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Sammanfattning
Det går en trend i Sverige idag att konvertera kontorslokaler till bostäder, framför allt
i storstadsområdena. I storstäderna råder det även brist på kontorslokaler, vilket i sin
tur hämmar marknadsutvecklingen.
Om planlösningarna i flerbostadshus redan från början vid uppförandet är anpassade
för att kunna brukas både som kontor och bostad skulle risken för att en lokal/bostad
står tom i byggnaden minska. Detta genom att planlösningen vänder sig till ett ökat
antal möjliga hyresgäster, både företag och privatpersoner.
Syftet med detta arbete är att ta reda på om det är möjligt att utforma planlösningar
som går att bruka både som bostad och kontor enligt gällande regelverk, samt om det
ses som ett bra koncept enligt brukarna och aktörer inom byggnadsbranschen.
Resultatet visar att det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både
som bostad och kontor. Konceptet och planlösningarna har studerats av ett antal
externa personer inom byggbranschen som tyckt att både idén och planerna varit bra.
Genom en enkät riktad till brukarna kom det även in många positiva tankar gällande
att blanda bostäder och kontor fritt på alla plan i en byggnad med ett gemensamt
trapphus. Bland annat att det kan komma att öka säkerheten i området då personer rör
sig i och omkring byggnaden under dygnets alla timmar. Under dagtid av
kontorspersonal och på kvällar och helger av de boende.
Något som kan vara ett hinder för detta sätt att utforma flervåningshus är bland annat
det som står i detaljplanen. På de tomter med en detaljplan som visar att där endast
får byggas bostäder är detta förslag inte ett alternativ. Det krävs också att ett bygglov
lämnas in om en bostad eller en lokal ska byta användningsområde. Godkännandet av
ett sådant bygglov är inget som i detta fall skulle ta särskilt lång tid, men processen
kostar pengar.
Några prisberäkningar med jämförelse mellan att bygga på detta sätt och att bygga ett
hus med enbart bostäder eller kontor har inte inkluderats, vilket är något som kan var
ett fortsättningsarbete baserat på denna rapport.
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Summary
There is an ongoing trend today in Sweden to convert office space to living space,
especially in the urban areas. In the greater cities, there is also a lack of office space,
which in turn inhibits market development.
If the layouts in multi-family houses are already adapted to be used both as offices
and homes, the risk of an office/ apartment being empty in the building will decrease.
This is because the plan solution is aimed at increasing the number of potential
tenants, both companies and families.
The purpose of this work is to find out if it is possible to design floor plans that can
be used as living spaces or office spaces and still fulfil the requirements according to
the regulations for both purposes. The second objective is to investigate if this is
viewed as a good concept by users and actors in the construction industry.
The result shows that it is possible to design floor plans that can be used both as
living space and office space. The concept and plan solutions have been studied by
several actors in the construction industry who thought that both the idea and the
plans were good, but that there where improvements that could be done to the
original plans. Through a survey addressed to the users, there were many positive
thoughts about mixing homes and offices freely on all levels in a building with a
common stairwell. Among other things, it may increase security in the area as there
are people active in and around the building during both days and nights with office
employees during the daytime and residents in the evenings and weekends.
Something that could be an obstacle to this way of designing multi-family houses is
what is written in the zoning plan. On an area with a zoning plan showing that only
housing can be built there, this way of building is not an alternative. It is also
required that a request for building permit should be submitted if an apartment or an
office is to change the area of use. The approval of such a building permit is nothing
that in this case would take a particularly long time, but the process costs money.
Any cost calculations with comparison between construction in this way and
construction of a house with only living spaces have not been included in this report,
which may be a god way to continue from here.
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Abstract
Syftet med denna rapport är att studera om det är möjligt att utforma planlösningar
som går att bruka både som bostad och kontor enligt gällande regelverk, samt om det
ses som ett bra koncept enligt brukare och aktörer inom byggbranschen.
Resultatet visar att det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både
som bostad och kontor. Konceptet och planlösningarna har studerats av ett antal
aktörer inom byggbranschen som tyckt att både idén och planerna varit bra. Genom
en enkät riktad till brukare kom det även in många positiva tankar gällande att blanda
bostäder och kontor fritt på alla plan i en byggnad med ett gemensamt trapphus.
Något som kan vara ett hinder för detta sätt att utforma flerbostadshus är vad som
står i detaljplanen. Det krävs också att ett bygglov lämnas in om en bostad eller en
lokal ska byta användningsområde.
Nyckelord: arkitektur, planlösningar, bostäder, kontor, flexibelt, blandhus.
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Förord
Denna rapport är utförd som en avslutande del av utbildningen byggnadsutformning
vid Linneuniversitet i Växjö. Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng och ger
efter genomförda studier en teknologie kandidatexamen med inriktning mot
byggnadsutformning. Detta arbete motsvarar 15 högskolepoäng.
Idén till arbetet är något som vi själva kommit på efter en titt på Sveriges aktuella
bostadsmarknad. Ansvaret för framtagning av rapportens innehåll har varit jämt
fördelat. Det har varit en intressant process där både med- och motgångar stötts på.
Vi vill tacka Mats Elgström på LBE Arkitekt som verkat som företagshandledare
under arbetets gång. Vi vill också tack Marie Johansson som agerat handledare vid
Linnéuniversitetet. Den hjälp och allt stöd som erbjudits har avsevärt underlättat
under arbetets gång.
Och slutligen ett stort tack till Krister Eriksson, Jenny Rungegård och Kristina
Bornholm som ställde upp på intervjuer. Dessa intervjuer har spelat en viktig roll för
det slutliga resultatet. Även ett tack till alla som var med anonymt i den digitala
undersökningen.

Olivia Falk & Sofie Karlsson
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1 Introduktion
Det går en trend i Sverige idag att konvertera kontorslokaler till bostäder,
framför allt i storstadsområdena. Detta sker oftast av lokaler i äldre
sekelskiftesbyggnader och byggnader från 60 och 70-talet i områden där
behovet av bostäder är större. Lokaler som under en längre tid stått tomma
och som medfört hyresförluster för fastighetsägaren. De renoveringar som
oftast krävs för att kunna konvertera befintliga kontorslokaler till bostäder är
mycket kostsamma. Det finns även en risk att behovet av bostäder kan
minska i framtiden och att dessa bostäder då står tomma på grund av
konkurrensen mot nyare byggnader med högre standard (Lokalnytt, 2016).
I Storstäderna i Sverige råder det även brist på kontorslokaler, vilket i sin tur
hämmar marknadsutvecklingen (JLL Sweden, 2016).
Genom att vid nybyggnation anpassa planlösningarna så att de går att bruka
både som bostad och kontor skulle risken för att en lokal/bostad står tom i
byggnaden minska. Detta på grund av att lokalen/bostaden vänder sig till ett
ökat antal möjliga hyresgäster, både företag och privatpersoner. Att blanda
kontorslokaler och bostäder i en byggnad kan också öka trivseln i området
då det under dygnet aldrig är tomt i byggnaden.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2017 redovisar att hela 255 av Sveriges
290 kommuner lider av bostadsbrist, vilket är en ökning med 77 kommuner
de senaste två åren (Boverkets bostadsmarknadsenkät, 2017).
På grund av den rådande bostadsbristen väljer allt fler fastighetsägare att
konvertera sina tomma kontorslokaler till bostäder i områden där behovet av
bostäder är stort. Detta medför en stor kostnad för fastighetsägaren då det
oftast krävs stora renoveringar för att en kontorslokal ska uppfylla kraven
för en bostad.
Denna typ av konvertering görs också oftast i äldre byggnader som överlag
har lägre standard än de bostäder som byggs idag och kan på grund av det
bli oattraktiva om behovet av bostäder skulle komma att sjunka i framtiden
(Arfwidsson och Vesterlund m.fl., 2016).
I de större städerna, Göteborg och Stockholm, råder det inte bara brist på
bostäder utan även på kontorslokaler. Efterfrågan är hög och utbudet lågt,
vilket gör att väntetiden till att hitta den lokal som passar bra för
verksamheten kan vara mycket lång. Detta kan påverka företaget negativt då
ett byte av lokal oftast grundar sig i att företaget ska ha möjlighet att
expandera och att det utrymmet inte finns i den befintliga lokalen.
I Göteborg stiger hyrorna i takt med att utbudet av lokaler sjunker och
vakansgraden låg på 6 % hösten 2016. I Stockholm har hyrorna stigit
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mestadels i Solna, Sundbyberg och innerstadsområdena och vakansgraden
låg på 8,1 % hösten 2016 (JLL Sweden, 2016).
Genom att redan vid uppförandet av ett flerbostadshus utforma
planlösningar som är anpassade att brukas både som kontor och bostad
skulle dessa problem kunna kringgås och det blir lättare för fastighetsägaren
att få hyresgäster till sina lokaler/bostäder. Väntetiden till inflyttning för ett
företag eller en privatperson på grund av ombyggnad eller renovering
försvinner också helt eller delvis.
Enligt en rad undersökningar framgår det även att ett öppet kontorslandskap
kan ha en negativ inverkan på de anställda såsom ökad stress och
koncentrationssvårigheter jämfört med om de har möjlighet att sitta mer
avskärmat. Ett kontorslandskap med möjlighet till eget cellkontor jämfört
med ett öppet kontorslandskap kan ge bättre koncentration och mindre stress
enligt en undersökning genomförd vid Örebro universitet (Bodin Danielsson
och Bodin, 2008). Genom att bruka lägenhetsplanlösningar som kontor ges
möjlighet till avskärmning och egna rum då en lägenhet ofta är utformad
med separata rum för sömn.

1.2 Mål och Syfte
Målet med arbetet är att skapa planlösningar som går att bruka både som
bostäder och kontor och som uppfyller kraven för utformning av bostäder
och kontor som ställs av Arbetsmiljöverket och Boverkets Byggregler, samt
att utveckla konceptet enligt synpunkter från eventuella brukare.
Syftet med arbetet är att ta reda på om det är möjligt att utforma
planlösningar som går att bruka både som bostäder och kontor. Om det är
möjligt så kommer det även att undersökas om aktörer inom byggbranschen
samt brukarna ser det som en fördelaktig lösning jämför med att utforma
enbart för ett enskilt ändamål som det görs idag.

1.3 Avgränsningar
Utformningen av planlösningarna kommer att utgå ifrån en befintlig
byggnad med färdiga innermått mellan ytterväggarna och en bestämd
placering av trapphuset. Detta för att det annars skulle läggas för mycket tid
på att komma fram till en byggnadsform att gå vidare med då
valmöjligheterna blir många.
Rapporten kommer inte att inkludera redovisning av efterfrågan och
prisberäkningar på detta sätt att utforma jämfört med att utforma en
planlösning som bara uppfyller kraven för ett av dessa ändamål. Den
kommer inte heller att behandla de problem som kan stötas på i
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omgivningen runt byggnaden så som ökad trafik och behov av
parkeringsplatser.
Utrymme för installationer så som ventilation, vatten – och avloppsledningar
kommer inte att redovisas eller göras plats för på planritningarna. Detta för
att öka möjligheten till ett kreativt arbete.
Den fakta som tas upp i teoriavsnittet 2.3.1 Svensk Standard beskriver
endast de lägenhetsstorlekar arbetet hanterar. Vilka rekommendationer
Svensk Standard anger för mindre och större lägenheter är därför inte
medtaget (Swedish Standards Institute, 2007).
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2 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkter som tas upp i detta kapitel kommer att
beskriva den historiska utvecklingen av bostäder och kontor i Sverige, vilka
olika typer av bostadshus och kontorsutformningar det finns samt krav och
regler som gäller vid utformning av bostäder och kontor i Sverige idag.
Kapitlet kommer också att beskriva vad som gäller vid byte av
användningsområde av en lokal eller bostad samt olika parametrar som kan
vara bra att ha i åtanke vid utformning av en planlösning.
Det första avsnittet behandlar den svenska bostaden och dess utveckling
sedan år 1900 och fram till idag och vilka olika bostadshustyper som finns.
Det kommer också att beskriva kontorets historiska utveckling och de olika
kontorstyper som finns.
Det andra avsnittet innehåller de lagkrav och regler som gäller vid
utformning av bostäder och kontor i Sverige idag, samt vilka regler som
gäller för ändring av användningsområde av en bostad eller en lokal. Dessa
krav och regler är hämtade ur Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag,
2010), Boverkets Byggregler (Boverkets byggregler, 2011) och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket, 2009).
I det tredje avsnittet beskrivs Svensk Standard (Swedish Standards Institute,
2007) samt olika parametrar som kan vara bra att ha i åtanke vid utformning
av bostäder och kontor. Svensk Standard är inte tvingande och det är därför
inte heller ett krav att använda sig av den vid utformning av bostäder och
kontor. Dock gäller den som ett krav om det nämns i föreskrifterna till ett
byggprojekt.

2.1 Bostäder och kontor – historisk utveckling och olika byggnads och kontorstyper
2.1.1 Den svenska bostadens historia – år 1900 fram till idag
Detta kapitel ger en inblick i hur bostadens utformning och alla regler
gällande utformning av bostäder har utvecklats genom åren. Huvudparten
av detta kapitel är hämtat ur Ola Nylanders bok ”Svensk bostad 1850 –
2000”. Det finns medgivande från Ola Nylander att låna bilder från boken
för detta arbete.
År 1900 – 1930
I början av 1900-talet rådde bostadsbrist i Sveriges städer och
boendestandarden var låg. Det lades därför fram som hög prioritet att
åtgärda detta för att minska risken för utvandring till exempelvis USA, där
boendestandarden var bättre och hyrorna lägre. En stor grund till denna
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prioritering var att utvandringen medförde att landet tömdes på duktiga
yrkesmän.
Många arbetskamrater valde att gå ihop och bygga sina egna bostadshus. År
1916 startades Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, som skedde
på initiativ av Centralförbundet för socialt arbete. Centralförbundet för
socialt arbete var en organisation som sedan början av 1900-talet hade
arbetat med att förbättra bostadsvillkoren för arbetarklassen i Sveriges
städer. SKB var först med att bygga bostadshus med gemensam tvättstuga
och många av de första lägenheterna som de byggde var små enkelsidiga
ettor, se figur 1.

Figur 1: Kvarteren Motorn och Vingen Norra Stockholm byggda av SKB. Bostadshusen består till
stor del av enkelsidiga ettor och ett fåtal genomgående tvåor (Nylander, 2013).

Hyresgästföreningen sparkasse- och byggnadsförening, HSB, bildades år
1923 i Stockholm och arbetade med kooperativt byggande av bostäder.
Deras första byggnad stod klar år 1924, vid Sofia kyrka på Södermalm i
Stockholm, med lägenheter som hade både varm- och kallvatten samt dusch
och gasspis.
Grundtanken hos HSB var att ”visa att en bra bostad låg inom allas
räckvidd om den byggdes och förvaltades på självkostnadsbas”. De visade
att ”moderna bekvämligheter inte var en lyx ouppnåelig för den som hade
kroppsarbete”.
År 1925 installerade HSB badrum i många lägenheter, detta under en tid då
utedass fortfarande var standard. Det motarbetades dock av myndigheter och
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långivare som ansåg det vara onödigt för en vanlig arbetarfamilj. Den höjda
standarden förklarades av den mycket framstående arkitekten Sven
Wallander på HSB med orden:
”Den största reformen, så ojämförligt mycket viktigare än allt annat, är det
varma vattnet till disk och rengöring. Trots dess mycket stora dyrbarhet
infördes denna bekvämlighet i varje kök. Gasspisen är nummer två, ty inga
skäl talar för något så pass obekvämt och oekonomiskt som en vedspis.”
Både HSB och SKB utformade bostäder utifrån de behov som de ansåg att
de boende hade och inte utifrån vilka kvaliteter som efterfrågades av de
boende då dessa var väldigt få och låga. Från och med 1926 byggdes alla
HSBs bostadshus med eget badrum, fabrikstillverkad köksinredning och
gemensam tvättstuga. Dessa bostäder blev mycket populära då och är på
grund av sin höga standard och goda kvalitet populära än idag. Trots
teknikens snabba framfart i bostäderna var det bara tio procent av dem som
hade centralvärme i början av 1900-talet.
De större lägenheterna som byggdes utformades oftast med rummen i fil
utifrån hallen med längsgående och tvärgående riktning. Den längsgående är
den som börjar i tamburen och avslutas i hallen. Den tvärgående som går
från fasad till fasad genom vardagsrum, hall och matsal var något nytt och
öppnade upp bostaden med flera möjliga dagsljusinsläpp, se figur 2. En
detalj i dessa sekelskifteslägenheter som vi idag ser som mycket attraktiv är
de stora kakelugnarna som pryder hörnen i de stora rummen.

Figur 2: En lägenhet på fem rum och kök belägen på Rosengatan i Göteborg. Huset ritades av
arkitekten Nils Olsson år 1928 och planlösningen är uppbyggd med en tvärgående och en
längsgående fil (Nylander, 2013).

Inom vissa kvarter i Stockholm och Göteborg utformades även ettor med
tvärgående planlösning där bostaden sträcker sig från fasad till fasad, se
figur 3.
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Figur 3: En lägenhet på ett rum och kök som sträcker sig från fasad till fasad. Byggnaden är belägen
i kvarteret Kabbelekan i Göteborg och byggdes omkring år 1930 (Nylander, 2013).

År 1930 – 1940
Trots att standarden steg i svenska bostäder i början av 1900-talet så var den
en av de lägsta i Europa under 1930-talet. I Stockholm, den stad i Sverige
där tekniken var som mest utvecklad i bostäderna, var det endast 30 procent
som hade badrum och dusch och 40 procent som hade centralvärme
installerad.
Under 30-talet skedde stora förändringar med den svenska bostaden då
staten tog på sig ansvaret i bostadsfrågan. Folkhemsbygget inleddes i
samband med att socialdemokraten Per Albin Hanson bildade regering år
1932.
År 1931 släpptes boken ”Acceptera”, skriven av arkitekterna Uno Åhrén,
Sven Markelius, Wolter Gahn, Gunnar Asplund och Eskil Sundahl, som
beskrev bostadens uppgifter som samling, arbete och vila. Dessa arkitekter
arbetade i nära kontakt med politikerna och boken fick därför en betydande
roll för det framtida bostadsbyggandet i Sverige.
Funktionalismen slog igenom och förespråkade bostäder med mindre
arbetskök, tydliga rum för vila och vardagsrum som ersatte finrummet.
Tidigare var köken stora med plats för köksarbete, umgänge, lek, läxläsning
och vila. Från och med nu skulle det enbart vara till för köksarbete och
övriga aktiviteter flyttades till vardagsrummet och sovrummen.
Bostadens planlösning förändrades. Genom ny teknik som centrala
värmesystem och moderna stål – och betongkonstruktioner behövdes inte
längre den bärande hjärtväggen och rökkanalerna i mitten av huset. Detta
gjorde att bostadens rumsorganisation blev mer flexibel än tidigare. Flera
nya lägenhetstyper utvecklades och kom att användas i stor utsträckning
under folkhemsbygget och miljonprogrammet under 60- och 70-talet.
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Några av de lägenhetstyper som togs fram var centralrumsplan,
funktionsindelad plan, korridorsplan, zonerade plan och mittdelsplan.
Centralrumsplan: Små rum nås från det stora centrala rummet. Lägenheten
är uppdelad i små privata rum och ett större rum för umgänge, se figur 4.

Figur 4: En lägenhet på tre rum och kök utformad som en centralrumsplan (Nylander, 2013).

Funktionsindelad plan: Rummen som kräver installationer, såsom kök och
badrum, är placerade intill varandra och vardagsrum och sovrum ligger i den
andra delen av lägenheten, se figur 5.

Figur 5: En lägenhet på ett rum och kök med sovalkov utformad som en funktionsindelad plan
(Nylander, 2013).

Korridorsplan: Kommunikation till lägenhetens alla rum sker via hallen i
mitten av planen. Detta är en bra plan för de större familjerna då passagen
aldrig behöver ske genom ett annat rum för att nå badrum eller kök. Risken
att störa övriga familjemedlemmar då någon är vaken eller sover på
avvikande tider minimeras på så sätt, se figur 6.
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Figur 6: En lägenhet på två rum och kök utformad som en korridorsplan (Nylander, 2013).

Zonerade plan: En planlösning med uppdelning mellan de privata och de
offentliga delarna i bostaden. De privata rummen, sovrummen, är placerade i
den ena delen och de offentliga ytorna för umgänge, kök och vardagsrum, är
placerade i den andra delen av lägenheten, se figur 7.

Figur 7: En lägenhet på fyra rum och kök utformad som en zonerad plan (Nylander, 2013).

Mittdelsplan: Planen består av en gatudel och en gårdsdel som delas av
med en kärna i husets mitt. I kärnan placeras oftast badrum, förråd och
installationer, se figur 8.

Figur 8: En lägenhet på tre rum och kök utformad som en mittdelsplan (Nylander, 2013).
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År 1940 – 1950
Under 40-talet drog folkhemsbygget igång på allvar och höll på till sent 70tal. Cirka 75 procent av dagens bostäder är byggda mellan åren 1940 och
1970.
År 1945 hade 50 procent av Sveriges bostäder centralvärme och cirka 30
procent hade badrum eller dusch. 36 procent av hushållen hade toalett.
Vatten och avlopp hade ännu inte installerats i cirka 33 procent av
bostäderna. I 11 procent av bostäderna fanns det ett kylskåp och 33 procent
hade gas – eller elspis.
Vid den här tiden var större delen av lägenheterna i Sverige
enrumslägenheter. Socialdemokraten Gustav Möller hade som ambition att
öka levnadsstandarden och sade i ett tal år 1942 att:
”En familjebostad bör rymma minst två rum och kök. Den dominerande
bostadstypen i våra städer är emellertid enrumslägenheter.”
Under andra världskriget drogs takten ner på bostadsbyggandet och många
byggarbetare blev arbetslösa samtidigt som det rådde bostadsbrist. I och med
detta startade LO:s byggfackförening Riksbyggen år 1941 och statens
byggnadslånebyrå började låna ut pengar med låg ränta vilket gjorde att
bostadsbyggandet kunde sätta igång igen.
År 1944 grundades HFI, Hemmets forskningsinstitut, som hade i uppgift att
effektivisera arbetet i hemmet. HFI startades för att staten ville få fram
tydliga direktiv för bostadsbyggandet och dessa direktiv var byggföretagen
tvungna att följa om de ville ta del av de förmånliga lånen. Samlingen med
direktiv kom sedan att kallas för ”Westholms Bibel” efter Sigurd Westholm,
arkitekten som sammanställde samlingen.
På 40-talet infördes en norm gällande trångboddhet som sade att
minimistandarden skulle vara två personer per rum i en bostad med köket
borträknat. Det infördes även en förnyad byggnadslag och byggnadsstadga
år 1947 med bland annat ny lagtext om solljuskraven och krav på naturmark
för lek och rekreation mellan bostadshusen.
De första stjärnhusen i Sverige byggdes i Gröndal i Stockholm mellan åren
1944 till 1946, se figur 9. I stjärnhusen servar varje trapphus tre stycken
lägenheter som alla har ljusinsläpp från tre olika väderstreck. Dessa hus
innehåller till största del lägenheter på två rum och kök utformade som
korridorsplaner.
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Figur 9: Fotografi och planritning över ett av stjärnhusen som byggdes i Gröndal i Stockholm mellan
åren 1944 och 1946 (Nylander, 2013).

Direkt efter det att stjärnhusen stod klara påbörjades byggnationen av
terrasshus i Gröndal som stod klara år 1952. Terrasshusen ligger i en
sluttning med fönsterfasaden mot söder och en bergsvägg i norr där all
kommunikation är placerad.
Dessa två hustyper kom att bli folkhemsbyggets paradnummer på grund av
sin innovation, funktionalitet och högklassiga arkitektur.
År 1950 – 1960
Bostadsstandarden var fortfarande relativt låg under 50-talet. Det fanns cirka
2,5 miljoner lägenheter i Sverige med en befolkning på 7 miljoner. Av dessa
lägenheter hade 50 procent centralvärme och cirka 30 procent ett badrum. På
50-talet blev det vanligt med kylskåp i bostaden och gasspisen och den
vedeldade järnspisen byttes ut mot elspis. För att skapa ett mer rationellt
bostadsbyggande bidrog staten med byggforskning och utökat regelsystem.
Till följd av detta kom regelverket ”God bostad” år 1954. Bostäder började
byggas med förtillverkade byggnadsdelar och med modulmåttet 12M(12dm)
för en ökad standardisering av bostadsbyggandet.
Tidigare var den vanligaste bostaden en lägenhet på två rum och kök, vilket
enligt staten under 50-talet också var den mest ekonomiska bostaden att
bygga. Trots detta ökade bostadsstorleken och i slutet av 50-talet var 50
procent av de nybyggda lägenheterna på tre rum och kök.
Ett omtalat bostadsprojekt var experimenthuset som byggdes i Järnbrott i
Göteborg och stod klart för inflyttning vid årsskiftet 1953 till 1954.
Experimenthuset var ett vinnande bidrag i en arkitekttävling ritat av Tage
William-Olsson och hans son Anders William-Olsson. Köken och
toaletterna var fasta samt de lägenhetsavskiljande väggarna, medan alla
invändiga väggar i lägenheterna var flyttbara. Detta gjorde att de som
flyttade in i bostaden själv fick utforma rumsorganisationen.
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Vardagsrummet som det tidigare kallats kom under 50-talet att byta namn
till allrummet. Allrummet är ett begrepp som togs fram av arkitekterna
Ekholm & White och de beskriver det som bostadens hjärta där familjen kan
umgås, leka och arbeta. Allrummet skulle också fungera som en förlängning
av köket med plats för matbord.
Under 30 och 40-talet talades det om Grannskapsenheten som innebar att det
skulle finnas tillgång till ett mindre centrum i närheten av bostaden där de
viktigaste butikerna låg såsom mataffär och apotek. I början av 50-talet kom
en utveckling till Grannskapsenheten som kallades ABC-staden. ABC står
för Arbete, Bostad och Centrum och innebar att alla delar skulle bakas in i
en och samma stadsdel. Det skulle alltså finnas möjlighet för bosättning,
arbete och centrumbildning i en och samma stadsdel. Ett exempel på en
sådan stadsdel är Vällingby norr om Stockholm.
År 1959 stiftades återigen en ny byggnadsstadga där de lokala
byggnadsordningarna avskaffades och en lag om att ny bebyggelse skulle ta
hänsyn till sin omgivning lades till. Trafikplaneringen var också en viktig
del i den nya byggnadsstadgan. Bostadshusen frigjordes från gatan vilket
öppnade upp stadsrummet. Mycket på grund av de krav som gällde för
avstånd mellan bostadshus, solljusinsläpp och säkerhetsavstånd mellan
bostadshusen och trafiken, men också på grund av det modernistiska
stadsplaneidealet.
Under 50-talet började rivningar och saneringar av de gamla stadskärnorna i
Svenska städer. Det ansågs vara en bättre lösning än att rusta upp redan
befintliga byggnader och den äldre bebyggelsen hade enligt vissa arkitekter
och myndigheter inget större värde. Byggnader revs också för att skapa plats
åt större köpcentrum med tillhörande parkering och stora trafikleder. Idag
ses detta som ett stort misstag och mycket av rivningarna förstörde
stadskärnorna i många Svenska städer.
År 1960 – 1970
Under 60-talet var boendestandarden något högre än under 40 och 50-talet,
men i 25 procent av bostäderna saknades fortfarande centralvärme och el –
eller gasspis. Ungefär 60 procent hade ett kylskåp installerat. 60 procent av
bostäderna hade eget badrum och 70 procent hade egen toalett. Detta
berodde på den stora mängd äldre bostäder som fanns i städerna. Dock var
nästan alla lägenheter anslutna till vatten – och avloppsledningar och VAsystem.
Det rådde fortfarande bostadsbrist i de svenska städerna, mycket på grund av
nettoinvandring, den stora barnkullen som föddes på 40-talet samt att
realinkomsten steg. För att få bot på detta problem beslutade riksdagen år
1964 att ha som mål att bygga 1 miljon bostäder inom 10 år, alltså 100 000
bostäder varje år mellan år 1965 och år 1975. Detta kom att kallas för
miljonprogrammet och i slutet av 60-talet hade Sverige den högsta takten i
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bostadsbyggande per invånare i världen. Cirka 35 procent av de bostäder
som finns i Sverige idag byggdes under perioden år 1961 till år 1970.
Standarden i bostäderna höjdes också i nyproduktionen under denna period
och HSB såg till att alla bostäder som var på tre rum och kök eller större
hade en extra toalett. I övrigt höjdes utrymmesstandarden till att en bostad
på två rum och kök enbart var tänkt att brukas av två personer.
Den tidigare så populära modernismen började kritiseras. Studenter
ockuperade kårhuset i Stockholm och på arkitektskolorna såg studenterna till
att utbildningen blev mer samhällstillvänd. De nybyggda områdena i
utkanten av de stora städerna kritiserades och Rosengård i Malmö
presenterades i Expressen som ”Nybyggd slum!” och Dagens Nyheter skrev
”Riv det” om det nya området Skärholmen utanför Stockholm.
Under 60-talet fortsatte rivningarna av städernas äldre kvarter och
stadskärnor, men inte utan protester. Detta motstånd blev en viktig fråga på
arkitektutbildningarna. Utställningar på bland annat Arkitekturmuseet i
Stockholm presenterade ett nytt arkitektoniskt perspektiv där stadens
befintliga bebyggelse sågs som en resurs och en kvalitet istället för något
som helt saknar värde som de ledande arkitekterna och myndigheterna hade
sett på det tidigare.
Under miljonprogrammets gång blev det tydligt att arkitektens kunskaper
och arbetssätt behövde ses över. Staten valde att satsa på utbildning och
införde år 1966 högskolereformen U63. För arkitektstudenterna, som hade
dubblerats i antal under 60-talet, innebar denna reform att utbildningen blev
mer inriktad på problem – och projektstyrd undervisning.
I och med att allt större del av befolkningen skaffade en egen bil blev
trafikplanering en viktig del i utformningen av de nya bostadsområdena.
Regelverket SCAFT, Stadsbyggnad Chalmers Arkitektur Forskningsgruppen
för Trafiksäkerhet, togs fram i slutet av 60-talet innehållande normer och
krav för planering av trafik. SCAFT strävade efter att öka framkomligheten
och säkerheten i trafiken genom att bygga vägar som motverkade
trafikstockning och separera gångtrafikanter och cyklister från biltrafiken.
En stor del av de bostadshus som byggdes under 60 och 70-talet är byggda
med industriellt tillverkade byggnadselement, så kallade Prefab-element.
Anledningen till att så många hus byggdes på detta sett var att staten gick in
med förmånliga maskinlånefonder och lån till de byggföretag som valde att
bygga med Prefab-element. Det gick också betydligt snabbare att bygga på
detta sätt. Det var också under denna period som höghusen byggdes i stor
skala.
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År 1970 – 1980
Under 70- och 80-talen minskade invandringen till Sverige och i samma
veva drabbades landet av oljekris och lågkonjunktur. Detta gjorde att
miljonprogrammet lades ner i förtid. Efterfrågan på bostäder var inte längre
lika stor som på 60-talet och i början av 70-talet stod hela 20 000 av
Sveriges bostäder tomma.
Miljonprogrammets bostadsområden har genom åren fram till idag fått stark
kritik när det gäller kvalitet och utseende, men det var även ett projekt som
såg till att Sverige låg i toppen i Europa när det gäller boendestandard.
Folkhemsbyggandet hade stått i skymundan under miljonprogrammet. De
bostäder som byggdes mellan år 1965 till år 1974 var utformade helt i
enlighet med de krav som staten hade lagt fram och befolkningens åsikter på
god smak hade helt tryckts undan. Det tog inte lång tid innan detta
uppenbarade sig och i och med överskottet av bostäder kunde befolkningen,
från att ha varit bostadssökande och bostadslösa, ställa krav på hur deras
bostad skulle se ut. Folkhemmet fick ett uppsving igen och det gavs större
utrymme för det arkitektoniska uttrycket. Rivningen av äldre bebyggelse i
stadskärnorna avtog och de började istället renoveras upp då många
fastighetsägare såg värdet i sina äldre byggnader som såg dem som
attraktiva bostadshus och ekonomiskt vinstbringande.
Det började åter igen byggas småskaligt med den äldre bebyggelsen som
inspiration. Områden liknande den traditionella staden växten fram i form av
slutna kvarter med lummiga innergårdar istället för de öppna områdena med
uppradade lamellhus.
År 1980 till idag
De statliga subventionerna till bostadsbyggande låg på 27 miljarder år 1988,
vilket var en stor ökning mot de 10 miljarder som var år 1979. I slutet av 80talet avpolitiserades bostadsfrågan och subventionerna till bostadsbyggande
sjönk succesivt.
På grund av den stora oljekrisen och lågkonjunkturen som startade på 70talet var takten på bostadsbyggandet mycket låg under 80-talet i jämförelse
med hur det såg ut under miljonprogrammet. Dock ökade det igen i slutet av
80-talet och i början av 90-talet när konjunkturen fick ett uppsving. Då låg
snittet på cirka 60 000 nyproducerade bostäder per år.
På 80-talet publicerades SBN 80 och SBN 85 som innehöll regler och
normer gällande tillgänglighet, energi och ombyggnad. Dessa regler fick stor
kritik på grund av att de ansågs vara för detaljerade och kostsamma.
Boverkets Nybyggnadsregler (NR), med en betydligt lägre detaljeringsgrad,
grundades år 1989 och ersatte de tidigare normerna. De dimensionerade
möbleringsmåtten hade tagits bort och de var inte längre en regel utan ett
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allmänt råd som gick att finna i Svensk Standard (SIS). Detaljkraven ersattes
sedan helt av funktionskrav när Boverkets byggregler (BBR) infördes år
1994.
ROT-programmet, som står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad,
grundades av staten år 1983 i hopp om att förbättra lönsamheten vid
ombyggnation. Det blev då lika lönsamt att göra en ombyggnad som att
bygga nytt. Många rivningshotade byggnader och stadsdelar räddades och
ombyggnationerna ökade från cirka 20 procent under 70-talet till 45 procent
under 80-talet.
Arkitekturstilen ändrades också under 80-talet och 90-talet då
postmodernismen drog igång. Enkelheten i funktionalismen och
modernismen, som hade dominerat byggnaders arkitektur sedan 30-talet,
ifrågasattes då många framstående arkitekter ansåg att konsten att rita bra
fasader var som bortblåst. Det började då byggas hus med fasader
inspirerade av tidigare arkitekturstilar. Dock begränsades många arkitekter
av reglerna i SBN 85 när det kom till planlösningarna. Ett exempel på en
sådan byggnad är hörnhuset på Blekingegatan i Stockholm, ritad av
arkitekten Sune Malmquist. Huset byggdes år 1983 med en fasad inspirerad
av 1920-talets arkitektur och lägenheter utformade i korridorsplaner, se figur
10.

Figur 10: Fotografi av hörnhuset på Blekingegatan i Stockholm med tillhörande planritning
(Nylander, 2013).

I början av 90-talet styrdes Sverige av en borgerlig regering som ansåg att
ägandet av sin bostad var viktigt och hyresbostaden argumenterades ner. De
såg även till att villkoren för bostadsbyggandet ändrades. Byggmomsen steg
från 4 procent till hela 25 procent, investeringsbidragen togs bort,
räntebidragen sänktes och fastighetsskatten lades till. Sverige drabbades
sedan av en riktigt djup lågkonjunktur år 1992 som delvis berodde på
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kollapsen av den övervärderade fastighetsmarknaden. Landet drabbades då
av en bankkris och antalet lägenheter som stod tomma steg i takt med
arbetslösheten. I slutet av 90-talet stod cirka 45 000 lägenheter tomma
jämfört med bara några tusen i början av årtiondet. Detta resulterade också i
att bostadsbyggandet i Sverige låg på en rekordlåg nivå i mitten av 90-talet
med endast 10 000 nybyggda bostäder per år.
I och med lågkonjunkturen och de ändrade villkoren för bostadsbyggandet
blev det mycket svårt för de kooperativa bostadsbyggarna att finansiera sina
byggen. De som hade råd valde att bygga på mycket attraktiva platser för att
möta marknadens efterfrågan, vilket var stora lägenheter i vattennära lägen.
Många centralt belägna hamnar och industriområden gjordes därför på 90talet om till bostadsområden, exempel på sådana är Hammarbyhamnen i
Stockholm och Norra älvstranden i Göteborg.
Vid dagens bostadsbyggande läggs stort fokus på ekologi, hållbarhet och
flexibilitet (Nylander, 2013). Den öppna planlösningen är starkt
dominerande och dagsljusinsläppet spelar en viktig roll.
I många av Sveriges städer råder det brist på bostäder, i synnerhet
hyresrätter och bostadspriserna stiger i rask takt (Hur vi bor, 2017). Efter det
att villkoren för bostadsbyggandet ändrades under 90-talet är det än idag mer
lönsamt på kort sikt att bygga bostadsrätter istället för hyresrätter vilket gör
att bostadsrätterna fortsätter att dominera marknaden (Fastighetsägarna
GFR, 2010).
Anna Granath Hansson skrev en avhandling år 2015 där hon jämförde
hanteringen av bostadsbristen i Tyskland med hur den hanteras i Sverige.
Politikerna i Tyskland har tydligare och mer kortsiktiga mål är Sveriges
politiker då de sätter årliga mål och kontakten med byggbranschen är god.
De svenska målen är mer långsiktiga och kan emellertid vara orealistiska på
grund av den bristande kommunikationen mellan politikerna och
byggbranschen. Några förslag på ändringar för ett mer effektivt
bostadsbyggande som Anna Granath Hansson tar upp är att förenkla
detaljplanhanteringen för bostäder och införa privat initiativrätt med
bibehållet kommunalt planmonopol (Granath Hansson, 2015).

2.1.2 Olika typer av flerbostadshus
Det finns flera olika typer och benämningar för flerbostadshus. Ett sätt att
uttrycka sig på då det talas om de olika flerbostadshusen och antalet
lägenheter per våning i ett trapphus är tvåspännare, trespännare, fyrspännare
och så vidare. Med en tvåspännare innebär det att trapphuset knyter an mot
två lägenheter. Lamellhus är exempelvis oftast tvåspännare medan
stjärnhusen oftast är trespännare. Nedan beskrivs de vanligaste typerna av
flerbostadshus.
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Gathus
Gathus är en typisk byggnadstyp inne i städer. Namnet kommer ifrån att
byggnadens fasad livar med gatukanten, se figur 11. Det är en traditionell
byggnadsform som dominerade fram till funktionalismens genombrott 1930
(Nylander, 2013).

Figur 11: Fotografi av gathus i Växjö centrum (Eget fotografi).

Hur dessa bostadshus dimensioneras beror på stadens storlek, gatans bredd
samt närliggande byggnader. Oftast är byggnaderna tre till sex våningar
höga. Det är vanligt att fasaden ut mot gatan är välarbetad och estetisk
medan gavlarna och baksidan är av enklare utförande. Bakom husen finns
ofta en gemensam innergård. Det är vanligt att bottenvåningen består av
butikslokaler med skyltfönster samt en port in till innergården och att de
resterande våningarna är bostäder (Björk och Reppen, 2000).
Lamellhus
Ett lamellhus är ett flerbostadshus med minst två trapphus som en
friliggande byggnadslänga. Husen är ofta utan hiss då de i vanliga fall är
låga och betraktas som en sorts radhus. Denna hustyp blev vanlig under
modernismen på 1930-talet.
Dessa flerbostadshus kan ha väldigt olika utseende, men den vanligaste
typen av lamellhus är en långsmal byggnad som är rak med tre till fyra
våningar, se figur 12. Husen placeras ofta i grupper ställda i rät vinkel och
parallellt med varandra. Till en början byggdes lamellhusen i strikt
funktionalistisk stil med platta tak och putsade fasader. Med tiden började
husen dock anpassas till regioner och i Sverige fick många lamellhus
sadeltak och tegelfasader (Björk och Reppen, 2000).
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Figur 12: Fotografi av ett lamellhus i Sickla, Stockholm (Eget fotografi).

Skivhus
Skivhus är precis som lamellhusen ofta placerade i grupper ställda i rät
vinkel och parallellt med varandra. I större områden kombineras vanligtvis
lamellhus och skivhus.
Skivhus är ofta försedda med hiss och har normalt fem eller fler våningar, se
figur 13. Skivhusen blev vanliga i Sverige under 1960- och 1970-talet i och
med miljonprogrammet. Miljonprogrammets vision var att bygga en miljon
bostäder på tio är (Björk och Reppen, 2000).

Figur 13: Fotografi av ett skivhus i Sickla, Stockholm (Eget fotografi).
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Punkthus
Punkthuset är ett modernt bostads- eller kontorshus som började användas
på 1930-talet och uppfördes ofta i fyra till fem våningar. Husen blev dock
vanliga först 1940. Punkthus har i regel endast ett trapphus som placerats
centralt i byggnaden. Den här tekniken ger således markerad höjdverkan och
punkthus är efter 1950-talet normalt höghus på åtta till tio våningar, se figur
14.

Figur 14: Fotografi av ett punkthus på Atlasvägen i Sickla, Stockholm (Eget fotografi).

Husen planeras ofta som tre- eller fyrspännare. Hur de lägenheter som
placeras mot öster och norr ska kunna få tillräckligt bra solförhållanden är
ett vanligt problem.
Tanken bakom punkthusen var att behålla så mycket mark som möjligt och
minimera husens byggnadsarea. Därför byggdes husen höga vilket även
skapar utsikt samt ostördhet. Husen bildar ofta en parkliknande miljö (Björk
och Reppen, 2000).
Stjärnhus
Stjärnhus är ofta tre till fyra våningar höga. Det är en svensk innovation som
började uppföras i mitten av 1900-talet.
Huskropparnas grundform är av tre symmetriska flyglar som sammanfogats
till en treuddig stjärna. Dessa stjärnor kan sedan sitta ihop med varandra
genom att flyglarna sätts samman. Då flera stjärnhus sätts samman utgör de
ett bikakemönster med sexsidiga innergårdar, se figur 15.
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Figur 15: Flygfotografi av stjärnhus i Malmö (HSB Brf Erikslust).

Loftgångshus
Loftgångshus är ofta två till tre våningar högt. Istället för ett invändigt
trapphus placeras utvändiga, balkongliknande gångar längs med husets
fasad, se figur 16.

Figur 16: Fotografi av loftgångshus i Växjö (Eget fotografi).

Loftgångshusen, eller svalgångshusen som det även kallas, blev vanliga i
Sverige under miljonprogrammet 1965 – 1975. Anledningen till husen var
att bespara höga kostnader för trapphus och hiss.
Det fanns en vision att öka kontakten mellan de boende genom att ha en
gemensam lång balkong som entré och plats att umgås på. Medföljande
nackdelar blev dessvärre mycket förbipasserande människor samt att dessa
har fri insyn in i lägenheterna. Därför placeras utöver entrén med fördel
badrummet med ett insynsskyddat fönster alternativt köket ut mot
loftgången. På så vis blir de mest privata rummen skyddade från insynen
(Björk och Reppen, 2000).
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Terrasshus
Terrasshus började uppföras i Sverige under 1940-talet. Terrasshus skulle
kunna liknas med en trappa i formen och byggs ofta på branta, sluttande och
annars otillgängliga marker, se figur 17.

Figur 17: Fotografi av terrasshus (Eget fotografi).

Endast en sida av bostadshuset har bra med dagsljus och goda
förutsättningar, vilken ger goda möjligheter för en planterad terrass. Detta är
en god kvalité för de boende i huset. De andra av husets sidor placeras
dessvärre in mot terrängen och förblir mörka.
För att huset ska bli väl fungerande blir det dessutom ofta komplicerat och
dyrt att bygga dom, då det krävs speciella anordningar för att hantera
dagvatten. En vanlig lösning är fast monterade planteringslådor. Läckage är
nämligen ett vanligt förekommande bland terrasshusen, främst mellan
lägenheterna och terrassen ovanför (Björk och Reppen, 2000).

2.1.3 Kontorets historiska utveckling
Den första svenska litteraturen om kontorslandskap dök upp redan på 60talet. Där gavs exempel på hur olika kontorslandskap skulle kunna utformas.
Under 60-talet var öppna kontorslandskap av högsta mode.
På 70-talet kom litteratur som behandlar de tekniska problem som kan
uppstå i kontorslandskap. Det kom även nya lagar gällande de akustiska- och
stressrelaterade aspekterna i kontorslandskap, vilket resulterade i fler
cellkontor.
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Numera finns lösningar för akustikproblem, som bärbara telefoner och tysta
rum utan insyn. Öppna kontorslandskap blir därför allt vanligare igen och
även sättet att arbeta i projektgrupper blir vanligare och vanligare (Sjöberg,
2005).

2.1.4 Kontorstyper
Att trivas på sin arbetsplats är en gemensam och viktig faktor hos de
anställda för att hålla sig frisk och effektiv på jobbet. Vad som får varje
individuell människa att trivas är däremot väldigt varierande. Det finns olika
typer av uppbyggnad vad gäller kontor. Cellkontor och öppet
kontorslandskap är två vanligt förekommande lösningar. Det finns olika föroch nackdelar med de olika lösningarna och vilken som är att föredra
baseras främst på verksamhetens och medarbetarnas behov.
Cellkontor
Den här typen av kontor är ofta uppbyggt med kontorsrum längs med
ytterväggarna och en korridor i mitten. I vissa fall finns två korridorer och då
placeras ofta mörka förrådsrum centralt i byggnaden medan kontorsrummen
även i detta fall placeras längs med ytterväggarna. Principen är att ha en
egen fast arbetsplats i ett enskilt rum. Detta ökar möjligheten till mer
individuella och personliga lösningar, vilket ger ökad komfort.
I den här sortens miljö är det enkelt att stänga dörren om sig då ostört arbete
ska genomföras. En dörr till sitt arbetsrum ger för vissa möjlighet till ökad
koncentration och effektivare enskilt arbete. Dessutom hamnar mer fokus på
själva arbetet än vid öppna kontorslandskap där fokus även hamnar på att
upprätthålla utseende och att anpassa sig socialt. Men samtidigt som
störande ljud stängs ute ger det även färre kontaktmöjligheter med
kollegorna. Cellkontor kräver större yta per anställd än kontorslandskap och
det ger också mindre grad av flexibilitet vid minskad eller ökad
personalstyrka (Prevent, 2017).
Öppet kontorslandskap
Idén med öppet kontorslandskap infördes i början av 1960-talet i Sverige.
Dessa typer av kontor bygger på att de anställda har en egen fast arbetsplats i
större, öppna lokaler där medarbetare sitter tillsammans. Förutom eventuella
skärmar och växter finns inga fasta, avskiljande väggar.
Det finns flera fördelar med öppet kontor jämfört med cellkontor. Att
samarbeta, sprida kunskap och håll alla uppdaterade är några saker som går
enklare då det inte finns någon vägg mellan de anställda. Detta skapar en
naturlig samvaro bland de anställda, men det främjar inte alltid en mer
fördjupad kommunikation. Det blir svårare att prata om känslig information
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eftersom det finns risk att någon annan hör eller blir störd
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017).
En väl genomtänkt utformning samt tydliga förhållningsregler kan vara
viktiga faktorer för att öka välbefinnandet hos de anställda. När kollegor
pratar, telefoner ringer och människor passerar förbi kan det vara svårt att
koncentrera sig, vilket kan resultera i onödig stress, trötthet och minskad
trivsel. Risken att uppleva störningar och ohälsa beror på kontorets storlek
samt avståndet mellan arbetsplatserna (Prevent, 2017).
En undersökning genomförd vid Örebro universitet år 2008 visar att
hälsotillståndet och arbetsnöjdheten var mindre hos personer som satt och
arbetade på öppna kontorslandskap och blandkontor jämfört med de som
arbetade på cellkontor och flexkontor (Bodin Danielsson och Bodin, 2008).
Christina Bodin Danielsson har tillsammans med tre andra forskare även
undersökt kontorets utformning och dess påverkan på stressnivåerna hos de
anställda. Undersökningen visar på att öppet kontorslandskap ger en ökad
stressnivå (Bodin Danielsson et al, 2014).
År 1982 genomfördes en liknande undersökning vid Cornell University i
delstaten New york i USA som visade på samma negativa resultat. De
anställda upplevde störningar och stress av att sitta och arbeta i ett öppet
kontorslandskap (Hedge, 1982).
Det har även gjorts en undersökning gällande hur personalens trivsel och
stresstillstånd påverkats av en flytt från ett cellkontor till ett öppet
kontorslandskap. Det resulterade i höjd stressfaktor och minskad arbetsro
och var oförändrat även ett halvår efter flytten (Aoife m.fl., 2002).
Förutom kontorets utformning har det visats att kontorets inredning och
dekorationer har en stor inverkan på de anställdas välbefinnande och
effektivitet. Ett kontor som efterliknar en hemmiljö och är dekorerat med
konst och växter ger ett bättre välbefinnande och ett mer effektivt arbete
jämfört med ett kontor med avskalad inredning (Knight och Haslam, 2010).
Aktivitetsbaserade kontor och flexkontor
En vidareutveckling av de öppna kontoren är så kallade flexkontor eller
aktivitetsbaserade kontor. Dessa kontor byggs upp på ett sätt där
arbetsplatsen beror på arbetsuppgift och behov. De anställda har därför
ingen egen fast plats utan flyttar sig till platser som passar deras uppgifter
för stunden. Om arbetet till exempel behöver utföras ostört, om de anställda
ska prata mycket i telefon eller om flera stycken ska arbeta i grupp
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Flexkontor är en variant av
aktivitetsbaserat kontor, men är sällan utformat med samma antal
arbetsplatser som det finns anställda. Denna typ av kontor fungerar alltså
endast för de företag där de anställda inte alltid behöver befinna sig på
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kontoret för att utföra sitt arbete. Arbetsplatserna är inte heller utformade
efter aktivitet.
Kombikontor/blandkontor
Kombikontor, eller blandkontor som det även kallas, är en blandning mellan
callkontor och öppet kontorslandskap. På ett kombikontor har varje anställd
sin egen arbetsplats samtidigt som det finns gemensamma ytor tillgängliga
som inbjuder till kreativt grupparbete (Office in sights, 2015).

2.2 Lagkrav och regler för utformning av bostäder och kontor
2.2.1 Plan - och bygglagen
Enligt Plan - och bygglagen, kapitel 9 2§ stycke 3b, ska en bygglovsansökan
lämnas in om byggnaden eller delar av byggnaden planeras användas för ett
annat ändamål än det som den senast har använts för. Detta gäller endast om
byggnaden står på en tomt som omfattas av en detaljplan (Plan- och
bygglag, 2010).

2.2.2 Arbetsmiljöverket - Arbetsplatsens utformning
Kraven för hur ett kontor skall utformas går huvudsakligen att finna i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter som redovisas i urval nedan. Innehållet i
detta avsnitt är citerat direkt från Arbetsmiljöverket, detta för att inte
förvanska ursprungsmeningen i texten (Arbetsmiljöverket, 2009).
Definitioner
2 § Innebörd av relevanta beteckningar:
Arbetslokal - utrymme inomhus som omfattar en eller flera arbetsplatser för
stadigvarande arbete.
Personalutrymme - klädutrymme, omklädningsrum, torkutrymme,
tvättutrymme, duschutrymme, toalettrum, matutrymme, pausutrymme,
vilutrymme, jourrum, väntrum och överliggningsrum.
Belysning - Artificiell belysning, dock ej nödbelysning.
Förbindelseled - med förbindelseled avses passage, kommunikationsled, väg
som förbinder två punkter både inomhus och utomhus.
Tillträdesled - synonym till tillträdesväg, väg fram till något t.ex. en
entré/ingång eller till ett fläktaggregat på tak.
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Allmänna krav
5 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt och
säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med varandra.
6 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det behövs,
vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med
funktionsnedsättning.
Dagsljus
9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen
som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas
tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.
(För arbetslokal med rumsdjup mindre än 6–8 m kan väggfönster oftast ge
tillfredsställande dagsljus om fönsterglasarean uppgår till ca 10 % av
golvets area. Större glasarea kan behövas t.ex. om andra byggnader
skärmar av dagsljuset.)
Fönster, dörrar och portar
43 § Fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara utförda
så att solinstrålning kan avskärmas.
(Exempel på avskärmning är fasadskärmar, markiser, persienner,
värmereflekterande glas och gardiner. Utvändig avskärmning, t.ex. markis,
ger normalt bästa verkan.)
45 § Fönster och andra glasytor ska vara utförda på ett sådant sätt eller ha
sådana anordningar att de kan rengöras på ett säkert och ergonomiskt
lämpligt sätt.
Personalutrymmen
90 § Antalet personalutrymmen samt deras placering, storlek och inredning
ska vara anpassat till
a) arbetets natur och varaktighet,
b) det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsstället och som
normalt kan beräknas använda utrymmena samtidigt samt
c) arbetstagarnas fördelning på kön.
91 § I personalutrymmen får det inte finnas inredning eller föremål som
påtagligt försämrar utrymmets funktion. Ett personalutrymme får inte
användas för verksamhet som försämrar användbarheten som
personalutrymme.
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(Exempel på sådant som påtagligt kan försämra personalutrymmets funktion
är att maskiner, datorer, kopiatorer eller material placeras där. Exempel på
när annan verksamhet inte försämrar användningen som personalutrymme
är då personalmatsalen används som kurs- eller möteslokal på tider när den
inte används för sitt ordinarie ändamål.)
92 § Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället ska ha
tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.
(t.ex. förvaringsfack, klädskåp, skrivbord, hurts eller låsbart rum.)
Klädutrymme
93 § Arbetstagare ska ha tillgång till utrymmen för förvaring av privata
kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att
de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas.
(Vid renligt arbete, t.ex. på kontor, kan kapprum eller klädskåp i
arbetslokalen vara lämplig förvaringsplats för privata kläder.)
Toalettrum
102 § På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de
arbetstagare som arbetar samtidigt.
(Lämpligt antal toaletter är normalt en toalett för varje påbörjat 15-tal
arbetstagare. Inte nödvändigt att ordna skilda toaletter för män och kvinnor.
I regel är det inte lämpligt att upplåta personaltoaletter till allmänheten.)
103 § Toaletterna ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr. I
toalettrummet eller i anslutning till detta ska finnas en tvättplats. Toalettrum
ska normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme.
(För en toalett där ombyte ska kunna ske (se även kommentaren till 96 §) är
det i regel lämpligare att själva toaletten är rymlig än att den är försedd
med ett litet förrum. Exempel på lämplig storlek hos sådana toaletter är
1,3x1,4 m eller 1,0x1,7 m. Exempel på lämpliga mått för en toalett som är
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga är
2,2x2,2 m. En sådan toalett kan användas av en person i eldriven rullstol för
begränsad utomhusanvändning, förutsatt att personen har måttligt behov av
hjälp och att toaletten är lämpligt planerad. I toalettrum behövs normalt
toalettpapper, tvål, handduk – lämpligen av papper, papperskorg, bägare
för dricksvatten, klädkrok, spegel och uppsamlingskärl för sanitetsbindor
m.m. Dörren till ett toalettrum utan förrum bör inte vara placerad t.ex. i ett
matutrymme.)
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Matutrymme
104 § Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta
under tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en
personalrestaurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme.
För den som genomgår utbildning godtas dock även andra lämpliga
utrymmen.
(Vid en överslagsberäkning av utrymme för matrum kan antas att det
fordras ca 1,2 m2 golvyta per matplats, huvudingångar inräknade, kök eller
köksinredning oräknat. Vid planeringen är det viktigt att se till att det finns
tillräcklig plats vid utlämningsdisken och att korsande trafik så långt möjligt
förebyggs.)
105 § Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum
eller plats i en personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra
arbetstagare arbetar samtidigt får det i stället för matrum finnas ett avskilt
matutrymme i arbetslokalen eller i ett klädrum med klädskåp om arbetet inte
är smutsande, medför risk för smitta eller utförs med hälsofarligt eller starkt
luktande ämne. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas
uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för
avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser
ska ha ryggstöd.
(Även pausrum kan utnyttjas som matrum.)
Pausutrymme
106 § Arbetstagare ska kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om
det behövs ska ett särskilt pausutrymme ordnas.
(Exempel på andra utrymmen som kan utnyttjas vid pauser är matrum och
personalmatsalar. Ett pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning
på en lämplig plats.)
Vilutrymme
107 § På arbetsställen ska det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en
lämplig viloplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk.
Detta gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt.
På större arbetsställen ska viloplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.
(En viloplats kan vid behov ordnas i ett klädrum/omklädningsrum eller
annat lämpligt utrymme. I första hand bör det dock finnas en särskild
viloplats.)
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108 § En viloplats ska vara bekväm, ostörd och ha sådan storlek att det går
att vila liggande. Ett vilrum ska ha lämplig inredning och utrustning
(Arbetsmiljöverket, 2009).

2.2.3 Boverkets Byggregler
Krav och regler för hur bostäder, kontor och publika lokaler skall utformas
går huvudsakligen att finna i Boverkets byggregler (Boverkets byggregler,
2011) som redovisas nedan.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Byggnaden ska vara anpassad för att en person med eldriven rullstol ska
kunna röra sig runt i byggnaden. En utomhusrullstol kräver en radie på 1,5
meter och en inomhusrullstol kräver en radie på 1,3 meter.
Viktiga målpunkter ska vara markerade så att personer med nedsatt
orienteringsförmåga ska kunna hitta dem. Exempelvis receptionsdiskar,
hissdörrar, entrédörrar, toaletter och utrymningsvägar.
Belysning ska finnas i entréer och kommunikationsutrymmen så att personer
med nedsatt rörelseförmåga eller/och orienteringsförmåga ska kunna ta sig
fram.
Orienterande skyltar ska vara lättlästa och lättåtkomliga för personer i
rullstol och de med nedsatt syn.
Dörrar ska vara lätta att öppna för personer med nedsatt rörelseförmåga. Fritt
passagemått på 0,8 meter gäller för entrédörrar, hissdörrar, korridorsdörrar,
öppning i förflyttningsdörrar, dörrar till toaletter i publika lokaler, dörrar till
samlingslokaler och dörrar till bostadskomplement.
Minst en hiss ska vara tillgänglig för en person med nedsatt rörelseförmåga
och en hjälpare. Personen med nedsatt rörelseförmåga ska också
självständigt kunna använda hissen.
Minst en toalett ska vara anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga
om de är tillgängliga för allmänheten.
Allmänt om utformning av bostäder
De ska dimensioneras, utformas, disponeras och utrustas med hänsyn till sin
långsiktiga användning.

28
Falk & Karlsson

Bostaden ska innehålla:
-

Minst ett rum för personhygien.

-

Inredning och utrustning för personhygien.

-

Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro.

-

Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila.

-

Rum eller avskiljbar del av rum för matlagning.

-

Inredning och utrustning för matlagning.

-

Utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning.

-

Entréutrymme med plats för ytterkläder med mera.

-

Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam
tvättstuga saknas.

-

Utrymme för förvaring.

-

Inredning för förvaring.

Avskiljbar del ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att det kan
avskiljas med väggar från resten av rummet och fortfarande ha fönster mot
det fria. I rum och avskild del av rum där personer vistas mer än tillfälligt
ska det finnas tillgång till direkt dagsljus. I något rum eller avskild del av
rum ska även direkt solljus vara tillgängligt någon gång under året.
Bostäder som är större än 55 m2 ska vara anpassade för det antal personer
som bostaden är avsedd för. Det ska finnas plats för en dubbelsäng i ett rum
eller i en avskild del av ett rum lämpat för vila och sömn.
Bostäder som är mellan 35 m2 och 55 m2 ska utformas så att antingen rum
för vila eller för matlagning är en avskild del. Den avskiljbara delen ska ha
fönster mot det fria och vara möjlig att avskärma med väggar.
I bostäder och arbetsrum ska rumshöjden vara minst 2,4 meter. I
undervisningslokaler och andra lokaler avsedda för ett större antal personer
ska rumshöjden vara minst 2,70 meter.
Brandskydd
Verksamhetsklass 1 inkluderar industrilokaler och kontorslokaler och
innebär att personer som vistas i lokalen förväntas ha god lokalkännedom
och att de är vakna när de vistas i lokalen. För kontor med verksamhetsklass
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1 bör persontätheteten vara 0,1 pers./m2 nettoarea. Det vill säga 10 m2 per
person.
Verksamhetsklass 3 inkluderar bostäder och innebär att personer som vistas
i lokalen förväntas ha god lokalkännedom, men att de inte förväntas att alltid
vara vakna när de vistas i lokalen.
I utrymmen eller lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska det finns
två stycken utrymningsvägar oberoende av varandra. De två
utrymningsvägarna ska ha ett avstånd på minst fem meter ifrån varandra och
placeras så långt ifrån varandra som möjligt. Gångavstånd till utrymning får
inte överstiga 45 meter för bostäder och 60 meter för kontorslokaler.
Fönster är en alternativ utrymningsväg i bostäder med verksamhetsklass 3
och kontor med verksamhetsklass 1. Om fönstrets underkant överstiger 5
meter från marknivå får utrymningsvägen dimensioneras för endast 15
personer med utrymning med hjälp av räddningstjänst. Öppningens överkant
får då vara högst 23 meter över marknivå. Kontorslokaler med
verksamhetsklass 1 får inte vara större än 200 m2 om denna typ av
utrymning ska kunna tillämpas.
Utrymningsvägar genom dörr ska vara minst 0,8 meter och minst 0,9 meter
om det sker via fönster. Utrymningsdörrar ska vara utåtgående för att
motverka förhindring vid utrymning.
I bostäder i verksamhetsklass 3 ska anordning installeras så att brand
upptäcks tidigt och signalen ska höras tydligt i de utrymmen där personer
vistas mer än tillfälligt. Bostäder bör förses med brandvarnare.
Kontor och bostäder ska utformas som en egen brandcell och den
lägenhetsskiljande väggen ska ha en brandklass på minst EI60. Skyltar bör
finnas i lokaler där utrymning sker genom annan brandcell.
Ventilationsflöde
I bostadshus där ventilationen inte går att reglera i varje enskild bostad ska
luftflödet vara minst 0,35 l/s m2 av golvets area. För andra byggnader än
bostäder får ventilation med varierat luftflöde installeras där luftflödet kan
regleras beroende på hur många personer som befinner sig i byggnaden.
Uteluftflödet får dock inte underskrida 0,1 l/s m2 av golvets area.
Bullerskydd
Ljudkraven är samma för bostäder och kontorslokaler. Byggnaden ska
utformas så att ljud från hissar, installationer och utifrån byggnaden ska
dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver. De som
vistas i byggnaden ska alltså inte störas av kringliggande ljud.
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Krav på energiförbrukning
Energiförbrukning för flerbostadshus i zon 3 med annan uppvärmning än
elvärme: 80 kWh/m2 och år.
Energiförbrukning för lokaler i zon 3 med annan uppvärmning än elvärme:
70 kWh/m2 och år (Boverkets byggregler, 2011).

2.3 Övriga krav och parametrar för utformning av bostäder
2.3.1 Svensk Standard
Svensk Standard(SIS) är en standard i Sverige gällande utformning av
bostäder. Alla mått i standarden är rekommendationer på invändiga mått och
anges i millimeter. Ett annat sätt att beskriva inredning på i standarden är
med hjälp av modulmått som förkortas M. 1M=100mm. Det finns flera olika
tillgänglighetsnivåer angivna i standarden, sänkt nivå, normal nivå och höjd
nivå. Vilken nivå som minst fordras i olika sammanhang är upp till
byggherren eller myndigheters regler och avtal. Det är dock inte tillåtet för
byggmyndigheterna att kräva höjd nivå i bostäder, då normal nivå anses
tillgodose byggreglernas minimikrav.
Sänkt nivå - Utan krav på tillgänglighet
Nivån anger mått som enbart ger god funktion för personer med full
rörelseförmåga. Den här nivån tillämpas därför enbart i särskilda fall som till
exempel vid utformning av gästtoalett eller extra sovrum. Den kan även i
vissa fall tillämpas vid utformning av studentlägenheter.

Normal nivå - Grundläggande tillgänglighet
Nivån anger mått som anses behövas för god användbarhet i bostäder.
Normal tillgänglighetsnivå ger utrymme för manuell eller liten eldriven
rullstol, anpassad för invändigt bruk. Toaletter med den här nivån ska efter
eventuell ändring ha utrymme för hjälpare.
Höjd nivå - Utökad tillgänglighet
Nivån anger mått som ger en förbättrad tillgänglighet. Då den här nivån
tillämpas anses utrymme ges för stora grupper funktionshindrade personer.
Utökad tillgänglighetsnivå ger utrymme för stor eldriven rullstol, anpassad
för utvändigt bruk. Nivån används sällan i bostäder utan tillämpas främst vid
publika lokaler.
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Rekommenderad utrustning i bostaden
Ytterligare något svensk standard innefattar är rekommendationer för
lämplig mängd möbler, inredning och utrustning. Detta beror på lägenhetens
storlek samt antalet personer som beräknas bo i lägenheten.
I en entré ska följande rymmas:
-

Högskåp 6M

-

Kapphylla 2M/person, dock minst 6M

-

Stol eller uppställningsplats för rullstol i närheten av entrén

-

Låg förvaringsmöbel i närheten av entrén

-

Vändplats för rullstol, om möjligt direkt innanför entrédörren

I rum för samvaro och arbete ska följande rymmas:
-

Bostad för 1 person: sittgrupp med fyra sittplatser

-

Bostad för 2 – 3 personer: sittgrupp med fem sittplatser

-

Bostad för 4 personer: sittgrupp med sex sittplatser

-

I normal nivå ska en sittplats vara utbytbar och tillgänglig för en person i
rullstol. Gäller alla storlekar av lägenhet.

-

Tre bokhyllor, kan placeras i annat utrymme

-

Stor arbetsplats alternativt extra matplats, båda alternativen kan placeras
i annat utrymme

-

Tv, lämpligt placerad i förhållande till sittgrupp

I rum för måltid ska följande rymmas:
-

Matplats dimensioneras för det antal personer som bostaden är avsedd
för, puls två personer. Dock minst fyra platser.

I rum för matlagning ska följande rymmas:
-

Bänklängden mäts i centrum av bänkskivan.

-

Bostad för 1 person, högst 55m2: Minsta totala bänklängd 28M

-

Bostad för 2 personer: Minsta totala bänklängd 30M

-

Bostad för 3 – 4 personer: Minsta totala bänklängd 32M
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I rum för sömn ska följande rymmas:
-

Sovplatser redovisas för det antal personer som lägenheten är anpassad
för. De fördelas i sovrum för en eller två vuxna personer. Minst en säng
ska dessutom kunna brukas av personer som använder rullstol.

-

Sovrummen får inte vara en passage till ett annat rum. Undantag för
hygienrum eller klädförvaring som enbart tillhör sovrummet.

I sovrum för en person ska följande rymmas:
-

Säng med avställningsyta

-

Liten arbetsplats

-

Bokhylla, kan placeras i annat utrymme

-

Fåtölj alternativt karmstol, båda alternativen kan placeras i annat
utrymme

-

Klädförvaring 6M, kan placeras i annat utrymme. Åtminstone en del av
klädförvaringen bör dock kunna nås från sovrummet.

I sovrum för två personer ska följande rymmas:
-

Två sängar bredvid varandra med var sin avställningsyta

-

Liten arbetsplats alternativt barnsäng

-

Stol, utöver arbetsplatsens stol

-

Klädförvaring 12M, kan placeras i annat utrymme. Åtminstone en del
del av klädförvaringen bör dock kunna nås från sovrummet.

I hygienrum ska följande rymmas:
-

Minst ett hygienrum i en bostad ska möjliggöra toalettbesök för en
person som använder rullstol. Hygienrummet kan även inrymma
tvättutrustning.

I badrum/duschrum ska följande rymmas:
-

Badkar alternativt dusch, plats för 16M badkar ska finnas

-

Tvättställ

-

Spegel

-

Skåp
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-

Wc-stol

I toalettrum ska följande rymmas:
-

Wc-stol

-

Handtvättställ

-

Spegel

Tvättutrymme:
Utrustning för tvätt kan alternativt placeras i tillgänglig gemensam tvättstuga
i eller i närheten av bostadshuset. Om inte gemensam tvättstuga finns
tillgänglig ska utrustning för tvätt i form av tvättmaskin och torktumlare
eller torkskåp, 12M, finnas i bostaden.
Friarea:
Det ska finnas en yta för gymnastik, dans eller liknande aktiviteter i
bostäder. Friarean får överlappa passageareor och bruksareor. Lätt flyttbara
möbler som stolar eller bord får placeras på friarean. Ytan ska vara 2000mm
x 2500mm.
I utrymme för städutrustning ska följande rymmas:
-

Bostad för 1 – 3 personer: ett högskåp, 6M

-

Bostad för 4 personer: ett högskåp, 8M

Förråd:
Förråd ska finnas i eller i nära anslutning till bostaden.
På uteplats eller balkong ska följande rymmas:
-

Uteplats/balkong skyddas mot insyn och vind

-

Matplats bör rymmas för det antal personer bostaden är avsedd för, dock
högst fyra personer (Swedish Standards Institute. 2007).
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2.3.2 Värdefulla parametrar vid utformning av bostäder - Bostadens
omätbara värden
Arkitektonisk kvalitet – förhållande mellan teknik, funktion och skönhet
Vitruvius, en arkitekt som levde för 2000 år sedan, talade om de tre
egenskaperna bekvämlighet, hållbarhet och skönhet. Han menade att för att
ett hus ska vara bra bör det innehålla lika delar av dessa tre egenskaper.
För att en bostad ska uppfylla bekvämlighet ska den vara utrustad med de
funktioner som gör att vardagen flyter på bra. Exempelvis ett praktiskt och
funktionellt kök, tillgång till tvättstuga och sopsortering och ha ett väl
utformat badrum.
En byggnads hållbarhet mäts i vad den består av för material och hur
genomtänkta alla byggnadens detaljer är. En byggnads materialval ska vara
noga undersökta och beprövade för att dels minska behovet av renoveringar
längre fram och framför allt inte riskera att använda material som sedan
visar sig vara farliga för människors hälsa.
Något som också ingår i hållbarhet är hur bostadens planlösning är
utformad. En bostad med en mer generell planlösning där rummen inte är
låsta att enbart användas för ett behov är mer hållbar då den vänder sig till
fler olika familjekonstellationer än de som är specifikt utformade för en
klassisk barnfamilj med två vuxna och två barn.
Den sista egenskapen, skönhet, är en omätbar, men ack så viktig egenskap.
För att en bostad ska uppfylla skönhet krävs att betraktaren, alltså den
boende, upplever en helhet i sin bostad och att allt passar ihop. Skönhet är
såklart en individuell uppfattning och är som sagt omätbar, men det innebär
inte att den inte går att uppleva.
Omslutenhet och öppenhet
Omslutenhet och öppenhet i en bostad syftar till att beskriva hur de olika
dörröppningarna och fönstren påverkar känslan i bostaden.
Ett omslutet rum, alltså ett rum med många hela väggfält och få fönster och
dörröppningar, har oftast en god möblerbarhet och kan uppfattas som mer
privat. Ett öppet rum, alltså ett rum med få väggfält och större fönster och
dörröppningar, kan ibland vara svåra att möblera.
Generalitet och flexibilitet
En bostads generalitet och flexibilitet beskriver dess möjlighet till
omväxling. Alltså hur många olika användningsområden ett rum har och på
hur många olika sätt det kan möbleras.
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En bostad med god flexibilitet och generalitet värderas högt då det är lättare
att anpassa en sådan bostad till sin egen stil och möjligheterna att utforma
sitt hem är bredare. Det är också lättare att bo i en flexibel bostad under en
längre tid eftersom möjligheten då ges att anpassa hemmet allt eftersom
livssituationen förändras.
Axialitet
Axialiteten i en bostad handlar om vilka siktlinjer och genomblickar som
finns beroende på var i rummet eller bostaden människor befinner sig. Syftet
med axialitet i en bostad är att skapa en känsla av sammankoppling mellan
olika rum samt att hjälpa till att vägleda i vilken riktning folk bör röra sig i
bostaden. Det ger också bostaden ett djup och en öppenhet.
Dörrar och fönsters placering har en stor betydelse för en bostads axialitet.
En axel kan till exempel gå från ett fönster, igenom ett antal dörrar och
avslutas vid ett fönster på andra sidan av bostaden.
Dagsljus
Ljuset spelar en viktig roll för upplevelsen av en bostad. De rum som har
mycket ljusinsläpp uppfattas som öppna och välkomnande medan de
rummen som har mindre ljusinsläpp ger en känsla av privathet. Genom att
utforma fönstren på olika sätt med varierande form på spröjs och poster går
det att skapa en mängd olika upplevelser av ljus i rummen då det, beroende
på fönstrets form, faller in olika. Det är även en viktig detalj för bostadens
axialitet då vi oftast dras till ljuset och det bildar stråk som för oss till de
viktiga platserna i bostaden.
Rumsorganisation
En bostads rumsorganisation handlar om var i bostaden de specifika
rummen är placerade. Ett exempel på en god rumsorganisation är när de
privata rummen är placerade för sig och de offentliga för sig. Anledningen
att behöva passera ytterdörren och hallen, det smutsigaste området av
bostaden, blir på så vis minimal. Det stora badrummet är placerat i
anslutning till sovrummen och intill det offentliga utrymmet finns en mindre
toalett.
Rörelse
Rörelsen mellan rummen är viktig för att skapa en god rytm i bostaden. En
bostad med en rundgående rörelse ger en känsla av helhet samtidigt som
varje rum är enskilt.
I de fall som alla dörrar vetter ut mot hallen blir rytmen hackig och bostaden
känns trängre då alla personer måste passera genom samma yta när de rör
sig runt i hemmet (Forshed och Nylander, 2003).
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3 Metod och genomförande
3.1 Struktur och kommunikation
Arbetet inleddes med ett möte ihop med de två handledarna, Mats Elgström
från LBE Arkitekt och Marie Johansson från Linneuniversitetet. En
projektplan togs fram och godkändes av Linneuniversitetet.
Under arbetets gång utfördes mycket arbete på LBE Arkitekts kontor där
datorer och programvara fanns att tillgå. Visst arbetet skedde även ifrån
hemmet.
Texten skickades vid ett flertal tillfällen till handledarna som gav respons
och tips på förbättringar och ändringar. De gav även stöd i vad som var
relevant att få med i rapporten samt vad som var mindre viktigt. Möten
planerades in med jämna mellanrum då text och innehåll diskuterades.
Planlösningarna kollades igenom och diskuterades under två separata möten
med handledarna innan undersökningarna genomfördes.

3.2 Datainsamling
Teori samlades in gällande krav, regler och föreskrifter för utformning av
bostäder och kontor i Sverige idag. Historia gällande bostadens och
kontorets utveckling de senaste 100 åren söktes upp. Likaså vilka olika typer
av flerbostadshus och kontorstyper som finns.
Datainsamlingen skedde via internet, litteratur från biblioteket samt litteratur
och dokument som fanns att tillgå via LBE Arkitekt.

3.3 Designarbete
När teorin var insamlad påbörjades designarbetet av planlösningar i
ritprogrammet Revit Structure. Alla planlösningar som ritades är utformade i
enlighet med Svensk standard, Boverkets Byggregler och
Arbetsmiljöverkets krav och regler.
Utformningen utgick ifrån ett färdigt byggnadsplan med givna mått mellan
ytterväggarna och trapphusets placering, men med avsaknad av innerväggar,
se figur 18. Detta färdiga byggnadsplan tillhandahölls av LBE Arkitekt efter
överenskommelse. Anledningen till att designarbetet valdes att utgå ifrån ett
färdig plan istället för att utforma ett från grunden var att det inte skulle
läggas för mycket tid på just det. Arbetets mål var att leverera nya
planlösningar och inte en helt ny byggnad.
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Figur 18: Bostadsplanet som designarbetet utgick ifrån.

Två stycken alternativ på planlösningar togs fram som material att ta med i
de kvalitativa och de kvantitativa undersökningarna. Valet av utformning på
planlösningarna grundar sig i den teori som framgår i avsnitten 2.2 och 2.3,
samt den kunskap som har tillhandahållits under föregångna studier gällande
bostadsutformning. Varje planlösning redovisades i två stycken olika
upplagor, en där de var inredda som bostad och en som kontorslokal.
De två plan som valdes ut att ha med i undersökningarna var ett plan
innehållande tre stycken lägenheter på 3 rum och kök samt ett plan med en
lägenhet på 1,5 rum och kök, en på 2 rum och kök och en på 4 rum och kök.
Efter en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med aktörer inom
byggbranschen och en enkät riktad till brukarna analyserades och
diskuterades svaren som kommit in. En lämplig korrigering genomfördes
sedan baserat på de svar och synpunkter som undersökningarna resulterat i
med hänsyn till de krav, regler och föreskrifter som framgår i Boverkets
byggregler (Boverkets byggregler, 2011), Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(Arbetsmiljöverket, 2009) och Svensk standard (Swedish Standards
Institute. 2007).

3.4 Kvalitativ undersökning
Det genomfördes tre stycken kvalitativa undersökningar i form av
samtalsintervjuer med mycket öppna frågor. Tanken med valet av de
medverkande i den kvalitativa undersökningen var att få synpunkter från
personer med olika infallsvinkel i branschen.
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Den första intervjun var med Krister Eriksson, bygglovsingenjör på Växjö
Kommun. Den inriktade sig mer på frågor gällande krav och regler för att
ändra användningsområde för en bostad eller lokal, samt om det finns några
regler som skulle kunna komma att hindra detta sätt att blanda bostäder och
kontor i samma byggnad. Krister fick även svara på hur han såg på
konceptet i sin helhet. 1
Den andra intervjun var med Jenny Rungegård, affärsområdeschef på
Castellum. Under denna intervju hamnade störst fokus på planlösningarnas
möblering, främst kontoren. Hon hade även tankar och åsikter gällande
konceptet.2
Den tredje och sista intervjun var med Kristina Bornholm, arkitekt på
Arkitektbolaget. Till Kristina ställdes samma frågor som under intervjun
med Jenny på Castellum. Den här intervjun var främst inriktad på
bostädernas planlösningar samt tankar och åsikter gällande att blanda kontor
och bostäder i samma byggnad med ett gemensamt trapphus. 3
De öppna frågorna som ställdes var:
-

Hur ser du på denna idé, att rita flexibla planlösningar som går att bruka
både som bostad och kontor utan ombyggnationer?

-

Vad har du för synpunkter på de planer som vi har ritat?

-

Vilka regler finns det gällande att bruka en lokal för fler än ett ändamål?

Den sista frågan av de ovannämnda ställdes endast under intervjun på Växjö
kommun.

3.5 Enkät till brukare
Det genomfördes en undersökning i form av en digital enkät som lades ut på
http://www.facebook.com och http://www.linkedIn.com. Enkäten riktade sig
till eventuella brukare av en bostad och/eller ett kontor. Detta för att få en
uppfattning av hur brukaren ser på att blanda bostäder och kontorslokaler
fritt på alla plan i en byggnad med ett gemensamt trapphus. Undersökningen
innehöll till stor del obligatoriska frågor med olika svarsalternativ, men det
var även vissa frivilliga frågor där egna åsikter kunde lämnas.
Syftet med enkäten, som innehöll både kvalitativa- och kvantitativa frågor,
var att få så bred respons som möjligt på arbetet. Genom att få svar på
kvantitativa frågor, mer tydligt inriktade, kom respons in på sådant som
planerats kunna leda till en förbättrad och mer välarbetad planlösning. Med
1

Eriksson, Krister. Bygglovsingenjör, Växjö kommun. 2017. Samtalsintervju. 25 april.
Rungegård, Jenny. Affärsområdeschef i Växjö, Castellum. 2017. Samtalsintervju. 25 april.
3
Bornholm, Kristina. Arkitekt SAR/MSA, Arkitektbolaget. 2017. Samtalsintervju. 25 april.
2
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hjälp av kvalitativa frågor som öppnar möjligheten för helt frivillig och egen
respons från de medverkande, gavs möjligheten för respons och synpunkter
på mer oväntade delar av idén och planlösningen.
För att få en mer effektiv enkät valdes det att sprida den digitalt. Enkäten
blev på så vis mer tidseffektiv samt att möjligheten för en spridning över
hela landet ökade.

3.6 Validitet och reliabilitet
Under den kvalitativa undersökningen, som bestod av intervjuer, var syftet
att höra åsikter och förslag på förbättring från folk inom branschen.
Intervjuerna resulterar på så vis i stor grad av högst individuella åsikter. Då
de intervjuade personerna har erfarenhet och kunskap inom området kan
resultatet anses ha relativt hög reliabilitet.
Enkäten till brukare bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor. De
kvalitativa, öppna frågorna i enkäten resulterade liksom intervjuerna i högst
individuella åsikter. Då det inte anses finnas några tydliga riktlinjer i vad
som är rätt eller fel i en planlösning anses allas åsikter vara av hög
reliabilitet vid den här enkäten.
De kvantitativa frågorna i enkäten till brukare gav ett generellt resultat av
vad majoriteten av de deltagande föredrog och tyckte, baserat på deras
individuella åsikter. Enkäten fanns endast tillgänglig digitalt under en
begränsad period och sträckte sig dessutom främst till folk i samma
åldersspann. Där av kan den kvantitativa undersökningen anses vara av
relativt låg validitet.
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4 Typexempel på utformning av bostäder och kontor
som uppfyller Arbetsmiljöverket och Boverkets
Byggregler
4.1 Planlösningar: Första upplagan
Detta kapitel innehåller de två typexempel på bostadsplan som har arbetats
fram för att användas som underlag i de båda undersökningarna. Båda
alternativen presenteras i två stycken varianter, en där de är möblerade som
bostäder och en som kontor. Samtliga planlösningar är utformade enligt de
krav, regler och föreskrifter som framgår i Boverkets byggregler (BBR),
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Svensk standard (SIS). Bostädernas
möblering följer normal tillgänglighetsnivå och kontorens möblering följer
höjd tillgänglighetsnivå.
Persontätheten för samtliga kontor i första upplagan av alternativ nummer ett
och två redovisas i tabellen nedan, se tabemll 1.

Tabell 1: Persontätheten för samtliga kontor i första upplagan av alternativ ett och två.
PLANLÖSNING

Storlek (m2)

Antal arbetsplatser

Persontäthet
(m2/person)

Alternativ 1: 3 rum och kök nr 1

74

4

18,5

Alternativ 1: 3 rum och kök nr 2

78

5

15,6

Alternativ 1: 3 rum och kök nr 3

71

4

17,8

Alternativ 2: 1,5 rum och kök

47

2

23,5

Alternativ 2: 2 rum och kök

62

4

15,5

Alternativ 2: 4 rum och kök

111

8

13,9
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Alternativ nummer ett är ett bostadsplan innehållande tre stycken lägenheter
på 3 rum och kök, se figur 19 och 20. Större ritningar med tillhörande
skalstock går att finna i bilaga 1.

Figur 19: Första upplagan av alternativ nummer ett möblerat som bostäder.

Figur 20: Första upplagan av alternativ nummer ett möblerat som kontor.
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Alternativ nummer två är ett bostadsplan innehållande en lägenhet på 1,5
rum och kök, en på 2 rum och kök och en på 4 rum och kök, se figur 21 och
22. Större ritningar med tillhörande skalstock går att finna i bilaga 1.

Figur 21: Första upplagan av alternativ nummer två möblerat som bostäder.

Figur 22: Första upplagan av alternativ nummer två möblerat som kontor.

43
Falk & Karlsson

5 Resultat
För att ta reda på hur brukare och aktörer inom byggbranschen ser på
konceptet och de typexempel som redovisas i kapitel 4.1 genomfördes två
stycken olika undersökningar. Den första var kvalitativa samtalsintervjuer
med aktörer inom byggbranschen. Den andra undersökningen var en digital
enkät vänd till brukare av bostäder och kontor innehållande både kvalitativa
och kvantitativa frågor.

5.1 Kvalitativ undersökning
Detta avsnitt innehåller svar från samtalsintervjuer med tre olika aktörer
inom byggbranschen. Under intervjuerna diskuterades de två typexempel
som redovisas i kapitel 4.1, samt hela konceptet med att blanda bostäder och
kontor fritt på alla plan i en byggnad. Samtliga personer som medverkat i
intervjuer har gett godkännande till att deras svar och namn publiceras i
arbetet.

5.1.1 VÄXJÖ KOMMUN - Krister Eriksson, Bygglovsingenjör
Hur ser du på denna idé att rita flexibla planlösningar som går att bruka
både som bostad och kontor utan ombyggnationer?
Jag ser positivt på att utforma flexibla planer. Det krävs dock
handikappsanpassad toalett på kontor. Förslagsvis kan man installera en
toalett som det går att montera handikapphandtag på.
Idag utformas oftast planer som har snålt med yta. I och med att höjd
tillgänglighetsnivå måste följas för kontorslokaler så blir dessa
bostadsplaner luftigare än dagens genomsnitt vilket är positivt. Det kommer
dock att kosta mer att bygga än att bygga ett hus som enbart innefattar
bostäder.
Vilka regler finns det gällande att bruka en lokal för fler än ett ändamål?
Idag måste ett bygglov lämnas in när en lokal byter användningsområde och
innan ett nytt företag flyttar in i en redan befintlig kontorslokal. Om lokalen
eller bostaden redan från början är anpassad för både bostad och kontor blir
ärendet kort och enkelt för kommunens bygglovsavdelning vilket
uppskattas. Det talas också om att ta fram en förenklad bygglovsplikt.
För att få bygga planer som går att användas både som bostad och kontor
måste det stå i detaljplanen att det är tillåtet att bygga både bostäder och
kontor på tomten.4
4
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5.1.2 CASTELLUM - Jenny Rungegård, Affärsområdeschef i Växjö
Hur ser du på denna idé att rita flexibla planlösningar som går att bruka
både som bostad och kontor utan ombyggnationer?
Det är svårt att få till rätt tillgänglighetsnivå vid ombyggnad av befintliga
bostäder till kontorslokaler och tvärt om, så jag ser positivt på denna idé.
I och med att personantalet i lokalerna kommer att variera beroende på om
de används som bostad eller kontor så är en ventilation med varierande
luftflöde att föredra. Det ändrar luftflödet beroende på hur många personer
som vistas i ett rum. Detta medför dock att dimensionen på
ventilationssystemet i bygganden blir större än om det enbart hade varit
anpassat för att ventilera bostäder. Det kommer nog bli något dyrare att
bygga ett sådant hus, men flexibiliteten kanske väger upp det.
Jag har även märkt av en trend att det idag är vanligt att man inreder sitt
kontor så att det mer och mer liknar en hemmiljö. Det kanske är lättare att få
till den känslan i en lokal som är anpassad att även användas som bostad.
Vad har du för synpunkter på de planer som vi har ritat?
Planet med en lägenhet på 1,5 rum och kök, en på 2 rum och kök och en på 4
rum och kök ser överlag bra ut. Plocka gärna bort den korta avskärmande
väggen i lägenheten på 1,5 rum och kök. Det är bättre att ha det öppet. Om
en hyresgäst vill skärma av går det att göra med skärmväggar eller gardiner.
När det gäller kontorens möblering så är det bättre att, i den mån det går,
placera borden vända mot varandra så att man sitter med ryggen mot
väggen. Försök också att placera skrivborden intill fönster. Vilrum är inte
något ni behöver tänka på då det endast behövs i lokaler som inrymmer ett
större antal anställda. Jag tror det är när lokalen inrymmer 20 personer eller
fler.
Skrivborden kan ni minska ner till 1200 mm x 800 mm istället för de på
1600 mm x 800 mm som ni har använt er av på dessa planer.
Skrivaren behöver inte stå i ett eget rum utan kan placeras i samma rum som
arbetsplatserna.
Planet med tre stycken bostäder om 3 rum och kök tycker jag är bättre
anpassat att användas som bostäder än som kontor. De lägenhetsavskiljande
väggarna är också väldigt kantiga.
Ni kan också plocka bort alla garderober i kontorslokalerna för att underlätta
möbleringen.5
5
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5.1.3 ARKITEKTBOLAGET - Kristina Bornholm, Arkitekt SAR/MSA
Hur ser du på denna idé att rita flexibla planlösningar som går att bruka
både som bostad och kontor utan ombyggnationer?
Jag ser positivt på det. När vi var på studieresa i Hamburg med kontoret var
vi och kollade på en byggnad där det var blandat med bostäder i kontor.
Dock tror jag att det var enbart kontor på några plan och enbart bostäder på
några.
Det kan vara bra att bygga på det sättet i stadskvarter för att få kvarteret att
leva under hela dagen. Arbetarna rör sig i området på dagarna och familjerna
som bor där får kvarteret att kännas levande på kvällarna.
Vad har du för synpunkter på de planer som vi har ritat?
På det planet som har tre stycken lägenheter på 3 rum och kök är de
lägenhetsavskiljande väggarna väldigt hackiga, vilket inte bara försvårar
möbleringen utan även blir dyrare att bygga. Så försök minska ner antal
vinklar i de väggarna. Sen borde ni göra det möjligt att skilja av sovalkoven
från vardagsrummet i lägenheten som är på 1 rum och kök. Då måste alltså
balkongdörren flyttas upp lite, om det är möjligt. Balkongdörrar brukar vara
800 mm i passagemått.
Plats för skrivare och materialförvaring bör ni markera ut. Dock ser den
skrivare ni har använt er av aningens för stor ut, så kolla upp korrekta mått
på en standardskrivare.
När det gäller arbetsplatserna är det trevligare att sitta med ryggen mot
väggen och vara vänd in mot rummet. Det är också vanligt att man har
förvaring bakom ryggen vid sin arbetsplats så att man lätt kan vrida sig runt
och plocka fram det som behövs.
Ni kan plocka bort garderoberna från kontorsplanen och redovisa på
lägenhetsplanerna var de får plats. På så sätt blir det enklare att möblera
kontoren.6

6
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5.2 Enkät till brukare
5.2.1 Digital enkät: Planlösningar som går att bruka både som bostad
och kontor.
Enkäten delades digitalt på http://www.facebook.com och
http://www.linkedIn.com och besvarades av 44 personer.
Av de som medverkade var cirka 30 procent män och 70 procent kvinnor
och personer i åldrarna 21 till 30 år var en majoritet. Cirka 16 procent av de
som svarade var i åldrarna 31 till 40 år och 77 procent var 21 till 30 år
gamla. Övriga åldrar stod för ca 7 procent av svaren.
Enkäten delades upp i tre delar. Första delen handlade om olika typer av
planlösningar, vilken den medverkande tyckte bäst om och vad som var
positivt och negativt med den plan de valde. Den andra delen är mer inriktad
på vad den medverkande ser som positivt och negativt med att
kontorslokaler och bostadslägenheter delar trapphus i en byggnad. Den
tredje och sista delen undersöker vilken kontorstyp de medverkande föredrar
att arbeta på och vilken typ av kontor de sitter och arbetar på idag. För en
mer utförlig version av enkäten, se bilaga 3.
Första delen
Enkäten inleddes med bildfrågor där det gick att välja mellan fyra stycken
olika bostadslägenheter, en på 1,5 rum och kök, en på 2 rum och kök, en på
3 rum och kök och en på 4 rum och kök, se figur 23.

Figur 23: Bostadslägenheterna som ingick i enkäten. Uppe från vänster: 1,5 rum och kök, 3 rum och
kök. Nere från vänster: 2 rum och kök, 4 rum och kök.
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Lägenheterna på 2 respektive 3 rum och kök var de som de flesta tyckte bäst
om. 27,3 procent av de medverkande valde lägenheten på 3 rum och kök och
34,1 procent tyckte att den på 2 rum och kök var bäst.
Nedan följer en sammanfattning av svaren gällande vad som var positivt och
negativt med den bostadslägenhet som de medverkande valde, se tabell 2.

Tabell 2: Sammanfattning av svaren gällande vad som var positivt respektiva negativt med den
bostadslägenhet som valdes av de medverkande.
PLANLÖSNING
1,5 rum och kök

POSITIVT

Öppen planlösning med en bra
avskärmad sovalkov.

Den ser ut att vara
kvadratsmart.

2 rum och kök






3 rum och kök









4 rum och kök






Sovrum och wc ligger i direkt
anslutning till hallen vilket ger
den en liten avskildhet från
resten av de offentliga delarna
av lägenheten. Detta minskar
risken för störningar om två
personer med olika dygnsrytm
bor tillsammans.
Balkongdörren i
vardagsrummet ger rummet bra
ljusinsläpp.
Fönster från flera olika håll.
Öppenheten mellan
vardagsrum och kök.
Entrén är mycket öppnare och
välkomnande är de andra. Den
öppnar upp mot de allmänna
utrymmena och får naturligt
ljus genom fönstret i köket.
Väl planerad planlösning. Man
behöver inte gå igenom ett rum
för att komma till ett annat.
Tydlig delning mellan privat
och offentlig del.
Balkong i anslutning till
vardagsrummet.
Den halvöppna planlösningen
mellan kök och vardagsrum.
Bra axialitet och bra använd
bostadsyta. Rakt och fritt blås
genom hela lägenheten.
Den är uppdelad i olika
miljöer.
Avskilt mellan kök och
vardagsrum. 2 sovrum längre in
i lägenheten.
Balkong vid köket.
Bra planlösning. Stor och
öppen utan konstiga,
svåranvända korridorer.
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NEGATIVT

Den korta väggen mellan vardagsrum
och sovalkov borde tas bort för att
öka öppenheten.

Att det inte är ett riktigt sovrum
istället för en sovalkov.

Balkongdörren är placerad mitt
emellan sovalkoven och
vardagsrummet.

Det finns ingen tydlig plats att placera
Tv:n på.

Väggen mellan kök och vardagsrum
gör att rummen känns små och trånga.
Det skulle vara bättre med öppen
planlösning mellan kök och
vardagsrum.

Hade nog velat ha toalettdörren mer
till höger mittemot sovrumsdörren, då
toalettdörren känns lite som man
kliver ut rakt till matbordet.











Väggen som skiljer köket med
entrén/toadörren.
Det är lite många hörn/kanter i
väggarna som minskar
möblerbarheten.
Värdigt stor garderob.
Den kan kännas omsluten.

Skulle kanske behöva en extra toalett.
Alldeles för stor klädkammare och
konstigt placerad.
Hade gärna haft balkong både vid kök
och vardagsrum.
Få fönster.

Därefter följde en bildfråga innehållande samma planlösningar som i frågan
innan, men nu inredda som kontorslokaler, se figur 24. Där var lägenheten
på 4 rum och kök överlägset mest omtyckt med hela 43,2 procent av rösterna
följt av lägenheterna på 3 rum och kök och 1,5 rum och kök som hamnade
på en delad andraplats med 20,5 procent av rösterna vardera. Lägenheten på
2 rum och kök fick 15,9 procent av rösterna.

Figur 24: Kontorslokalerna som ingick i enkäten. Uppe från vänster: 1,5 rum och kök, 3 rum och kök.
Nere från vänster: 2 rum och kök, 4 rum och kök.

Nedan följer en sammanfattning av svaren gällande vad som var positivt och
negativt med den kontorslokal som de medverkande valde, se tabell 3.
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Tabell 3: Sammanfattning av svaren gällande vad som var positivt respektiva negativt med den kontorslokal
som valdes av de medverkande.
PLANLÖSNING
1,5 rum och kök

POSITIVT

Väldigt lyxigt med sådan stor yta
för två personer.

Bra med öppet kontorslandskap
som gör att man lätt kan prata med
sin medarbetare.

2 rum och kök




3 rum och kök




4 rum och kök






Gemensam matplats/samlingsplats i
mitten av kontoret.
Man behöver inte springa förbi en
annan arbetsrum för att nå sin egen.
Bra fördelning av kontorsrummen
med ett socialt centrum i mitten av
lokalen.
Bra att arbetsplatserna är lite
utspridda så man kan gå undan och
jobba ostört.
Skrivaren är placerad i ett enskilt
rum.
Stort gemensamt fikarum i mitten
av kontoret.
Det är bra avskilt mellan köket och
skrivborden.
Flera små kontorsrum där man kan
stänga om sig.

NEGATIVT

Många kvadratmeter per person vilket
kan göra att det blir dyrt.

Det finns inget avskärmat rum att ha
konferenser eller ringa privata samtal i.

Det kanske hade varit bättre att byta
plats på skrivborden och skrivaren.

Hallen känns liten.









För att vara ett kontor är det ett rätt stort
badrum.
Stor yta för få personer vilket kan vara
svårt att finansiera för företaget.
Skrivaren borde inte vara vid någons
arbetsplats då den personen blir störd
om folk skriver ut mycket.
Att man som besökare möter
personalens fikarum och inte ett neutralt
rum.
Lite få toaletter för 8 personer.
De personer som sitter i den öppna
delen kanske kan bli störda av
förbigående personer.
Väggen mellan wc och hall hade
möjligen kunnat vara något snedställd
istället för ett 90 graders hörn. Kan bli
otydligt för besökare vart de ska ta
vägen.

Andra delen
Den första frågan gällde huruvida de medverkande skulle kunna tänka sig att
bo i en lägenhet som delar trapphus med ett eller flera kontor. 61 procent
svarade ja och för cirka 27 procent beror det på vilken typ av företag det
handlar om. 11 procent säger nej. Nästföljande fråga var om de skulle kunna
tänka sig att arbeta på ett kontor som delar trapphus med bostadslägenheter
där hela 90 procent svarade ja.
De fördelar som de medverkande såg med att blanda bostäder och kontor
fritt på alla plan i en byggnad var att:
-

Det kan skapa en lugnare miljö kvällstid för de boende då kontoren
oftast är verksamma på dagtid. Och tvärt om för kontorsarbetarna.

-

Lätt att anpassa behoven och efterfrågan med flexibla lokaler. Skulle
kunna hjälpa bostadsbristen.

-

Det alltid är folk i rörelse i byggnaden vilket minskar risken för inbrott
och skapar en tryggare miljö.

-

Trycket på gemensamma bostadsytor såsom tvättstuga förråd och
liknande minskar.

50
Falk & Karlsson

-

Det finns skillnader på vad som är bra för arbete och vad som är bra för
boende. Bottenvåning, typiskt kontor. Mot väg, kontor. Skymd utsikt,
kontor.

-

Det blir med beblandad bebyggelse, alltid trevligt med olika aktiviteter
på samma ställe i staden.

De nackdelar som de medverkande såg med att blanda bostäder och kontor
fritt på alla plan i en byggnad var att:
-

Det kan bli rörigt för hyresvärden.

-

Svårare att få gemenskap i huset.

-

Många människor kommer och går till samma byggnad. Säkerhet för
både kontor och de som bor där blir därför mycket mer viktig. Känns
otryggt att kanske inte veta vem eller vilka som har tillgång till
byggnaden.

-

De boende och de arbetande kan störa varandra.

-

Brist på parkeringsplatser kan öka, då kanske alla medarbetare på ett
kontor har varsin bil.

-

Engagemanget i bo-föreningen kan bli mindre vid företag.

-

Kan tyckas vara tråkigt att se företagsskyltar runt om sitt hem.

-

Om det flyttar in företag som man inte vill förknippas med.

Tredje delen
Cirka en tredjedel av de medverkande svarade att de dagligen sitter och
arbetar på ett kontor idag. Av dessa sitter 30 procent i ett öppet
kontorslandskap, 30 procent i cellkontor och 30 procent på ett kontor som är
en blandning av de båda.
Alla medverkande fick sedan svara på vilken typ av kontor de föredrar att
sitta på. Där svarade 11 procent öppet kontorslandskap, 20 procent
cellkontor och cirka 65 procent en blandning av de båda.
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6 Analys av Resultat och utformningsförslag
I detta kapitel kommer resultatet och utformningsförslagen att analyseras
utifrån rapportens syfte och mål samt innehållet i teoriavsnittet. Syftet med
arbetet var att ta reda på om det är möjligt att utforma planlösningar som går
att bruka både som bostad och kontor utan ombyggnationer. Målet var att
leverera denna typ av planlösningar samt undersöka hur intresset ser ut på
marknaden för brukare och olika aktörer inom byggnadsbranschen. De delar
av teorin som kommer att inkluderas i detta avsnitt är:
-

Lagkrav och regler för utformning av bostäder och kontor
Plan – och bygglagen
Arbetsmiljöverket – arbetsplatsens utformning
Boverkets byggregler

-

Övriga krav och parametrar för utformning av bostäder
Svensk standard
Bostadens omätbara värden

-

Kontorstyper

6.1 Ändring av utformningsförslagen utifrån resultatet i
undersökningarna
6.1.1

Planlösningar: Andra upplagan

Nedan redovisas de två alternativ som togs upp i kapitel 4.1 med justeringar
utifrån vad som framgick i den kvalitativa och den kvantitativa
undersökningen. Samtliga planlösningar är fortfarande utformade enligt de
krav, regler och föreskrifter som framgår i Boverkets byggregler(BBR),
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och svensk standard(SIS). Bostädernas
möblering följer normal tillgänglighetsnivå och kontorens möblering följer
höjd tillgänglighetsnivå. På grund av dessa krav, regler och föreskrifter gick
inte alla föreslagna ändringar som framgår i resultatet att genomföra.
De ändringar som är gemensamma för alternativ nummer ett och två är att:
-

De flesta skrivbord har ändrat position i rummen. De är nu vända mot
varandra med väggen bakom stolsryggen. Denna form av möblering var
något som ansågs trevligare enligt två av tre aktörer som medverkade i
den kvalitativa undersökningen. Svaren från den undersökningen går att
finna i kapitel 4.2.
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-

Skrivborden i kontoren har bytts ut till en mindre variant på 1200 x 800
mm. I den första upplagan var skrivborden 1600 x 800 mm.

-

Skrivaren i kontoren har bytts ut till en mindre variant på 1000 x 500
mm. Tidigare var den 2000 x 800 mm, vilket är betydligt större än en
normalstor skrivare.

Persontätheten för samtliga kontor i första upplagan av alternativ nummer ett
och två redovisas i tabellen nedan, se tabell 4.
Tabell 4: persontätheten för samtliga kontor i andra upplagan av alternativ ett och två.
PLANLÖSNING

Alternativ 1: 3 rum och kök nr 1

Storlek (m2)

Antal arbetsplatser

75

6

Persontäthet
(m2/person)
12,5

Alternativ 1: 3 rum och kök nr 2

79

6

13,2

Alternativ 1: 2 rum och kök

69

4

17,3

Alternativ 2: 1,5 rum och kök

47

3

15,7

Alternativ 2: 2 rum och kök

62

5

12,4

Alternativ 2: 4 rum och kök

111

9

12,3

I den andra upplagan har alternativ nummer ett gått från att bestå av tre
stycken lägenheter på 3 rum och kök till att innehålla en lägenhet på 2 rum
och kök och två stycken lägenheter på 3 rum och kök. Detta för att minska
antalet vinklar i de lägenhetsavskiljande väggarna samt öka möblerbarheten
i samtliga lägenheter. Andra ändringar som har gjorts mellan första och
andra upplagan av alternativ nummer ett redovisas i tabellen nedan, se tabell
5. För en mer visuell bild av den andra upplagan av alternativ nummer ett, se
figur 25 och 26. Större ritningar med tillhörande skalstock går att finna i
bilaga 2.
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Tabell 5: Ändringar som gjorts mellan första och andra upplagan på alternativ nummer ett.
PLANLÖSNING
3 rum och kök nummer 1

3 rum och kök nummer 2

2 rum och kök

ÄNDRINGAR PÅ ALTERNATIV 1

Den avskärmande väggen mellan kök och vardagsrum har tagits bort
för att öka flexibiliteten.

På planlösningen som är möblerad som ett kontor har ett mötesrum
bildats i vardagsrumsdelen och en skärmvägg har satts upp för att
skilja av från köket.

Planlösningen har ökat från 74 kvadratmeter till 75 kvadratmeter.

Det får nu plats sex stycken arbetsplatser jämfört med fyra stycken
som det var i första upplagan.

Planlösningen har ökat från 78 till 79 kvadratmeter.

Den lägenhetsavskiljande väggen mellan de stora sovrummen i
lägenheterna på 3 rum och kök är nu rak hela vägen ut mot
fasadväggen. Samma gäller för den lägenhetsavskiljande väggen
mellan vardagsrummet i denna lägenhet och det stora sovrummet i
lägenheten på 2 rum och kök.

Rummet som var ett vilorum i den första upplagan har blivit ett rum
för skrivare och förvaring av material.

Vardagsrummet har förlängts och tagit yta från den lägenhet som nu
är på 2 rum och kök.

Det får nu plats sex stycken arbetsplatser jämfört med fem stycken
som det var i första upplagan.

Väggen mellan de två sovrummen livar nu med ytterväggen. För att
få plats med dörrar in till sovrummen efter denna ändring har
väggarna snedställts.

Den avskärmande väggen mellan toaletten och köket är borttagen,
men väggen som skärmar av mellan toaletten och vardagsrummet är
kvar. Detta för att personen som är på toaletten inte ska behöva
komma rätt ut i den öppna delen av lägenheten.

Balkongen har minskat för att undvika insyn i lägenheten intill.

Det får nu plats fyra stycken arbetsplatser, lika många som tidigare.
Planlösningen har gått från att vara en lägenhet på 3 rum och kök till
att den nu är på 2 rum och kök och har minskat från 71 till 69
kvadratmeter.

Den avskärmande väggen mellan kök och vardagsrum har tagits bort
för att öka flexibiliteten.

På planlösningen som är möblerad som ett kontor har ett mötesrum
bildats i vardagsrumsdelen och en skärmvägg har satts upp för att
skilja av från köket.

Det som tidigare var ett litet sovrum har gjorts om till en
klädkammare. I kontorsmöbleringen är detta ett rum för skrivare och
förvaring av material.

Köket har spegelvänts och är nu placerat mot fasadväggen. Detta på
grund av att det stora sovrummet har vridits och tagit yta från
vardagsrummet, vilket resulterade i att matbordet inte längre fick
plats där det tidigare stod.

Balkongdörren har flyttats från det tidigare lilla sovrummet ut till
köket.
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Figur 25: Andra upplagan av alternativ nummer ett möblerat som bostäder.

Figur 26: Andra upplagan av alternativ nummer ett möblerat som kontor.
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Alternativ nummer två består efter undersökningarna fortfarande av en
lägenhet på 1,5 rum och kök, en på 2 rum och kök och en på 4 rum och kök.
De ändringar som har gjorts på alternativ nummer två redovisas i tabellen
nedan, se tabell 6. För en mer visuell bild av den andra upplagan av
alternativ nummer två, se figur 27 och 28. Större ritningar med tillhörande
skalstock går att finna i bilaga 2.

Tabell 6: Ändringar som gjorts mellan första och andra upplagan på alternativ nummer två.
PLANLÖSNING
1,5 rum och kök

2 rum och kök

4 rum och kök

ÄNDRINGAR PÅ ALTERNATIV 2

Den avskiljande väggen mellan vardagsrum och sovalkov är borttagen för
att öka flexibiliteten och ljusinsläppet i lägenheten.

En skärmvägg har placerats ut mellan köket och skrivborden på
kontorsplanet. Detta för att skärma av ljud.

Skrivaren i planlösningen med kontorsmöblering har flyttat ut i köket och
dess tidigare plats har gjorts om till materialrum med hyllsystem för
förvaring.

Det får nu plats tre stycken arbetsplatser jämfört med två stycken som det
var i första upplagan.

Toalettdörren har flyttats närmre entrén och väggen har snedställts för att
personen som är på toaletten inte ska komma direkt ut i köket.

Det får nu plats fem stycken arbetsplatser. Lika många som det var i
första upplagan.

Väggen som toalettdörren sitter på har snedställts mot entrén för att
minska inblicken på toaletten från köket.

Väggen mellan vardagsrum och klädkammare har skjutits ut och livar nu
med väggen mellan vardagsrum och toalett för att öka möblerbarheten i
vardagsrum och klädkammare.

Öppningen mellan kök och vardagsrum har bytts ut mot en vägg med
dubbeldörr på 1600 mm. Detta gjordes dels för att skärma av ljud mellan
kök och vardagsrum, men även för att öka möblerbarheten vid väggen
mellan vardagsrum och toalett.

Balkongdörren har flyttats närmre väggen mellan kök och sovrum för att
få plats med ett matbord för tio personer i köket.

Det får nu plats tio stycken arbetsplatser jämfört med åtta stycken som
det var i första upplagan.
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Figur 27: Andra upplagan av alternativ nummer två möblerat som bostäder.

Figur 28: Andra upplagan av alternativ nummer två möblerat som kontor.

För en tydligare visuell jämförelse av planlösningarna mellan den första och
andra upplagan, se kapitel 6.2.
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6.1.2

Visuell jämförelse mellan planlösningarna i första och andra upplagan

Nedan följer bilder där resultaten av första och andra upplagan planlösningar
redovisas bredvid varandra för att tydligare visa skillnaden mellan dem. De
två första bilderna visar första och andra upplagan av alternativ nummer ett
möblerat som bostäder, se figur 29.

Figur 29: Första och andra upplagan av alternativ nummer ett möblerat som bostäder. Första
upplagan till vänster och andra till höger.

Nästa två bilder visar första och andra upplagan av alternativ nummer ett
möblerat som kontor, se figur 30.

Figur 30: Första och andra upplagan av alternativ nummer ett möblerat som kontor. Första upplagan
till vänster och andra till höger.

På nästkommande sida redovisas första och andra upplagan av alternativ
nummer två möblerat som bostäder, se figur 31.
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Figur 31: Första och andra upplagan av alternativ nummer två möblerat som bostäder. Första
upplagan till vänster och andra till höger.

De två sista bilderna i detta kapitel visar första och andra upplagan av
alternativ nummer två möblerat som kontor, se figur 32.

Figur 32: Första och andra upplagan av alternativ nummer två möblerat som kontor. Första
upplagan till vänster och andra till höger.

6.2 Att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad
och kontor
De planritningar som presenteras ovan visar att det är fullt möjligt att
utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor.
För att utforma planlösningar på detta sätt måste de uppfylla kraven för det
ändamål som har högst ställda krav. Kontor har högst ställda krav när det
gäller tillgänglighet och takhöjd. Tillgänglighetsnivån är höjd i
kontorslokaler och normal i bostäder och i ett kontor ska takhöjden ligga på
minst 2,70 meter medan det i bostäder räcker med 2,40 meter (Boverkets
byggregler, 2011).
På grund av att tillgänglighetsnivån är högre i ett kontor jämför med i en
bostad blir vissa utrymmen något större än i en lägenhet som är utformad
endast enligt de kvar som gäller för bostäder. Exempel på dessa utrymmen
är toaletter, kök och korridorer. Möbleringen i bostäderna följer normal
tillgänglighetsnivå och de rekommendationer som går att finna i Svensk
standard samt kraven från Boverkets byggregler. Kontorens möblering är
efter vad som står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande arbetsplatsens

59
Falk & Karlsson

utformning samt tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler och
passagemått från Svensk standard.
När det kommer till ventilationsflöde är det samma krav för bostäder och
kontor, men på grund av att det är planerat för fler personer när det brukas
som kontor än som bostad måste ventilationen dimensioneras för det högre
antalet personer.
Brandkraven är väldigt lika när det gäller bostäder och kontor trots att de är
kategoriserade i olika verksamhetsklasser. Kontorslokaler i
verksamhetsklass 1 och bostäder i verksamhetsklass 3. Det som skiljer är
bland annat att man i en bostad räknar med att personer inte alltid är vakna
när de vistas där och kraven är därför högre i några avseenden. Avstånd till
närmaste utrymningsväg är 45 meter för bostäder och 60 meter för kontor
(Boverkets byggregler, 2011).
När ett kontor används av 15 personer eller fler ska en extra toalett
installeras för varje påbörjat 15-tal (Arbetsmiljöverket, 2009). I de
planlösningar som presenteras i resultatet har personantalet i en kontorslokal
som högst blivit nio personer vilket innebär att det räcker med en toalett i
samtliga lokaler.
Enligt Boverkets byggregler ska persontätheten i ett kontor vara på 10 m2
per person eller mer (Boverkets byggregler, 2011). För de planlösningar som
har tagits fram i den första upplagan är persontätheten som lägst i lägenheten
på 1,5 rum och kök i alternativ nummer två med 23,5 m2 per person och som
högst i den på 4 rum och kök som har en persontäthet på 13.9 m2 per person.
Det mönster som kan utläsas av detta är att ju större lägenheten är, desto
färre kvadratmeter per person går det att få.
I den andra upplagan är persontätheten som lägst i lägenheten på 2 rum och
kök i alternativ nummer ett med 17,3 m2 per person och som högst i den på
4 rum och kök i alternativ nummer två som har en persontäthet på 12.3 m2
per person. I den andra upplagan har alltså lägenheten på två rum och kök i
alternativ nummer ett en lägre persontäthet än lägenheten på 1,5 rum och
kök i alternativ nummer två. Mönstret som gick att utläsa i första upplagan
har nu brutits på grund av resultaten för dessa två lägenheter. I övrigt är
mönstret det samma.
Enligt en majoritet av de medverkande i enkäten var cellkontor eller en
blandning av cellkontor och öppet kontorslandskap att föredra. Detta visar
att de planlösningar som redovisas i arbetet är den typ av kontorslandskap
som de medverkande föredrar. Det styrker även de tre undersökningar som
tas upp i avsnitt 2.1.4 där resultatet visar att de som sitter och arbetar i öppet
kontorslandskap upplever en högre stressnivå är de som sitter och arbetar i
cellkontor eller flexkontor (Bodin Danielsson et al, 2014)(Hedge, 1982)
(Bodin Danielsson och Bodin, 2008).
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Undersökningen indikerar även på det som framkommer i Knight och
Haslams rapport om att ett kontor som mer efterliknar en hemmiljö är att
föredra framför ett avskalat kontor. Cirka 90 procent av de tillfrågade skulle
kunna tänka sig att arbeta på ett kontor som liknar en bostad och delar
trapphus med bostäder (Knight och Haslam, 2010).

6.3 Analys av undersökningarna med koppling till syftet och målet
Kvalitativ undersökning
Samtliga aktörer som medverkade i den kvalitativa undersökningen tyckte
att konceptet lät intressant.
Under intervjun på Växjö kommun framgick det att för att det ska vara
möjligt att bygga ett hus innehållande både bostäder och kontor måste det
enligt tomtens detaljplan vara tillåtet att bygga både bostäder och
verksamheter där. Intervjupersonen nämnde även att det krävs att ett
bygglov lämnas in när en bostad eller en lokal ska byta användningsområde.
Information gällande detta går att finna i Plan – och bygglagen (Plan- och
bygglag, 2010). Detta är något som kan vara ett hinder för konceptet.
När det gäller utformningen av planlösningarna var det under intervjuerna på
Arkitektbolaget och Castellum som mest återkoppling gavs. Jenny
Rungegård och Kristina Bornholm kom med många goda råd som gav stor
påverkan på resultatet av planlösningarna i andra upplagan. Dels att väggar
skulle plockas bort, möbleringen i kontoren skulle ändras och de
lägenhetsavskiljande väggarna rätas ut. I övrigt såg de inga tecken på att
utformningen av planlösningar skulle bli sämre av den anledning att de är
tänkta att kunna brukas både som bostad och kontor.
Kvantitativ undersökning
Den kvantitativa undersökningen gav både fördelar och nackdelar med att
blanda bostäder och kontor i samma byggnad med ett gemensamt trapphus.
Den vanligaste fördelen som nämndes var att det kan komma att öka
säkerheten i området då byggnaden är aktiv under dygnets alla timmar med
kontorsarbetarna under dagtid och de boende på kvällar och helger. Den
nackdel som de flesta tog upp var att det kan skapa en osäkerhet för de
boende i huset med ökad trafik av personer i trapphuset som är okända för
de boende.
Överlag gavs en positiv syn på konceptet i den kvantitativa undersökningen
då hela 90 procent sa att de skulle kunna arbeta på ett kontor som delar
trapphus med bostadslägenheter. 61 procent skulle kunna tänka sig att bo i
en lägenhet som delar trapphus med kontor och för 27 procent berodde det
på vilken typ av företag det handlar om. Det kan alltså finnas ett behov av att
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de boende får chans att godkänna företaget som ska flytta in för att undvika
att deras bostadshus förknippas med ett företag som de inte kan stå bakom.

6.4 De omätbara värdena i en bostad, påverkas de?
Axialitet och dagsljus
Axialiteten i den andra upplagan av alternativ nummer ett och två är överlag
god. Varje lägenhet har en siktlinje som sträcker sig från entrén och in i
bostaden. En sådan axialitet kan ses som välkomnande (Forshed och
Nylander, 2003). I övrigt har samtliga lägenheter minst en till god siktlinje.
De flesta flödar från sovrum ut i kök, se figur 33 och 34.
Varken axialiteten eller placering av fönster för dagsljusinsläpp har
påverkats av den anledning att bostaden även ska kunna brukas som kontor.

Figur 33: Axialiteten i den andra upplagan av alternativ nummer ett.

Figur 34: Axialiteten i den andra upplagan av alternativ nummer två.
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Omslutenhet och öppenhet
En bostad med god omslutenhet ger många möblerbara väggar medan det i
en bostad med god öppenhet kan vara svårare att möblera. En god öppenhet
kan skapa ett mer öppet bemötande medan omslutenhet ger ett mer privat
intryck (Forshed och Nylander, 2003). Av de lägenheter som finns med i
den andra upplagan av alternativ nummer två har de flesta en mer omsluten
känsla med tydliga gränser mellan vardagsrum, kök och sovrum, se figur 35.
I den andra upplagan av alternativ nummer ett är istället de flesta lägenheter
mer öppna och vardagsrum och kök smälter ihop mer med varandra, se figur
36. Det finns inget som tyder på att omslutenheten och öppenheten i
lägenheterna har påverkats av att de är anpassade för att kunna brukas både
som bostad och kontor.

Figur 35: Omslutenhet och öppenhet i den andra upplagan av alternativ nummer ett.

Figur 36: Omslutenhet och öppenhet i den andra upplagan av alternativ nummer två.
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Generalitet och flexibilitet
Generaliteten och flexibiliteten i en bostad syftar till hur flexibla bostadens
rum är när det kommer till olika användningsområden (Forshed och
Nylander, 2003). De lägenheter som presenteras i resultatet har en tydlig
bild av vad rummen ska användas till när den fungerar som en bostad. När
det kommer till kontoren är flexibiliteten större då man kan välja att sitta
gemensamt i de större rummen och ha mötesrum i de små rummen eller tvärt
om.
Det finns inget som tyder på att flexibiliteten i bostäderna har påverkats av
det faktum att de även ska vara anpassade för att kunna brukas som kontor.
Rumsorganisation och rörelse
En god rumsorganisation i en bostad är när det syns en tydlig uppdelning
mellan de privata och offentliga rummen (Forshed och Nylander, 2003).
På de planlösningar som redovisas i resultatet är rumsorganisationen
varierad. Många har en bra rumsorganisation med tydlig uppdelning mellan
de privata och de offentliga rummen, men i vissa lägenheter ligger inte alla
de privata rummen i samma del vilket kan ses som en mindre bra
rumsorganisation. Toaletten är i alla lägenheter placerad i anslutning till
entrén, vilket är vanligt förekommande i bostadslägenheter över lag. Denna
placering är fördelaktig då de brukas som kontor, men kan ses som mindre
bra i en bostad då de boende måste röra sig i närheten av bostadens
smutsigaste rum för att ta sig till toaletten.
En god rörelse i en bostad innebär att flödet är bra. En mindre bra rörelse
kan vara att alla rum är anslutna till en hall som alltid måste passeras för att
röra sig runt i bostaden (Forshed och Nylander, 2003).
Varken rumsorganisationen eller rörelsen har påverkats av att bostäderna är
anpassade att brukas både som bostad och kontor.
Denna analys visar att det är fullt möjligt att utforma bra bostäder trots att
planlösningarna är anpassade att brukas både som bostad och kontor.
Bostadens omätbara värden påverkas alltså inte nämnvärt av detta koncept.
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7 Diskussion
I detta kapitel kommer arbetets metod och resultat att diskuteras.
Diskussionerna kommer att behandla följande:
-

Valet av metod för att nå ett resultat.

-

Reflektioner gällande planlösningarna som redovisas i resultatet.

-

Reflektioner gällande konceptet.

-

Reflektioner gällande undersökningarna.

-

Möjliga utvecklingar av rapporten.

7.1 Metoddiskussion
7.1.1 Struktur och kommunikation
Under första tiden av arbetet var det svårt att veta vad som var relevant och
hur saker skulle hanteras för att arbetet skulle hålla sig inom de ramar och
bestämmelser som finns. Att under hela arbetets gång ha en regelbunden och
bra kontakt med handledarna har därför varit ett stort stöd, främst under
början- och slutet av arbetet.
Möjligheten att arbeta på ett arkitektkontor har varit bra för att få en rutin i
arbetet. Det gav också möjligheten till kontinuerlig kontakt och stöd från
handledaren på företaget vid behov. Som bonus gav det en viss insyn i hur
arbetsdagarna på ett arkitektkontor ser ut, vilket var lärorikt.

7.1.2 Datainsamling
Under teoriskrivandet krävdes mycket fakta. Målet under datainsamlingen
var att skaffa bra fakta och kunskap från flera varierande källor. Genom att
få referenser från såväl webben som litteratur från biblioteket kunde en väl
fördjupad och bred teori skapas.

7.1.3 Designarbete
För att skapa en rimlig omfattning av arbetet skedde i startskedet en
överenskommelse med handledarna om att utgå ifrån ett färdigt
byggnadsplan då planlösningarna ritades. Planet hade givna mått mellan
ytterväggarna och trapphusets placering var förutbestämd. Detta färdiga
byggnadsplan tillhandahölls av LBE Arkitekt.

65
Falk & Karlsson

Under designfasen var detta en tydlig begränsning som försvårade arbetet
och lösningarna av de olika stora lägenheter som önskades. Att göra riktigt
bra och genomtänkta lösningar hade kunnat bli enklare om ramen inte redan
innan planerna påbörjades var bestämd. Det är dock svårt att säga om
designarbetet hade tagit mer eller mindre tid utan den här begränsningen.
All utformning skedde i ritprogrammet Revit Structure. Arbetet har enbart
skett i 2D och har inte varit särskilt avancerat. Då vana av programmet fanns
sedan tidigare var designfasen smidig och problemfri sett till den
programvara som användes. Det bestämdes även att plats för installationer
så som ventilation och VA-ledningar skulle frångås för att öka möjligheterna
till ett mer kreativt arbete.

7.1.4 Kvalitativ undersökning
Intervjuerna som genomfördes med önskan att nå folk med olika
infallsvinkel i branschen var lyckade. Då intervjuerna var av olika
infallsvinkel var planen att hålla frågorna väldigt öppna på alla tre intervjuer.
Detta för att ge de tillfrågade möjligheten att rikta in sig på de delar som
passar bäst in i deras kunskapsområde.
Att välja öppna frågor känns även i efterhand som den bästa lösningen för
att få en bra uppfattning om hur olika aktörer tänker kring ämnet.
Genomförandet anses därför ha skett på det mest fördelaktiga viset.

7.1.5 Kvantitativ undersökning
Då enkäten skapades diskuterades det om bäst resultat skulle uppnås genom
att sprida enkäten på webben eller om en fältstudie i centrala staden skulle
vara mest fördelaktig. Det ansågs att webben var ett mindre tidskrävande
alternativ samt att svaren eventuellt skulle bli mer ärliga och genomtänkta
jämfört med en fältstudie.
Enkäten innebar en viss fördjupning i ämnet samt noggranna granskningar
och jämförelser av planlösningar. Därför ansågs det bli lättare för de som
svarar på enkäten att göra det utan tidspressen som eventuellt kan uppstå i en
fältstudie. Att dela enkäten på webben gav alltså utrymme för den betänketid
var och en behöver för frågorna.
Nackdelen med att sprida enkäten på webben under en relativt kort tid blev
dessvärre att spridningen främst skedde inom vänskapskretsar. Detta ledde
till att flera av de ifyllda enkäterna var från personer i liknande åldersspann
samt att de flesta som svarade troligen bodde i samma delar av landet. För
att få ett jämnare spann skulle enkäten med fördel funnits tillgänglig på
webben under en betydligt längre tid, vilket inte var möjligt enligt
tidsschemat.
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Då enkäten sammanställdes gick det även att se hur vissa frågor
missförståtts. Det var inte helt lätt att utforma frågorna på ett sätt som
tolkades lika av alla. Enkäten testades av kollegor men kunde med fördel ha
testats av fler för att upptäcka eventuella missförstånd innan enkäten
publicerades.

7.2 Resultatdiskussion
7.2.1 Planlösningarna
I och med att de flesta kraven var lika för bostäder och kontor var det ingen
större svårighet att lyckas utforma planlösningar som passar för båda
ändamålen. Det enda som försvårade det hela var den höjda
tillgänglighetsnivån som gäller för kontorslokaler.
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta koncept vara något som gör att
byggnationen blir dyrare än om huset enbart skulle brukas som antingen
bostad eller kontor. Utrymmen i lägenheterna och blir större än i en bostad
som är utformad enligt normal tillgänglighetsnivå. Även utrymmen för
installationer kan bli större när dimensionering av ventilationen ska möta
behoven för vad som krävs för det antal personer som vistas där när det
används som kontor. Att bostäderna blir rymligare av den höjda
tillgänglighetsnivån kan å andra sidan ses som en kvalitet för hyresgästen.
Några beräkningar av detta slag har inte gjorts i denna rapport, men är något
som kan vara bra att titta närmare på.

7.2.2 Konceptet
Tanken med konceptet är att byggnaden ska bestå av hyresrätter. Detta för
att göra det möjligt för ett företag att hyra in sig. De kontorslösningar som
presenteras i resultatet inrymmer allt ifrån 3 till 9 personer och ger alltså
bara plats för mindre företag. Något som skulle vara ett alternativ är att ett
större företag hyr alla lokaler på samma plan. Detta kräver dock att ett helt
våningsplan blir tillgängligt samtidigt vilket kanske inte är så sannolikt. En
lösning på detta problem skulle vara om våningsplanen i byggnaden delades
in i kontorsplan och bostadsplan. Detta för att öka chanserna att alla lokaler
på samma plan står tomma samtidigt. Grundtanken med konceptet är dock
att byggnaden ska kunna möta marknadens behov och efterfrågan när det
gäller kontorslokaler och hyresrätter. Om ett våningsplan som är tänkt att
användas som kontor står tomt medan det råder bostadsbrist kommer dessa
lokaler istället hyras ut som bostäder. Då spricker uppdelningen av
våningsplanen.
Något som nämndes under intervjun med Krister Eriksson på Växjö
kommun var att det krävs att ett bygglov lämnas in när en lokal eller en
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bostad ska ändra användningsområde. Detta är något som inte skulle ta
särskilt lång tid när det gäller dessa planlösningar eftersom de redan är
anpassade att brukas för båda ändamålen. Utredningen blir därför inte
särskilt svår. Det kostar dock pengar att lämna in en ansökan. Frågan är då
om det är en summa som hyresvärden själv ska stå för eller om den landar
på den framtida hyresgästen. Det är nog inte så populärt om en blivande
hyresgäst till en bostad ska behöva betala innan inflyttning. Ett bättre
alternativ är nog om hyresvärden låter hyrorna ligga på en nivå som gör att
denna utgift täcks upp över tid. Ett bygglov av detta slag kostar enligt Gävle
kommun mellan 6 – 17 000 SEK (Gävle, 2017), vilket är en liten summa i
jämförelse med kostnaden för en ombyggnation.
Något som skulle förenkla processen med att söka bygglov vid byte av
användningsområde för en bostad eller en lokal vore om reglerna
förenklades något. Ett förslag är att tillåta en lokal att ha både bostad och
kontor som användningsområde och på så sätt komma bort ifrån kravet på
att söka bygglov vid varje byte mellan ett företag och en privatperson.
Krister Eriksson nämnde även att det måste stå i en tomts detaljplan att det
är tillåtet att bygga både bostäder och verksamheter för att en byggnad
innehållande bostäder och kontor ska kunna byggas där. Det är något som
kan komma att förhindra detta koncept. Dock har ingen undersökning
genomförts i detta arbete gällande hur vanligt det är att en tomts detaljplan
tillåter både bostäder och verksamheter. Det är därför svårt att säga hur
utbrett detta problem är för idén.

7.2.3 De kvalitativa och kvantitativa undersökningarna
Resultatet av undersökningarna visar att detta är en intressant idé som är
värd att arbeta vidare på. Genom de kvalitativa undersökningarna gavs mest
synpunkter på de aktuella planlösningarna, vad som var bra och mindre bra
och vilka ändringar som borde göras. Den kvantitativa undersökningen i
form av en digital enkät resulterade i mer konkreta svar gällande fördelar
och nackdelar med konceptet, men gav även den bra återkoppling på vad
som var bra och mindre bra med de planritningar som presenterades. Båda
undersökningarna låg till stor grund för de ändringar som gjordes på
planlösningarna mellan den första och andra upplagan. Det var dock några
förslag på ändringar som inte genomfördes. Exempel på sådana ändringar
var förskjutning av balkongdörrar, uppsättning av rumsavskiljande väggar
och borttagning av väggar. Vissa av förslagen vad helt enkelt inte möjliga att
göra på grund av de krav och regler som framgår i Boverkets byggregler och
några av ändringarna skulle försvåra möblerbarheten av de möbler som
enligt Svensk standard ska ingå i en bostad.
Genom den kvantitativa enkäten kom det in många svar gällande för – och
nackdelar med att blanda bostäder och kontor i en byggnad med ett
gemensamt trapphus. De flesta svaren var väldigt lika och majoriteten tyckte
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att den ökade trafiken av personer i området och i byggnaden kunde öka
säkerheten och minska risken för inbrott. Samtidigt nämndes den ökade
trafiken som en nackdel. Dels för att de boende och de som arbetar på
kontoren kan bli störda av varandra samt att det kan skapa en osäkerhet för
de boende med en massa okända personer som springer i trapphuset.
Självklart finns det för och nackdelar med allt. Något som annars kan vara
en stor fördel och som även kom in som ett svar i enkäten är flexibiliteten i
byggnaden. Det är lättare att möta marknadens efterfrågan med en byggnad
som är anpassad att brukas för mer än ett ändamål.
I den kvalitativa undersökningen intervjuades tre stycken olika aktörer som
arbetar inom byggbranschen. En bygglovsingenjör från kommunen som var
insatt i lagar och regler, en arkitekt som besatt kunskap gällande utformning
av bostäder och en person med kunskaper gällande utformning av
kontorslokaler. För en utveckling av resultatet skulle fler intervjuer ha
kunnat genomföras. Förslagsvis en intervju med en fastighetsägare av ett
flerbostadshus för att få reda på hur hen ser på att äga en fastighet som
inrymmer både bostäder och kontor. Det skulle även ha kunnat genomföras
fler intervjuer med personer inom samma bransch som de ovannämnda för
att få en större bredd i resultatet.
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8 Slutsatser
Det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad
och kontor. Kontorens utformning blir en blandning mellan öppet
kontorslandskap och cellkontor. Bostäderna kan bli något luftigare än
vanligt då de är utformade för att möta kraven för höjd tillgänglighetsnivå
och med en takhöjd på 2,7 meter som krävs i en kontorslokal. I vanliga fall
används oftast normal tillgänglighetsnivå för bostäder.
Konceptet och planlösningarna har studerats av ett antal externa personer
inom byggbranschen som tyckt att både idén och planerna varit bra. Genom
en enkät riktad till brukarna kom det även in många positiva tankar gällande
att blanda bostäder och kontor fritt på alla plan i en byggnad med ett
gemensamt trapphus. Bland annat att det kan komma att öka säkerheten i
området då byggnaden är aktiv under dygnets alla timmar med
kontorsarbetarna under dagtid och de boende på kvällar och helger.
Några prisberäkningar med jämförelse mellan att bygga på detta sätt och att
bygga ett hus med enbart bostäder eller kontor har inte inkluderats, vilket är
något som kan var ett fortsättningsarbete utifrån denna rapport.
De planer som har tagits fram visar på en rimlig persontäthet på kontoren. I
den andra upplagan planlösningar varierar det från 12,3m2 per person för
lägenheten på 4 rum och kök till 17,3m2 för en av lägenheterna på 2 rum och
kök. Det visar också att ju större lokalen är desto färre kvadratmeter per
person går det att få. Boverkets byggreglers riktlinjer för persontäthet i en
kontorslokal ligger på minst 10 m2 per person.
Något som kan vara ett hinder för detta sätt att utforma flerbostadshus är
bland annat det som står i detaljplanen. På de tomter med en detaljplan som
visar att där endast får byggas bostäder är detta förslag inte ett alternativ. Det
krävs också att en ansökan om bygglov lämnas in när en bostad eller en
lokal ska byta användningsområde. Godkännandet av ett sådant bygglov är
inget som i detta fall skulle ta särskilt lång tid, men processen kostar pengar.
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BILAGA 1: Planlösningar: Första upplagan

Bilaga 1: sid1: (1)
Falk & Karlsson

Bilaga 1: sid2: (1)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid1: (2)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid2: (2)
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Bilaga 2: sid3: (2)
Falk & Karlsson

BILAGA 2: Planlösningar: Andra upplagan

Bilaga 2: sid4: (2)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid5: (2)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid6: (2)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid7: (2)
Falk & Karlsson

Bilaga 2: sid8: (2)
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BILAGA 3: Kvantitativ undersökning: Digital enkät
Digital enkät: Planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor.
Enkäten delades digitalt på http://www.facebook.com och
http://www.linkedIn.com
Antal medverkande i undersökningen: 44 stycken.

KÖN

Man

Kvinna

Man

12 st

31,8 %

Kvinna

29 st

68,2 %

ÅLDER

41-60 år

< 20 år

31-40 år

26-30 år
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21-25 år

< 20 år

1 st

2,3 %

21-25 år

22 st

50 %

26 – 30 år

12 st

27,3 %

31 – 40 år

7 st

15,9 %

41 – 60 år

2 st

4,5 %

61 år <

0

0%

VILKEN AV DESSA BOSTADSPLANER ANSER DU VARA
BÄST UTFORMAD?

3 rok

4 rok

1,5 rok

2 rok

1,5 rok

11 st

15 %

2 rok

15 st

34,1 %

3 rok

12 st

27,3 %

4 rok

6 st

13,6 %

POSITIVT 1,5 ROK SOM BOSTAD


Enkel och tydlig i planlösningen.



Den verkade bäst utformad för en sund levnadsstil och var väldigt
bra anpassad efter alla levnadsvillkor och levnadsvanor man kan ha.
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Fördelingen av rummen är bra, sovalkoven är bra avskärmad.



Bra lösning med sovalkov.



Bra med kök och vardagsrum ihop.



Jag tycker om när det är öppen planlösning mellan kök och
vardagsrum. Denna planritning passade det kriteriet bäst.



Den verkar effektiv, som att man får plats med livets alla sysslor utan
att det blir konstiga onödiga platser över som inte används till något.



Kvadratsmart.



Det blir bra placering med köksmöbler och vardagsrumsmöbler.
Öppet.

NEGATIVT 1,5 ROK SOM BOSTAD


Balkongdörren sitter mitt emellan två rum, vardagsrummet och
sovalkoven, vilket ger en viss otydlighet. Väggskärmen som
avgränsar sovalkoven kan göras mindre både när det gäller bostad
och kontor. Blir öppnare, mer ljust.



Ärligt talat så nej.



Nej, den är bra planerad.



Inte direkt.



Ingen given vägg för TV.



Att det är en sovalkov och inte ett riktigt sovrum.



Att det inte går att stänga till sovrummet.



Man kan inte stänga in till sovrummet. Dålig placering för TV.



Sovalkov för nära ytterdörr.

POSITIVT 2 ROK SOM BOSTAD


Mest öppen planlösning.



Många rum på liten yta. Vid första anblick tyckte jag vardagsrummet
var litet då jag gillar den öppna lösningen i 1,5 rok, men med
balkongdörren på mitten tror jag ljusinsläppet öppnar upp rummet.
Även 3rok är mitt val.
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Gillar att sovrum och vardagsrum ligger långt ifrån varandra. Om
man bor med en partner behöver man inte störa varandra så mycket
om man har olika dygnsrytm. Gillar att köket ligger lite i mitten. Bra
med stor balkong!



Allt som behövs för en till två personer som vill bo billigt = få kvm.



Sovrum och wc ligger i direkt anslutning till hallen vilket ger den en
liten avskildhet från resten av de offentliga delarna av lägenheten.



Planlösningen var bra, lagom storlek och bra med köket i direkt
anslutning till uteplats så man kan smidigt ta med mat ut.



Nära från entré till vardagsrummet.



Separat sovrum.



Lagom öppet och med mycket förvaring.



Stor hall. Nära till sängen från entrén.



Kök och vardagsrum bredvid varandra. Badrum i den mörka delen
och alltså då att fönsterna används till sovrum och vardagsrum/kök.



Fönster åt två håll från vardagsrum och separat sovrum.



Öppenheten mellan kök och vardagsrum samt placering av sovrum
och badrum i anslutning till entrén och ej att man måste passera
kök/vardagsrum för att komma till sovrummet.



Att det är en 2a, det stödjer mest det behovet jag har just nu.

NEGATIVT 2 ROK SOM BOSTAD


Väggen mellan kök och vardagsrum.



Nej, den är väl utformad.



Att toadörren öppnas ut mot köket, kanske hade varit bättre om den
öppnades ut mot entrén.



Lite förvaring.



Hade nog velat ha toalettdörren mer till höger mittemot
sovrumsdörren, då toalettdörren känns lite som man kliver ut rakt till
matbordet.



För den storleken så fanns allting med en bra lösning, så svar nej.
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Toaletten och sovrummet krockar lite med varandra, och från entré
blir det en bit från övriga rum.



Lite trångt kök och vardagsrum. Kanske skulle vara bättre med
öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.



Att det är ett fönster precis bakom tv:n.



Gärna lite mer öppet mellan kök och vardagsrum ändå. Lite kantig
hall. Svårt att möblera. Men måste det vara så så måste det



Väggen mellan vardagsrum och kök.



Jag hade gärna haft det helt öppet mellan vardagsrum och kök för att
få ännu med luftig känsla, och en känsla av att det var större.

POSITIVT 3 ROK SOM BOSTAD


Altan/balkongdörr.



Entrén är mycket öppnare och välkomnande är de andra. Den öppnar
upp mot de allmänna utrymmena och får naturligt ljus genom
fönstret i köket. Kök-vardagsrum har ett bra förhållande till varandra
och sovrum ligger på en bra plats då det når alla utrymmen smidigt.



Man behöver inte gå igenom ett rum för att komma till ett annat. Ex
man vill inte behöva gå igenom både kök och vardagsrum för att nå
sovrummet. Det blir lätt då att ex vardagsrummet känns som någon
slags passage.



Bra planritning, väl platerad.



Dels så är balkongen i anslutning till vardagsrummet, vilket jag
tycker är en fördel. Och dels gillar jag den halvöppna planlösningen
mellan kök och vardagsrum, som gör att man inte tvingas passera
köket för att ta sig till vardagsrummet.



Bra använd bostadsyta. Rakt och fritt blås genom hela lägenheten.
Saknar dock bostadsyta för den valda lägenheten. Gillar dock
tvårummaren också, men gillar inte WC-dörren. Samt ena hörnan på
WC går för långt in i entrén.



Tydlig avdelning på den privata delen i hemmet.



Bra axialitet. Naturlig placering av badrummet. Får en känsla att det
är lätt att byta karaktär på lägenheten om man flyttar enstaka väggar.



Den har en bra uppdelning mellan offentlig och privat del.
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NEGATIVT 3 ROK SOM BOSTAD


Mörkt badrum.



Jag skulle ha tagit bort väggen som skiljer köket med
entrén/toadörren. Vardagsrummet har vad jag tycker ser ut att vara
en irriterande väggkant mot den högra sidan, och vad som ser ut att
vara en onödig förskjutning vid soffans ena kant.



Det är lite många hörn/kanter, vore bättre med mer hela väggar för
att lättare kunna möblera lägenheten och även få den att kännas
större och luftigaren. Ex i vardagsrummet vore det bättre om väggen
bakom soffan var en längre rak vägg.



Nej.



Många småväggar som kan göra möbleringen till lite av en
utmaning, kanske. Tänkte då främst på vardagsrummet.



Ja, väggen som skiljer av vardagsrum och entrén. Dörren till
klädkammaren går inåt, beror på hängare och vad man vill förvara
där inne.



Värdigt stor garderob. Små förskjutningar på väggar (mellan
sovrummen samt bad/vardagsrum).



Den kan kännas omsluten.

POSITIVT 4 ROK SOM BOSTAD


Att den är uppdelad i olika miljöer.



Den är störst.



Avskilt mellan kök och vardagsrum. 2 sovrum längre in i lägenheten.
Balkong vid köket.



Stor, samtidigt ganska öppen utan konstiga, svåranvända korridorer.



Storleken. Svårt att välja när alla fyller så olika syften.



Bra planlösning och lätt att ändra om.

NEGATIVT 4 ROK SOM BOSTAD


Det enda jag kan tänka mig är att 4an behöver en extra toalett.



Alldeles för stor klädkammare och konstigt placerad.
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Hade gärna haft balkong både vid kök och vardagsrum.
Klädkammaren vid vardagsrummet känns inte optimalt.



Klädkammare lite långt från hallen.



Lite fönster.



Nej.

VILKEN AV DESSA KONTORSPLANER ANSER DU VARA
BÄST UTFORMAD?

1,5 rok

3 rok

2 rok
4 rok

1,5 rok

9 st

20,5 %

2 rok

7 st

15,9 %

3 rok

9 st

20,5 %

4 rok

19 st

43,2 %

POSITIVT 1,5 ROK SOM KONTOR


Gillar små kontor.



Snygg!



Väldigt lyxigt med sådan stor yta för två personer.



Bra med öppet kontorslandskap.



Öppen planlösning.
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Öppet landskap. Alla sitter i samma rum! Lätt att prata med sina
medarbetare.



Alla i samma rum.

NEGATIVT 1,5 ROK SOM KONTOR


Många kvm per person, dyr kanske.



Ingen avgränsning om det ska ringas samtal ostört.



Att man kan bli störd av inkommande när man äter.



Liten och kanske trång.



Inget konferensrum för möten.

POSITIVT 2 ROK SOM KONTOR


Bra utrymme för båda kontorsgrupperna. I 1,5 rok hade jag flyttat en
eller båda kontorsborden till aloven och flytta ut skrivaren till köket.



Får ett avskilt konferensrum.



Matplats/samlingsplats i mitten.



Enskilda kontor. Springer inte igenom eller förbi andra arbetsplatser.

NEGATIVT 2 ROK SOM KONTOR


Nej, den är bra.



Liten hall och att man kommer direkt in i köket sen.

POSITIVT 3 ROK SOM KONTOR


Att det är bra fördelning av kontorsrum, men att man har ett socialt
centrum i mitten av lokalen.



Stora utrymmen för 5 personer.



Enda kontoret som har ett rum där endast en person sitter.



Bra att arbetsplatserna är lite utspridda så man kan gå undan och
jobba om man vill det.



Det var varken för mycket eller för lite vad som behövs till en bra
anpassad kontorsplan.
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Jag gillar att man kan sitta flera i något rum och även ha en
gemensam plats i mitten av planlösningen, för gemensamma
luncher/möten.



Det känns som att alla slipper ”öppet kontorslandskap”.

NEGATIVT 3 ROK SOM KONTOR


För att vara ett kontor är det ett rätt stort badrum.



Stor yta för få personer = hög kostnad.



Skrivaren borde inte vara vid någons arbetsplats då den personen blir
störd om folk skriver ut mycket.



Det är väl i sådana fall vart entrén är planerad i denna kontorsplan
om man möjligtvis kunde göra entrén mer central och mer
undanskymt från själva kontoret.



Nej.

POSITIVT 4 ROK SOM KONTOR


Planlösningen passar ett ”kontorshotell”. Dvs småföretagare som
arbetar under samma tak som delar på administrativa utgifter och
resurser.



Flest avskilda kontor utan att så många arbetsplatser behöver
passeras. Skrivare i enskilt rum.



Gillar samma öppna stil med hjärta i mitten.



Stort fikarum.



Köksdelen ligger avskilt från skrivborden som ligger i samma rum,
vilket troligtvis inte stör för arbete.



Det var den enda med bra proportioner i planlösningen.



Min första tanke var att köket kändes onödigt stort, men sen insåg
jag att det säkerligen används till personalmöten och konferenser,
och då ser jag bara fördelar med luftigheten. Att WC är på ett
avstånd därifrån är ett plus, dock än bättre på 3 rok.



Rymligt kontor med eget rum.



Ganska avdelat, hindrar störande ljud. Skrivaren står i separat rum.
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Flera små kontorsrum.



Tydligt var mat/fikaplatsen är. Ej någon kontorsplats i direkt
anslutning. Många platser/kvm.



Flera små kontorsrum som går att stänga om, avskilt kök så att de
inte stör om någon sitter och fikar.



Känns som att många får plats.



Bra med central mötesplats i form av lunchrum.

NEGATIVT 4 ROK SOM KONTOR


Att man möter personalens fikarum och inte ett neutralt rum som
besökare.



Ett kontor där folk passerar igenom samt ingen dörr att stänga till
kök och personalrum.



Lite få toaletter för 8 personer.



De personer som sitter i den öppna delen kanske kan bli störda av
förbigående personer.



En toa för 8 personer. Kontor för 8. Mötesrum för 4. Konstigt
placerad fåtölj i passage.



Saknas en fika/loungedel (likt den i 1,5 rummaren).



Nej.



Krävs god ventilation. Köket och pausrummet tar upp stor yta i
förhållande till hur mycket man vistas där.



Den öppna kontorsdelen. Kanske jobbigt när folk går förbi när de ska
till kök eller till kontor.



Väggen mellan wc och hall hade möjligen kunnat vara något
snedställd istället för ett 90 graders hörn. Kan bli otydligt för
besökare vart de ska ta vägen.



Nej.



Nej.



Lite trångt.
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SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT BO I EN
LÄGENHET SOM DELAR TRAPPHUS MED ETT ELLER
FLERA KONTOR?

Beror på vilken
typ av företag
det gäller

Nej

Ja

Ja

27 st

61,4 %

Nej

5 st

11,4 %

Beror på vilken typ av företag det gäller

12 st

27,2 %

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ARBETA PÅ ETT
KONTOR SOM DELAR TRAPPHUS MED
BOSTADSLÄGENHETER?

Ja

Nej

Ja

40 st

90,9 %
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Nej

4 st

9,1 %

VILKA FÖRDELAR SER DU MED ATT BLANDA
BOSTÄDER OCH KONTOR FRITT PÅ ALLA PLAN I EN
BYGGNAD?


Att kunna anpassa behov/efterfrågan är ju detta alternativ optimalt.



Används olika tider på dygnet så minimerar störningar nattetid för de
som bor där.



Lugnare miljö för både boende och kontorspersonal.



Då det saknas lokaler är det bra att tillgå bostäder att hyra som lokal.



Kontor härjar oftast omkring på dagen då man själv jobbar och tvärt
om. Så det skulle troligtvis bli mindre oljud för båda parter om man
hade varannan kontor och varannan bostad på varje plan.



Inte så förtjust i idén.



Ingen fördel att blanda fritt på alla plan. Byggnaden bör vara
uppdelad i bostad/kontorsektioner.



Fördel är att de flesta kontor är stängt på kvällar och helger så det
blir mindre ljud. Samman sak för kontorspersonal på dagtid då folk
som bor där är själva ute och jobar etc.



Då personer som bor i bostäder oftast inte är hemma på vardagarna
så stör de ju inte kontorsarbetarna och tvärt om.



Det låter väldigt smidigt och effektivt.



Byggnaden står aldrig tom/öde.



Det kan bli lugnare på kvällarna, om det är dagliga kontorstider.



Det är väl bra att en byggnad kan användas till blandade syften.



Det kan bli lugnare i byggnaden. På dagarna när folk är på jobbet kan
de i kontoret få en tyst och lugn arbetsmiljö och när de boende är
hemma har de på kontoret slutat vilket gör att det blir lugnt för de
boende.



Huset blir aldrig helt tomt oavsett vilken tid på dygnet det är.
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Kan bli lugnt på kvällarna då det inte är lika mycket folk som det
annars är i ett bostadshus med enbart bostadslägenheter. Sen är det
alltid folk i rörelse hela dagen. Vilket kanske kan förhindra inbrott.



Dom är oftast ej aktiva under samma timmar. Vilket gör att man på
så sätt kan tex genom att ha varannan våning kontor respektive
lägenhet isolera ljud från tak och golv under aktiva timmar.



Funderar på om det skulle kunna hjälpa bostadsbristen i tex
Stockholm.



Trycket på gemensamma bostadsytor såsom tvättstuga förråd och
liknande minskar, vilket är en fördel. De flesta kontor står ju
dessutom tomma under kvällar och helger så trivseln grannar
emellan lär ju vara god.



Det är alltid bemannat och kan minska risken för inbrott.



Nära till jobbet, billigare att bygga.



Man kan använda samma byggnad till flera ändamål.



Man skulle kunna bygga mer effektivt.



Lätt att hyra ut. Spridning på hyresgäster.



En fördel för de som äger/bor i bostäderna är att de andra
lägenheterna står tomma på kvällar och helger, vilket innebär ett
lugnt hus.



Familjär jobbkänsla.



Du kan kanske utnyttja ytorna bättre i huset.



Tryggare miljö än att endast ha den ena formen.



Kanske kan ge möjlighet till jobb eftersom man ofta stöter på de som
arbetar. Om man bor i samma byggnad som man har sitt kontor i har
man nära till jobbet.



Det finns skillnader på vad som är bra för arbete och vad som är bra
för boende. Bottenvåning, typiskt kontor. Mot väg, kontor. Skymd
utsikt, kontor.



Mycket folk i rörelse under dagen när man själv är på jobbet, lättare
att upptäcka rånare.
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Befolkat under dagen av kontoret och kvällar och helger av familjer
vilket minskar inbrott och ökar säkerheten.



Att det blir med beblandad bebyggelse, alltid trevligt med olika
aktiviteter på samma ställe i staden.



Det blir kanske lugnare för de boende på kvällarna om färre är där på
kvällstid.

VILKA NACKDELAR SER DU MED ATT BLANDA
BOSTÄDER OCH KONTOR FRITT PÅ ALLA PLAN I EN
BYGGNAD?


Nackdelen kan vara såsom byggnation/grannar som väsnas.



Rörigt för hyresvärden.



Jobbigt för de boende om det är mycket spring i trapphuset.



När man är hemma och ledig vill kan koppla av. Att känna igen de
man möter i trappan är trevligt. Trygghet är viktigt i min
boendemiljö. Som bostadsrätt blir boendet en oäkta bostadsrätt med
varierade hyresintäkter. Impopulärt hos vissa banker.



Kontor inrymmer fler personer än en bostad gör. Det innebär att fler
personer har tillgång till byggnaden. Då kontor och bostad ofta inte
är aktiva samtidigt har man inte lika stor koll på de personer som har
tillgång. Båda ger en osäkrare miljö.



Man vistas där på olika tider. Har svårare att få gemenskap i huset.
Lättare att störa varandra om man befinner sig där på olika
premisser.



Trafik med människor som ej rör de boende förekommer då i
lägenhetsdelen. Det kan skapa en känsla av osäkerhet för de boende.



Många människor kommer och går till samma byggnad. Säkerhet för
både kontor och de som bor där blir därför mycket mer viktig. Känns
otryggt att kanske inte veta vem eller vilka som har tillgång till
byggnaden.



Kan bli störigt för en person som tillexempel jobbar natt som sover
på dagen om det inte är tillräckligt ljudisolerat från kontoren.



Jag tror det funkar bra för de som jobbar på kontor, men själv skulle
jag aldrig tänka mig att arbeta på kontor tyvärr.
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Kan störa varandra.



Att det kan bli mycket spring.



Inga större nackdelar, men kan bero på vad för företag. Kan bli
mycket spring.



De boende har inte samma koll på vilka som vistas i byggnaden och
det kan bli många utomstående som springer i trapphuset.



Mycket folk i rörelse, kan bli lite oroligt för de boende eftersom man
inte vet vilka alla är. Exempelvis besökare till kontoren, ska de få
samma kod till porten eller är det nycklar som gäller.



Boende kan känna otrygghet med antal okända personer som rör sig i
trapphuset.



Det bör vara lugnt i både bostadsrätter som kontor, och är det inte
störs det nog mycket hos folk.



Jag kan tänka mig att brist på parkeringsplatser ökar, då kanske alla
medarbetare på ett kontor har varsin bil.



Det kan bli brist på lägenheter för privatpersoner.



Med företag som bedriver arbete även nattetid kan det bli problem
med sömn och vise verse för de som jobbar natt.



Det kan bli en störande arbetsmiljö. Dessutom kan företaget vara i
behov av att expandera. Det kan bli svårt med delad användning av
fastigheten.



Många okända personer i trapphuset som besöker kontoren vilket
kan påverka de som bor där.



Nackdel kan vara om det är ett företag med mycket kundbesök, att
det blir mycket spring i trapphuset och svårt att exempelvis ha en
portkod eller hålla portkoden privat. En annan nackdel är att
engagemanget i bo-föreningen blir mindre vid företag.



Barnfamiljer eller privat stök som stör arbetet.



Det kan bli lite väl mycket springande i trapphuset och verksamheten
kanske kan störa de som bor där.



Kan störas av varandra.
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Kan tyckas vara tråkigt att se företagsskyltar rumt om sitt hem. Ej
hemtrevligt.



Om det flyttar in företag som man inte vill förknippas med. Typ
Fonus kanske skulle vara lite besvärligt.



Personer kommer och går, svårt att veta om företagets besökare
verkligen är besökare.



Störs av varandra.



Att det blir mycket spring i huset utöver de som bor där och jobbar
där om det kommer mycket besökare till kontoren.



Beroende på vad för företag som har kontor kan det bli mycket
spring i trapphuset och bör därför ha porttelefon så inte folk utan
ärenden kommer in i huset.

SITTER DU DAGLIGEN OCH ARBETAR PÅ ETT
KONTOR?

Ja
Nej

Ja

16 st

36,4 %

Nej

28 st

63,6 %
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OM JA, VILKEN TYP AV KONTOR SITTER DU PÅ?

Annat

En blandning

Cellkontor

Öppet
landskap

Öppet kontorslandskap

5 st

29,4 %

Cellkontor

5 st

29,4 %

En blandning av ovanstående

5 st

29,4 %

Annat än ovanstående

2 st

11,8 %

VILKEN TYP AV KONTOR FÖREDRAR DU ATT ARBETA
PÅ?

Annat

Cellkontor

En blandning

Öppet kontorslandskap

5 st

11,4 %

Cellkontor

9 st

20,5 %
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Öppet
landskap

En blandning av ovanstående

28 st

63,6 %

Annat än ovanstående

2 st

4,5 %

BETYG PÅ INNEHÅLLET I UNDERSÖKNINGEN: 6,9/10

ÖVRIGA KOMMENTARER


Svårt att jämföra olika planlösningar eftersom storlekarna var så
olika. Det beror mer på vad man behöver i kvm än vilken
planlösning som var bäst. För mig lite som att jämföra äpplen och
bananer.



Som nämnt ovan är det omöjligt att välja en planlösning som är
bättre än andra när den största skillnaden mellan dem är antalet
rum/storlek. Ingen plan hade uppenbara fel. Bättre hade varit att
jämföra olika planlösningar med samma storlekar.



Intressant! Konceptet är dock inte obekant, vi tillhör en
bostadsrättsförening som hyr ut till företag. Däremot är det inte i just
våran byggnad, utan grannbyggnaden, så jag märker personligen inte
av det mer än att det står företagsbilar överallt.



Är ett spännande förslag att ha utformningar som stödjer både
bostäder och kontor.



Bra grej!



Enkel och tydlig, skulle vilja ha yta på alla objekten.



Väl utförda planlösningar. Något få alternativ på vissa frågor, hade
gärna tex haft fler alternativ på frågorna kring om jag skulle kunna
tänka mig att… annars en bra enkät!
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