lingkvist 1993; Wikforss, Seeger, 1986, 
1988). De kvalitetskriterier som användes vid de här undersökningarna hade tidigare gällande 
normer och bestämmelser som grund. Dessa bestämmelser var i sin tur grundade på bostads-
vaneundersökningar och funktionsstudier som utfördes under 1950-talet, ned till en detaljnivå 
av hur man lagade vissa maträtter i köket eller använde förvaringsskåpen i lägenheten. Ett 
ganska samstämmigt resultat av de här utvärderingarna var att bostädernas användbarhet och 
funktion hade försämrats efter att bostadsnormerna släpptes. Då kan noteras att flera av utvär-
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deringarna var inriktade på experimentbyggen där man försökte visa att det gick att spara in 
mycket på tidigare normerad bostadsyta och inredning.  

Flera generella undersökningar av hur människor värderar olika kvaliteter i boendet har gjorts 
under senare år. Här berörs vilka kvaliteter som är viktiga vid bostadsval och hur boende vär-
derar olika kvaliteter i bostaden och området (Bergenstråhle, Svensson, 2004; Fransson, Ro-
senqvist, Turner, 2002; Werner, 2000, 2003). Gemensamt för resultaten av de här studierna är 
att trygghet och säkerhet allmänt värderas högt, liksom vacker utemiljö och vackra hus. De 
visar också att olika gruppers värdering av kvalitet kan skilja sig mycket åt.  

Kraven på tillgänglighet är ett lagkrav som blivit mycket starkare under de senaste åren och 
kraven höjs kontinuerligt, med tanke på den åldrade befolkningens behov och på att den störs-
ta delen av befintligt bostadsbestånd har dålig tillgänglighet. Boverket har gjort utredningar 
om dagens bostadsutformning med hänsyn till de krav som gäller för bl. a. tillgänglighet och 
har utvecklat exempel på bra utformning av bostadshus som fyller kraven (Boverket 2003). 
Anvisningarna bygger på svensk standards måttkrav för olika funktioner och inredningsdetal-
jer och kan ses som en förlaga för dagens programskrivning och projektering.  

Utvärdering av byggnader i användning har den internationellt etablerade beteckningen ”Post 
Occupancy Evaluation”, POE (Preiser, Rabinowitz, White, 1987, Ambrose, I, 1990, Zim-
merman, A, Martin, M, 2001). Preiser et al. beskriver tre olika nivåer av POE;  

-en översiktlig, som ger indikation om en viss byggnads största problem eller kvaliteter, 
-en undersökande, som går djupare in på brister och kvaliteter hos en byggnad, 
-en diagnostiserande, som syftar till att förbättra en viss byggnadstyp genom att utveckla kri-
terier för design. 

På den sista nivån ovan används vetenskapliga metoder för att samla in och analysera data. 
Det är den typen av utvärdering som kommer att göras i det här projektet. 

Läsanvisning 
Studiens resultat redovisas detaljerat i samma ordning som intervjuguidens frågor. För en 
snabb överblick av undersökningens resultat och slutsatser går det bra att läsa från och med 
Sammanfattning av resultaten, sidan 58, och till rapportens slut. 

Metod 
Angreppssätt och avgränsning 
För att få en nyanserad bild av hur nyproducerade bostäder utformas och av hur olika typer av 
hushåll faktiskt använder dem valdes ett kvalitativt men strukturerat angreppssätt. Bostäder-
nas utformning är utgångspunkt för urval, snarare än hushållen.  

Det huvudsakliga intresset har riktats mot bostadens interiör och de gemensamma utrymmen 
som erbjuds. Bostadskvaliteter som är knutna till omgivningen – som utemiljön kring husen 
och tillgång till service- har efterfrågats i intervjuerna men är inte i fokus för undersökningen. 
Kvalitetsbedömning av byggnadernas exteriör har inte tagits med.  

Urvalet för intervju har gjorts utifrån en fallstudieprincip, där vissa fastigheter/projekt har 
valts som fall för undersökning. På det sättet har läge och standardnivå i viss mån neutralise-
rats. De valda fallen ligger samtliga i halvcentrala förorter och representerar två typer av läge, 
norr och söder om Stockholms city. Standardnivån på projekten är ganska likartad, se vidare 
tabell 1 i avsnittet om Urval. 
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Intervjuer 
Hushållen som bor i de valda fastigheterna har intervjuats vid ett besök i bostaden. Intervjuer-
na vände sig till hela hushållet, men i många fall var inte alla hushållsmedlemmar med under 
hela intervjun. Intervjuerna var öppna och gjordes med hjälp av ett intervjuschema, se bilaga 
1. Här listades de aspekter som skulle utvärderas, med uppföljningsfrågor. Intervjun gjordes i 
två steg, först ett samtal om bakgrund till bostadsköpet, hur överlåtelsen fungerat, tillval, fö-
regående bostad, värdering av utemiljö och allmänna utrymmen samt en allmän utvärdering 
av det bästa och sämsta med biostaden. Därefter gjordes en rundvandring i bostaden med mer 
detaljerade frågor och kommentarer kring varje utrymme.  

Intervjuerna spelades in på band, samt antecknades under tiden. Intervjuaren antecknade ock-
så ungefärlig ålder på intervjuperson och hushållsmedlemmar, liksom hur många som bor i 
lägenheten. Målet var att göra 40 intervjuer, med i genomsnitt 5 hushåll per projekt för att 
täcka in en variation av hushållstyper och lägenhetsstorlekar. Slutligen genomfördes 36 inter-
vjuer, med ett minimum av tre intervjuer i ett projekt.  

Observationer 
Vid intervjuerna gjordes observationer av hur bostaden användes, möblering och rumsan-
vändning noterades på en planritning och bostäderna fotograferades, rum för rum. Där tillval 
lett till att planerna ändrats har revidering av ritningen gjorts efter intervjun. Avvikelser från 
ursprungsritningarna antecknades. Observationerna kompletterade intervjumaterialet med in-
formation om hur bostaden faktiskt användes. 

Expertbedömning av planer och inredning  
Expertbedömning betyder här att författaren, arkitekt med bostadserfarenhet, själv bedömt 
planlösningarna, huvudsakligen på ritningar. Ritningarna har tillhandahållits av företagen, i 
form av typplaner som använts i säljmaterial till kunderna.  

Som bakgrund till kvalitetsbedömningen av den enskilda lägenheten har basfakta om varje 
bostad i studiens urval registrerats i en databas. Sådana uppgifter är till exempel bostadens an-
tal rum och area och bostadens läge i huset.  

Estetiska och funktionella arkitektoniska kvaliteter i bostäderna har bedömts och rangordnats 
på olika typer av skalor. Bedömningarna har baserats på Björklunds och Lidmars arbete 
(Björklund, Lidmar 1991). De har utvecklat väl beskrivna kriterier för bedömning av olika 
kvalitetsaspekter1: 

• ’Grundläggande användbarhet’ och ’allmängiltighet’. Det första begreppet beskriver bosta-
dens basfunktioner och bedöms huvudsakligen genom minuspoäng för brister jämfört med en 
normalstandard. ’Allmängiltighet’ utgör ett positivt tillskott till användbarheten genom möj-
ligheter till alternativ rumsindelning och möblering eller neutrala rumssamband och denna 
bedöms genom pluspoäng. Poängsummorna kan sedan graderas till en skala för ett helhets-
mått på användbarhet. 

• Estetiskt kvalitet - ’Karaktär’, bestäms av luftighet, genomsiktlighet, rumsgestaltning, dags-
ljusbelysning och utblickar. Begreppet beskriver estetiska kvaliteter och bedömningskriterier-
na är en blandning av kvantitativa mått och kvalitativa värderingar.  

 
1 Se också bilaga 5 för mer utförlig beskrivning av bedömningskriterierna 
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• ’Ytekonomi’, i betydelsen yteffektivitet. De bedömda bostäderna jämförs med en genom-
snittlig area för bostadstypen. 

•’Tillgänglighet’, i meningen god tillgänglighet för rörelsehindrade, bedöms inte här. Den får 
anses vara granskad och godkänd vid bygglovstillfället.  

I jämförelse med den ursprungliga metoden har kvalitetsbedömningen här förenklats och ren-
odlats. Den har koncentrerats till aspekterna funktionella och estetiska kvaliteter, en samman-
fattande och mindre detaljerad bedömning. Bedömningsskalorna har normaliserats till en ska-
la på 1-5, från sämst till bäst, för de funktionella kvalitetsaspekterna. Estetiska kvaliteter har 
bedömts genom ett poängsystem. Vissa kvaliteter har klassats till 1 eller 0, vilket är naturligt 
för tillbehör som antingen finns eller inte, till exempel eldstad eller burspråk.  
Bedömda kvalitetsaspekter sammanfattas i faktaruta nedan.  

Karaktär -Estetiska kvaliteter  MÅTT 

Luftighet Summerade poäng 
Genomsikt  Summerade poäng 
Rumsutformning Summerade poäng 
Dagsljus Summerade poäng 
Utblickar Summerade poäng 
Särskilda tillgångar; burspråk, eldstad, 
glasparti, spaljé, entresolvåning 

 
1 eller 0 resp. 

 

Funktionella kvaliteter 

Rumssamband 1-5 -skala 
Möblerbarhet  1-5 -skala 
Standard på köksinredning, förvaring,  
hygienrum och balkong 1-5 –skala 
Ytekonomi = planeffektivitet kvm / rum 
Matplats i kök  
Kök och vardagsrum i öppet samband 

1 eller 0 
1 eller 0 

Matplats och vardagsrum i öppet samband 1 eller 0 
 

Urval 
Totalurvalet - läge, storlek och lägenhetssammansättning 

Företagen som deltagit i studien tog fram ett antal projekt som färdigställts för inflyttning un-
der 2005 och framåt. Inflyttningen skulle ha skett senast ett halvår före intervjuundersökning-
en. För att försäljningsprocessen och tillval skulle kunna utvärderas söktes förstahandsköpare. 
Ett bruttourval på 16 projekt togs fram. Det omfattade ca 760 lägenheter. Projekten var beläg-
na inom Stockholms lokala arbetsmarknad men några av dem låg långt ut i regionen, som i 
Södertälje och Uppsala. Något projekt låg också på gränsen till innerstaden. Storleken på pro-
jekten varierade mycket, från enstaka hus med 20 lägenheter till exploatering av större områ-
den med hundratals lägenheter.  
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De undersökta projekten och intervjuade hushåll 

Urvalet för intervjuer gjordes i två steg. Först valdes projekt ur det större urvalet. Projekten 
skulle vara exempel på normal bostadsproduktion, och inte representera några speciella sats-
ningar eller experiment. De skulle också ligga i förortsläge och inte i innerstaden. Urvalet ut-
gör åtta av alla föreslagna projekt, fem i norrförorter och tre i söderförort. De presenteras i en 
sammanställning i tabell 1. I nästa steg valdes lägenhetstyper, vilka ansågs särskilt intressanta 
att studera, i de valda projekten.  

Projekten skiljer sig naturligtvis något ifråga om läge, utformning och prisklass, trots att av-
sikten var att minska sådana skillnader genom urvalet. Projekt P har till exempel stadsmässigt 
läge i tät bebyggelse, nära ett större förortscentrum med T-bana, pendeltågsstation och stort 
serviceutbud. Projekten P, B och D har likartat läge beträffande avstånd till kommunikationer 
och service och de har liknande standard, medan deras arkitektoniska form skiljer sig tydligt. 
Projekten E och G ligger båda i närförorter söder om Stockholms innerstad. De ligger ganska 
nära service och allmänna transporter, men områdena är gröna till sin karaktär. Båda dessa 
projekt har något lägre inredningsstandard än projekten norr om staden och deras lägenheter 
är mycket yteffektiva. Projekt K ligger i en ytterförort i centrumnära läge. Också i detta fall är 
inredningsstandarden något lägre än i norrförorternas projekt. 

Bruttourvalet av intervjupersoner var samtliga hushåll boende i dessa lägenhetstyper. För att 
utvärdera särskilt intressanta bostadstyper grundades urvalet till intervjuerna i första hand på 
lägenheternas utformning och inte på hushållens egenskaper,. Urvalet är inte slumpmässigt 
och representativt för alla bostäder och boende i de valda projekten. Genom att urvalet gjorts 
så varierat som möjligt beträffande lägenhetstyper har också varierande typer av hushåll 
kommit med i undersökningen. Målet var att nå minst fem hushåll i varje valt projekt, med en 
variation av hushållstyper inom varje projekt. I tabell 2 visas en översikt över de intervjuade 
hushållen, deras lägenhetsstorlek och hushållstyp.  

Den största gruppen intervjuade är barnfamiljer. Här har också räknats in föräldrar i 50- årsål-
dern med någon eller flera hemmaboende ungdomar. Gruppen består alltså av många olika ål-
derskategorier och livssituationer. Att barnfamiljer dominerar bland de intervjuade kan ha 
praktiska orsaker. Vi sökte boende i vissa lägenhetstyper och barnfamiljer är oftast hemma 
och lättast att nå för intervju.  

Den största kategorin av undersökta lägenhetstyper utgörs av tre rum och kök. I den lägen-
hetsstorleken bor hushåll av alla slag, ensamstående, par och barnfamiljer i olika åldersgrup-
per. Lägenhetssammansättningen i bruttourvalet samt i de valda projekten visas i diagram 1, 
liksom sammansättningen av det slutliga intervjuurvalet. Det slutliga urvalet av undersökta 
bostäder har en sammansättning av lägenhetstyper som överensstämmer väl med lägenhets-
fördelningen i bruttourvalet. 
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Tabell 1 Sammanställning av projektens egenskaper  
*Beskrivningen av standard och gemensamma utrymmen gjord av författaren utifrån säljbroschyrer, besök i fastigheten och 
utifrån intervjuerna. Ytskikt inte beskrivna här då de är mycket lika, genomgående parkett och klinker/kakel i badrum. 
Foton från Hitta.se, illustrationer från företagens säljbroschyr 

 
Projekt  Läge Hustyp och 

utformning 
Lägenhets-
fördelning 

Standard* Gemensamma 
utrymmen* 

B 

 

Nordvästförort, 
exploatering vid 
motorväg och ar-
betsområde, nära 
park och vatten 

Öppet storgårds-
kvarter, lamellhus 
av varierande 
höjd, 4 – 7 vå-
ningar, lång-
sträckt huskropp. 
Fasadarkitektur i 
nyfunkisstil med 
slätputsade ytor. 

Andel tvåor o mindre
Andel treor
Andel fyror o större

Tvättmaskin och 
torktumlare samt 
arbetsbänk ingår i 
badrum. Diskma-
skin i kök ingår. 

Tvättstuga finns i 
huset, liksom för-
råd och soprum 
med källsorter-
ing. Cykel- och 
barnvagnsrum 
finns. Parkering i 
varmgarage un-
der gård. 

D 

 

Nordvästförort, 
exploatering vid 
arbetsområde, 
nära park och 
vatten 

Två höga punkt-
hus, 10-11 vå-
ningar, samman-
bundna med en 
lägre huskropp. 
Fasad i nyfunkis-
stil. Husformen 
liknar 1960-talets 
punkthus. 

Tvättmaskin och 
torktumlare samt 
arbetsbänk ingår i 
badrum. Dm in-
går inte i kök. 

Ingen tvättstuga. 
Förråd i huset, 
soprum, med 
källsortering, i en 
huskropp. Cykel-
rum och träfflo-
kal finns. Varm-
garage under hu-
set.  

F 

 

Nordvästförort, 
exploatering i ut-
kant av arbetsom-
råde, nära park 
och vatten 

Punkthus i 5 vå-
ningar plus tak-
våning, placerade 
i gatulinjen. Sa-
deltak med tydlig 
lutning, tegelfa-
sad och husform 
med 50-
talskaraktär 

Tvättpelare ingår 
i badrum, disk-
maskin i kök.  

Tvättstuga finns. 
Förråd i huset, 
soprum med käll-
sortering, i varje 
hus. Cykelrum 
och träfflokal 
finns. Parkering 
på gatan(?) 

I 

 

Nordvästförort, 
förtätning i 
stadskvarter, 
mycket nära cent-
rum med stads-
mässig bebyggel-
se, nära till 
kommunikationer 

Kort lamellhus, 
infill i stadskvar-
ter med rutnäts-
form. Nyfunkis-
stil, med indragen 
takvåning. 

  

Tvättmaskin och 
torktumlare samt 
arbetsbänk ingår i 
badrum. Diskma-
skin och micro 
ingår i kök. Klin-
ker i entréhall är 
standard.  

Tvättstuga finns 
inte. Soprum med 
källsortering och 
förråd (vissa lgh) 
finns i huset Cy-
kelrum finns. 
Varmgarage un-
der huset. 
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Tabell 1, fortsättning 

PROJEKT Läge Hustyp Lägenhets-
fördelning 

Utformning 
och standard* 

Gemensamma 
utrymmen* 

P 

 

Nordvästförort, 
exploatering av 
f.d. industriområ-
de, centrumnära, 
vid park och vat-
tendrag 

7-vånings punkt-
hus. Nyfunkisstil, 
släta putsfasader, 
med indragen 
takvåning. 

Andel tvåor o mindre
Andel treor
Andel fyror o större

Tvättmaskin och 
torktumlare ingår i 
badrum. Diskma-
skin ingår inte. 

Ingen tvättstuga, 
gemensamt sop-
hus för flera hus, 
inget grovsop-
rum, inga yttre 
förråd, parkering 
i närliggande 
parkeringshus. 
Cykelrum i huset.

E 

 

Förtätning i 40-
talsförort i söder, 
hus i park, vid 
lokaltrafikled, 
nära kommunika-
tioner, längre till 
service 

Trevåningshus 
vinklade kring 
innergård. Arki-
tektur anpassad 
till omgivningens 
40- och 50-
talshus. 

Tvättmaskin in-
går inte, men 
plats finns i bad-
rum. Diskmaskin 
ingår inte. 

Tvättstuga finns, 
soprum utan käll-
sortering i huset, 
inget grovsop-
rum, lägenhets- 
samt uteförråd 
finns, hyrd mark-
parkering. 

G Förtätning i blan-
dat område i sö-
derförort, köp-
centra, villaom-
råde och motor-
väg nära 

Ett trevånings 
lamellhus och 
några grupper av 
tvåplans radhus 
Lågmäld arkitek-
tur, anpassad till-
omgivningens 
villor. 

 

Tvättmaskin samt 
torkställning in-
går i badrum. 
Diskmaskin ingår 
inte.  

Ingen tvättstuga, 
soprum med viss 
sortering i porten, 
även grovsop-
rum. Förråd i 
porten eller i se-
parat byggnad, 
hyrd markparker-
ing 

K Ytterförort i sö-
der, förtätning i 
centrumnära läge, 
mellan arbetsom-
råde och bostads-
kvarter, grönt 
område 

Öppet storgårds-
kvarter, lamellhus 
5 våningar. Fasad 
i nyfunkisstil, 
men med en kraf-
tigare färgsätt-
ning påminnande 
om 50-talets 
putsfält. 

 

Tvättmaskin in-
går inte i badrum, 
men plats finns. 
Diskmaskin ingår 
inte i kök. 

Tvättstuga finns, 
hushållssoprum 
och lägenhetsför-
råd i huset, sop-
sortering och cy-
kelförråd på går-
den, hyrd mark-
parkering. 
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Tabell 2 Intervjuade hushåll, hushållstyper fördelade efter lägenhetstyp 

 

Lägenhets-
storlek 

Ensam-
stående, 
yngre 

Ensam-
stående, 
pensionär 

Par, yngre Par, medel-
ålders 

Par, pen-
sionärer 

Barnfamilj, 
inklusive 
medelålders
m tonåring 

Totalt 

1 rum o kök 1      1 
1,5 rum o k 1  1    2 

2 rum o kök 2 1 1    4 

3 rum o kök 2  2 3 2 4 13 

4 rum o kök  1  1 3 10 15 

6 rum o kök      1 1 

Summa 6 2 4 4 5 15 36 

 

 

Diagram 1 Lägenhetssammansättning i totalurvalet och i intervjuurvalet 
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Resultat 
I varje underavsnitt presenteras först de värderingar de boende utryckt i intervjuerna, i den 
ordning intervjuschemat tog upp olika frågor och sedan följer en kort kommentar till resulta-
ten. I avsnitten om planlösningar och enskilda utrymmen inleds texten också med illustratio-
ner av typiska rum från urvalets bostäder. Frekvenssammanställningar av svar har gjorts när 
det varit möjligt. De sammanställningarna finns i bilaga 2. 

Bakgrund till bostadsvalet 
Läget är som väntat en viktig faktor för bostadsvalet. Många intervjupersoner berättade utför-
ligt om hur de funnit sin nuvarande bostad på bostadsmarknaden. Ett tydligt mönster är att 
man börjat sitt sökande med att välja ut ett läge i staden och sedan söka efter en lämplig bo-
stad inom det området. Det här mönstret bekräftas också av tidigare forskning (Fransson, Ro-
senqvist, Turner, 2002;Werner, 2003).  

I många fall hade intervjupersonerna tidigare anknytning till området, hade bott där tidigare, 
hade släkt där eller bodde redan i området vid valet av den nya bostaden. De flesta intervju-
personer hade mycket bestämda önskemål om läget. Det skulle uppfylla vissa krav på närhet 
till personligt viktiga platser, som barn och barnbarns bostäder, eller på närhet till viss service 
som butiker, promenadområden eller trafikknutpunkter. Se exempel nedan, ur intervjuanteck-
ningarna:  

”När A letade efter ny bostad var det viktigt för henne med närhet till vatten, 
nära till Arlanda och inga trafikstörningar.”2

”Hushållet NN har tidigare bott 41 år i Trollbäcken i villa. Nu bor en av deras 
söner med familj i villa i Duvbo, den andre sonen i villa i Bromma. De var in-
tresserade av att flytta närmare sina barn och barnbarn och av att ordna sitt 
boende för ålderdomen. Området var mitt emellan sönernas bostäder, därför le-
tade de här. – Fru NN hade bestämda krav, det skulle gå att nå lägenheten utan 
att åka hiss, och hon kunde bara gå två våningar. Affärer skulle finnas inom 
måttligt gångavstånd. Hon ville inte bo ’långt ute i bushen’. ” 

Flera barnfamiljer beskrev hur man letat efter ny passande bostad. För dem var naturligtvis 
barnens miljö viktig, liksom närhet till arbetet. Insparad restid är värdefull för arbetande små-
barnsföräldrar. De valde utifrån typ av område och närhet till arbetet: 

” Och för läget – han jobbar två minuter bort. Området är ganska okänt men 
väldigt centralt, nära till allt i alla riktningar. --- Det finns bara en liten sandlå-
da, men är ändå barnvänligt, i princip bara unga människor, finns barnomsorg 
nära.” 

”De flyttade från en hyresrätt i Akalla. Där är det homogent och mycket folk. 
Hon är uppväxt i äldre blandat område och ville gärna bo så.-- De valde denna 
lägenhet för att den var ljus, nybyggd, fräsch, för gården, bra ställe att leva med 
barn. Och de hade kollat i detta område, det kändes bra.” 

Skälen för att köpa en nybyggd bostad och inte på andrahandsmarknaden var för många att 
det var bekvämt, framförallt för att det inte fanns behov av att sätta igång med reparationer3. 

 
2 Citattecken står här inte för direkt citat av yttranden utan citat ur anteckningar som förts under intervjuerna 
3 Se bilaga 2, diagram 1 
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Diagram 2 Intervjupersonernas typ av köp 

Flera äldre hushåll sade att de hade gått igenom den proceduren ett antal gånger och tyckte det 
räckte. Yngre berättade om tidspressen i vardagslivet, med familj och arbete, som ett skäl för 
att välja en bostad som fungerar från första stund. Flera nämnde också att de tittat på äldre lä-
genheter, men inte hittat några som passat i storlek och standard, vid den tid och i det läge de 
önskade sig.  

Det fasta priset vid nyproduktion angavs också som skäl av många, det var lätt att få överblick 
över ekonomin och man behövde inte vara med i stressande budgivning innan köpet gick ige-
nom. Flera intervjuade ansåg också att priset var fördelaktigt i förhållande till andrahands-
marknaden: 

”Nytt, fräscht, kan välja färger och tillval. Och inte dyrare än begagnat!” 

Sammanfattningsvis har köpare av nybyggda bostadsrätter positiva förväntningar på sina bo-
städer och man uppfattar den nybyggda bostaden som prisvärd i förhållande till att köpa på 
andrahandsmarknaden. Yngre och äldre köpare skiljer sig ifråga om vad man önskar av läge 
och bostad. De yngre anger ofta närhet till arbete och kommunikationer samt, om de har barn, 
barnvänlig miljö som skäl för bostadsvalet. De äldre har mer ofta en personlig anknytning till 
det valda området, som att deras barn och barnbarn bor där eller de har goda vänner i närhe-
ten. 

Överlåtelse och tillval 
Hur man upplevt överlåtelsen av bostaden färgades naturligtvis av om man köpt direkt från 
det producerande företaget eller om man köpt till marknadspris från en tidigare bostadsrätts-
innehavare. Trots att urvalet gjordes för att nå intervjupersoner som bott omkring ett år i bo-
staden visade det sig att ganska många hushåll var andrahandsköpare. Se diagram 2. 

Typ av köp

Andrahandsköpare Hyresgäst Förstahandsköpare

 
De flesta förstahandsköparna, se diagram 2, var nöjda beträffande företagets tjänster och ser-

cket nöjda med överlåtelsen. Den var mycket proffsig från första vis-
ningen. Det var en väldigt positiv överraskning. De fick information hela tiden 

                                                

vice vid överlåtelsen4.  

”De är my

 
4 Se bilaga 2 
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get. Det har förekommit vissa mindre problem med huset i form av 

Några kunde 

ästa. 
ade 

, 
så 

ara broschyrer, 

Beträffande ö ar 
egen välutvecklad säljavdelning och i de fallen var de boende ofta mycket nöjda med proces-

annanstans, dessa hade fått fel info så de fick fel nycklar, och då var det svårt 

Nästan samtl ttjat möjligheter till tillval . De som inte gjort någ-
ra tillval alls har hänvisat till begränsad ekonomi. De skulle gärna vilja ha vissa tillval, men 

-

vårt att ändra i efterhand, så spe-
n. 

-

De som köpt 
rens val. Ingen av de bostäder som besökts har haft en så extremt personlig utformning genom 

ende och företagen då det gäller att förstå 
den information som ges före köpet. Många har svårt att läsa ritningar. Dessutom säger rit-

                                                

under byggtiden, och fick komma på bildvisning och träffa blivande grannar – 
jättebra.” 

”Inflyttningen gick smidigt och de upplever att de har haft en bra kontakt med 
byggföreta
sättningar och problem med fukt, men de har åtgärdats genom byggarantin.” 

berätta om svårigheter att förstå den information man fick från företaget:  

” När de köpte lägenheten var presentationen och informationen inte den b
De fick t. ex. inte veta att det var en nivåskillnad till altanen förrän de flytt
in, och att det är en stor trumma i köket som tar bort yta. Man får en uppritad 
karta, men som en vanlig människa förstår man inte alltid sånt. Det är irrite-
rande att få reda på sånt i efterhand._ _ _ Och i ritningen var det 3-glasfönster
men inte när de väl kom hit. Då säger [företaget X] att man inte kan tillverka 
stora fönster i 3-glas, men varför är det så i prospektet då?” 

”De fick väl egentligen vara med i processen men var inte så insatta, så de har 
väl missat en del, tror hon. De fick inte så mycket förklarat, b
och då känner man ju inte på kvaliteten, och ritningar förstår man ju inte så 
väl.” 

verlåtelse och inflyttning fanns olika rutiner vid olika företag. Några företag h

sen. I de fall företagen anlitade mäklare för förstagångsupplåtelsen var omdömena mer blan-
dade: 

”Det var lite rörigt, mäklaren hade semester så de skulle hämta nycklarna nån 

att få tag på företaget.” 
 
iga förstagångsköpare har utny 5

fick avstå. Några intervjuade hade synpunkter på förhållandet mellan grundstandard och till-
valsstandard. Man ansåg att grundstandarden satts medvetet låg, för att sälja mera tillval. An
nars ser man det som positivt att välja inom vissa ramar.  

”Bara deras ekonomi sades vara gräns för deras möjliga tillval. De tog mest 
standard, men valde också efter vad som är s
ciellt kakel i kök och en dekorrand i badrummet är tillval. Valde till diskmaski
Bostadsföretaget försökte sälja in tillval, men tog sig också tid att lyssna och re
sonera, så det var lagom. Man fixade i efterhand saker som de hade missat eller 
glömt att välja.” 

i andra hand har i stor sett varit nöjda med den föregående bostadsrättsinnehava-

tillval att de som flyttat in efteråt har ändrat på den. 

Ifråga om överlåtelsen och möjligheter till tillval är de intervjuade överlag nöjda. Men det 
finns en ändå kommunikationsbrist mellan många bo

 
5 Se bilaga 2, diagram 3 
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temiljön kring bostäderna har huvudsakligen fått bra betyg eller kommenterats sparsamt6. 
Många har tagit upp promenadområden och grönska i vidare mening när de fick frågan. De 
som engagerar sig mest i frågan är av naturliga skäl barnfamiljerna. De har åsikter om trafik-

k planterats. Men det är ändå tryggt att ha bar-

De yrkesaktiv  

 

Utemiljön är 
familjerna. D
rekreation. M nast. Dåliga planter-

tsikt och insyn kan ses som två sidor av samma mynt. Tråkig utsikt över stora kontorshus 
eller alltför nära liggande grannhus ger en känsla av instängdhet. De undersökta projekten lig-
ger i relativt tät bebyggelse. De ligger inte i slutna stadskvarter men är i flera fall omgivna av 

 

                                                

ningar inte allt om detaljer som kan komma att påverka funktion och trivsel i bostaden, se 
också avsnitt Kritiska punkter i bostädernas utformning. 

Husets gemensamma funktioner 
 

Utemiljön 

U

säker avgränsning mellan gård och gata och tillgången till lekplatser. Barnfamiljer och pen-
sionärer använder bostadens närmiljö mest: 

”De tycker om den inramade gårdsmiljön, husen skyddar mot trafik, tvärbanan 
stör knappast. Gården används av alla med småbarn. --Föreningen röstade 
emot staket, men nu har en häc
nen där, även utan staket.” (barnfamilj) 

”Utemiljön trivs de jättebra med, gården är grön. Den är inte jättestor, men la-
gom. Man kan gå ut och sätta sig och prata med grannar.” (pensionerad dam) 

a skyndar förbi till grönområdet eller ser utemiljön som en utsikt från bostaden:

”Man kan inte ha så mycket åsikter om den. På innergården håller man fortfa-
rande på att arbeta, men de tror att det kommer att bli jättefint. Man promene-
rar till Hagaparken på 5 minuter, det är jättefina omgivningar, stora möjlighe-
ter till rekreation. Man ser lite av vattnet men det är ingen utsikt man kan skryta
om, och kontorshus är på väg upp mellan.” (Yngre par) 

inte något som nämns som avgörande för bostadsvalet utom någon gång av barn-
en är en inramning till bostaden och ger kontakt med naturen och på det sättet 
en om det finns brister i utemiljön uppmärksammas de ge

ingar och fula staket påpekas, liksom brist på utsikt.  

 

Utsikt och insyn 

U

annan storskalig bebyggelse. Bostäderna har stora glasytor i vardagsrum och kök, men också
sovrum är uppglasade. Det ger mycket dagsljus och utsikt men risk för insyn. Insyn kan också 
vara ett problem inom lägenheten, så att bad- eller sovrum har full insyn från bostadens bal-
kong, se bild 1.  

 
6 Se bilaga 2, diagram 4 
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Bild 1 Utsikt och insyn från balkongen 
 

Utsikt nämns som något viktigt av dem som bor högt upp i huset eller av dem som har utsikt 
över en grön innergård:  

”De har en grön kulle utanför vardagsrummet / balkongen, p-platser på en an-
nan sida, och ingen trafik utanför. Det var viktigt för valet av just denna lägen-
het.” 

”Man har sparat en dunge stora träd utanför, det är fint att kunna följa årsti-
derna.” 

Annars är kommentarerna neutrala: 

”Inte så mycket utsikt, tyvärr. Men det är trivsamt att sitta på balkongen som-
martid.” 

Många intervjupersoner har känt sig något besvärade av insyn7. Ändå är det få som framhåller 
det som ett allvarligt problem. Man är inställd på att acceptera närheten till andra i ett stads-
mässigt boende. Lösningen är att dra ner persienner eller dra för gardiner. 

”De har skaffat persienner, fick vänja sig vid att folk tittar in i köket, men det är 
OK. Men de drar för i sov- och vardagsrum.” 

”De har satt upp persienner för alla fönster mot solinstrålning, och även till viss 
del som skydd mot insyn.” 

                                                 
7 Se bilaga 2, diagram 5 
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Den mest störande insynen verkar uppstå om de som tittar in kommer mycket nära:  

”Det är insyn, grannens balkong är precis utanför, de (intervjupersonerna) har 
nästan alltid neddragna persienner.” (gäller sovrummet) 

”Hon upplever lite insyn nu när mannen är bortrest, reste dagen innan, hon har 
inte tänkt på det annars. Gavelfönstret är så nära marken, några barn knackade 
på när hon var ensam och så blev hon medveten om det.” 

Beträffande insyn har man alltså en viss tolerans, men samtidigt har två tredjedelar av de in-
tervjuade nämnt att de någon gång tänker på insyn som ett vardagsproblem. Man drar ned gar-
diner och persienner och vill inte tänka vidare på det. 

Parkering 

Parkeringsmöjligheterna skiljer sig åt mellan de studerade projekten. Ett par av dem erbjuder 
varmgarage under huset/gården med hiss direkt från trapphus. Något har reserverade platser i 
ett parkeringshus i närheten. De övriga har vissa garageplatser alternativt reserverad markpar-
kering med eller utan motorvärmare.  

Boendes värderingar av parkeringsmöjligheterna var mest positiva eller neutrala8. Att slippa 
leta efter parkeringsplats och flytta bilen för städnatt ansåg några vara värt en hyra av 700 –
1000 kr i månaden: 

” De har bilen i garaget, det fungerar utmärkt. Det är varmt, så det behövs ing-
en motorvärmare. Det kostar 700 kr så det är mycket dyrt, men väl värt det. Och 
det är hiss direkt till garaget.  Och pengarna går ju direkt till föreningen, så det 
är inte bortkastat.” 

Andra var nöjda med att stå på hyrd markparkering för en billigare p-platshyra: 

”De har bil och hyr plats på parkeringen, och det funkar bra. Det är ganska 
nära, och inte otryggt. De ser inte parkeringen från lägenheten men det är bara 
bra, bara tråkig att se på. Men det finns ingen motorvärmare och inget tak, så 
det är som att stå på gatan, men man slipper köra runt och leta p-plats. Men till 
den låga hyran är det helt rimligt.” 

Trygghet i parkeringshus och garage är en viktig aspekt för de boende. Ingen av de intervjua-
de sade att trygghet var ett problem i sammanhanget. Däremot hade man i några fall erfaren-
het av bilinbrott och önskade inhägnad av parkeringen.  

” Parkeringen funkar bra, och det är guld värt att ha en parkering. Men skulle 
gärna ha en inhägnad eftersom det har hänt en del.  

Motorvärmare uppskattas men värderas inte särskilt högt av de intervjuade. Den omnämns om 
den finns men enbart någon med etanolbil uttalar att det är viktigt och bra. 

”Det är OK utan motorvärmare.” 

”De fick inte en plats med motorvärmare, men det är ändå ingen idé för de kör 
så oregelbundet. Svårt med timing, att sätta på värmaren i tid.” 

I ett par projekt framhålls brist på gästparkering. Att dra in på gästplatser är en besparing som 
kommenteras negativt av de boende och de uttalar sig ganska skarpt: 

 
8 se bilaga 2, diagram 6 
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”Hon har ingen bil, och inte körkort. Det finns ingen gästparkering vilket är då-
ligt, hennes gäster har ingenstans att parkera.” 

”Det finns inga gästparkeringar, urdåligt.” 

Parkering måste lösas för alla bostadsområden och mark- eller byggnadsytan för det ändamå-
let är en kostnad bland andra. Betalningsvilja och dito förmåga växlar. Hushåll med goda in-
komster betalar gärna en garagehyra för att ha bilen säkert, bekvämt och varmt tillgänglig 
nära bostaden. Yngre hushåll med lägre inkomster eller andra prioriteringar tar besväret att gå 
ett stycke till bilen och värma upp den innan den används. Vad som framhålls som viktigt är 
tillgången till en reserverad plats för att slippa söka parkering. Detta gäller också de boendes 
gäster och de boende har starka önskemål om gästparkering.  

Posthantering 

Övergången till postfack i nya bostadsrättshus är en förändring som mottagits mycket väl av 
de boende. Posthantering med samlade postfack i entrén har alla överlag varit positiva till9, 
och särskilt postlådan för utgående post har uppskattats. Man framhåller särskilt att säkerheten 
ökar när man inte har något brevinkast i dörren. Överhuvudtaget finns bara någon enstaka kri-
tisk kommentar i intervjuerna. Några lägger ändå till att morgontidningen vid dörren är ett 
krav.  

Förråd 

Förråd för säsongsutrustning och liknande har lösts på olika sätt i de olika projekten. Både yta 
och placering av förråd växlar. Det är vanligt med ett förvaringsutrymme inom lägenheten, 
som benämns klädkammare eller förråd på ritningarna. I samtliga projekt ser den ut att vara 
inredd som en klädkammare med hylla, klädstång och ofta linneskåp, städskåp eller garderob. 
I flertalet projekt finns också förrådsyta utom lägenheten plus särskilda förrådsrum för cyklar 
och barnvagnar. Många av de intervjuade anser att förvaringsmöjligheterna totalt är för små10. 
Man har löst det genom att göra sig av med saker vid flytten och genom att placera sina ägo-
delar på andra platser än bostaden: 

” Förrådet är bara 3 kvm, dåligt för en så stor lägenhet. Det var sagt att större 
lägenheter skulle få 4-5 kvm förråd men sen gjorde de bara om det. Och i kläd-
kammaren finns det också en trumma som tar bort utrymme.” 

”Vissa lägenheter har förråd i gatuplan, ett par kvm. De (intervjupersonerna) 
har ett förråd där. Ju mer plats man har desto mer samlar man, men det räcker 
tack vare sommarstället där de har ställt en del.” 

Cykel- och barnvagnsförvaring är en trång sektor i flera av projekten. Cyklar förvaras både i 
cykelrum och utomhus, beroende på hur ofta de används och hur dyrbara de är. I ett par av 
projekten har soprum eller barnvagnsrum fått tas i anspråk till extra cykelrum på grund av att 
behovet av cykelförvaring inte fyllts från början. Barnvagnar får av brandskäl inte förvaras i 
trapphusen och om det inte finns lägenhetsförråd förvisas vagnarna antingen till cykelrummen 
eller in i lägenheternas entréer. 

 
9 Se bilaga 2, diagram 6 
10 Se bilaga 2, diagram 6 
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”Cykelrummet använder de för en av alla barnvagnar, och de har vinterparke-
rat en cykel där. Två andra cyklar står ute, får nog inte plats ändå för det är 
ganska trångt i cykelrummet.” 

”Det finns cykelrum (de har inga cyklar) och barnvagnsförråd. De kommer nog 
att ha barnvagnen här inne (i bostaden), den är så pass värdefull.” 

”Det finns inget barnvagnsrum, de har den i förrådet vilket funkar även om det 
är pyttelitet, de har sett till att det får plats.” 

Men det finns också positiva kommentarer i de projekt där man har planerat för att hushållen 
har cyklar och barnvagnar och vill förvara dem åtkomligt och säkert.  

”Det finns utmärkta cykel- och barnvagnsrum, med gott om plats och låsta på 
ett bra sätt, viktigt idag när barnvagnar stjäls – där har man tänkt till. Och var-
je trapphus har sitt eget cykelrum, det är bra.” 

Förrådslösningarna har inte presenterats särskilt utförligt i de säljbroschyrer som varit under-
lag för studien. Köpare av nya bostadsrätter måste alltså fråga för att få klarhet om mängd och 
placering av förråd. Av intervjuerna att döma tycks inte alla ha gjort det utan blivit överraska-
de av att förvaringsytorna varit små. Ett lägenhetsförråd utanför bostadsytan är för många en 
underförstådd kvalitet, likaså förvaringsmöjlighet för cyklar och barnvagnar.  

Sophantering 

Sophanteringen i de undersökta projekten uppfyller dagens krav men har varierande utrust-
ning. Det gäller både i soprummen och i lägenheterna. Soprum för hushållssopor samt grov-
soprum är grundstandard, om inte grovsoprummet tagits i anspråk för annan förvaring (cyk-
lar). I de bäst utrustade projekten finns utrymme för långt gående källsortering, åtta fraktioner 
inklusive papper nämns i en intervju. Dessutom finns i bästa fall flera kärl under diskbänken i 
bostäderna, för en första grovsortering av avfallet.  

I intervjuerna har de boende mest neutrala eller positiva kommentarer till sophanteringen11. 
Den kritik som kommer fram är oftast riktad mot att det inte finns bra utrymmen för källsor-
tering: 

”Miljöstation finns en bit bort men ska flyttas. De saknar tidningsåtervinning i 
huset, och det är mycket barnmatsburkar nu att släpa till återvinningen. För 
grovsopor är det nära till Östberga12” 

”Soprum finns för papper och hushållssopor och grovsopor. Men inte metallav-
fall eller glas. Om man ska källsortera så är det väl lika bra att ha plats för 
allt!” 

”Sophantering är inga bekymmer, finns i huset bredvid. Det finns ett rum för 
grovsopor, men ingen plats för sopsortering – vilket inte är så miljövänligt med 
tanke på all bilkörning det blir för att lämna glas, mm.” 

Intervjuerna visar att de boende i princip är nöjda med utrymmen och anläggningar för sop-
hantering även om man har synpunkter på skötsel och bekvämlighet. Medvetenheten om käll-

 
11 Se bilaga 2, diagram 6 
12 Kommunal återvinningsstation 
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sortering är hög och de mest kritiska kommentarerna handlar om att soprum och kök inte är 
planerade för detta. 

Tvättstuga och träfflokaler 

Gemensam tvättstuga finns i fem av de åtta projekten, också där alla lägenheter har utrymme 
för tvätt inom lägenheten. Maskinutrustning i lägenheten ingår i grundstandarden i flera av 
projekten, och i samtliga projekt utan gemensam tvättstuga.  

Tvättstugan uppskattas av nästan samtliga intervjuade, men användningen av den varierar 
mycket. Den största fördelen med tvättstugan är att tvätten går fort och att man kan tvätta 
grövre tvätt där. Ytterligare en fördel som någon upptäckt är att elförbrukningen för tvätten 
går på fastighetens elräkning: 

”Förut tvättade de nästan varje dag men när elräkningen kom började han an-
vända tvättstugan mer.” 

Barnfamiljer har naturligt nog större behov av täta tvättar och är mycket nöjda med att ha sin 
enskilda tvätt i bostaden. Övriga hushåll har mycket skilda vanor. Några använder aldrig 
tvättstugan, andra ibland för ’bulktvätt’ och några tvättar nästan allt där. Gemensamma ytor 
och utrustning kräver samarbete och hänsyn för att fungera. Ingen nämnde tvättstugan som 
konfliktområde, det förekom bara några kommentarer om hur lätt eller svårt det var att få 
tvättid. 

Gemensamma lokaler för att träffas i, ha fester och möten, finns i åtminstone tre av de under-
sökta projekten. Där delar flera angränsande bostadsrättsföreningar på dem. Det är inte helt 
klart om träfflokal finns eller ej i övriga projekt, intervjuerna ger motstridiga uppgifter och 
säljmaterialet ger inte upplysningar om detta. 

I intervjuerna har träfflokaler diskuterats utan att hänsyn till kostnader, så kommentarerna får 
ses som önskemål. Några intervjupersoner saknar uttryckligen gemensamhetslokaler: 

”Hon skulle gärna ha en gemensamhetslokal också, t ex som gästrum eller för 
fest. Det är avskalat, minimerat, när det gäller gemensamma utrymmen – synd.” 

”Styrelsen kan sakna att ha en lokal, och får hyra en när det behövs, men an-
vänder också garaget för fester och möten. Garaget är så pass snyggt och det 
står så få bilar där.” 

Intervjupersonerna är positiva till tvättstuga och träfflokal om de finns och bara några få sak-
nar dem om de inte finns. Utnyttjandet av lokalerna har inte undersökts speciellt, men ett fåtal 
av de intervjuade hushållen har sagt att de använder tvättstugan mycket eller att de utnyttjar 
den gemensamma lokalen. 

Bostadens tekniska egenskaper 
Temperatur 

Samtliga projekt har tvårörssystem och radiatorer under fönster. Värmekällan är fjärrvärme. 
Golvvärme och uppvärmd handdukstork värmer bad- och duschrum. Golvvärme var tillval i 
de flesta fall.  

Många intervjupersoner var nöjda med inomhustemperaturen13. I ett par projekt hade värme-
anläggningen haft tydliga inkörningsproblem även om de var på väg att lösas.  

 
13 Se bilaga 2, diagram 5 
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”Det är ingen avancerad värmeanläggning. Inkommande varmvatten var det 
problem med, fick åtgärdas.” 

”I början var det kallt ibland, men nu är det inte så farligt förutom att det fortfa-
rande är ganska kallt i dotterns rum. På sommaren är det normalt. Det är 
mycket sol.” 

Ett problem som nämns är uppvärmning genom sol på de stora glasytorna i vissa lägenheter.  

”Varmt, så man får ofta dra ner. Men det kan man ju styra själv. På vår och 
sommar får man dra för på morgon och förmiddag, det är stora fönster.” 

”Varmt! Det finns markiser, men de kan inte användas när det blåser. Det finns 
bara persienner på den kortare sidan vid köket.” 

Några kommentarer pekar på problemen med temperaturreglering i stora system, man kan inte 
ställa in värmeeffekten olika i olika rum för att kompensera för solinstrålning och det är svårt 
att fininställa temperaturen. 

”Det finns en termostat men om man stänger av blir det bara varmare i de and-
ra lägenheterna. Antingen är det för varmt eller för kallt, det finns egentligen 
bara två lägen man kan ställa in det på.” 

De olika projekten har fått ganska olika omdömen eftersom värmen beror på systemlösningar, 
men på det hela taget är många nöjda med inomhustemperaturen. Det problem som omnämns 
mest är överskottsvärme genom solinstrålning på stora glasytor. Markiser, gardiner och persi-
enner samt korsventilation genom fönster är de lösningar som boende själva kan åstadkomma, 
men de är inte helt effektiva. Problem med för litet värme nämns mindre ofta, men de finns. 
Orsakerna växlar, från enkla problem som oluftade element till mer komplicerade som lokala 
köldbryggor och eventuellt underdimensionerade system.  

Luftkvalitet och ventilation 

Ventilationen i bostäderna bygger på direkt tilluft genom ventiler mellan fönster och radiato-
rer. Denna lösning finns i samtliga projekt. Frånluft dras ut i hygienrum och via spisfläkt i kö-
ken. Ventilationen i köken går att forcera. 

Intervjuerna visade att de boende var i huvudsak nöjda eller mycket nöjda med luftkvaliteten i 
lägenheterna14. De enda problem som nämndes var känsla av drag vid tilluftsventilerna, i nå-
got enstaka fall så stark att de boende hade tejpat igen ventilen i sovrummet. 

”Ventilationssystemet är av enklaste sort – bara utsug, ingen uppvärmd inluft, 
bara uteluft direkt under elementet. Om elementet inte är varmt så rinner kalluf-
ten in utmed golvet.” 

Frånluftsventilation uppfattas i allmänhet som tillräcklig, bara i något fall finns kritiska syn-
punkter. De olika projekten har principiellt liknande ventilationslösningar men luftkvaliteten 
uppfattas ändå något olika av de boende. Ventilationen av fukt från hygien- och tvättutrym-
men har fått bra omdömen överlag, liksom luftkvaliteten i bostaden som helhet, utom i ett par 
av projekten. 

Däremot har köksventilationen orsakat några missnöjda kommentarer i alla projekt15. 

 
14 Se bilaga 2, diagram 5 
15 Se bilaga 2, diagram 11 
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” Ventilationen räcker knappt, det blir matos. ”  

”Ventilationen i köket är inte så bra har de upptäckt efter inflyttningen” 

Kraven på ventilation blir större om man lagar mycket mat hemma och matos sprids snabbt i 
öppna planlösningar om inte köksfläkten är mycket effektiv.  

Ljudstörningar 

Ljudstörningar betyder här både störande ljud från bostadens omgivning och från fläktar eller 
andra system inom bostaden. De tekniska lösningarna i projekten har inte detaljstuderats. Ex-
poneringen för trafikbuller skiljer sig mellan projekten. 

I intervjuerna framhåller man ofta att huset är bra ljudisolerat utåt och att ljud från trafik 
knappast hörs så länge fönstren är stängda.  

”Hon störs inte av någon trafik, hör bara tvärbanan lite, det är mysigt.” 

”Han var lite skeptisk till hur det skulle vara med E4:an intill, men den märks 
inte alls. Den hörs ibland när det står öppet, beroende på hur vinden ligger. 
Järnvägen hörs också, vilket de inte hade tänkt på innan. Inne är det helt tyst 
när de har stängt.” 

Man nämner att ljud inom huset förekommer, men tycks beredd att acceptera vissa ljud från 
grannar.  

”Det är jättetyst omkring, det är knappt man hör grannarna. Han har frågat om 
de hör hans hemmabio, men det är det ingen som har gjort. Även om någon har 
fest så är det inga problem.” 

”Ibland kan de höra småbarnsskrik från grannen inunder, framför allt i bad-
rummet, men inte så mycket att de störs av det.” 

Kommentarerna kring ljudmiljön är mest positiva 16, men i vissa projekt finns synpunkter på 
mindre bra ljudisolering mellan lägenheter och trapphus och mellan rum inom lägenheten. 
Användningen av bostaden, beroende på hushållstyp, spelar säkert en roll för hur viktigt man 
anser det vara med ljudisolering mellan rummen inom lägenheten medan uppfattningar om 
störande ljud från trapphus beror på tekniska lösningar.  

 

Rummen  
Vid rundvandringen i bostäderna (observationen) noterades de boendes kommentarer samti-
digt som intervjuarna iakttog hur rummen användes, ritade in möblering på planerna och fo-
tograferade. Här presenteras rumstyp för rumstyp. 

Köket  

Köken i de undersökta bostäderna tillhörde mycket ofta någon av typerna på bilden nedan. I 
några få lägenheter fanns mer unika typer av kök, med inredning inpassad till små utrymmen 
eller med köksö. Den huvudsakliga arbetsytan i ett kök ligger mellan spis / häll och diskbänk. 
I samtliga projekt är den enligt ritningar högst 80 cm, vilket är ett minimum för matlagning. 
Köken uppfyller svensk standards rekommendationer för utrustningsmängd, men inte mer. 

 
16 Se bilaga 2, diagram 5 
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A Rakt kök med kyl- och an-
nan förvaring vid sidan om 

B Vinkelkök med kylförva-
ring i anslutning till köksbän-
ken  

C Parallellkök med köksbän-
ken på ena sidan och kylför-
varing plus ytterligare arbets-
bänk/bardisk på motsatta si-
dan 

 

 
Bild 2 Foto av exempel B, fönstret över diskbänken är speciellt för detta projekt 
Intervjuer och observationer visar naturligt nog att köket är ett mycket utnyttjat utrymme. 
Matlagning, måltider och annat hemarbete sker där.  

”De har en arbetshörna med dator här, på en hylla i lagom arbetshöjd på väg-
gen mot hallen. De har inget annat arbetsrum. De syr här, ritar, alla papper 
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hamnar här. Den större pojken sitter här och målar. Köket funkar bra för mat-
lagning. Det finns hyfsat bra avställningsytor, och tillgängligheten är bra. 
Skåpsutrymmet räcker, och även kyl/frys.” 

”Hon använder köket mycket, lagar mat när hon är hemma. Köket fungerar bra. 
Hon sitter och jobbar i köket, mycket görs här.” 

Många är positiva till köket i sin helhet, men bedömningarna skiljer sig något åt ifråga om 
funktion för matlagning och för förvaring17. Det är fler som är nöjda med matlagningsfunk-
tionen i köket än med förvaringsmöjligheterna. Förutsättningarna för bedömningar av köksin-
redning och utformning varierar för olika hushåll. När intervjuerna delades in efter hushålls-
typ (barnfamiljer, par i yrkesaktiv ålder, ensamstående i yrkesaktiv ålder, pensionerade par el-
ler ensamstående) visade sig pensionärer och, relativt sett, barnfamiljer vara de som var mest 
positiva till köket som matlagningsplats. Resultatet var litet överraskande, barnfamiljer kan 
antas använda köket intensivt. Förklaringen kan vara att de här två grupperna har mera tid för 
köksarbetet och anpassa det efter utrymmet. Grupperna i aktiv ålder nämner ofta att det är för 
litet bänkyta i köket, även om också de i huvudsak är nöjda med matlagningsfunktionerna 18. 

”Det är lite små bänkytor för en 4:a, och lite för lite förvaringsutrymme.” 

”Om två personer lagar mat samtidigt så är det lite trångt, de kunde ha önskat 
lite mer plats. Om man t ex ska baka så finns det inte riktigt plats.” 

”De lagar mat nästan varje dag. Köket funkar bra, men en nackdel är att det är 
svårt att få plats två personer och t ex skära grönsaker samtidigt, så som disk-
stället står nu, vid kylskåpet.” 

Ett av projekten får genomgående kommentarer om att köksinredningen är knapp. Detta pro-
jekt har den minsta sammanhängande bänklängden av de undersökta bostäderna. Diskbänk, 
arbetsbänk, spis och avställningsyta är här tillsammans högst 3.2 meter lång även i tre- och 
fyrarummare.  

Materialen på golv, väggar och maskiner finns det många synpunkter på19. Flera är kritiska till 
parkettgolv i kök, se citat nedan: 

” Köket funkar, men det är inte hygieniskt praktiskt med spis på köksö, det blir 
mycket att torka rent. Golvet helfel, ska inte vara så känsligt. Rostfri yta på kyl 
och frys är snyggt men ett j-a putsande, det blir fettfläckar direkt. Men diskma-
skinen har behandlad yta, jättebra.”  

”Det är inte så bra med parketten, med mindre barn slabbas det en del, och det 
blir hack om man tappar nåt.” 

”Golvet (parkett) kunde ha varit ett annat, det är snyggt men blir slitage.”  

”Man kan inte spilla vatten på golvet, måste se upp och hålla torrt, torka direkt 
om man spiller.” 

”Parkettgolv vid köksinredningen inte så bra, det blir fläckar.”  

 
17 Se bilaga 2, diagram 7 
18 Se bilaga 2, diagram 8 och 9 
19 Se bilaga 2, diagram 10 
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Bild 3 Några exempel på mattor som skydd för parketten vid disk- och arbetsbänk 
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Observationerna visade också att golvet mycket ofta skyddas med en matta vid diskbänk/spis, 
se bild 3. 

Väggbeklädnaden får anmärkningar i en del fall, särskilt utsatt är den bredvid diskmaskin och 
spis. Köken i öppet samband med vardagsrum har oftast tapetserade väggar. Tapet är en käns-
lig yta och får lätt fläckar: 

”De lagar mat varje dag även om de ofta äter på olika tider på vardagar. I köket 
har de problem med fettfläckar på tapeten från spisen.” 

Köksfläktens utsugningsförmåga är viktig och ganska många av de intervjuade hade kritiska 
synpunkter på köksventilationen20. De öppna samband mellan kök och vardagsrum som är 
vanliga i nybyggda bostäder understryker problemet.  

”Fläkten funkar inte bra. Matos och fett blir kvar, och man ser att oset rör sig 
runt fläkten och inte upp i den.” 

”Ventilationen räcker knappt, det blir matos.” 

”Fläkten är inte bra, inte så effektiv. Men om fönstret är öppet samtidigt så fun-
gerar den hyggligt.” 

Boende i lägenheter med helt öppet samband mellan kök och vardagsrum har ibland valt 
mycket eleganta och möbellika inredningar i köket, se bild 4 på nästa sida. Man vill att inred-
ningen skall kunna ses som en del av vardagsrumsmöblemanget. De påkostade köksinred-
ningarna är tillval och det är naturligt att de boende är nöjda med sina val. Eventuellt kan 
köksluckor och bänkar visa sig vara ömtåliga under längre tids användning. I exemplen på 
bilderna hade de boende än så länge inga kritiska synpunkter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att köken i princip är välplanerade och följer svensk standard. 
De ger dock inget stort utrymme vare sig för matlagning eller för förvaring. Bänklängden föl-
jer SIS rekommendationer. Resten av köksinredningen utgörs oftast av 3-4 högskåp inräknat 
kyl och frys. Köken räcker bra för matlagning i form av uppvärmning av halvfabrikat eller 
färdigmat. Den rikliga kylförvaringen i köken, där två högskåp på ca 300 liter vardera är det 
vanliga, underlättar också för sådan mathållning. Mer grundlig matlagning som bakning och 
tillagning av flera rätter samtidigt kräver mera arbetsyta. Vill man dessutom vara flera som 
arbetar i köket är det bra att ha ytterligare arbetsyta utöver bänkytan mellan spis och diskbänk. 
Dessutom behövs avställningsytor vid kyl/frys och inbyggnadsugn, för att man inte ska behö-
va gå över rummet med händerna fulla av kylvaror eller heta plåtar. 

 

 
20 Se bilaga 2, diagram 11 

26 



 
 
 

 

  
Bild 4 Köksinredningen som finrumsmöbel. 
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Vardagsrummet  

Utformningen av vardagsrummen i de undersökta bostäderna varierar, men några typer kan 
urskiljas, se bild nedan. Öppet samband med köket eller åtminstone med matplatsen är vanligt 
i de undersökta bostäderna, se exempel A och B21. Stora fönsterytor över hörn förekommer 
också ofta, se exempelvis typ A. Låga bröstningar i hela eller delar av fönsterpartierna är van-
liga, för att ge mera dagsljus och känsla av rymd. Vardagsrummet är i många fall genom-
gångsrum till ett eller flera sovrum och till kök, se exempel B. Som följd har vardagsrummen 
korta väggar att möblera mot och ska dessutom inrymma kommunikationsyta till flera rum. 
Typ C är exempel på ett djupare rum med kommunikationsytan samlad i den inre delen av 
rummet. Rummet är avskilt från lägenhetens övriga rum. Utformningen ger rummet en mörk 
inre del men samtidigt en lång möblerbar vägg.  

 

                  
 

Typ A Öppet till kök, samlad kommunikationsyta       Typ B Öppet till kök, utbredd kom-
    munikationsyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Typ C Avskilt vardagsrum, samlad 
kommunikationsyta 

                                                 
21 Se bilaga 4 
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Vardagsrummen är uppskattade och omnämns ofta som det trevligaste rummet där man till-
bringar mest tid, särskilt där kök och vardagsrum har ett öppet samband22. Öppenhet och ljus 
uppskattas mycket. 

”Trevligast är köket/vardagsrummet, och balkongerna._ _ De är ofta här, ser 
på tv och umgås. Vardagsrummet är den centrala punkten. Kök och vardagsrum 
är ett rum, ett allrum.” 

”De tittar på tv, läser. Det är där de brukar vara, trivs jättebra. De har stryk-
bräda vid fönstret, symaskin ibland på matbordet.” 

Trots trivseln med de öppna planerna har många beskrivit att de har haft svårt att möblera 
vardagsrummet, särskilt då planlösningen mellan kök och vardagsrum är öppen23. De öppna 
planerna för med sig att vardagsrummen har få hela väggar att möblera mot. Intervjuperso-
nerna berättar att de köpt nya möbler för att kunna använda rummet. Stora fönster med låga 
bröstningar begränsar möblerbarheten ytterligare. Bokhyllor är särskilt svårplacerade eftersom 
de kräver väggyta.  

”Det var svårt att möblera, de funderade mycket. Det är få väggar att möblera 
mot. De tog med få möbler från villan och köpte en ny soffa.” 

”De har få möbler så det är flexibelt, men det är svårt att möblera bokhyllor 
pga av alla uttag. De fick göra sig av med flera bokhyllor.” 

”Möbleringen är krånglig. Han är inte klar med soffköp än, för det är svårt att 
hitta hörnsoffor med schäslong som stämmer med vägglängderna.” 

TV-uttagens placering är en styrande faktor för möbleringen. Samtidigt finns flera andra krav 
på möblernas placering, man vill ha utsikt från soffan mot en vacker gård eller man vill kunna 
dubbelutnyttja TV:n för tittande både från soffgrupp och från köksbord. För att lösa sådana 
mångsidiga krav kan TV:n få sin plats i motljus mot fönster. Man drar ner persienner för 
mörkläggning eller skaffar ljusstark LCD skärm för att lösa sådana konflikter. Kablar och 
sladdar dras under mattor för att TV och audioutrustning ska kunna placeras där man önskar 
dem. Några intervjuade har synpunkter på att man skulle kunna ha flera uttag i vardagsrum-
men eller att placeringen av antennuttag är ogenomtänkt i deras lägenhet. Se bilder 5-7.  

En del hushåll har flat skärm på väggen istället för TV apparat med bildrör. Några kommente-
rar hur svårt det hade varit att hänga upp skärmen. Innerväggarna är i de fallen en lätt kon-
struktion av plåt- eller träreglar med enkel gipsskiva. Det gör att det kan bli problematiskt att 
få tillräckligt fäste i väggen för en tung skärm. Flatskärms-TV blir troligen allt vanligare sam-
tidigt som också hemmabio i form av dataprojektor och duk kommer. Några av de intervjuade 
hushållen hade tänkt på en sådan lösning men tyckte det var svårt att hitta en naturlig plats för 
projektorn. Inte i något av de studerade projekten visade de möblerade planerna på en tänkt 
möblering för hemmabio. 

                                                 
22 Se bilaga 2, diagram 13 
23 Se bilaga 2, diagram 14 

29 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5 TV i motljus för att den ska 
kunna ses från köket (bilden tagen 
från köket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6 Sittgruppen ute på golvet 
för att väggen ska bli fri för bokhyl-
leplacering, TV:n i motljus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7 Det avlånga vardagsrum-
met med lång vägg för bokhylla 
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Vägguttag av olika slag är både en tillgång och ett bekymmer. Intervjusvaren visar att utta-
gens placering är en viktig inredningsfråga. Att uttagen är många uppskattas av de boende. 
Det ger flexibilitet i möblering och användning av rummen, men el- och övriga mediauttag är 
också fysiska föremål som skjuter ut från väggen. De kan bli en begränsning för rummets an-
vändbarhet om inte placeringen är mycket genomtänkt.  

Sovrum 

I den här undersökningen kallas alla rum i bostaden utöver vardagsrum och kök för sovrum. 
Det beror naturligtvis på hushållet som bor i den aktuella bostaden om rummen verkligen 
kommer att användas som sovrum. De kan få olika användning, som arbetsrum, gästrum eller 
annat. Men för att bostaden ska vara användbar för större hushåll bör möjligheten finnas att 
använda dem som bostadsrum för en eller två personer. Då ska man kunna sova där, ha per-
sonliga saker som böcker, vattenglas, klockradio etc. vid sängen och kunna förvara en del 
kläder i rummet. Gäller det barn och ungdomar bör också finnas plats för lek och skolarbete, 
alltså bord och sittplats, bokhylla och/eller plats för leksaker.  

Sovrummen i de undersökta bostäderna följer en storleksordning som omfattar ett större sov-
rum avsett för parsängsuppställning, där ytan varierar mellan 10,5 kvm till 16 kvm, och de 
följande sovrummen i fallande storlek ned till strax under 7 kvm som minimum. Ytorna är 
inte uppmätta utan tagna från broschyrernas ytuppgifter på ritningar. Få av de undersökta bo-
städerna har flera sovrum av ungefär samma storlek som ’föräldrasovrummet’ Drygt hälften 
av de undersökta bostäderna innehåller sovrum som har mindre yta än 8,5 kvm medan cirka 
en femtedel av de valda projektens alla lägenhetstyper har så små sovrum24. Nedan visas någ-
ra bildexempel på sovrum, från mycket yteffektiva till mer rymliga. 

                                                  
 
                                                 
24 Se bilaga 4 
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De större sovrummen i lägenheterna, avsedda för ett par, får i allmänhet positiva kommentarer 
25, se bild 8 på nästa sida. Rummen är avsedda för en parsängsuppställning och rymmer denna 
plus viss förvaring. 

”Lättmöblerat och lagom stort. En extra garderob hitflyttad från tv-rummet. 
Detta är den enda möbleringsmöjligheten med denna säng.” 
 
” Det var lättmöblerat, men det finns inget uttag för sänglampa på den bortre 
sidan om sängen, så de har fått dra en sladd. Det finns inte plats för mer än 
säng, sängbord och garderober.” 

I några fall har hushållen av olika skäl använt sovrummen på annat sätt, så att parsängsupp-
ställningen placerats i ett mindre sovrum. Se bild 9. 

”Det är inte tänkt för en dubbelsäng, men det funkar jättebra. Man gör ju inget 
annat än att sova här, så det behövs inte så mycket plats. Han har sina kläder i 
garderoberna här. Det var inte så lätt att möblera. Sänggaveln med små hyllor 
är gjord för detta rum. Sängen är 180 cm bred och får precis plats.” 
(Det största sovrummet använde som kontor för hemmaföretag) 

 
”Detta var väl tänkt som ett extrarum, när våningssängen_ _ _ stod här, blev det 
bara en smal gång kvar. Nu har de tagit ut infällda garderober och köpt en sma-
lare säng åt sig som precis går in där de stod. Det funkar bra såhär.” 
(Föräldrapar som gett barnen de större sovrummen)  

Här har hushållen bedömt att andra funktioner i vardagslivet varit viktigare än ett bekvämt 
sovrum och accepterat mindre yta kring sängen.  

 

                                                 
25 Se bilaga 2, diagram 15 
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Bild 8 Ett vanligt sovrum för parsängsuppställning 

 

 
Bild 9 Ett mindre sovrum använt till föräldrasovrum. Här står dubbelsängen trångt 
 

De minsta sovrummen, alltså rum under 8, 5 kvm, bedöms i allmänhet mer negativt beträffan-
de möblerbarhet än rymligare sovrum26. Det beror naturligtvis också på vad rummen används 
till. Om de ska fungera som sovrum i större hushåll är kraven större på rummens användbar-

                                                 
26 Se bilaga 2, diagram 16 
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het. Olika hushållstyper har bedömt sovrummen olika27. Barnfamiljerna är särskilt kritiska 
mot ’andrasovrummet’, det vill säga det näst största sovrummet, som är naturligt att använda 
som barnsovrum.  

”Det han behöver ryms här. Han har ett linneskåp med hyllor i stället för vanlig 
garderob, det är bättre för barnkläder. Men rummet är ändå lite för litet, tänk 
när han blir tonåring, hur ska han då få plats? Man borde ha gjort lite större 
barnrum.” 

De mindre hushållen, som kan använda övriga sovrum till arbetsrum, gästrum eller annat, är 
mer positiva eller neutrala till sovrummen i lägenheten. Även som gästrum kan ett mindre 
rum vara problematiskt, se bild 10 på nästa sida. 

”De ska sälja den gamla möbeln som står intryckt här för de har inte plats för 
den och använder den inte. Sen ska det bli nåt slags arbetsrum/bibliotek här 
inne.” 

”Som arbetsrum (tidigare) funkade detta rum bättre, lagom stort, skrivbord och 
dator.” 

I några fall finns kritiska kommentarer om att sovrummen har onödigt stora fönster, vilket ger 
störande ljus för barn som ska sova eller insyn.  

”Rummet är väldigt ljust, det är nästan för stort fönster för ett sovrum.” 

” Har möblerat runt lite men det var givet hur sängen skulle stå, hon ville ha det 
så här. Det går inte att möblera det annorlunda.  Här har hon böcker, pärmar, 
sygrejer. Det finns inte nåt utrymme för arbetsplats, bl. a. för den låga bröst-
ningen på fönstret, inte bra med bord framför.” 

”Det är lite insyn, men de har nästan alltid persiennerna stängda för barnet. 
Ljusinsläppet är ändå begränsat, men det passar bra för ett sovrum.” 

Sovrummen används på många olika sätt av olika hushåll. Utöver sovplats kan de få rymma 
funktioner som bokförvaring, TV-tittande och hemarbetsplats, se bild 11 på nästa sida. De 
minsta rummen kan inte erbjuda alla de här användningsmöjligheterna, särskilt om de inte är 
mycket väl genomtänkta ifråga om placering av dörrar, fönster och installationer. Små sov-
rum, under 8,5 kvm, finns i cirka 20 % av alla lägenhetstyper i de valda projekten. De är alltså 
inte helt ovanliga.  

 

 
27 Se bilaga 2, diagram 17 
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Bild 10 Sängen framför fönster i 
ett litet sovrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11 Sovrummet som bibliotek 
 

  
 
 

 

Hygienrum  

I nästan alla undersökta bostäder rymmer hygienrummen tvättfunktionen för hushållet, genom 
tvättmaskin och torktumlare. Bara ett fåtal av de allra minsta lägenhetstyperna har inte plats 
för tvättutrustning inom lägenheten. Tvättfunktion i lägenheten förekommer också där gemen-
sam tvättstuga finns. Hygienrummen har varierande standard för tvättutrustning, från förbe-
redd plats för tvättpelare till installerade maskiner med bänkinredning. Nedan visas några ex-
empel på hygienrum i de undersökta bostäderna.  
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Intervjupersonernas omdömen är huvudsakligen positiva eller neutrala28. Att ha tvättfunktio-
nen i lägenheten ses som det mest positiva.  

”Tvättstugeavdelningen är jättebra. Tvättmaskin och tumlare var standard. Det 
går jättebra att tvätta här. De har själva lagt till skåp. De stryker här inne ock-
så.”  

”Det vore bra att ha en mattvättmaskin nånstans och plats att torka större sa-
ker, men det är skönt att ha tvättmaskin hemma.” 

” Det är standard med tvättmaskin, tumlare och golvvärme. De använder inte 
tvättstugan alls.” 

En enda röst tycker tvärtom att de inte vill ha tvätten inom lägenheten. 

”De valde bort tvättmaskin för att istället ha lite fint, och inte gå och tvätta hela 
tiden som när de bodde i huset, få undan det i tvättstugan.” 

Det finns några påpekanden om brister i tvätthanteringen. Man nämner dammproblem på 
grund av torktumling samt att lägenhetsmaskinerna är långsamma. Några har synpunkter på 
trångt utrymme för att hantera och torka tvätten, se bild 12 på nästa sida.  

”Torktumlaren dammar ner.” 

”Det funkar att tvätta här med maskinen är långsam, och det blir väldigt varmt 
med torktumlare.” 

”Det blir ganska varmt och dammigt med tumlaren. Rummet är ju ganska litet 
så nog inte tänkt för förvaring om man som de inte vill borra i kaklet och riskera 
fuktskador. Det hade varit bra med lite mer väggförvaring, nu är det trångt när 
de ställer upp torkställningen. De tvättar allt här, funkar bra, båda har arbets-
kläder som kan tumlas, även barnkläderna tumlas.” 

 

                                                 
28 Se bilaga 2, diagram 18 
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Bild 12 Tvättutrymmet används intensivt  
 

Ett hushåll hade valt bort det extra duschrummet och inrett detta helt och hållet till tvättstuga i 
lägenheten. Intervjupersonen berättade att när grannarna såg deras exempel på större tvättut-
rymme kom det fram flera kommentarer om att man egentligen inte var så nöjd med tvättut-
rymmet i badrummet. 

”Väldigt bra. De har köpt till torkskåp och en bänk, och stryker här också. Hur i 
hela friden hade de tänkt att man skulle ha fått plats med tvätt i badrummet? 
Alla i huset klagar på bristen på plats att tvätta, grannarna är så avundsjuka på 
deras tvättstuga.” 

Badrummet som utrymme för dagliga hygienbestyr får mestadels neutrala omdömen29. Några 
hushåll har konkreta synpunkter på inredningens placering eller funktion.  

”Det hade åtminstone gått att sätta in ett längre badkar, det finns lite utrymme 
kvar. Men det är högt så det är bekvämt att kliva i och ur. Det är skönt med 
vägghängd toalett, enklare att städa. Det är litet för litet förvaring.” 

”De har problem med avloppet, det rinner åt fel håll över golvet. Enligt någon 
som har kollat så är det för att toaletten är för nära badkarsavloppet.” 

”Toan sitter jättenära duschdraperiet (draperistången var standarduppsatt) – 
konstigt! Man sitter och slår i draperiet.” 

Badrummet är också platsen för babyskötsel och för viss förvaring. I många fall väljer man 
bort badkar till förmån för dusch för att få plats för dessa ytterligare funktioner i badrummet. 
Många hushåll har köpt extra förvaringsskåp, se bild 13.  

                                                 
29 Se bilaga 2, diagram 18 
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Bild 13 Olika sätt att inreda badrummet för extra funktioner 
 

I en stor del av de undersökta bostäderna värms badrummen genom golvvärme. Ofta är golv-
värmen tillval. Många är nöjda med golvvärmen, men någon nämner problem med reglering 
av temperaturen, eller att värmen är för svag. Flera säger att man sällan har golvvärmen igång 
eftersom den inte behövs. Kostnaden kommer på hushållets elräkning, vilket nämns av någon. 
Ventilationen är de flesta nöjda eller mycket nöjda med30, men några kommenterar att det kan 
bli för varmt i badrummet när torktumlaren är igång, se citat ovan.  

                                                 
30 Se bilaga 2, diagram 5 
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Ytskikten i badrummen är nästan utan undantag kakel på vägg och klinker på golv. De flesta 
är mycket nöjda med dessa material31. Några som är missnöjda med ytskikten har plastmateri-
al. Det gäller projekt där keramiska material i hygienrummen inte är standard, utan måste väl-
jas till. En återkommande kommentar om hygienrummens golv är att de inte bör ha så ljus 
färg, eftersom allt damm syns så tydligt. 

”Golvet är ljust så allting syns, det kunde ha fått vara i en annan färg.” 

”Det är för mycket vitt, måste städas så ofta, framför allt golvet. Rummet känns 
lite väl sterilt, hon kallar det ’sköljrummet’.” 

”Han ångrar det vita golvet för smuts syns så väl.” 

Några intervjupersoner har klagomål över att den fasta belysningen är för svag i badrummet. 
Man har kompletterat med egna installationer av spotlights eller andra lampor. Här kan finnas 
risk för farliga elanslutningar. 

Hygienrummen är som helhet uppskattade. För många är det en standardhöjning att få tillgång 
till tvätt inom lägenheten, i jämförelse med de tvättmöjligheter de haft i tidigare bostäder. Att 
tvätten ska rymmas inom lägenhetsytan har medfört att hygienrummen har vuxit i yta i jämfö-
relse med tidigare byggda bostäders. De uppfattas som tillräckligt stora, i ett fåtal fall till och 
med som för stora.  

”Det är ett jättebra tvättutrymme, men de skulle gärna byta lite utrymme mot 
barnrummen, för rummet är väl stort.” 

Hygienrummens storlek gör att de kan användas för flera aktiviteter i boendet. De vanligaste 
är strykning och vikning av tvätt samt kompletterande förvaring. I de flesta av de studerade 
bostäderna fungerar hygienrummen för många olika användningar; personlig hygien, tvättbe-
handling, babyns skötbord och ibland kattens låda. Keramiska material bidrar till uppskatt-
ningen, många tycker att de är vackra och hygieniska, även om man klagar på att ljusa ytor 
kräver mycket städning för att vara fräscha. 

Entré  

Bostadens entré är ett utrymme som är viktigt för intrycket av bostaden och den har många 
praktiska funktioner. Entrén är en kommunikationsyta mellan ute och inne och mellan olika 
delar av bostaden. Man rör sig ofta genom den. Där förvaras ytterkläder, skor och väskor. 
Hushåll som använder utrustning som barnvagn, utomhusrullstol eller rollator önskar ha den 
så tillgänglig och säkert förvarad som möjligt, helst i bostadens entré.  

De undersökta bostädernas entréer är nästan samtliga ett stycke korridor med garderober samt 
plats för kapphylla i närheten av ytterdörren. Bredden är ofta, men inte alltid32, 1700 mm en-
ligt SIS för tillgänglighet för rörelsehindrade. Ytan är begränsad och rymmer någon enstaka 
stol eller byrå. Golvmaterialet är parkett som standard utom i ett av projekten, där man har 
klinker innanför entrén. Parkett är det genomgående golvmaterialet i alla de undersökta bostä-
derna. Det ger ett enhetligt intryck men är ömtåligt för repning och upprepad avtorkning.  

De intervjuade hushållen bedömer entréutrymmet ganska neutralt33. Öppenhet och genom-
blick mot den övriga bostaden bedöms positivt, även om motsatsen avskildhet och möjlighet 

 
31 Se bilaga 2, diagram 10 
32 Se bilaga 3, planer 
33 Se bilaga 2, diagram 19 
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att skymma undan ytterkläder också värderas högt av några intervjuade. Man tycker i princip 
att entrén är bra men har synpunkter på förvaringsmöjligheter eller material.  

”Parkettgolvet funkar, även garderoberna. Det är kanske lite jobbigt att hänga 
av sig i mitten av garderobsraden och inte direkt vid dörren, att behöva gå runt. 
En förbättring skulle vara att flytta avhängningen. Det är en normal hall. Den 
är inte särskilt stor men det är bra.” 

”Hallen är trevlig för det är så öppet, med utblick när man kommer in. Möjligen 
skulle man ha lite mer utrymme åt ytterdörrhållet.” 

Flera intervjuade har valt bort standardkapphyllor och skaffat egna golvstående förvarings-
möbler som är mer flexibla, se bild 14.  

 

 
 
 
 

Bild 14 Entré där den boende har bytt ut hatthyl-
lan mot en kombinationsmöbel för att vinna ut-
rymme.  

Bild 15 Minimal entréyta för en barnfamilj 

 

Några har synpunkter på entréns rumsform och tar upp den korridorliknande formen som trå-
kig. 

”När man kommer in tittar man direkt in i vardagsrummet, hallen är’ korrido-
rig’. Det är skönt med stor öppning in till vardagsrummet. De vill ha full höjd 
på garderoberna och skjutdörrar, lite mer diskret._ _ _  Ingen skohylla, hade 
varit bra med en som passar hatthyllan som kom med.” 

De ganska trånga utrymmena ger ibland problem när det gäller förvaring. Särskilt barnfamil-
jerna nämner sådana problem, se bild 15. 
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”Lite för lite utrymme för barnoveraller och vinterkläder.” 

”Men det är en väldigt liten hall, man kommer direkt in i köket.” 

”De har flyttat garderoben utanför badrummet och satt den mittemot köket, och 
istället satt upp en till hatthylla där garderoben stod. Det är här de tycker att 
hatthyllan borde ha suttit från början. Då är den mera skymd inifrån, och man 
kunde sätta in garderober längs den andra väggen (där de i och för sig har två 
barnvagnar nu).” 

Golvmaterialet i entrén är utsatt för mycket slitage. Nästan alla undersökta bostäder har par-
kett i entrén, vilket många har bedömts ganska negativt trots uppskattningen av de estetiska 
värden enhetligt trägolv ger. 34

”Golvet är jättefint men blir slitet i hallen, det hade varit bra att lägga in nåt i 
sten el liknande, det hade också skapat lite förhall.” 

”Ytan är funktionell och precis lagom. De ska byta golvet till klinkers, hade väl 
varit bra om det varit det från början.” 

”I efterhand skulle de hellre valt klinkers i hallen än parkettgolv.” 

”Det hade varit bra med klinker med värme i – nu slits golvet väldigt mycket av 
gruset och kommer nog inte att hålla länge.” 

Entrén är ett utrymme som de boende inte har så starka åsikter om, men som ändå spelar en 
stor roll i vardagen. Man vistas inte där men man rör sig ofta igenom den och hanterar kläder, 
skor, barnvagnar, inköpta varor och annat, se bild 16. De mest negativa kommentarerna om 
entréerna rör förvaringsproblem och golvmaterialets ömtålighet. Förvaringsproblemen har fle-
ra boende löst genom egna arrangemang, som att flytta garderober och kapphylla eller inköp 
av egna förvaringsmöbler. Flera nämner också klädkammare eller förråd i närheten av entrén 
som en stor fördel. Där kan ytterkläder förvaras säsongsvis och om förrådet ligger nära ytter-
dörren är det en bra plats för barnvagn eller rollator.  

 
Bild 16 Barnvagnsförvaring tar plats  

                                                 
34 Se bilaga 2, diagram 10 
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Balkong eller terrass  

Alla de undersökta bostäderna hade balkong, terrass eller uteplats på mark, i vissa fall både 
balkong och terrass. De varierar mycket i form och storlek, från mycket stora terrasser på flera 
tiotal kvadratmeter till mindre balkonger med plats för en stol och ett litet bord. Balkonger är 
en del av fasaduttrycket i en byggnads arkitektur vilket är bakgrunden till den stora variatio-
nen i utformning. Se bild 17 på nästa sida. 

Övervägande delen av kommentarerna kring bostadens balkong eller uteplats var positiva35. 
Balkongen framhålls som en viktig kvalitet i bostaden. På frågan om hur man skulle vilja an-
nonsera ut sin bostad svarade intervjupersonerna ofta att den stora balkongen var ett försälj-
ningsargument. Ganska många hushåll har framhållit dem som den trevligaste platsen i bosta-
den36.  

”De var mycket här till september-oktober. Terrassen har sol under eftermiddag 
och kväll. De har fixat mycket här, målat trä och sånt. Terrassen är lagom stor, 
med plats för soffdel, solstolar och matplats. Den är lägenhetens styrka.” 

”Den (balkongen) är 10 kvm, nästan det bästa med lägenheten.” 

Balkonger och terrasser används flitigt av många intervjuade37.  

”Här är de mycket på sommaren, äter, grillar. Den är nästan det bästa med lä-
genheten, väldigt bra.” 

”Hon har lagt in trägolv, och glasat in, kan därmed använda den längre, och 
förvara saker här. Hon grillar, sitter mycket här. _ _ Inglasningen gjorde hon 
själv, det var inte möjligt som tillval, och företaget hade inte ordnat nåt gemen-
samt bygglov för inglasning, dumt.” 

Några säger att de inte riktigt kommit igång ännu, men kommer att använda balkongen mera 
då de inrett den färdigt eller glasat in den. 

”De satte upp en markis i oktober så de har inte hunnit använda den än, men de 
kommer att få jättemycket glädje av den. Möblerna står i källaren över vintern.” 

”Hon funderar på att det vore fint med en vinterträdgård, att glasa in uteplat-
sen. Det skulle också göra lägenheten mycket större.” 

”Det var tråkig betong innan, oskönt, men de har lagt trägolv, så det är bättre 
nu. Balkongen har potential, de ska fixa i ordning den mer.” 

”Den är väldigt rymlig, men de kommer nog inte att använda den förrän till 
sommaren när det är ordentligt varmt. Eftersom det inte är nån sol på den i det 
här väderstrecket så är det nog för kallt att använda den under våren. De funde-
rar på att glasa in den.” 

De få negativa kommentarerna rör bristande användbarhet, som att balkongen är för smal att 
möblera eller uppfattas som mycket nära grannens.  

”Det är insyn från radhusen.” 

 
35 Se bilaga 2, diagram 20 
36 Se bilaga 2, diagram 13 
37 Se bilaga 2, diagram 21 
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”Balkongen är kanske litet grund, svårt att få plats med bord och stolar.” 

”Det hade varit bättre om den var lite bredare, för det är lite trångt för fyra per-
soner att äta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 17 Olika typer av balkonger i de undersökta projekten                          
 
Balkongen eller uteplatsen framstår som en viktig del av bostaden, för både producenter och 
konsumenter. Inte en enda bostad i de valda projekten saknade balkong eller uteplats och det 
tyder på att producenterna anser att bostaden skulle bli svårsåld utan. De boende uttrycker stor 
uppskattning av sina balkonger eller terrasser och använder dem mycket under sommarhalv-
året. Inglasning av balkongen förlänger användningssäsongen och ett önskemål från flera in-
tervjupersoner är att en eventuell inglasning skulle vara förberedd i byggskedet. Också bal-
kongens möblerbarhet och orientering är viktig för användningen.  
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Helhetsbedömning av bostaden 
Ljus 

Isolerglasens utveckling tillåter stora glaspartier utan allt för stort energiläckage till omgiv-
ningen. Dagsljus är en efterfrågad kvalitet i nordiska länder. Arkitekturen i allmänhet har ut-
vecklats mot stora glasytor i fasad och de undersökta bostäderna är inga undantag. De har i 
allmänhet stora fönster, speciellt i vardagsrum och kök, se bild 18 på nästa sida. Vissa lägen-
heter, ofta indragna takvåningar, har hela glasade fasadpartier, se bild 19 på nästa sida.  

De intervjuade fick berätta om hur de uppfattade bostadens ljus. En stor majoritet av intervju-
personerna sade att bostaden var mycket ljus och att det ljuset var en viktig kvalitet. De flesta 
var nöjda med ljusinfallet 38. 

”Det är en ljus lägenhet. Även om det var vinter när de först såg den så flödade 
ljuset in. Alla de här fönstren gör att det blir väldigt ljust, och att det är högt 
upp. Det är en av de bästa sakerna med lägenheten.” 

”Han gillar att det är stora fönster, så det är bara det att det är långt ner. (Ap-
ropå insyn, författarens anmärkning.) Det är en ljus lägenhet med mycket sol, 
det är bra.” 

”Lägenheten är ljus, det är viktigt med ljus.” 

En del av de intervjuade tog dock upp avigsidan med stora fönsterytor, att det blir för varmt i 
bostaden under sommarhalvåret eller att det blir mycket fönsterputsning. För mycket ljus kan 
också bli ett problem. De uttryckte samtidigt sin uppskattning av ljuset i sig.  

”Varmt, så man får ofta dra ner. Men det kan man ju styra själv. På vår och 
sommar får man dra för på morgon och förmiddag, det är stora fönster.”  

”Lägenheten är ljus. Allt är vitmålat och stora fönster. På sommaren är det lite 
väl mycket.” 

”På sommaren var det nästan för ljust, men det är bara positivt. De har satt upp 
en markis på balkongen, för det var så hett på dagen.” 

”Dagsljuset är bra – det är fönsterputsningen som är det stora problemet med 
elva fönster!” 

Några intervjuade reflekterar över ljusets kvalitet, om ljuset är vackert, medan de flesta be-
skriver mycket ljus som en kvalitet i sig.  

”Lägenheten är ljus, har ett behagligt ljus ovanifrån.” 

”Lägenheten är ljus och fin, och det blir reflexer från den ljus väggen intill så 
att lilla sovrummet också har sol.” 

Någon hade synpunkter på ljuset och planlösningen. 

”Lägenheten ger ett ljust intryck. Men det beror mycket på om dörren är öppen 
eller inte mellan vardagsrummet och arbetsrummet, om den är stängd blir det 
påtagligt mörkare. Det är öppet, fint genomljus. Ljuset är på det hela taget 
OK.” 

 
38 Se bilaga 2, diagram 22 

44 



 
 
 

Det framgår av intervjuerna att ljusa bostäder är mycket uppskattade och att de nackdelar som 
finns oftast ses som acceptabla. Det är bara om solljus och hetta blir alltför störande som man 
uttrycker sig mer negativt om solljuset i bostaden. Det gäller främst bostäder där man har sto-
ra glaspartier direkt mot söder. 

 

 

Bild 18 Två exempel på bostäder med stora fönsterytor  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 19 Hela glaspartier kring kök och vardags-
rum 
 

 

 

Öppenhet och genomblick 

Av de undersökta bostäderna har majoriteten ett helt öppet samband mellan kök och vardags-
rum, 19 av 36. Räknas öppenhet mellan matplats och vardagsrum in stiger andelen till 25 av 
36. Detta är alltså en plantyp som blivit mycket vanlig. Se exempel på planer nedan. 
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Öppenheten ger fördelar som ökad genomblickbarhet och en känsla av rymd även om ytan är 
begränsad. Det direkta rumssambandet är också ett sätt att spara in på kommunikationsytan i 
bostaden.  

Öppenhet och översiktlighet får ofta bra omdömen av de intervjuade39. Nästan alla hushåll ut-
trycker sin uppskattning över öppenhet mellan kök och vardagsrum eller mellan hall/entré och 
vardagsrum.  

”Han gillar det här med allrum, kök och vardagsrum tillsammans.” 

”Kök och vardagsrum är trevligast med sin öppenhet.” 

”Det är bara positivt att det är öppet till köket, och det hade varit mörkt där 
med en vägg.” 

”Det är bra överblick såklart, det är ju så litet och öppet. Man kan laga mat och 
umgås med gäster samtidigt, det är en bra lägenhet för fest.” 

Samtidigt tar flera intervjupersoner upp de praktiska nackdelarna med öppenheten, som matos 
i vardagsrummet eller att man måste städa undan i köket hela tiden.  

”Med öppen planlösning känner man press att hålla undan i köket. Men har 
man middag kan man inte koppla bort disken. Men det finns också utrymme att 
göra långbord längs fönstren.” 

”Det är dumt att det inte finns några dörrar till köket, att det inte går att stänga 
till när man lagar mat. De förstod inte av ritningen att det inte skulle vara nån, 
de tyckte de såg nå’n knopp där som de trodde skulle vara en skjutdörr.” 

”Men egentligen vill hon ha köket mer avskilt, för när de lagar stark mat etc._ _ 
_Hon kan sakna den där väggen mot vardagsrummet för att få köket mer av-
skilt.” 

                                                 
39 Se bilaga 2, diagram 22 
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En annan uppskattad form av öppenhet är den visuella, alltså möjlighet att se mellan rum och 
mellan inne och ute.  

”Bra att man från hallen ser vardagsrummet direkt, och att man kan stänga om 
sovrummen.” 

”Hallen är trevlig för det är så öppet, med utblick när man kommer in.” 

”De tog upp en ny dörr till barnrummet, då ser man också ut genom dess föns-
ter från hallen! Vilket de inte hade tänkt på innan, så det blev en glad överrask-
ning. De förstår inte varför de inte satte dörren här från början.” 

Öppenhet är liksom ljus en allmänt uppskattad kvalitet men intervjuerna visar att det finns 
vissa nackdelar kopplade till öppen planlösning och att intervjupersonerna ganska ofta ger 
sina positiva omdömen med förbehåll. De vanligaste invändningarna är problem med matos 
från köket och svårigheter att möblera vardagsrummet. Samtidigt framhålls öppenheten som 
en av bostadens viktiga kvaliteter och få av de intervjuade skulle vilja ändra planlösningen så 
att den blir mindre öppen. 

 

Rumssamband och rummens storlek - boendes bedömning av några exempel 

Här behandlas de funktionella aspekterna av rumssamband och rumsstorlek. Som de tidigare 
avsnitten visat har många av de undersökta bostäderna en planlösning med kök och vardags-
rum i öppet samband, där vardagsrummet är genomgångsrum till ett eller flera sovrum. I tidi-
gare rekommendationer för bostadsprojektering fanns anvisningar om att hygienrum helst 
skulle kunna nås från sovrummen utan att man behövde gå över vardagsrum eller kök. I majo-
riteten av de undersökta bostäderna40 ligger hygienrummet /-en i anslutning till bostadens en-
tréutrymme. Genom att vardagsrummet så ofta är kommunikationsyta till sovrummen betyder 
detta att det är få av bostäderna som erbjuder neutral kommunikation mellan sovrum och hy-
gienrum.  

Tidigare avsnitt har visat att storleken på sovrum och hygienrum kommenterats mycket. Om-
kring hälften av bostäderna har sovrum som är högst 8,5 kvadratmeter.  

Ifråga om planlösningarnas funktionella aspekter växlar omdömena mycket, beroende på 
kombinationen av hushåll och lägenhetstyp. Bedömningarna påverkas dessutom av vilken bo-
stadssituation man haft tidigare och vilka förväntningar och anspråk man har på sin nya bo-
stad. På grund av det begränsade materialet är sammanställningar av positiva eller negativa 
kommentarer inte så meningsfulla. Här redovisas några exempel på reaktioner från olika hus-
håll i olika lägenhetstyper.  

Mest nöjda var små hushåll i stora lägenheter, vilket är naturligt. Även om vissa av rummen 
är små eller rumssambanden inte är neutrala fungerar bostaden bra för dem. Man har gott om 
plats för de flesta funktioner i boendet, och kan fördela dem över flera rum. Ett exempel är ett 
pensionerat par, som bor i en fyrarummare, se bild 20. (plan 1 i avsnittet Expertbedömning).  

 
40 Se bilaga 3, planer 
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Bild 20 Planlösning, inredning och möblering är den observerade. De boende har valt bort avskiljande 
väggar till arbetsrum i anslutning till vardagsrummet samt till ett sovrum vid den mindre balkongen. 
 

De har använt sitt ena hygienrum till specialinredd tvättstuga. Samma hushåll var ganska nöj-
da med sina mindre sovrum. De användes dels som uppställningsplats för överblivna möbler 
från villan, dels som arbets-/ gästrum.  

”Lägenheten är praktisk, och det är hyggligt med plats för två personer.” 

Deras enda klagomål på planlösningen var att man inte hade direkt kontakt mellan entré och 
kök och på att köket var ett avskilt arbetskök utan matplats.  

”De hade hellre haft ingången till köket från hallen – köksdörr istället för den 
lilla toaletten – men det går väl inte för trumman. Med den går det heller inte att 
ha helt öppet mot vardagsrummet, men hon gillar att ha köket lite avskilt. Hon 
kan sakna att inte ha nån matplats i köket, plats för ett litet bord åtminstone.” 

Ett annat exempel är en ensamstående äldre dam i en fyrarummare, se bild 21. (Plan 2 i av-
snittet Expertbedömning.)  
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Bild 21 Planlösning, inredning och möblering är den observerade. De boende har valt en avskiljande 
vägg mellan kök och vardagsrum. 
 
Hon var helt nöjd med bostadens disposition även om ett par av sovrummen är små, vilket 
hon konstaterade. 

”Det är lätt att få överblick över lägenheten, den är välplanerad. Två rum är 
väldigt små. Hon har dem som tv- respektive arbetsrum, det är lagom.” 

Samma intervjuperson är helt nöjd med kök och vardagsrum, som är ovanligt rymliga. Köket 
är på cirka 25 kvadratmeter inklusive ytan för en bortvald klädkammare, och vardagsrummet 
är 26 kvadratmeter. Den intervjuade kommenterar att utrymmet räcker mycket bra för henne. 
Hon undrar hur större hushåll skulle uppfatta samma bostad. 

”Det är öppet och luftigt när man kommer in. Utrymmet att hänga av sig räcker 
för henne, men för en barnfamilj?” 

Större hushåll i lägenheter av liknande storlek har flera kritiska synpunkter. Här ställs krav på 
att varje kvadratmeter ska kunna användas för någon, helst flera, funktioner och rumssamban-
den är viktiga för att allt ska fungera. Ett exempel är en familj med två småbarn i en fyrarum-
mare, se bild 22. (Plan 3 i avsnittet Expertbedömning.) 
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Bild 22 Planlösning, inredning och möblering är den observerade. De boende har förändrat planlös-
ningen genom att flytta ingången till sovrum 2 från kommunikationsytan mellan matplats och vardags-
rum till korridoren vid extratoaletten. 
 
Just denna lägenhet har relativt rymliga sovrum, där det minsta sovrummet är cirka 10 kva-
dratmeter. Intervjupersonerna är ganska nöjda med bostaden och valde den för att den hade 
bäst planlösning för deras behov. Ändå har de i tillvalsfasen gjort en hel del justeringar av 
rumssamband för att få planlösningen att passa dem bättre. Framför allt ville de ha en samlad 
sovrumsdel i anslutning till badrummet.  

”De har satt för sovrumsdörren mot matplatsen och tagit upp en ny dörr mitt 
emot den lilla toaletten, för att göra sovrummet mer isolerat och skapa en sam-
manhållen sovrumsavdelning. Det är konstigt att sovrummen är så utspridda, de 
vill hellre ha dem samlade.” 

”De tänkte först ha det som sovrum men det var långt till toalett och barnrum så 
de ändrade. Det är bra med samlade sovrum.” (Om tredje sovrummet, författa-
rens anmärkning) 

”De hade gärna haft badrummet och toan placerade tvärtom, med badrummet 
vid sovrumsavdelningen.” 

Kök och vardagsrum uppskattas, men anses vara i minsta laget. Intervjupersonerna har ett för-
slag till lösning, men inser att det är svårt att genomföra.  

”De skulle också gärna ta bort ’kökspelaren’ i mitten, med kyl och frys, och sät-
ta dessa mot den bortre väggen så att köket blir stort och öppet (som det är i en 
annan lägenhetslösning i huset), men det är en massa el och ledningar i den 
också så det är väl inget man gör själv.” 
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” Här tittar de på tv, leker, umgås. De är här mycket. Det är lite litet, men det 
fungerar för att det är öppet mot kök och hall.” (Om vardagsrummet, författa-
rens anmärkning) 

Familjen har vissa problem med förvaring och har kompletterat med garderober samt flyttat 
kapphyllan för att få in barnvagnarna i entrén.  

Det andra exemplet på barnfamilj är ett hushåll med två små barn, boende i en radhusliknande 
fyrarummare i två plan, se bild 23. (Plan 4 i avsnittet Expertbedömning.) 

 
Bild 23 Planlösning, inredning och möblering är den observerade. De boende har inte förändrat plan-
lösningen. 
 
Här är sovrummen särskilt små. Det största är 10,5 kvadratmeter och de två övriga är cirka 8 
kvadratmeter vardera. Intervjupersonerna har inte haft tillfälle att påverka planlösningen efter-
som de kom in sent i processen. De har problem med att få sovavdelningen att fungera och 
funderar över om en annan lösning varit bättre. 

”De har precis möblerat om och bytt rum mellan föräldrarna och dottern. Här 
får hon plats att leka, föräldrarna sover ändå bara i sitt rum.” 

”Här bor den större sonen. De har vänt garderoberna så att de står längs väg-
gen mot trappan, så att rummet känns mer fyrkantigt. Sängen står framför fönst-
ret. Tidigare stod säng och garderober längs samma vägg och det kändes korri-
doraktigt och fanns inte så mycket golvyta.” 

”Däruppe är det tre sovrum och en toa, och lite trångt. De hade hellre haft två 
rum däruppe. _ _ Dusch däruppe är mer en vad som egentligen behövs – stan-
dard är två rum, allrum och en liten toa, de hade hellre haft det (men var redan 
klart som de har nu).” 
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Kök och vardagsrum är av ganska små, cirka 13 respektive 18 kvadratmeter. Köket är bosta-
dens allrum och används till mycket. Intervjupersonerna nämner att de skulle önska en avskild 
matplats.  

”Det är ett minus att det inte finns plats för nån matsal, att de alltid måste sitta i 
köket. De har en arbetshörna med dator här, på en hylla i lagom arbetshöjd på 
väggen mot hallen. De har inget annat arbetsrum. Se syr här, ritar, alla papper 
hamnar här. Den större pojken sitter här och målar.” 

Vardagsrummet får ge plats för barnens lek och de vuxnas TV-tittande (-lyssnande) begrän-
sas. 

”Det är inrett och möblerat för ganska mycket lekutrymme. De gjorde sig av 
med ganska mycket, men har kvar sin gamla hörnsoffa. De har provat olika mö-
bleringar. Hemmabio skulle inte vara bra, för det är så lyhört, det skulle störa 
barnen.” 

Också den här familjen har problem med förvaring och önskar flera garderober och att man 
utnyttjat garderobsutrymmet upp till tak. De nämner problem med barnvagnsförvaring i en-
trén och att entrén är trång. 

Flera barnfamiljer i urvalet bor i bostäder som är mindre än fyra rum och kök. Här är storle-
ken på sovrum och kraven på rumssamband kanske ännu mer kritiska.  

  
A   B 

Bild 24 Planlösning, inredning och möblering är den observerade i båda exemplen. De boende har inte 
förändrat planlösningen, men flyttat garderober från rum till förråd och entré. 
Två barnfamiljer, i samma typ av mycket yteffektiv trerummare, se bild 24, ger följande 
kommentarer. (Plan 5 i avsnittet Expertbedömning). 

A ”Det är ganska litet, man kan inte ha sängen nånstans, nu står den för köks-
dörren, längs väggen mot köket. Garderoben är utflyttad till hallen. De ska sätta 
in grunda garderober, vanliga skulle ta upp hela rummet. Rummet skulle ha va-
rit lite större, på bekostnad av vardagsrummet skulle vara OK. _ _ _Som arbets-
rum (tidigare) funkade detta rum bättre, lagom stort, skrivbord och dator.” (Om 
sovrum 2, författarens anmärkning) 

B ” Arbetsrum: ska bli barnrum senare. Ett rör från elementet gör det svårmö-
blerat, det skulle fungera bättre som barnrum. Uttagen räcker, men på grund av 
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placeringen av dem så var det väldigt svårt att möblera bokhyllor. I deras förra 
bostad hade de alla bokhyllor (fler än nu) samlade längs två väggar, men nu har 
de tvingats sprida ut dem de har kvar på totalt sex olika ställen i lgh!” 

 De yteffektiva lösningarna i flera av exemplen ger flera av hushållen problem, men ytan är 
dyr och ekonomiska ramar gör att hushållen accepterar begränsningarna. Desto viktigare då 
att bostaden är planerad för mångsidig användning. Som jämförelse till de boendes reaktioner 
följer en så kallad expertbedömning av de lägenhetsplaner som diskuterats här. 

 

Expertbedömning av samma bostadsexempel 

Den så kallad expertbedömningen bygger i huvudsak på de krav på bostäder som ställdes 
fram till 1980-talets slut. I princip kvarstår de kraven, men nu som rekommendationer i SIS. 
Bedömningarna här grundas på en rad kriterier som redovisas i bilaga 5. Metoden omfattar 
både kvantifierade kriterier och på sådana som är grundade på professionell bedömning. Be-
dömningen är systematisk och de olika exemplen här kan jämföras med varandra. Värdena på 
skalorna visar vilka aspekter av varje bostad som är särskilt problematiska eller som är sär-
skilt bra. Bedömningarna här har gjorts på de ritningar som redovisas i försäljningsmaterialen, 
inte på de speciella lösningar som de boende åstadkommit genom sina tillval. 

Bedömningen har gjorts för två huvudsakliga aspekter, ’funktion’ och ’karaktär’. Funktion 
omfattar bostadens användbarhet beträffande möblerbarhet, rumssamband, rumsstorlek och 
utrustningsstandard. Bedömningen grundas på hur väl bostaden fyller specificerade funk-
tionskrav samt om planlösningen tillåter variationsmöjligheter41. ’Karaktär’ står för bostadesn 
estetiska egenskaper. Karaktär beskriver bostadens estetiska arkitektoniska kvalitet beträffan-
de luftighet, genomsikt, rumsutformning, dagsljus och utblickar. Bedömningen görs delvis ef-
ter fasta kriterier, se bilaga, vilket naturligtvis är en förenkling. Den grundas på kunskap om 
allmänna uppfattningar om vad som är viktiga estetiska kvaliteter i en bostad. Dagsljus har till 
exempel stor vikt.  

Bedömningsskalorna är olika för de två aspekterna. Funktion bedöms efter generella skalor 
med betygssteg från 1 till5, där 1 är mycket sämre än genomsnittet och 5 är mycket bättre än 
genomsnittet. Karaktär bedöms efter separat poäng för vissa egenskaper. Här förekommer 
också negativa poäng och den redovisade poängen är en summering av flera delaspekter. Var-
je planexempel presenteras med ritning, diagram över bedömda betyg och poäng samt en för-
klarande kommentar.  

 

 
41 Se bilaga 5 
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Bild 25 Planexempel 1, 4 rum och kök, 98 kvm 
 
Diagram 3 Bedömning av exempel 1 

Planexempel 1, karaktär, poäng
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Planexempel 1  Funktion, 1-5

 
Möblerbarheten är måttlig i de små sovrummen samt i vardagsrummet på grund av att matplatsen mås-
te rymmas där. Rumssamband dras ned av att köket enbart nås över vardagsrummet. Sovrum och hy-
gienrum är väl samlade, vilket är en kvalitet. Rumsstorlek har bedömts lågt, främst beroende på kök 
utan matplats i en så stor lägenhet samt på att tre rum är högst 8,5 kvm. Utrustningsstandarden är hög, 
med välutrustad tvättavdelning i badrummet, ett extra duschrum, rymlig köksinredning och förvaring 
samt två balkonger.  
Bostadens karaktär har genomsnittliga poäng, utom dagsljus. Lägenheten har inga särskilda kvaliteter 
ifråga om ljusinfall, och den inre entréytan i samband med den långa sovrumskorridoren bildar en 
mörk kärna. De bästa karaktärsaspekterna är luftighet med stora rumsöppningar, och genomsikt mellan 
flera rum samt mellan entré och fasad. Rumsutformningen är medelgod, med ett litet smalt sovrum 
med fönster placerat intill ena väggen men också mer behagliga rum. Lägenheten är ganska yteffektiv.  
Expert- och boendebedömning stämmer väl. De boende kommenterade bristen på samband mellan en-
tré och kök. De ansåg ändå att lägenheten var praktisk för två personer. De hade valt bort sovrumskor-
ridoren och mini-arbetsrummet, alltså ökat öppenheten och minskat den mörka inre kärnan. Med den-
na lösning tyckte de att lägenheten var mycket ljus. De uppskattade dagsljuset från två håll samt de två 
balkongerna.  
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Bild 26 Planexempel 2, 4 rum och kök, 102 kvm 
 
Diagram 4 Bedömning av exempel 2 

Planexempel 2, karaktär, poäng
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Planexempel 2, Funktion, 1-5

 
Möblerbarheten är normal eller god i alla rum. Rumssamband får hög bedömning eftersom alla rum är 
neutralt tillgängliga över hall/entré och sovrum och hygienrum ligger i anslutning till varandra. Rums-
storlek har också bedömts högt, trots att två av de tre sovrummen är små. Vardagsrum och kök är 
mycket stora vilket kompenserar. Utrustningsstandarden är genomsnittlig, med tvättpelare i badrum-
met, ingen extra dusch, måttlig klädförvaring men rymlig köksinredning.  
Bostadens karaktär har hög poäng. Lägenheten har särskilda kvaliteter ifråga om luftighet, genomsikt 
och utblickar. Den har stora rumsöppningar och genomsikt mellan flera rum samt mellan entré och fa-
sad. Genom sitt gavelläge har den utblickar åt tre håll och åt flera håll inom samma rum. Rumsutform-
ningen är huvudsakligen god, även om några rum är mycket små. Lägenheten har större yta än genom-
snittligt för sin typ.  
Expert- och boendebedömning stämmer ganska väl. Den boende ansåg att två av rummen var små, 
även för henne som ensamstående. Det rymliga köket och vardagsrummet uppskattades mycket. Den 
intervjuade uttryckte att det bästa med bostaden var att den var ljus och stor, vilket kan stämma med 
god genomsikt och luftighet. Även om bostaden inte har några extra poänggivande dagsljusinfall i bad, 
kök eller entré har den stora glasytor i vardagsrum och kök. Förvaringsstandarden är knappt genom-
snittlig och kommenterades av den intervjuade som trång för en barnfamilj. 
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Bild 27 Planexempel 3, 4 rum och kök, 99,5 kvm 
 
Diagram 5 Bedömning av exempel 3 

Planexempel 3, karaktär, poäng
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Planexempel 3  Funktion, 1-5

 
Möblerbarheten är genomsnittlig i alla rum. Ett minimimöblemang ryms utan inskränkningar men va-
riationsmöjligheterna är inte stora. Rumssamband är mindre bra, på grund av två av sovrummens pla-
cering vid vardagsrum utan neutral kommunikation till hygienrum. Rumsstorlek är genomsnittlig, här 
finns inga minimala sovrum men heller inte särskilt rymligt kök eller vardagsrum. Utrustningsstandar-
den är genomsnittlig; välutrustad tvättavdelning i badrummet, men ingen extra dusch, och normal 
klädförvaring och köksinredning.  
Bostadens har sina bästa kvaliteter i dagsljus, därefter genomsikt och utblickar. Dagsljus har bedömts 
bra pga ljust badrum, ett extra fönster över köksinredningen och burspråksliknande fönster i två av 
sovrummen. Bostaden har genomsikt mellan kök och vardagsrum samt från fasad till fasad. Den har 
utblickar åt motsatt håll från kök och vardagsrum samt åt tre håll totalt tack vare hörnfönstren i sov-
rummen. Rumsutformningen är medelgod, med trevliga kvadratiska rum men en viss oklarhet mellan 
vardagsrummets och kökets gränser. Lägenheten är genomsnittligt yteffektiv.  
Expert- och boendebedömning stämmer väl, där den är jämförbar. De boende har ändrat planen för att 
få en neutral kommunikation mellan WC och sovrum samt samlade sovrum. De fann att de också vann 
mera genomsikt och utblick från entré till fasad. De var nöjda med fönstret över diskbänken, men 
tyckte att köksinredningen var i snålaste laget för ett hushåll med daglig matlagning. Enligt deras upp-
fattning behövdes mer bänkyta i köket. De önskade också fler garderober, med förvaring upp till tak.  
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Bild 28 Planexempel 4, 4 rum och kök, 88,5 kvm i två plan 
 
Diagram 6 Bedömning av exempel 4 

Planexempel 4, karaktär, poäng
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Planexempel 4  Funktion, 1-5

 
Möblerbarheten är begränsad i flera rum. Inte ens ett minimimöblemang ryms i alla rum och det finns 
få variationsmöjligheter i möbleringen. Rumssamband är mycket bra enligt bedömningskriterierna, på 
grund av att alla rum har neutral kommunikation. Rumsstorlek har lågt betyg, eftersom alla sovrum är 
minimala. Inte heller kök eller vardagsrum är särskilt rymliga. Utrustningsstandarden är ganska låg; 
tvättpelare i badrummet, ingen extra dusch eller wc, men normal klädförvaring och köksinredning.  
Bostadens karaktär har hög bedömning för dagsljus och genomsikt, därnäst utblickar. Dagsljus har fått 
poäng för ett ljust badrum, ett extra fönster över köksinredningen och burspråksliknande fönster i var-
dagsrummet. Bostaden har genomsikt mellan kök och vardagsrum samt från fasad till fasad både på 
över och undervåning. Den har utblickar åt motsatt håll från kök och vardagsrum samt åt tre håll totalt 
tack vare gavelfönstren. Rumsutformningen är mindre god på grund av oklar gräns mellan kök och 
hall samt små långsmala sovrum. Bostaden är mycket yteffektiv.  
Expert- och boendebedömning stämmer bra. De boende var en barnfamilj som tyckte sovrummen var 
små och svåranvända, dock med den streckade planlösningen i ritningen ovan. De påpekade att dörr-
slagningarna var olämpliga så att sovrumsdörrarna blockerade varandra, se markeringen på ritningen. 
De önskade en möjlighet att ha en ytterligare matplats utanför köket och ansåg att entrén var i minsta 
laget. Fönstret över köksbänken uppskattades liksom kökets planering. De framhöll markkontakten, 
den lilla trädgården samt ljus och öppenhet som bostadens bästa kvaliteter.  
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Bild 29 Planexempel 5, 3 rum och kök, 66 kvm + 4 kvm förråd 
 
Diagram 7 Bedömning av exempel 5 

Planexempel 5, karaktär, poäng
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Planexempel 5 Funktion, 1-5

 
Möblerbarheten är genomsnittlig. Minimimöblemang ryms i alla rum men det finns få variationsmöj-
ligheter. Rumssambanden är genomsnittligt bra enligt bedömningskriterierna, ett sovrum har inte neu-
tral kommunikation till hygienrum men det finns flera förbindelser mellan kök, vardagsrum och ett 
sovrum. Detta bidrar å andra sidan till sämre möblerbarhet. Rumsstorlek har ganska lågt betyg, efter-
som alla rumsytor utom föräldrasovrummets är knappa. Utrustningsstandarden är normal för lägen-
hetstypen; enbart tvättpelare i badrummet, normal klädförvaring och köksinredning samt som ett plus 
ett ljust förråd i anslutning till lägenhetens entré.  
Bostadens karaktär har sin högsta bedömning för dagsljus och utblickar. Dagsljus har fått poäng för ett 
ljust badrum och hörnfönster i sovrum. Bostaden har genomsikt från fasad till fasad över ett sovrum 
och vardagsrum. Den har utblickar åt motsatt håll från kök och vardagsrum samt åt tre håll totalt tack 
vare hörnfönstret i sovrummet. Rumsutformningen är medelgod, de små rumsytorna har formats väl. 
Bostaden är mycket yteffektiv.  
Expert- och boendebedömning stämmer ganska väl. De två intervjuade barnfamiljerna beskriver sov-
rummen som trånga, särskilt som placeringen av värmerör var olycklig i detta projekt och störde mö-
blerbarheten. Också köket uppfattades som litet, men accepterades som avpassat för lägenhetsstorle-
ken. Det bästa med lägenheten var enligt båda intervjuerna att bostaden var ny och fräsch och inte i 
behov av renovering samt att den har stor balkong. Rumssamband med extra dörröppningar mellan 
sov – kök - vardagsrum uppfattades inte uttryckligen som en kvalitet av de boende, snarare som ett 
möblerbarhetsproblem. 
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Expertbedömningarna överensstämmer väl med de boendes bedömningar i de fall som visas 
här. Det vore intressant att göra en mer omfattande expertbedömning, av samtliga planer i ur-
valet, och ställa dem mot de boendes olika bedömningar. Resurserna har inte räckt för en så-
dan studie här. 

Sammanfattning av resultaten 
Goda kvaliteter och det bästa med bostaden 

Som sammanfattning av sin värdering av bostaden fick de intervjuade beskriva vad som var 
det bästa med bostaden samt vilka kvaliteter de ville framhålla i en annons om de skulle sälja. 
De fick också frågan om det fanns något de skulle vilja ändra på efter att ha bott i bostaden en 
tid.  

De flesta av de intervjuade är överlag nöjda med sina bostäder, särskilt med arkitektoniska 
kvaliteter som dagsljus, rymd och öppenhet. Läget är många mycket nöjda med. För att an-
nonsera ut sin bostad vill man understryka samma kvaliteter, men frekenvsordningen mellan 
dem skiljer sig åt. I en annons skulle de flesta framhålla läget, därefter att bostaden är ljus och 
öppen. Bara någon enstaka intervjuad nämner balkongen, kanske för att den ses som självklar. 
Några framhåller påkostad inredning som försäljningsargument. Se diagram 8 och 942.  

De viktigaste och mest uppskattade arkitektoniska kvaliteterna i de utvärderade bostäderna 
kan sammanfattas till följande punkter: 

 

• Ljusa och öppna bostäder med känsla av rymd 

• Stora och solbelysta balkonger eller terrasser 

• Vackra material 

• Påkostad inredning i kök och badrum, i de allra flesta fall utformad genom de boendes 
egna tillval 

Mer generella bostadskvaliteter som uppskattas av intervjupersonerna är: 

• Läget – Personligt betingat av närhet till arbetet, släkt och vänner, men också gene-
rellt, nära kommunikationer och service samt grönområden 

• Trygghet och säkerhet - Säkerhetsdörrar och den sociala sammansättningen i området 

• Bekvämlighet – Bostäderna är planerade för tillgänglighet 

• Gott skick - Man uppskattar att bostäderna är nya och fräscha, att allt fungerar och att 
man inte behöver renovera och underhålla 

• Hög standard – I jämförelse med äldre bostäder är det gott om uttag för el, TV, bred-
band och bostäderna har plats för funktioner som mikrovågsugn i kök och tvättutrust-
ning i badrummen 

• Prisvärt – Många uppfattar köpet av nybyggda bostäder som prisvärt. Själva köppro-
cessen med fast pris uppfattas som lugnare och bättre än den budgivning som gäller på 
andrahandsmarknaden 

 
42 Ifråga om det bästa med bostaden har flera svarsalternativ för varje intervjuperson räknats in. I sammanställ-
ningen av försäljningsargument har bara ett alternativ per intervju, det först nämnda, tagits med. 
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Diagram 8 Frekvenssammanställning av svaren på ’Vad är det bästa med bostaden?’ 
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Diagram 9 Frekvenssammanställning av svaren på ’Vad skulle framhållas i en annons för bo-
staden?’ 

Viktigt i tänkt annons för lägenheten
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Intervjuerna omfattade också utvärdering av gemensamma anläggningar och bostadens tek-
niska egenskaper, som inomhusklimat och ljudisolering. De vanligaste omdömena kan sam-
manfattas till: 

• Parkering och sophantering är i huvudsak bra ordnad, förutom att gästparkering anses 
för liten i något projekt 
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• Värme och ventilation får allmänt bra omdömen, utom för några fall av inkörnings-
problem. Köksventilationen får däremot kritik av många 

• Ljudisoleringen i bostäderna får bra betyg, både beträffande mellan bostäder och mel-
lan bostad och omgivning 

• Postfack i porten istället för brevinkast i dörren uppskattas mycket. Det höjer säkerhe-
ten i bostadens ytterdörr och det finns brevlåda för utgående post i anslutning till post-
facken  

De intervjuade har i huvudsak gett positiva bedömningar av sina nya bostäder. Som nämnts i 
inledningen har man en benägenhet att försvara sina egna val, särskilt när man gjort en stor 
investering och ett avgörande beslut. För att nyansera bilden följer här en genomgång av den 
kritik som också kommit fram i diskussionerna om bostäderna. 

Kritiska punkter i bostädernas utformning 

De kritiska synpunkter som kommer fram rör mest funktionella aspekter av bostaden. För att 
en bostad ska kunna fungera väl för hushåll av olika storlek och i olika skeden av livet bör 
den ha allsidig användbarhet, jämför avsnittet om expertbedömningen av bostadsexempel. De 
boendes bedömningar har visat på vissa brister i användbarheten, naturligt nog särskilt tydliga 
för större hushåll.  

I allsidig användbarhet ingår att en bostad ska kunna rymma intensiv användning, det vill säga 
att alla rum ska kunna användas för sina tänkta funktioner och att de helst ska kunna möbleras 
på mer än ett sätt för denna användning. Hushållets dagliga liv med umgänge, arbete, vila och 
måltider ska underlättas av bostadens planering. Det ställer stora krav på planlösning och in-
redning. Aktiviteter som matlagning, förvaring, tvätt, bad och dusch ska få plats på begränsa-
de ytor. Dessutom ställs krav på tillgänglighet för personer med rörelsehinder.  

I diagrammet nedan visas vad de intervjuade sagt att de helst vill ändra på i bostaden. Ett 
svarsalternativ per intervju redovisas. I många intervjuer kom flera ändringsförslag upp under 
intervjuns gång, men här räknas det som nämnts som svar på den direkta frågan om vad man 
skulle vilja ändra på.  

Diagram 10 Frekvenssammanställning av svaren på ’Vad vill ni ändra på i bostaden?’ 
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En fjärdedel av de intervjuade vill ändra på planlösningen i något avseende, som att flytta el-
ler ta bort dörröppningar eller fördela om rumsytor. Nästan en tredjedel vill ändra på inred-
ning i kök eller hygienrum för att få bättre funktion. En ganska stor grupp vill ändra på ytskik-
tens material. Fem av alla intervjuade vill inte ändra på något särskilt. Resultatet visar att mö-
blerbarhet, inredning och material är särskilt kritiska aspekter av användbarhet. 

Diskussion  
De viktigaste problemen 

Möblerbarhet 

Möblerbarhet är ett generellt begrepp som påverkas av rummets storlek i förhållande till tänkt 
användning, placering av öppningar och placering av installationsdetaljer som värmeledningar 
och eluttag. Rum som här visat sig svåra att möblera är främst vardagsrum samt de minsta 
sovrummen. Vardagsrummens öppna rumssamband med köket ger få hela väggar att ställa 
möbler mot. Stora fönsterpartier, helt eller delvis med låga bröstningar, är vanliga i vardags-
rum och kök. Det minskar ytterligare den möbleringsbara vägglängden. Bokhyllor och soffor 
är särskilt svårplacerade. 

Användbarheten av sovrum mindre än cirka 8 kvadratmeter är begränsad. Möblerbarheten i 
mindre sovrum är mycket känslig för placeringen av dörrar och fönster, liksom för placering 
av installationer. Rummen accepteras, men många beskriver sina svårigheter med att utnyttja 
dem som sovrum. Observationerna visar att man placerar möblerna på uppfinningsrika sätt för 
att lösa problemen. Upprepade kommentarer om att fördela om rumsytor från hygienrum till 
sovrum eller från vardagsrum till sovrum visar att de minsta rummen uppfattas som svåra att 
använda som eget rum för barn eller ungdom. 

Entréer och hallar har kommenterats som trånga och störda av dörrslagningar. Detta gäller 
också utanför lägenheten. I ett av projekten hade flera intervjupersoner synpunkter på att pla-
nen i trapphuset var så trånga att entrédörrarna slog i varandra då grannar råkade gå ut eller in 
samtidigt.  

Köks- och badrumsinredning 

Köken är maskinellt välutrustade, delvis genom de boendes egna tillval. Mängden och placer-
ingen av skåpinredning är mer sällan påverkade av tillval. Planeringen av köken är standardi-
serad och följer SIS rekommendationer. Inte i något fall är arbetsytorna större än rekommen-
derat minimimått. Avställningsytor i anslutning till kyl/frys och inbyggda ugnar saknas. Mera 
bänkyta i köket efterlyses av många intervjuade, särskilt yngre åldersgrupper där man vill laga 
mat tillsammans. 

Ventilationen av köket är särskilt viktig när man har öppet samband mellan vardagsrum och 
kök. Många intervjuade kommenterar att köksfläkten är för svag. I några fall har hushållen 
anpassat sina matvanor till omständigheterna och steker mindre eller lagar mindre kryddstark 
mat. 

Hygienrummens inredning och yta har utökats till att omfatta hushållstvätten. Många inter-
vjuade är mycket nöjda med att ha tvättfunktionen inom bostaden, men samtidigt har man 
problem med förvaring av tvätten. Torkning sker genom torktumling och detta ger mycket 
damm i hygienrummet.  

I småbarnsfamiljer behövs en skötplats för babyn och den mest praktiska placeringen är i bad-
rummet. Många har fått välja bort badkar för att få in skötplats eller göra egna omdispone-
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ringar av tvättutrustningen för att rymma skötbord. Småbarnsskötsel tycks inte räknas som en 
funktion vid projekteringen av hygienrummen. 

Förvaring 

Förvaringsmöjligheterna i och utanför bostaden skiljer sig mycket mellan projekten. De mest 
nöjda hushållen har förråd för förvaring av säsongsutrustning utanför bostaden och samtidigt 
förråd / klädkammare inom bostaden. När förråd utanför bostaden saknas helt är de boende 
kritiska, men måste acceptera läget.  

Behoven av förvaring styrs i mycket av hushållstyp och åldersgrupp. Utöver att större hushåll 
har större behov av förvaring har olika skeden i livet olika behov. Barnvagnar tar mycket plats 
och placeras ofta i lägenhetens entré, vilket gör att annan förvaring trängs undan. Rollator el-
ler rullstol ger samma problem. Ett förråd i anslutning till entrén uppskattas mycket av de få 
hushåll som har detta.  

Garderobsskåp flyttas och byts ofta, och flera boende berättar om att de önskar eller faktiskt 
köpt kompletterande överskåp som utnyttjar förvaringsutrymmet ända upp till tak. Man skaf-
far också skåp med andra mått än de 60 x 60 centimeter som är standard för att anpassa förva-
ringen till övrig möblering. 

Källsortering av sopor ger ett eget förvaringsproblem, vilket kommenteras av en del boende. 
Man ordnar egna lösningar med lådor och kassar för olika avfallsfraktioner utöver de högst tre 
behållare som finns i standardinredningen av köken.  

Förråd för säsongsutrustning, cyklar och barnvagnar uppfattas som för liten i flera projekt. 
Flera intervjupersoner beskrev omdisponeringar av soprum till cykelförråd eller vilka reserv-
utrymmen de fått ta till för att lösa förvaring av sina ägodelar.  

Material 

Ytskikt på golv och väggar i kök, hygienrum och entréer kommenteras kritiskt av många. 
Trägolv är standard i alla torra utrymmen och majoriteten av de intervjuade uppskattar dem 
som vackra och enhetliga. Samtidigt ger de problem, främst på hårt utnyttjade ytor exempel-
vis vid köksbänken, under matbordet eller vid ytterdörren. Väggarna i köket utsätts för stänk 
vid diskbänk, diskmaskin och spis. Diskmaskinen är ofta placerad i änden av köksinredning-
en, mot en innervägg. Den målade eller tapetserade ytan där skulle helst tåla ständig avtork-
ning. 

En kommentar som återkommer är att det är olämpligt med ljust golv i hygienrummet efter-
som allt damm syns så tydligt. 

Installationer 

I dagens bostäder finns installationer av många olika slag. Utöver vatten och avlopp, värme, 
ventilation, el och tele har tillkommit media som TV, musikanläggningar och datakommuni-
kation. Ledningar och anslutningspunkter tar utrymme och styr placering av möbler och in-
redning i bostaden. Installationerna framgår sällan på de ritningar som bostadskonsumenten 
ser inför köpet och om de finns redovisade kan de vara svåra för lekmannen att tolka.  

Särskilt placeringen av värmerör är ibland mycket begränsande för möblerbarheten men syns 
inte på ritningarna. Se bild 30.  

Detta är inte ett unikt exempel. Ett antal av de undersökta bostäderna har rum med värmeled-
ningsrör på väggen ett stycke från fönstret eller värmeledningsrör placerade i ett hörn av 
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rummet. Speciellt i de minsta rummen minskar användbarheten betydligt med sådana installa-
tioner. 

 

 
Bild 30 Olyckligt placerade värmeinstallationer 
 

 

 

 
 
Bild 31 Exempel på störande elinstallationer 
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Placering av vägguttag för el, tele, data och centralantenn begränsar också möblerbarheten 
mer än vad som framgår av planritningar. TV-uttagens placering kritiseras av flera intervjuade 
och sladdarna ringlar i vardagsrummen. Den allmänna öppenheten i planerna minskar mö-
blerbarheten i vardagsrummen. Då är det viktigt att placeringen av vägguttag för el data och 
TV inte ytterligare försvårar möbleringen. 

De begränsade köksinredningarna kan också störas av uttagens placering. Här visas ett exem-
pel på el och teleuttag placerade över en hårt utnyttjad bänkyta i köket. Teleledningen har 
hängts upp för att vara ur vägen, se bild 31.  

Placeringen av utlopp för taklampor diskuteras av många av de intervjuade. Takbelysningens 
placering styrs av personliga preferenser och en helt flexibel lösning är svår att åstadkomma. 
Kronkontakter på vägg och individuella dragningar av takledningar är flexibelt men inte vack-
ert, se bild 31. 

 

Konflikter mellan olika kvaliteter 
Resultaten visar att de nyproducerade bostäderna har många kvaliteter som uppskattas av de 
boende. De visar också att det finns vissa brister i planlösning och inredning, främst beträf-
fande allsidig användbarhet ifråga om möblerbarhet samt materialval. Bostadens form är en 
helhet av avvägningar mellan olika egenskaper och varje beslut om en viss utformning av en 
del av bostaden påverkar i sin tur helheten. Det betyder att olika kvaliteter påverkar varandra. 
Flera av de goda kvaliteterna i bostädernas utformning ger följder som påverkar andra kvalite-
ter negativt. I det följande diskuteras de tydligaste konflikterna. 

En uppenbar konflikt är den mellan öppenhet och möblerbarhet. De öppna sambanden mellan 
kök och vardagsrum, som samtidigt är en uppskattad kvalitet i bostäderna, för också med sig 
problem med möblerbarhet i främst vardagsrummet. Att vardagsrummet ofta är kommunika-
tionsyta till övriga rum underlättar inte möblerbarheten. Lösningen är inte att gå över till mera 
neutrala rumssamband och mindre öppenhet, utan att beställaren formulerar tydligare funk-
tionskrav på vardagsrummens användbarhet och att projektörerna lägger mer omsorg och ar-
betstid på att studera användbarheten i detalj.  

Den ljusa bostaden med stora fönsterytor och mycket sol är uppskattad, men många av de in-
tervjuade har berättat om att de besväras av insyn. Insyn beskrivs ofta av de intervjuade som 
ett mindre problem som kan lösas med hjälp av persienner och - eller att man vänjer sig och 
accepterar. Vardagsrum, balkong och kök bedöms ofta ha insyn men är samtidigt de minst 
känsliga utrymmena. De intervjuade uttrycker sig starkare om att det är obehagligt med insyn 
i sovrum eller hygienrum. Sådana insynsproblem kan minskas genom medveten projektering.  

En annan oönskad effekt av stora glasytor är att solinstrålningen gör det mycket varmt i bo-
staden. Problemet är mycket påtagligt i enstaka bostäder. Man försöker lösa det med hjälp av 
yttre avskärmning – markiser, eller i extrema fall genom klimatanläggning som bekostas av 
den boende själv. Då används energi för att kyla en miljö som värmts upp på grund av att den 
utformats med ensidigt estetiska mål. Omhändertagandet av överskottsvärme har hittills inte 
lösts på något bra sätt. Energin är värdefull för uppvärmning, men tillfälliga överskott kan inte 
tas om hand på ett energieffektivt sätt i dagens bostadshus. Här finns utrymme för nya teknis-
ka lösningar, där solinstrålningen kan göras nyttig för hela byggnaden, kanske genom att ge 
tillskott till värmning av tappvarmvatten. 
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Estetik och funktion kommer i konflikt på ytterligare sätt i de utvärderade bostäderna. 
Genomgående trägolv i hela bostaden uppskattas av många som vackert och enhetligt, men 
samtidigt framhålls olika praktiska problem. Golven är inte massiva trägolv utan kombina-
tionselement av bärande skiva och träfanérskikt. Ytan är ömtålig för repor och fukt och det 
tunna ytskiktet går knappast att underhålla genom omslipning. Intervjuerna visar upprepade 
kommentarer om att man gärna skulle ha valt mer tåliga golvmaterial i utsatta utrymmen, 
främst entréer och kök, men att det inte alltid funnits med som valmöjlighet vid köpet av bo-
staden.  

En mer generell konflikt är den mellan önskan om mer utrymme och priset för detta utrymme. 
Många av de intervjuade har kommenterat att man vill ha större yta, särskilt i sovrum och för-
rådsutrymmen. Många har också sagt att den nybyggda bostaden är prisvärd. Det reser frågan 
om det finns en beredskap att betala för de extra kvadratmeter per bostad som skulle tillgodo-
se önskemålen. Att besvara den ingår inte i den här undersökningen, men den bör undersökas 
vidare. 

Bostadsutformningens utveckling 
I syftet med undersökningen ingick att diskutera hur 1970-talets normer för bostadsutform-
ning står sig i förhållande till dagens bostäder. En första iakttagelse är att de bostäder som un-
dersökts här i genomsnitt inte har större yta än ett urval av lägenheter byggda på 1970-talet, se 
jämförelse i bilaga 4. Den tydligaste skillnaden är att de största lägenhetstyperna byggda idag 
är större. Jämförelsen visar att ytstandarden inte ökat påtagligt, sett till de aktuella urvalen. 
Samtidigt har nya funktioner kommit in i bostaden. Hygienutrymmen med tvättfunktion samt 
förråd inkluderade i lägenhetsytan ska rymmas inom en total lägenhetsyta som inte vuxit se-
dan 1970-talet. En stor del av den yteffektivisering som krävts har lagts på bostädernas kom-
munikationsytor och sovrum. 

Det finns inte några grundläggande förändringar i hushållens användning av sina bostäder 
idag, behoven av att äta, vila, umgås och förvara är desamma. De observationer som gjorts i 
undersökningen tyder dock på att mängden ägodelar i hemmen har ökat. Många bostäder in-
nehåller betydligt fler möbler än de skisserade möbleringar som visas i ritningarna.  

En fortsatt jämförelse mellan dagens nyproduktion och 1970-talsbostäderna visar att mängden 
garderobsinredning genomsnittligt är mindre i dagens bostäder och att mängden köksinred-
ning i bostaden idag tenderar att vara ganska likartad oavsett bostadens storlek, se bilaga 4. 
De äldre lägenheterna hade en tydligare skillnad mellan utrustning av mindre och större lä-
genheter. 

Planlösningsprinciperna skiljer sig åt genom att de äldre lägenheterna följer anvisningarna om 
neutrala rumssamband, vilket ger dem mer avskilda kommunikationsytor. Köket rymmer av-
skild matplats och vardagsrummet har långa möblerbara väggar. Samtidigt är öppenheten 
mindre och det krävdes skicklig projektering för att ändå ge bostaden rymd och genomblick-
barhet. 

Begreppet ’välplanerad’ har anknytning till begränsningar av ytan. 70-talslägenheterna är helt 
klart välplanerade, med sina väl möblerbara rum, avskiljda kommunikationer till hygienrum 
och sina kök med matplats, allt på en begränsad yta. De är däremot inte så öppna, överblick-
bara och ljusa som merparten av dagens bostadsproduktion. Materialen var enkla och trägolv 
förekom bara i vardagsrummen. Hygienrummen var klädda med plastmaterial och har visat 
vara ett stort underhållsproblem. Detaljutformning, fasader och utemiljö var ofta enkel och 
utan variation.  
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Bostadsutformningen i bostadsrättsproduktionen styrs idag av förväntningar om vad kunden 
vill ha, särskilt vad kunden vill just vid köptillfället. Ljus, öppenhet och rymd samt vackra 
material ger en arkitektonisk och estetisk upplevelse av bostaden och den är värdefull. Den 
sidan av bostadsutformningen har stärkts mycket sedan miljonprogrammets tid. Det som är 
estetiskt tilltalande kan dessutom locka till köp så att köparen inte granskar de funktionella 
aspekterna av bostaden kritiskt.  

Rekommendationer  
Viktiga punkter för projektering och tillval 
En del av de problem som påpekats här borde kunna undvikas om man satsar mera omsorg 
och samordning på detaljerna i bostädernas utformning. Detta gäller inte bara under projekte-
ringen utan också vid produktionen, så att inte möblerbarhet förstörs i onödan. Arkitekterna 
har pressade tidsramar men borde få chansen att arbeta igenom planerna med möbleringsför-
slag för en tänkt ”maxlast” beträffande hushållsstorlek. Att testa olika varianter av möblering 
och att rita igenom dörrslagningar inklusive skåpdörrar i inredning skulle ge lösningar av hög-
re kvalitet för de boende. Den dyra ytan skulle kunna utnyttjas betydligt mer effektivt. Sam-
ordning med övriga projektörer är också viktig. Resultaten av utvärderingen ger underlag för 
följande rekommendationer för projekteringen av bostäder, liksom för säljprocessen av bo-
stadsrätter: 

• Små rumsytor kräver särskilt omsorgsfull projektering för mångsidig användbarhet. 
Möblerbarheten måste studeras för flera varianter av möbeluppställningar. 

• I små rum är rumsformen mycket viktig. Avlånga rum uppfattas som korridorliknande 
och det understryks om säng och garderober ställs utmed den längsta väggen.  

• Dörr och fönsterplacering samt dörrslagningar är kritiska i alla planlösningar, men sär-
skilt då man vill uppnå yteffektiva lösningar. Dörrslagningar bör ritas igenom i projek-
teringen. Detta gäller också dörrslagningar för garderobsskåp och köksskåp. Exemplet 
nedan, taget från det undersökta urvalet, visar hur möblerbarheten kan förändras dras-
tiskt i ett rum då konventionella garderobsskåp byts mot skåp med skjutdörrar och 
dörrslagningen till rummet vänds.  

 

                           
 

• Installationer måste vara genomtänkta. Målet är att rumsytor ska kunna utnyttjas fullt 
ut utan störande rördragningar och uttag i den färdiga bostaden. Specifikationer av 
slutproduktens användbarhet i form av typmöbleringar kan vara ett sätt att uppnå bätt-
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re resultat. Det krävs också stark styrning genom byggprocessen, så att slutresultatet 
verkligen uppfyller sådana specifikationer. 

• Öppna rumssamband kök – vardagsrum uppskattas av de flesta boende, för de för det 
ljus och den öppenhet och rymd som plantypen ger möjlighet till. Men för att nackde-
larna ska undvikas krävs bra köksventilation, bättre än den standard man har idag. 

• Öppenheten gör att möblerbarheten minskar, särskilt i vardagsrummet. Projektören bör 
sträva efter planer med så mycket användbar väggyta som möjligt. Placering av föns-
ter och andra öppningar samt kommunikationsytor till andra rum är kritiska liksom 
obrutna vägglängder över hörn. 

• Ljus och stora fönster är uppskattade, men har också nackdelar i form av för mycket 
sol och värme. Nya tekniska lösningar för värmelagring bör utvecklas. 

• Köksinredningarna utformas ofta slentrianmässigt. Viktiga detaljer som avställnings-
yta intill kyl/frys och inbyggd ugn erbjuds sällan i standardlösningarna. Tillval ifråga 
om köksinredningar bör erbjudas. Alternativ med mer eller mindre bänkyta contra 
högskåp inom samma utrustningsmängd bör illustreras för bostadsköparna. 

• Förrådsutrymmen måste vara effektiva och lätt åtkomliga, förråd nära lägenheten upp-
skattas mycket, klädkammare vid entré likaså. De flesta boende underförstår en grund-
standard av att det finns ett förråd utanför lägenheten för säsongsutrustning.  

• För ytterligare högre förrådsstandard kan tillval vara en lösning, där extra förrådsut-
rymme erbjuds mot ytterligare insats och avgift. 

• För att underlätta sortering av glas, tidningar, kartong, metallförpackningar, plastför-
packningar, farligt avfall och resterande hushållssopor behövs egentligen 7 behållare 
av varierande storlek inom lägenheten. Idag erbjuds högst tre. Övriga fraktioner förva-
ras till exempel i klädkammaren, hallen eller i bilen. Här finns ett olöst förvaringspro-
blem. 

• Vid en så stor och viktig affär som ett bostadsrättsköp vill kunden ha tydlig och saklig 
information. Utvärderingen har visat att flera kunder har svårt att förstå information på 
ritningar och en del viktig information framgår inte heller av ritningen. Illustrationsrit-
ningar i 3D med dörrslagningar och inredning tydligt redovisade kan vara till hjälp. 

• Företagens säljorganisationer får i huvudsak bra omdömen i utvärderingen. Personal 
som på den tekniska sidan, som möter kunder exempelvis vid besiktningar och diskus-
sioner kring möjliga tillval, verkar inte alltid se sin uppgift att bemöta kunderna på ett 
bra sätt. Här finns utrymme för förbättringar. 

Slutord 
I de utvärderingar av bostadsbyggandet som gjordes på 1980- och 90-talen, efter att detalj-
styrningen av bostadsutformningen genom normer hade upphört, konstaterades att bostadens 
funktionella kvaliteter hade försämrats. Ett skäl till att frångå byggnormerna för utformning 
var att de ansågs kostnadsdrivande. Den tidens ’normfria’ byggande hade målet att påtagligt 
minska produktionskostnader och hyresnivåer. Den yttre och inre miljön blev satt på undantag 
i många fall. I dagens byggproduktion har marknadskrafterna större genomslag, särskilt be-
träffande produktionen för upplåtelse med bostadsrätt. De bostäder som byggs idag har kvali-
teter som rymd, luftighet, mycket dagsljus och vackra inredningsmaterial - trä och keramik. 
De är utformade för att attrahera köpare vid en första anblick. De funktionella kvaliteterna är 
svårare för en köpare att bedöma utifrån ritningar och bilder. När huset väl är byggt är det dyrt 
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och svårt att förändra planlösningen. Den gjorda utvärderingen bekräftar att det finns en del 
funktionella brister i dagens vackra och attraktiva bostäder. 

Kraven på nya bostäder ökar ständigt. Tillgänglighet måste tillgodoses i nästan alla utrym-
men, miljökraven accentuerar energihushållning, god inomhusmiljö och återvinning av avfall. 
Samtidigt kan hushållens konsumtion av apparater, inredning och utrustning i bostäderna an-
tas öka. Efterfrågan på exploaterbar mark ökar i tillväxtregionerna och markpriserna har stigit. 
En långvarig högkonjunktur pressar upp efterfrågan på byggarbetskraft, vilket i sin tur höjer 
produktionskostnaderna om inte rationaliseringar håller jämna steg. De här faktorerna till-
sammans betyder att det krävs alltmer yteffektiva och användbara bostäder i nyproduktionen, 
vilket ställer stora krav på deras utformning. 

Utformningen bestäms i program- och projekteringsfaserna. För att ge ett bra underlag för ge-
nomtänkt projektering behövs studier av hur man faktiskt lever vardagsliv idag; hur olika 
hushålls vardag ser ut, vilka aktiviteter som är viktiga i bostaden, hur man använder rummen 
och inredningen och vilka saker man behöver förvara. Sådana studier behöver göras för mer 
än en hushållstyp. De är särskilt viktiga beträffande hushåll som måste begränsa sin konsum-
tion av bostadsyta av ekonomiska skäl, som unga i början av sitt arbetsliv eller för äldre med 
låg pension och särskilda behov i boendet. Genom studier av flera hushållstyper kan SIS och 
andra rekommendationer göras väl underbyggda, mer flexibla och visa på ett spektrum av bra 
lösningar.  

 

 

Litteratur  
 
Ambrose, I, 1990, Evaluering av boligbebyggelser i brug, Statens Byggeforskningsinstitutt, Horsholm, Dan-
mark,  

Bergenstråhle, S, Lind, L-E, 2004, Boendets betydelser och boendes värderingar, rapport, Göteborgs universitet, 
Sociologiska institutionen 

Björklund, E, Lidmar, K , 1991, Bostads- och miljökvalitet i nybyggda flerbostadsområden, Statens råd för bygg-
nadsforskning,  Svensk byggtjänst, Stockholm  

Björklund, E, 1993, Athena bostäder : 8 jämförelseobjekt på bostadsmässan i Örebro 1992, Statens råd för 
byggnadsforskning, Svensk byggtjänst,  Stockholm  

Ehn, S, 1990, Att bo och leva i Rinkeby : de boendes användning och värdering av ett kvarter i Rinkeby, Rapport 
1990:2, Byggnadsfunktionslära, KTH, Sektionen för arkitektur, Stockholm  

Ekeblad, P-G, 1997, Vad värderar vi i vårt boende : en sammanfattning av två undersökningar, Stockholm, Sve-
riges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) 

Eriksson, J, 1993, Bostadens värden , Statens institut för byggnadsforskning,  Svensk byggtjänst,  Gävle   

Eriksson, J, Westerberg, U, 1998, Användning och värdering av bostäder i nya flerbostadshus  I-IV , Meyers, 
Gävle  

Fransson, U, Rosenqvist, G, Turner, B, 2002, Hushållens värdering av egenskaper i bostäder och bostadsområ-
den, IBF, Forskningsrapport 2002:1. 

Hanström, M-B, Johansson, R, Leijonhufvud, S, 1995, Grimsta, utvärdering av självbyggda hyresrättsradhus, 
rapport 10/95, Avd. för Byggnadsfunktionslära, KTH, Stockholm 

Jensfelt, C, 1991, Förbättring av bostadsområden. Formators omvandlingar i miljonprogramsområden. En tvär-
vetenskaplig utvärdering, Rapport R64:1991, BFR , Stockholm 

69 



 
 
 
Johansson, R, Lingquist, L, 1993, Normfritt byggande. Utvärdering av kvarteret Solen i Borlänge, Rapport 
R36:1993, Avd. för Byggnadsfunktionslära, KTH, Stockholm 

Johansson, R, 1997, Utvärdering av bostadshus i bruk, om att bedöma kvalitet i boendet, Trita-ARK. Doctoral 
dissertation 1997:2 , Tekniska högsk , Stockholm,   

Nylander, O, 1998, Bostaden som arkitektur, Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 1420, Chal-
mers tekniska högsk,  Göteborg   

Preiser, W, Rabinowitz, H, White, E, 1987, Post Occupancy Evaluation, Reinhold Company, New York,  

Werner, I-B, Spelar kvalitet någon roll för priset? - en studie av bostadsrättsköp i Stor-Stockholm, Trita-ARK-
Akademisk avhandling 2000:3, KTH, Stockholm, 2000 

Werner, I-B, Preferenser beträffande bostadskvaliteter – olika konsumentgruppers bostadsval, Forskningsrap-
port KTH, TRITA-INFRA EX 03-029, Stockholm, 2003 

Wikforss, Ö, Seeger, I, Normfritt byggande – boendeerfarenheter av ”Fribygget” i Uppsala, Rapport R33:1986,  
Stockholm, BFR , 1986, Normfritt byggande – boendeerfarenheter av Sävja, Uppsala, Rapport R57:1988, BFR , 
Stockholm, 1988 

Zimmerman, A. and Martin, M., 2001, Post-occupancy evaluation: benefits and barriers, Building Research and 
Information, 29 (2), March/April, pp 169 

 

70 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BILAGOR 
 

 

 

 

 

71 



Bilaga 1 
 

 
 

Bilaga 1 - Intervjuschema 
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Bilaga 1 
 

 
Bilaga 1 - Intervjuschema 

Del 1, sittande intervju 

 

Bakgrund till bostadsvalet 

 

Aspekter:  

Läget, stadsdelens betydelse 

Hushållet 

 

När flyttade ni in? Köpte ni bostaden direkt av företaget som byggt huset eller av någon som 
bott här före er? 

Var har ni bott förut (förväntningar, kravnivå)? När bestämde ni er för att flytta?  

Hur länge letade ni efter ny bostad innan inflyttningen här?  

Vilka alternativ hade ni att välja mellan då? 

Vad betydde läget för ert val? 

 

Brukar någon i hushållet arbeta hemifrån? Hur mycket / ofta? 

Är någon i hushållet barnledig eller hemma mycket av annan anledning? 

Hur många bor i lägenheten? 

 

Valet 

 

Aspekter:  

Företagets tjänster, tillval, överlåtelse 

 

Vad gjorde att ni valde den här bostaden?  

Varför har ni valt nyproduktion? Skulle en äldre bostad ha varit ett alternativ? Varför?  

Använde ni några tillvalsmöjligheter när ni flyttade in? I så fall, vilka? 

Är ni nöjda med företagets sätt att sköta överlåtelsen?  

(Till förstahandsköpare) Gick allt smidigt vid inflyttningen? 

 

Husets gemensamma funktioner 

Aspekt: 

Utemiljöns kvalitet 
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Parkering 

Posthantering 

Förvaring, gemensamt 

Sophantering, källsortering 

 

Vad tycker ni om utemiljön omkring bostaden?  

Vad tycker ni om utsikten från bostaden?  

Vilka gemensamma lokaler och utrymmen finns för föreningens medlemmar? Exempel tvätt-
stuga, gemensam träff lokal……… Använder ni de här utrymmena? Till vad (i tillämpliga 
fall)? Hur mycket / hur ofta? 

Hur tycker ni att parkeringen fungerar?  

Känner ni er trygg i parkeringshus/garage? (Om det finns)  

Finns det motorvärmare? (Om det finns) Använder ni den? (Om inte) Önskar ni att det fanns?  

Har ni några synpunkter på förvaring och förråd? Hur förvarar ni cyklar och andra säsongs-
grejor?  

Saknar ni brevinkastet i ytterdörren? 

Hur är sophanteringen ordnad? Finns det utrymme för källsortering i bostaden? På annat ställe 
i huset/kvarteret? Synpunkter på sophanteringen?  

 

Bostadens tekniska egenskaper 

 

Aspekt: 

Inomhusklimat 

Buller, utifrån och inifrån 

Insyn 

 

Hur är temperaturen i bostaden? Vintertid och sommartid? (Kompletteras med temperaturtag-
ning på innervägg i bostaden) 

Känner ni att det är dragigt någonstans i lägenheten? 

Hur är luftkvaliteten i bostaden? Har ni någon gång lagt märke till någon särskild lukt? 

Har ni känt er störd av ljud? Utifrån? Från grannar eller trapphus? 

Har ni någon gång tänkt på insyn i bostaden? 

 

Sammanfattande värdering av bostadens egenskaper 

Aspekt: 
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Ljus 

Genomblickar, visuella rumssamband 

Planlösningen, rumssamband 

Utblickar 

Rummens form och proportioner 

Färg 

Detaljutförande 

Trygghet 

 

Uppfattade ni bostaden som ljus när ni först såg den? Tycker ni att bostaden har vackert ljus? 

Är det lätt att få överblick över lägenheten?  

Hur fungerar sambanden mellan rummen? Alltså, finns det några för- eller nackdelar med att 
gå över vardagsrummet till köket (eller vad som gäller i respektive lägenhet)? 

Vilket rum är trevligast? Kan ni beskriva varför? 

Har ni några synpunkter på färgsättningen av lägenheten? (Om man inte valt alla färger och  

material själv) 

Känner ni er säker och trygg i bostaden och kvarteret?  

Vill ni ändra på något i bostaden nu? Vad? Planerar ni att göra det? 

Finns det någonting (annat) i bostaden ni tycker inte är så bra, som ni kommit på efter inflytt-
ningen? 

Vad är det bästa med bostaden som helhet? Om ni skulle sälja bostaden idag, vad skulle ni 
framhålla i annonsen?  

 

 

Del 2, gåtur med observation och samtidig intervju 

 

Köket

Aspekter: 

Köksinredningens funktion 

Förvaring, i bostaden 

Materialval 

 

Nu är vi i köket. Berätta om hur ni använder köket. Brukar ni vara här mycket? Äter ni mid-
dag hemma på vardagar? På lördag - söndag? Har ni någon kommentar till hur det är att laga 
mat här?  
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Brukar ni själva sitta i köket och äta? Med gäster? Var annars? Vad gör ni mer i köket? T ex 
arbetar, läser, syr, stryker? 

Räcker förvaringsutrymmet till i köket?  

Är köksfläkten bra?  

Har ni några synpunkter på materialvalet i köket? T ex golvmaterial, skåpluckor eller annat? 

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra köket bättre? Är det något som 
är särskilt bra?  

 

Vardagsrummet 

Aspekt: 

Planlösningen, möblerbarhet 

Media-IT; bild, ljud och tele (el) 

 

Nu är vi i vardagsrummet. Berätta om hur ni använder vardagsrummet. Sitter ni ofta här? Vad 
gör ni mer här, t ex arbetar, syr, umgås med gäster?  

Var det lätt att möblera rummet? Var det lätt att bestämma var TV:n skulle vara? Har ni fun-
derat på att möblera om och i så fall hur?  

Hur är förutsättningarna för ’hemmabio’ ?  

Har ni synpunkter på uppkopplingsmöjligheterna i bostaden? Tillräckligt snabb? Uttag på bra 
ställen, tillräckligt många?  

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra rummet trevligare/ mer an-
vändbart? Är det något som är särskilt bra? 

 

Sovrum 1 

Aspekt: 

Planlösningen, rumssamband 

Planlösningen, möblerbarhet 

Förvaring, i bostaden 

Buller, utifrån och inifrån 

Första sovrummet: Nu är vi i sovrum n (numreras på ritning). Hur bestämde ni hur de olika 
rummen skulle användas? Vem skulle ha vilket rum? Används alla rum utom vardagsrummet 
som sovrum?  

Var det lätt att bestämma hur sängen skulle stå? Har ni funderat på att möblera om och i så 
fall hur? Skulle det finnas plats att sitta här i rummet och arbeta? Alternativt om arbetsplats 
finns; Går det bra att sitta och arbeta här i rummet? Önskar ni att det fanns mer plats eller nå-
got annat som skulle komplettera arbetsplatsen? Eller frågor om aktuella användningar av 
rummet, som till en småbarnsfamilj: Händer det att barnen kommer in och vill sova här på 
nätterna? Hur fungerar det? 
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Hur fungerar garderober och förvaringsskåp här? Saknar ni någon förvaring i sovrummet? 

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra rummet trevligare/ mer an-
vändbart? Är det något som är särskilt bra? 

 

Följande sovrum:  

Aspekt: 

Planlösningen, rumssamband 

Planlösningen, möblerbarhet 

Förvaring, i bostaden 

Buller, utifrån och inifrån 

Var det lätt att bestämma hur sängen skulle stå? Har ni funderat på att möblera om och i så 
fall hur? Skulle det finnas plats att sitta här i rummet och arbeta? Osv. (Frågorna upprepas inte 
ordagrant, men någon kan behöva ställas om igen) 

Om något rum används som annat än sovrum ställs frågor som; Går det bra att sitta och arbeta 
här osv. Kommer ni på något som kunde göra rummet trevligare/ mer användbart? Är det nå-
got som är särskilt bra?  

 

Badrum/ Dusch/Tvätt 

Aspekt: 

Badinredningens funktion 

Detaljutförande 

Förvaring, i bostaden  

Tvättutrustning, i bostaden 

Inomhusklimat 

Materialval 

 

Nu är vi i bad/duschrummet. Berätta om hur bad och tvätt fungerar. Synpunkter på hur det är 
att bada och duscha här? Är det lätt att hänga ifrån sig kläder, att få tag i handduken när man 
duschat? Hur går det att förvara hygienprodukter man använder i badrummet? 

Är det någon gång kö till badrummet? Om alla ska iväg på morgonen till ex.  

Ingick tvättutrustningen i lägenhetsköpet? Synpunkter på hur det är att tvätta här: Tvättar ni 
all hushållstvätt här? Hur mycket tvättar ni i tvättstugan? Varför? Skulle ni kunna avstå helt 
från den gemensamma tvättstugan? 

Har ni några synpunkter på materialvalet i badrummet? T ex golvmaterial, inredning eller an-
nat?  

Hur är värmen i badrummet? Känns golvet varmt att gå på? 
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Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra badrummet bättre? Är det nå-
got som är särskilt bra?  

 

Förråd/klädkammare 

 

Aspekt: 

Förvaring, i bostaden  

Nu är vi i förrådet/klädkammaren. Hur fungerar inredningen? Får allting plats som ni behöver 
förvara här?  

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra förrådet bättre? Finns det ut-
rymme för all sorts förvaring ni behöver, t ex av sportgrejor eller vinterdäck? 

 

Hall / entré 

 
Aspekt: 

Förvaring, i bostaden  

Materialval 

 

Nu är vi i hallen/entrén. Synpunkter på hur det är att komma hem till lägenheten? Hur funge-
rar det med kläder, skor och annan förvaring här?  

Har ni några synpunkter på materialvalet i hallen? T ex golvmaterial, inredning eller annat? 

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra hallen bättre? Är det något 
som är särskilt bra?  

 

Balkongen/terrassen 

 

Nu är vi på balkongen/terrassen. Hur mycket använder ni den? När? Äter ni här, umgås med 
gäster, solar?  

Några andra synpunkter? Kommer ni på något som kunde göra balkongen bättre? Är det nå-
got som är särskilt bra? 

 

 

Som avslutning en fråga om det finns något mer de vill säga, sedan tack så mycket 
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Bilaga 2 - Sammanställning av intervjusvar i kategorier 
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Bilaga 2 - Sammanställning av intervjusvar i kategorier 

Svaren har sammanställts i kvantitativ form, när det varit möjligt och meningsfullt. Svaren har 
kategoriserats, mestadels efter negativa, neutrala och positiva svar, relaterat till någon aspekt 
av bostaden. Negativa svar är av typen: ”Missnöjd med”, ”Fungerar dåligt”, ”Skulle inte ha 
valt detta” etc. Neutrala svar är av typen: ”Fungerar”, ”Är OK”, ”Är bra men…..”. Positiva 
svar är av typen: ”Bra, jättebra, mycket bra”, ”Tycker om”, ”Något av det bästa med bostaden 
är…”.  

 

DIAGRAM 1 

Främsta skäl till att välja nybyggt

0

2

4

6

8

10

12

14

annat bekvämt bra boendeform fast pris fräscht inget
reparationsarbete

 
 

DIAGRAM 2 

Vädering av service vid 
överlåtelsen

0

5

10

15

20

Överlåtelse

A
nt

al
 s

va
r

negativt svar

neutralt svar

positivt svar

 
 

 

81 



Bilaga 2 
 
DIAGRAM 3 
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DIAGRAM 4 

Värdering av utemiljö
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DIAGRAM 5 

Bostadens tekniska egenskaper
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DIAGRAM 6 

Gemensamma utrymmen
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IAGRAM 7 D
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IAGRAM 8 D
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8B 

Hushållstyp och köksvärdering/ förvaring
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DIAGRAM 9 

Hushållstyp och köksvärdering/ bänkyta
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DIAGRAM 10 
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DIAGRAM 11 

Värdering av köksventilation
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IAGRAM 13 D
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DIAGRAM 14 

Möblerbarhet contra öppenhet
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DIAGRAM 15 

Omdömen om sovrummens möblerbarhet, totalt
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DIAGRAM 16 

Möblerbarhet i sovrum - per plantyp

0

2

4

6

8

10

Sovrum
1

Sovrum
2

Sovrum
3

Sovrum
1

Sovrum
2

Sovrum
3

Bostaden har inga små
sovrum

Bostaden har små sovrum <
8,5 kvm

negativt svar

neutralt svar

positivt svar
 

DIAGRAM 17 
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DIAGRAM 18 

Omdömen om hygienrum
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IAGRAM 19 D

Värdering av hall/entré
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DIAGRAM 20 
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DIAGRAM 21 

Användning av balkong
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DIAGRAM 22 

Bostadens ljus och rymd, helhetsbedömning
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Bilaga 3 - Planer över undersökta bostäder 
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Projekt B 

2 stycken 4 r o k, 117 kvm 

Bilaga 3 - Planer över undersökta bostäder 

 

3 r o k, 99 kvm 
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2 stycken 3 r o k, 77 kvm 

 
2 r o k, 48 kvm 
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3 r o k, 78,5 kvm 

Projekt D 

 
 

6 r o k, 170,5 kvm, nedre och övre plan 
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kvm 4 r o k, 99, 5
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1 r o k, 43 kvm 

Projekt E 

 
 

 

2 stycken 4 r o k, 86 kvm + 4 kvm förråd 
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 stycken, 3 r o k, 66 kvm + 4 kvm förråd 

 

2

 

 
 

4 r o k, 85 kvm + 4 kvm förråd 
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rojekt F P

4 r o k,94 kvm 

 
4 r o k, 90 kvm 
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Projekt G 

2 stycken 2 r o k, 44 kvm 

 

  
 

3 r o k, 67 kvm 
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4 r o k, 88 k

 
 

100 



Bilaga 3 
 

 

1,5 r o k, 45 kvm 

 

Projekt I 

 
3 stycken 3 r o k, 72 kvm 
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 r o k, 85 kvm 4
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1,5 r o k, 46 kvm 

Projekt K 

 
4 r o k, 102 kvm 
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r o k, 75,5 kvm 2 stycken 3 
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2 r o k, 61, 5 kvm 
Projekt P 

 
3 stycken 3-4 r o k, 94 kvm 
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 kvm 4 r o k, 86,5
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ilaga 4 – De studerade bostädernas egenskaper B
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Översikt av lägenhetstyper i urvalet 

 

Lägenhetsfördelning i totalurval och projekturval 

Bilaga 4 – De studerade bostädernas egenskaper 
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Tabell över vanliga egenskaper hos lägenhetstyperna i de valda projekten 

 Andel av samtliga lägenhetstyper i de 
valda projekten 

Vardagsrummet är kommunikationsyta till flera 
rum 

70 % 

Öppet samband vardagsrum – kök  47 % 

Tvättutrymme i hygienrum 97 % 

Bostaden har sovrum som är mindre än 8,5 kvm 21 % 
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ostäder Jämförelse dagens produktion och 1970-talets b

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Lägenhetsyta

120,0

140,0

Kvadratmeter

Area, medelvärde 46,2 62,7 82,7 98,7 132,8

Jfr SKB 45,0 63,0 85,0 99,0 120,0

Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor 
el. större

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

meter

Mängd köksinredning
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Bilaga 5 Kriterier för expertbedömningen 
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Bedömning av estetiska kvaliteter – ’Karaktär’ 

Bilaga 5 Kriterier för expertbedömningen 
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Bedömning av funktionella kvaliteter 

 

Samlad umgänges- och sovrumsdel          +0,5 
Nära mellan klk och sovrum eller förråd och entré         +0,5 
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Rumssamband, poängsättning se föregående sida 

1 <

Betygsskalor för funktion 

 -2 poäng  
2 -2< poäng < -0,5 
3 -0,5< poäng < 1 
4 1< poäng < 3 
5 poäng > 3 
 
Rumsstorlek 

1 < -1,5 poäng 
2 -1,5< poäng < -0,5 
3 -0,5< poäng < 0,5 
4 0,5< poäng < 1,5 
5 poäng > 1,5 
 

Poängsättning 

-2  Ej matplats i kök (>2 r o k ) 
-1 Rum mindre än 7 kvm (> 1,5 r o k) 
-1  Minst två rum mindre än 8,5 kvm 
0 Genomsnittliga storlekar på rum  
+1 Extra utrymmen utöver det normala, t ex ljust förråd användbart som rum 
+0,5 För varje utrymme som är minst 10 % större till ytan än genomsnittet för 
 lägenhetstypen 

 
Utrustningsstandard 

1 < -1,5 poäng 
2 -1,5< poäng < -0,5 
3 -0,5< poäng < 0,5 
4 0,5< poäng < 1,5 
5 poäng > 1,5 
 

Poängsättning 

+2 Köksinredning längre än 4,2m bänklängd +1,2 m högskåp inkl. kyl 
+1 Köksinredning längre än 3,8 m bänklängd +1,2 m högskåp inkl. kyl  
-1 Köksinredning mindre än 3,2 m bänklängd mätt i framkant 
-0,5 Köksinredning har mindre arbetsyta än 0,8 m mellan diskho och spis 
+0,5 Bostaden har klädkammare + två garderober i varje sovrum 
+0,5  Garderob vid kapphylla 
+0,5 Förråd både vid/i lägenheten (inte samma som klädkammare) samt ute-
 förråd  
-1 Inget lägenhetsförråd utanför lägenheten 
+1  Dusch i det mindre hygienrummet av två i lägenheten 
+0,5  Tvättmaskiner och bänkinredning ingår i tvättutrustning i badrum 
-0,5 Enbart ett hygienrum i lägenheter större än 3,5 r o k 
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