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Sammanfattning 

I Sverige råder det bostadsbrist och därför behöver det byggas mer bostäder. Det är 

därför viktigt att undersöka vad boende anser vara boendekvalitet och se vad de 

prioriterar vid val av bostad. Stämmer de boendes syn överens med vad som byggs 

och vad arkitekter anser vara boendekvalitet samt vad de prioriterar vid sitt 

projekterande? Skiljer det sig något hos boende i hus med trästomme jämfört med 

boende i hus med betongstomme hur de upplever boendekvalitet i ett flerbostadshus?  

För att få en djupare förståelse om vad boendekvalitet är enligt boende har enkäter 

skickats ut till de i utvalda relativt nyproducerade flerbostadshus med trä- respektive 

betongstomme i Växjö och Västerås. Intervjuer med arkitekter har även genomförts 

och för att få ytterligare förståelse har även arkitekter fått besvara vad de anser vara 

boendekvalitet i samma enkät men ur en arkitekts perspektiv.  

Enligt analysen var läget i staden den viktigaste parametern vid val av lägenhet för de 

boende, därefter prioriterades ljus, storlek på lägenhet och ljudisolering. Arkitekterna 

prioriterade vid projektering ljus, naturliga material, läget i staden och bra 

möbleringsmöjligheter. 

Resultatet av denna studie kan ligga till grund för vidare undersökningar vid framtida 

byggprojekt, samt som underlag till arkitekter och byggherrar vid utformning av 

bostäder och stadsplanering. 
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Abstract 

Bygga bra bostäder är en viktig del i samhället eftersom de påverkar människors 

levnadssätt och standard. Det är därför av vikt att veta vad boendekvalitet är, för att 

sedan kunna anpassa byggandet och utformningen av bostäder därefter. Syftet med 

studien är att visa vad de boende anser är boendekvalitet och om det stämmer 

överens med dagens arkitekters projektering. I studien undersöks också om det går att 

se någon skillnad på boendekvalitet mellan stommaterialen trä och betong. Genom 

enkätundersökning erhölls data från åtta utvalda flerbostadshus som visade att 

upplevd boendekvalitet inte skilde mellan stommaterialen. Däremot visades skillnad 

mellan boende och arkitekter. Boende ansåg att parametrar som läget i staden, 

ljus/ljusinsläpp och storlek på lägenheten var viktigast. Arkitekter ansåg 

ljus/ljusinsläpp, läget i staden och naturliga material som viktigaste parametrarna vid 

projekterandet. 

Nyckelord: Boendekvalitet, flerbostadshus, enkätundersökning, trästomme, 

betongstomme, ljus, läget i staden 
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Abstract 

Building good housing is an important part of society because they affect people's 

way of life and their living standard. It is therefore important to know what quality of 

housing is, to then adapt the construction and design of housing accordingly. The 

purpose of the study is to show what residents consider to be quality of 

accommodation and if it is in line with today's architects' design. The study also 

looks at whether there is any difference in quality of accommodation between wood 

and concrete materials. A survey provided data from residents in eight selected multi-

family houses, which showed that the quality of living did not differ between the 

frame materials. On the other hand, there was a difference between residents and 

architects. Residents felt that parameters such as the location in the city, light and 

size of the apartment were the most important. Architects on the other hand 

considered light, the city's location and natural materials as the main parameters of 

project planning. 

Keywords: Housing quality, multi-family housing, survey, wooden frame, concrete 

frame, light, location in the city 
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Förord 

Studien är ett examensarbete inom programmet Byggnadsutformning vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Idén till examensarbetet uppkom efter möte och diskussion med Eva Haraldsson, 

VD, Arkitektbolaget Kronoberg AB, som även var vår företagshandledare. Hon har 

hjälpt oss med sin expertkunskap och åsikter inom området. Ämnet som studien 

behandlar är relevant för bostadsbyggandet då bostäder är viktiga för individen. 

Ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät, alla 

arkitekter som ställt upp på intervjuer vilka alla har hjälpt oss att genomföra vår 

studie. Vi vill slutligen tacka våra handledare Åsa Bolmsvik och Fredrik Lindblad 

som alltid varit tillgängliga och stöttat oss för att vi skulle kunna nå ett bra resultat. 

Arbetet är utfört och skrivet av oss, Daniel Beijbom och Fredrik Hög, gemensamt. 

 

Daniel Beijbom & Fredrik Hög 

Växjö, 23 September 2018 
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1 Introduktion 

Enligt Sanal (2018) diskuteras det inom byggsektorn vad som kan göras för 

att minska den globala uppvärmningen i strävan efter en hållbar framtid. Ett 

steg i den riktningen är att bygga med andra material än betong, då betong 

avger stora mängder växthusgaser vid tillverkning av beståndsdelarna till 

betongen, främst cementen. 

Sverige borde bygga mer med trä då Sverige har lång historia av 

träbyggande och är ett skogsrikt land. Träd absorberar koldioxid under hela 

sin livstid och vid avverkning, till konstruktionsvirke, stannar den 

absorberade koldioxiden i materialet (Romero et al. 1998). Det är inte det 

bästa materialet sett ifrån dess konstruktionsegenskaper men likvärdigt 

betong i många avseenden om det utförs på rätt sätt. Det stödjer dock hållbar 

utveckling inom byggsektorn (Stehn 2010). Genom att våga konstruera mer 

med trä tvingas också utvecklingen framåt vilket kommer gynna 

träbyggandet rent utvecklingsmässigt och även ekonomiskt anser Eva 

Haraldsson1. 

Byggbranschen har som ansvar att bygga bra och hållbara bostäder. Vid 

nyproduktion av bostäder är det därför viktigt att redan i projekteringsfasen 

tänka på boendekvaliteten. Väl planerade bostäder gör att människan mår 

bra (Nylander & Forshed 2011). 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och 

familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård 

och nödvändiga sociala tjänster…” (Regeringskansliet 2011, s. 6). 

Byggsektorn ligger efter i produktionen av nya bostäder och det är beräknat 

att Sverige måste bygga 600 000 nya bostäder fram till år 2025, där 

merparten måste byggas fram till år 2020 för att komma ifatt de bostäder 

som inte har blivit producerade tidigare år (Boverket 2018). Enligt tradition 

har bostäder producerats med syftet att vara ett tryggt hem, vilket har ändrats 

då välbefinnande och hälsa blivit två av de viktigaste frågorna i 

bostadsmiljön. Därför ska bostaden nu också vara en plats för människan att 

främja och bibehålla sin hälsa (Lee, Cho & Kim 2011).  

 

 

 

 

                                                 
1 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget AB, Växjö, intervju 2018-04-19. 



2 

Beijbom & Hög 

Att undersöka livskvalitet kopplat till bostaden är viktigt då människan i 

Norden spenderar 90% av sin tid inomhus och majoriteten av denna tid är i 

den egna bostaden enligt Boel Holmstedt2. Bostäderna bör projekteras med 

omsorg och eftertanke för att ge hög livskvalitet (Boverket 2018). Hela 41% 

av Sveriges befolkning bor i flerbostadshus (SCB 2017) och en av 

lösningarna på Sveriges bostadsbrist är att bygga fler flerbostadshus 

(Boverket 2018). 

Med mera bostadsbyggande i Sverige behövs det undersökningar för att ta 

reda på de boendes perspektiv på vad kvalitet i bostaden anses vara. 

Exempel på boendekvaliteter som ofta talas om är: ljusinsläpp, ljudisolering, 

öppenhet och generaliserbarhet. Arkitekter har en viss uppfattning vad 

kvalité i en bostad är vid projekteringen medan de boende kan ha en helt 

annan uppfattning. I takt med att allt fler flerbostadshus byggs med 

trästomme (Brege, Nord & Stehn 2017) är det intressant att se om det finns 

skillnad mellan boende som bor i flerbostadshus med trästomme kontra 

betongstomme i vad de värdesätter i bostaden. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att hjälpa arkitekter och byggherrar vid utformning av 

flerbostadshus genom att visa vad de boende anser är boendekvalitet. 

Målet är att ta reda på vad boende och arkitekter anser är boendekvalitet, 

ställa dessa mot varandra och också jämföra om det finns upplevda 

skillnader mellan boende i flerbostadshus med trä- eller betongstomme. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen sträcker sig över en period av tio veckor och 

undersökningen baseras på litteraturstudier, enkäter och intervjuer. 

Undersökningen är utförd med endast flerbostadshus över tre våningar som 

objekt. De utvalda objekten begränsas till två flerbostadshus i Västerås och 

fem flerbostadshus i Växjö, alla i Sverige. 

De studerade flerbostadshusen är inte äldre än tio år men inte yngre än två 

år. Detta för att byggtekniken och kraven var annorlunda för tio år sen. 

Undersökningen har begränsats till boendekvaliteten och omfattar inte 

hållbarhets- och miljöaspekter. 

Rapporten behandlar 100 svar från boende i flerbostadshus med trästomme 

och 70 svar från boende i flerbostadshus med betongstomme av totalt 450 

utskickade enkäter, då fler svar inte var insamlade innan enkäten stängdes.  

                                                 
2 Boel Holmstedt, Växjö, föreläsning i kursen Installationsteknik och energihushållning, 2017. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Arkitektonisk kvalitet 

Nylander och Forshed (2011) beskriver arkitektonisk kvalitet som ett 

förhållande mellan de tre egenskaperna bekvämlighet, hållbarhet och 

skönhet. Dessa tre orden kommer ursprungligen ifrån Vitruvius för över 

2000 år sedan. Han var en romersk arkitekt och stadsplanerare och anses 

vara den som skrivit den första arkitekthandboken. I en bostad skall det 

finnas lika stora delar av dessa tre egenskaper. Tillsammans förstärker de 

helhetsupplevelsen och innebär att byggnadens alla delar är väl genomtänkta 

fram till slutprodukten.  

Vitruvius menade att det gällde att tänka långsiktigt vid utformandet och val 

av material till en byggnad. Det lönar sig i längden då huset kommer att stå 

längre och underhållet av det blir minimalt. 

Enligt Keall et al. (2010) har boendekvalitet en stor inverkan på hälsa, 

säkerhet och hållbarhet. För att den allmänna folkhälsan ska förbättras är det 

därför viktigt att den bedöms korrekt. Denna bedömning kan sedan leda till 

en bostadsförbättring genom en effektiv bostadspolitik baserad på 

bostadskvalitet samt en välinformerad bostadsmarknad där konsumenterna 

har vetskap om kvalitén på bostaden de köper eller hyr. 

2.1.1 Bekvämlighet 

Det som påverkar hur bekvämligheten upplevs i en bostad är hur väl dess 

funktioner är lösta. Att bostaden skall vara praktiskt genomtänkt och 

välutrustad är något som HSB (Hyresgästernas sparkasse- och 

byggnadsförening) har varit väldigt drivande av utvecklingen genom åren. 

Detta genom att de var bland de första att bygga badrum, väl tilltagna kök 

och moderna tvättstugor i flerbostadshusen under miljonprogrammet samt 

hela efterkrigstiden (Nylander & Forshed 2011). 

2.1.2 Hållbarhet 

Med hållbarhet menas hur beständigt ett hus är under ett längre tidsspann. 

Hållbarhet innefattar även att det ska förhålla sig till ett ekologiskt sätt 

genom att använda naturliga material och beprövade detaljlösningar. 

Naturliga material håller bättre över tid och är generellt mer underhållsfria 

(Vitruvius 2009). 

Hur utformningen av rummen i bostaden görs påverkar också hållbarheten. 

Bostäder har i årtionden byggts med funktionsbestämda rum, framtagna med 

hjälp av forskning för att passa den typiska småbarnsfamiljen. Då 
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boendesituationen idag är mycket annorlunda mot tidigare med nya 

familjekonstellationer som singelhushållet, ensamstående föräldrar eller 

stora familjer så passar inte de tidigare funktionsbestämda rummen i samma 

utsträckning. Det har visats att bostäder med mer generella rum har större 

användbarhet och därför är mer hållbart i längden (Nylander & Forshed 

2011). 

2.1.3 Skönhet 

Skönhet har varit lite bortglömt de senaste årtiondena, detta på grund av 

funktionalismens intåg och att funktionalisternas slagord, ”Form follows 

function”, nedvärderade skönhet. Dock har detta begrepp på senare år börjat 

att användas och diskuteras i arkitekturen. Skönhet är ett omätbart värde som 

skiljer sig från person till person hur människor upplever och ser på saker. 

Det finns dock delar som är allmängiltiga trots att skönhet är både subjektiv 

och omätbar, vilket är hur helheten upplevs. Denna helhet upplevs när allt 

stämmer, det vill säga när ting passar ihop (Nylander & Forshed 2011). 

2.2 Bostadskvaliteter 

2.2.1 Material och detaljer 

Nylander & Forshed (2011) säger att utformningen och valet av detaljer 

samt material har en betydande roll i hur människor upplever och påverkas 

av en bostad. Materialens autenticitet och äkthet bedöms som ett tecken på 

omsorg. Om den boende känner och ser att materialval och detaljlösningar 

har gjorts med omsorg, hjälper det till att stärka den boendes självkänsla och 

bidrar till stolthet över sitt boende. Om det skulle vara tvärtom, att mötas av 

slarvigt och dåligt utförda detaljer i bostaden påverkas människan på ett 

destruktivt sätt och självkänslan blir sämre. Rönn (1998) anser att 

originalitet i detaljer inte behöver förklaras av sitt unika formspråk utan kan 

kännas originellt tack vare att det är tillverkat med hantverksmässig omsorg.  

Nylander & Forshed (2011) skriver att byggföretag idag oftast väljer 

material och detaljer som underlättar vid produktionstillfället, både 

ekonomiskt och tidsmässigt. I dessa fall är det totalt sett bättre att se till 

livscykelkostnaden då det ger en helhetsbild. Naturliga material är dyrare i 

inköp men håller bättre över tid och underhållet blir mindre, vilket är bättre i 

det långa loppet. Medan billigare material slits snabbare och måste 

restaureras och underhållas oftare. Detta görs istället för att prioritera vad de 

boende har för krav och önskemål om väl fungerande och vackra bostäder. 

De material som är hållbara och beständiga som exempelvis plåt, klinker, 

sten, tegel och trä är ofta de material som anses ha stora skönhetsvärden. 

Material som boende anser och upplever som vackra är oftast de med längst 

hållbarhet och är de material som är lättast att underhålla. Nordwall och 
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Olofsson (2012) tillägger att de hållbara materialen skapar säkerhet, 

eftersom de boende vet vad de får när detaljer är av exempelvis trä, sten eller 

klinker. Vidare förklarar de att många vill ha en känsla av att vara en del av 

historien. Olika material åldras med olika värdighet och de naturliga 

materialen sägs göra just det, vilket kallas för patina. Patina är något som 

många uppskattar och säger skapar autenticitet. Märken och repor kan för de 

naturliga materialen skapa en känsla av historia, ett tecken på att någon har 

bott i huset förr. 

2.2.2 Ljud och buller 

Ljud definieras som vibrationer i luften som orsakar tryckförändringar och 

som utbreder sig som ljudvågor. Ljud mäts i ljudstyrka (decibel) och 

frekvens (hertz), det vill säga i antal svängningar per sekund (Hassan 2009). 

Ljud transporteras på två sätt, genom luften eller genom ett material 

(exempelvis stommen i byggnaden). Genom samverkan kan dessa överföra 

ljud från en lägenhet till en annan genom konstruktionsdelar och andra 

material i ett flerbostadshus. Steg i lägenhet är vibrationer som ger upphov 

till svängningar i bjälklaget och sedan utbreder sig som ljud i luften i 

lägenheten under (Hassan 2009). Stomljud är ett ljud som inte går att 

riktningsbestämma i rummet. Ljudet är ofta ett lågfrekvent buller för att 

marken, grundläggningen, byggnadens golv och väggar släpper igenom låga 

frekvenser men hindrar höga frekvenser. När ljudet överförs till luften från 

golvet eller väggen kan det upplevas som mer störande än ett luftburet 

buller. Detta för att det kan riktningsbestämmas, exempelvis från ett fönster. 

Inställningen till ett ljud påverkar hur det uppfattas, likaså tid och plats 

avgör hur det uppfattas. För vissa människor kan en passerande motorcykel 

upplevas som ”ljuv musik” medan andra tycker det är buller. Natursköna 

ljud som fågelkvitter säger de flesta är trevliga ljud men skulle samma fåglar 

sjunga utanför ens fönster klockan fyra på morgonen så skulle det upplevas 

som buller. Ett annat störande exempel är myggor eller en droppande kran 

som inte avger högre ljud än 25 dBA (Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) 2017).  

Buller definieras som oönskat ljud och det är strukturen i en byggnad som 

avgör hur mycket buller som släpps igenom (Lowry 1989). Sveriges största 

miljöstörning som påverkar människor mest är buller, vilket uppkommer 

vanligast av höga ljudnivåer från väg-, spår- och flygtrafik, industrier, 

byggnadsarbeten, diskotek och konserter (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Enligt Naish et al. (2012) så har buller visat sig vara ett stort problem för 

människans hälsa, då det bland annat visats att den påverkar människans 

sömn. En rapport från Berglund et al. (2000) berättar vidare om biverkningar 

från buller och några av dessa är bullerinducerad hörselskada, störning av 

sömnrytm, mental ohälsa och nedsatt prestationsförmåga. En studie som 

gjorts av Park, Lee och Lee (2017) visar att de mest störande ljudkällorna är 

stegljud, tappandet av saker och flyttandet av möbler. Lowry (1989) nämner 
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i sin artikel att ett av de mest störande oljuden kommer ifrån människoröster 

som inte tillhör familjen. Buller kan även påverka människans prestation och 

inlärningsförmåga (Folkhälsomyndigheten 2018). 

2.2.3 Generalitet och flexibilitet 

För att skapa tillgänglighet och användbarhet i en bostad så är rummens 

proportioner och storlek viktiga parametrar. Genom att skapa generella rum 

så ges det möjlighet till många olika funktioner och möbleringar vilket gör 

att rummen blir mångsidiga samt flexibla. Detta anser Nylander och Forshed 

(2011) är en kvalitet då det visas respekt och tillit till de boende att själva 

bestämma över vad som ska vara vart i bostadens olika rum. Det generella 

rummet kan ses som en direkt motsats till funktionalismens bestämda 

rumstyper. Slutligen så förklarar de att med det generella rummet är 

användbarheten mer långsiktig då den fyller flera olika behov och 

funktioner. Även undersökning styrker vikten av att det ska finnas 

flexibilitet i bostaden och att det ska finnas god möblerbarhet. 

Undersökningen visade att de boende ska helst kunna välja själva vilket rum 

som ska användas till vad. Istället för att rummen har förutbestämda 

användningsområden, till exempel att ett sovrum endast kan vara ett sovrum 

och inte användas till vardagsrum. 

2.2.4 Axialitet 

Nylander och Forshed (2011) beskriver axialitet i bostaden som en linje som 

förenar två intressanta punkter och innefattar minst två eller flera rum. Via 

dessa axlar så kan genomsiktsmöjlighet i en bostad skapas. Hur axialitet 

upplevs beror på hur lång den är och hur många rum den går igenom. 

Digniteten på axeln blir större om den går genom flera rum och är lång. 

Andra parametrar som kan påverka hur tydligt en axialitet upplevs är breda 

öppningar och att det finns en tydlighet var dess utgångspunkt och mål är. 

Även öppenhet, symmetri och likheter i rummen hjälper till att förtydliga 

axialitet i bostaden. I Figur 1 kan ett exempel på axialitet ses. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på axialitet i en bostad. 
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2.2.5 Rörelse 

Rörelse är en viktig del för att kunna uppleva arkitekturen som helhet i en 

bostad. Denna egenskap samverkar med dagsljus, öppenhet och den har en 

betydande inverkan på hur axialitet upplevs. Att kunna gå runt från rum till 

rum inuti bostaden är en typ av rörelse, även kallad rundgång. Genom att ha 

rundgångsmöjlighet genom flera rum och speciellt omslutna rum skapas en 

känsla av stor volym och rymlighet i en liten lägenhet. En annan 

förutsättning för rundgång är att rummen har flera öppningar vilket skapar 

flexibilitet, om de boende har olika möjligheter att röra sig i bostaden så 

ökar upplevelserikedomen (Nylander & Forshed 2011). Ett exempel på 

rundgång går att se i Figur 2. 

Nylander och Forshed (2011) säger att rörelsen har en rytm. Det beror på att 

människor rör sig med olika hastighet genom de olika rummen som finns i 

bostaden. Det lilla rummet läser människan lätt av och därför är hastigheten 

högre genom detta rum medan genom ett stort så går hastigheten ner för att 

människan ska hinna läsa av rummet.  

 

 

Figur 2: Exempel på rundgång i en lägenhet. 

2.2.6 Dagsljus 

Dagsljus har en central roll i hur axialitet, öppenhet och rörelse upplevs i en 

bostad (Nylander & Forshed 2011). Att dagsljus är en viktig parameter för 

bostäder i Skandinavien bevisas av att det inom svenskt bostadsbyggande 

gjorts beräkningar på kvantiteten av dagsljus för att säkerhetsställa en viss 

mängd solljus (Boverket 2016). 
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Wong (2017) förklarar att artificiell belysning i byggnader inte har någon 

påverkan på människans hälsa. Istället bör naturligt ljus premieras då det 

hjälper människan att behålla en god hälsa, bota vissa krämpor och reducera 

depressioner kopplat till säsongsbetonad störning (vinterhalvåret). Det 

naturliga ljuset är bättre eftersom att det konsekvent ändras i intensitet och 

riktning. Det har också en annan spektral sammansättning3 som ger positiva 

utslag rent fysiologiskt och biologiskt för allt levande på jorden. 

Det som påverkar dagsljusets karaktär i bostaden är fönsterhålet och 

fönstersnickerierna. Genom ett rikt samspel mellan skuggor och ljus i 

fönsterbänk, nischsidor, karm samt båge så skapas ett dagsljus med hög 

arkitektonisk kvalitet. Fönstrets bröstningshöjd spelar också in hur ljuset och 

omgivningen upplevs då en låg bröstningshöjd även ger chansen till en 

större utblick över omgivningen från sängen eller soffan. Ett annat sätt att få 

ytterligare ljus är att ha så kallade vinklade fönstersmygar (Ekobyggportalen 

2018). 

Vidare skriver Nylander och Forshed (2011) att om lägenhetens olika rum 

har olika ljusstyrka så är detta en kvalitet då dagsljuset visar olika 

karaktärsdrag och gestaltningar i bostaden. Med hjälp av ljuset framhävs 

viktiga delar eller rum i bostaden, genom att de ljusa delarna verkar som 

magnet för ögat. Ett sovrum som har mindre dagsljus upplevs som privat 

och intim medan ett vardagsrum genom mycket ljusinsläpp kan hjälpa till att 

höja rummets offentliga karaktär. 

2.2.7 Bostadens rum 

Köket har visat sig vara det viktigast rummet vid val av bostad enligt en 

undersökning gjord av Fastighetsbyrån (Fastighetsbyrån 2015). Det var en 

undersökning där 1000 personer deltog, 59% svarade att köket är det 

viktigaste rummet följt av vardagsrummet 29%, sovrummet 7% och 

badrummet 5% (Fastighetsbyrån 2015). 

2.2.7.1 Kök 

I dagens samhälle har köket en central roll i hemmet, det används både som 

matrum, sällskapsrum, arbetsrum och lekrum då det är ett rum där alla kan 

samlas och umgås (Stadsmuseet Stockholm 2018a). Det är ett rum som ofta 

är påkostat med maskiner men också i materialen (Mäklarhuset 2018).  

  

                                                 
3 spektral sammansättning = färgband, fördelning av färger. Betyder sammansättning av de 

naturliga färgerna, färgerna som kan ses i en regnbåge. För att få naturligt ljus skall alla färgerna 

återges i balans, jämn sammansättning. 
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Köket har inte alltid varit bostadens centrala del. I slutet på 1800-talet och i 

början 1900-talet placerades köket och familjens sällskapsrum så långt ifrån 

varandra som möjligt i bostaden. Köket placerades nästan alltid mot gården 

och mot gatan placerades bostadens salonger samt större sovrum 

(Stadsmuseet Stockholm 2018a). Detta gjordes för att inte matoset skulle 

sprida sig till sällskapsrummen (Historiska Hem 2018). Under denna tid så 

var köket bara en arbetsplats åt tjänstefolket i den borgerliga bostaden 

(Stadsmuseet Stockholm 2018a). I bostäder om ett till två rum användes 

köket ibland som ett sovrum nattetid (Historiska Hem 2018). 

Funkisköken slog igenom år 1929 och det var framför allt tack vare HSB:s 

Oktoberhus som gjorde att den tidens lägenheter kom att utrustas med en 

kokvrå. Den rostfria diskbänken var ett vanligt inslag och den var både 

lättskött, hygienisk och dekorativ. Luckorna kläddes med slät masonit för att 

underlätta rengöring och överskåpen användes sparsamt. Vedspisen byttes ut 

mot en gasspis eller en elektronisk spis och till skillnad från tidigare år fanns 

nu även rinnande varmt och kallt vatten (Mäklarhuset 2018). 

Hemmets Forskningsinstitut introducerade på 1950-talet svensk 

köksstandard (Mäklarhuset 2018). Efter att noga ha studerat hur människan 

lättast arbetar i ett kök satte dem upp rekommendationer kring plan, mått 

och placering av kökets alla funktioner (Mäklarhuset 2018). Denna standard 

används till viss del än idag. Men köken var fortfarande små under denna tid 

men dock välplanerade. Standardlägenheterna som byggdes under 1960–

1970 talet var större än tidigare vilket medförde att köken blev större. 

Utvecklingen under 1970-talet ledde till att köket började bli ett 

umgängesrum och även matlagning under denna tid blev en angelägenhet för 

män. Utvecklingen av köket har sedan fortsatt till vad det är idag med öppen 

planlösning, det vill säga kök och vardagsrum tillsammans med bara en 

köksö som i vissa fall skiljer rummen åt (Stadsmuseet Stockholm 2018a). 

2.2.7.2 Vardagsrummet 

Vardagsrummet hade tidigare främst varit ett finrum eller en salong som 

endast användes vid festliga tillfällen, annars stod det orört. Finrummet var 

ett rum med finare möblemang, fina tavlor på väggarna och användes för att 

visa upp dyra prydnadssaker. Den nya tanken som kom med folkhemmets 

nya funktionella runt 1930-talet var att det skulle vara ett rum som användes 

av hela familjen varje dag. Men det dröjde till 1950-talet innan denna idé 

slog igenom helt på allvar, det tack vare att tv-apparaten kom till de svenska 

hemmen. Vilket gjorde att människorna började möblera rummet utifrån 

den. Med stora soffor och fåtöljer  runt tv:n kunde familjen samlas här 

(Nordiska Museet 2018a). Idag är vardagsrummet väldigt centralt i bostaden 

då det ofta är sammanslaget med köket (Stadsmuseet Stockholm 2018a). 
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2.2.7.3 Badrum 

Badrum började byggas i nybyggda villor och större lägenheter på 1920-

talet. Toaletten och badkaret placerades ofta i separata rum och badkaren 

kaklades oftast in helt. Färgmässigt användes oftast vitt kakel på väggarna 

men även i vissa fall starka färger så som mörkrött, mörkblått och grönt. 

Golven lades med en-eller tvåfärgat klinkermönster, helst i schackrutigt 

mönster (Stadshem 2018). 

Det var under 1940–1950 talet som badrum blev standard i smålägenheter, 

dessa var ofta standardiserade och funktionella. Golven utgjordes av klinker 

eller mosaik och väggarna hade ofta en kaklad bröstning. Badkaret var 

fortfarande inbyggt och klätt med kakel. Under miljonprogramåren mellan 

1960–1970 karakteriseras badrummen av massproduktion och oprövade 

byggmaterial. I flerbostadshusen var plast ett mycket använt material både 

på golv och väggar medan det i villor fortfarande var mestadels klinker och 

kakel. Badrummen blev under denna tid större och installerades ofta med 

tvättmaskin, torkskåp och duschen fick ibland ersätta badkaret. På 2000-talet 

introducerades golvvärme, spotlight, imfria speglar och handdukstorkar, 

vilket präglar våra badrum idag.  

Badrummet har idag också blivit en statussymbol, från att under tidigt 1900-

tal varit ett glömt och gömt rum (Nordiska Museet 2018b). Dagens badrum 

är oftast i vitt, grått eller svart, med större kakel- och klinkerstorlekar och 

två handfat. Dagens badrum har också inslag av klassisk retro med 

anpassning efter husets stil och ålder (Östberg 2017). Idag används 

badrummen mer än någon gång tidigare under historien (Stadshem 2018).  

2.2.8 Entré och trapphus 

Entréns funktionella uppgifter är bland annat att göra det bekvämt för de 

boende eller besökande att säkert komma in och ut, skydd för inneklimatet 

och även klara utrymning när så krävs. Eftersom entrén passeras av 

människor som besöker byggnaden är den därför av stor betydelse för hur 

byggnaden och tillgängligheten uppfattas (K-konsult 2012). Enligt Boverket 

vill människor ha rymliga och välordnade entréer och de ska vara 

välkomnande och ljusa (2005).  

Gemensamt för alla trapphus mellan 1880–1920 talet var att väggarna oftast 

var dekorativa med mönster och det användes mycket marmor eller kalksten. 

Väggarna var som dekorativast på 1880-talet med inramade väggfält med 

profilerade lister och kolonner eller pilastrar med korintisks kapitäl. Från 

denna tid upplevdes trapphusen pampiga (Stadsmuseet Stockholm 2018b). 

Med funktionalismens intåg blev trapphusen mindre dekorativa och väggar 

målades enfärgade, oftast med ljusa kulörer med en högblank yta. Detta för 

att det skulle hjälpa till att sprida ljus i trapphuset. Färgen målades ofta 
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direkt på en putsad vägg och golven lades fortfarande i marmor. På 1960–

1970 talet lades mindre omsorg ned på trapphusen och den praktiska 

funktionen blev den viktigaste faktorn i utformandet av trapphusen. Trappan 

var av en enkel betongkonstruktion för att användas i nödfall, då hissen blev 

det som prioriterades på grund av att den blivit allt större. Dekorationstegel, 

kakel samt klinker var vanliga väggmaterial. Golven var oftast av 

platsgjuten cementmosaik i gråa toner. Under 1980-talet gick det från enkla 

former och storskaligt till att experimentera ned olika dekorationsmålningar 

och motivmålningar på väggarna. Ideligen så var det med vita kulörer eller 

klara pastellfärger. Vit marmor användes vanligast till golven men även 

kalksten och cementmosaik var också förekommande och oftast med en fris 

som följde rummets form (Stadsmuseet Stockholm 2018b). 

Idag utformas trapphusen oftast med ljusa enfärgade väggar och golven är 

beklädda med klinker i nyanser av grå och svart. Haraldsson4 förklarar att 

det idag inte alls läggs ner lika mycket omsorg som det tidigare gjort på 

trapphusen, då det är där byggherrar försöker att spara in på kostnader under 

bygget. 

2.2.9 Balkong 

Vid nybyggda flerbostadshus idag är balkong vanligt och en viktig del. Men 

genom åren har det inte alltid varit så. Genom historien har både balkongens 

funktion och roll i arkitekturen förändrats beroende av att stilar och 

levnadsvanor växlat (Stadsmuseet Stockholm 2018c). 

På 1880-talet började Sverige gå ifrån träbyggandet och istället började det 

föras upp flerfamiljshus i fyra våningar av tegel med putsfasader. Under 

denna tidsperiod förekom sällan balkonger och det var bara på de allra 

förnämsta husen som det fanns balkonger på. I de fall det förekom, var 

balkongerna oftast små och utan någon funktion, de skulle endast finnas för 

att förstärka en del av arkitekturen, såsom byggnadens mittaxel eller för att 

förstärka ett hörnparti. Det var inte förrän på 1900-talet som balkonger 

började bli vanligt förekommande på bostadshusen. Då var balkongerna ofta 

försedda med smidda järnräcken och konsoler i böljande former. När 

klassicismen kom till Sverige runt 1920-talet vart det återigen ovanligare 

med balkonger och de som byggdes var oftast små. Istället så började det 

byggas franska balkonger med smidesräcken och i anslutning till trapphusen 

kunde det finnas enklare vädringsbalkonger (Stadsmuseet Stockholm 

2018c). 

I och med funktionalismens intåg under 1930-talet ändrades balkongernas 

utformning än en gång från tidigare stilar. Detta för att symmetrin då blev 

oviktig och istället började balkongerna följa funktionalismens vägledande 

ord, att ”formen följer funktionen”. Detta gjorde att balkongerna kunde bli 

                                                 
4 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget AB, Växjö, intervju 2018-04-19.  
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väldigt långa och ibland liknas med fartygsformer, de vart även större än 

tidigare. Balkongfronterna var ibland rundade, släta och gick sällan över 

bottenplattan. Balkongerna kunde även gå hela vägen runt hörnen på huset 

(Stadsmuseet Stockholm 2018c). 

Under 1940–1950 talet skulle nästintill alla lägenheter ha balkong. Nu skulle 

balkongerna till skillnad mot dem tidigare långa balkongerna vara mindre 

och mer glest hängande över hela byggnaden. Den vanligaste utformningen 

av balkongen var med smidesräcken med mjukt profilerad storsinusplåt, 

men även släta plåtfronter figurerar. Större variation av balkonger blev det 

under 50-talet, men smidesjärnet utgör ändå den väsentliga basen i räckets 

utformning. Under denna tid så kom den glasade balkongdörren och även en 

genombruten balkongfront för att få en bättre kontakt med gården och 

naturen (Stadsmuseet Stockholm 2018c). 

2.2.10 Läget i staden 

Urbaniseringen i Sverige gör så att städerna växer och detta medför att synen 

på vad som är attraktiva lägen i staden förändras hela tiden. I och med att 

staden växer förvandlas exempelvis gamla industriområden till nya platser 

för bostäder, kontor, handel och service. Genom detta sätt förtätas staden 

utan att någon naturmark används och därmed kan de nya områdena byggas 

in i stadens struktur (Eliasson 2011). 

Läget i staden är den viktigaste faktorn vid val av bostad (Liliedahl 2010). 

Boende värdesätter korta avstånd till skola, bra pendlingsmöjligheter, nära 

till serviceställen med mera. De som letar boende vill också ofta bo nära 

vatten och områdets status har betydelse. 

2.2.11 Vad byggs det för bostäder i Sverige? 

I Sverige byggs det mycket bostäder idag även om Boverket fått revidera sin 

prognos till 2025. Den ändrades från att bygga 700 000 bostäder ner till 

600 000 bostäder (Boverket 2017). Det byggs mest i storstadsregionerna och 

det är även där det visat sig finnas den största befolkningstillväxten. År 2016 

utgjordes nästan 74% av de totalt 42 000 färdigställda bostäderna av 

lägenheter, varav 90% av de färdigställda lägenheterna var med ett till tre 

rum och kök (Riksbanken 2017). Enligt SCB (2016a) är den vanligast 

lägenhetsstorleken i Sveriges tre storstadskommuner två rum och kök och 

den genomsnittliga ytan för de är 57 kvadratmeter. Det motsvarar det 

genomsnittliga behovet för hushåll på två personer (Riksbanken 2017). 
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2.2.12 Betong som stommaterial 

Betong har existerat i flera tusen år och är världens mest använda 

byggmaterial (Burström 2007). Betong kan användas till att bygga allt 

möjligt som till exempel höghus, broar, vägar och skulpturer. Betong består 

vanligtvis av cirka 80% berg (sand, grus eller sten), 14% cement och 6% 

vatten, normalt så tillsätts även olika tillsatsmedel för att påverka betongens 

egenskaper. Nedan presenteras för- och nackdelarna med betong. 

 

Fördelar: 

• Hög beständighet (Burström 2007). 

• Brandsäkert (Burström 2007). 

• Hög flexibilitet i konstruktion och design (Burström 2007). 

• Energisnåla byggnader (Hilding & Skoogh 2009). 

• God ljudisolering (Hilding & Skoogh 2009). 

 

Nackdelar: 

• Längre tid att torka ur byggnaden på fukt (Hilding & Skoogh 2009). 

• Svårt att ändra på något i efterhand på bygget (Hilding & Skoogh 2009). 

• Högt U-värde till skillnad mot trä (Energihandbok 2018). 

• Stor miljöpåverkan vid framställning av cement (Burström 2007). 

2.2.13 Trä som stommaterial 

Svensk Trä (2018) förklarar att Sverige har sedan långt tillbaka i tiden byggt 

en- och tvåvåningshus i trä. I och med att utvecklingen av byggandet med trä 

gått framåt och tagit fart i Sverige och i Europa har det nu lett till att det 

byggs fler höghus, sporthallar och vägbroar med trästomme. Av alla 

flerbostadshus som byggs idag är 10% byggda med trä och det fortsätter att 

öka. Vidare fastställer Träguiden (2018) att en fördel med trä är att det är ett 

förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid, vilket är 

bra ur ett miljöperspektiv. Svenskt Trä (2018) fortsätter med att berätta att 

istället för de mer traditionella byggmaterialen, kräver tillverkningen av 

trähus och hus med trästomme i sig inte mycket energi. Detta gör att 

koldioxidutsläppen minskar. Lundmark et al. (2014) förklarar att tillväxten i 

de svenska skogarna är större än avverkningen och som ett exempel nämner 

de att det bara tar några minuter för skogen att producera material till ett 

flervåningshus i trä. Nedan presenteras fördelar och nackdelar med att bygga 

i trä. 
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Fördelar: 

• Lätt i förhållande till sin hållfasthet (Hilding & Skoogh 2009). 

• Förnybart (Burström 2007). 

• Lätt att bearbeta (Burström 2007). 

• Flexibelt då det enkelt går att göra ändringar i efterhand på 

byggarbetsplatsen (Hilding & Skoogh 2009). 

• Lågt U-värde till skillnad mot betong (Energihandbok 2018). 

 

Nackdelar: 

• Inte lika brandsäkert som betong (Burström 2007). 

• Risk för mögel och röta (Hilding & Skoogh 2009). 

• Sämre beständighet i förhållande till betong. 

• Sämre ljudisolering i förhållande till betong. 

• Låg kunskap och erfarenhet bland branschfolk vid användandet av 

materialet vid byggandet av flerbostadshus (Haraldsson 2018). 

2.2.14 Kostnad 

SCB (2016b) visar statistik att boendekostnaden för hyresrätt utgör cirka 

28% av de svenska hushållens disponibla inkomst medan för hushåll i 

bostadsrätt var andelen 21% i medianvärde. Hyr & Hem (2017) visar en 

uträkning på att snitthyran för en nybyggd hyresrätt i Sverige ligger på 9 882 

kronor i månaden. Motsvarande för bostadsrätt är 5 951 kronor i månaden. 

Dock är bostadsrättens kostnad exklusive amortering, med amortering blir 

kostnaden i genomsnitt 9 140 kr i månaden.  

Enligt Eva Haraldsson5 är det idag dyrare att bygga flerbostadshus i trä 

jämfört med betong. Detta för att fler byggherrar och entreprenörer har 

bättre kunskap och vana av att bygga med betong, vilket i sin tur leder till att 

hyrorna i ett nybyggt flerbostadshus med trä är lite högre. Men Haraldsson 

tror att om fem till tio år så kommer det att ha jämnat ut sig helt i kostnaden 

då byggandet med stomme av trä är på stark frammarsch och tekniken 

utvecklas stadigt. 

2.2.15 Hyresrätter och bostadsrätter 

Hyresrätten är en lägenhet som den boende hyr av en fastighetsägare. 

Hyresvärden kan vara privatperson, kommun eller företag. Den boende äger 

inte lägenheten utan får bo i den i utbyte mot en månadshyra 

(Boupplysningen 2018). 

I bostadsrättsföreningen ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset. 

Den som köper en bostadsrätt köper inte lägenheten utan den köper rätten att 

                                                 
5 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget AB, Växjö, intervju 2018-04-19. 
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bo i lägenheten under obegränsad tid. Detta under förutsättning att den 

boende följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler. I en 

bostadsrätt har den boende större frihet att tapetsera, måla om eller bygga 

om sin lägenhet. Större ingrepp måste dock få styrelsens tillstånd (HSB 

2018). 

Boendekvalité mellan hyresrätt och bostadsrätt skiljer sig idag inte mycket 

enligt Mats Elgström6. Idag kan nyproducerade hyresrätter ha lika material 

och hushållsmaskiner som bostadsrätter vilket har gjort att skillnaden mellan 

dessa har jämnats ut. 

                                                 
6 Mats Elgström, LBE Arkitekt AB, Växjö, intervju 2018-04-24.  
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3 Objektsbeskrivning 

De objekt som studerats i denna undersökning är bostadshus som är mellan 

två till tio år gamla och består av minst tre våningar samt byggda med trä- 

eller betongstomme. De valda objekten beskrivs härefter. 

3.1 Utvalda flerbostadshus i Växjö 

3.1.1 Kvarteret Vallen – Växjö 

Kvarteret Vallen, se Figur 3, hör till stadsdelen Söder och är beläget mellan 

Växjösjön och Bergundasjön. Kvarteret ligger vid ett naturreservat med 

vackra promenadstråk och nära till badplats och ett aktivt fritidsliv. 

Kvarteret Vallen är ett nybyggt område och det kommer slutligen att bestå 

av cirka 200 hem. De hus som valdes ut i undersökningen var två 

flerbostadshus som byggdes 2015 om sex till åtta våningar och förvaltas av 

Växjöbostäder. Det är totalt 60 stycken hyreslägenheter i storlekarna en till 

fyra rum och kök med egen uteplats eller balkong och med separat uteförråd. 

Lägenheterna har rundgång, axialitet och en öppen planlösning mellan kök 

och vardagsrum. De två nedersta våningarna är byggda med betongstomme 

medan de resterande våningarna är konstruerade med trästomme. Fasaden är 

klädd med en stensockel och med skivmaterial i olika kulörer och delvis trä 

(Växjöbostäder 2018a). Mot Söderleden i nordöst är det ljudklassade fönster 

för att klara av ljudkraven. Totalt finns det cirka 145 parkeringsplatser till 

husen, men dessa delas med de andra husen i kvarteret enligt 

Stadsbyggnadskontoret7. 

 

a)                                                                           b) 

Figur 3: Vallen, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 3 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadskontoret, Växjö. 

  

                                                 
7 Stadsbyggnadskontoret, Växjö, mailkorrespondens, 2018. 
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3.1.2 Brf Limnologen – Växjö 

Limnologen, se Figur 4, hör till stadsdelen Välle broar och ligger längs med 

Teleborgsvägen och Trummens strandkant (Fastighetsbyrån 2018). Välle 

broar är ett område som är helt inriktat på modern träbyggnation, vilket har 

skapat intresse och besökare från hela världen som kommer för att se 

området (Blågrönaväxjö 2015). Områdets närhet till både vatten och natur 

har gjort området populärt och det finns även rikligt med utomhusaktiviteter 

i närheten (Fastighetsbyrån 2018).  

Flerbostadshusen består av fyra stycken åttavåningshus som byggdes år 

2009. Totalt är det 134 stycken bostadsrättslägenheter och storlekarna 

varierar mellan ett till fem rum och kök. Samtliga lägenheter har balkong 

eller uteplats med sjöutsikt och med separat uteförråd. Lägenheterna har 

rundgång, god axialitet och en öppen planlösning mellan kök och 

vardagsrum. Första våningen är byggd med betongstomme medan resterande 

våningar är byggda av massivträ, även bjälklagen, hisschakt och trapphus är 

av massivträ (Midroc 2018). Byggnadens fasad är av limträpanel som är 

laserad. Det finns cirka 105 parkeringsplatser varav det flesta i ett litet 

parkeringshus om två våningar. Flerbostadshusen har även en gemensam 

festlokal med bastu vid vattnet som de boende kan boka enligt 

Stadsbyggnadskontoret8. 

 

a)                                                      b) 

Figur 4: Brf Limnologen, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 4 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadskontoret, Växjö. 

 

 

 

 

                                                 
8 Stadsbyggnadskontoret, Växjö, mailkorrespondens, 2018. 
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3.1.3 Passet 2 – Växjö 

Kvarteret ligger längs med Furutåvägen och mot Teleborgsskogen som är ett 

vackert område med björkskog inpå husknuten, se Figur 5. 

Linnéuniversitetet, Teleborgs slott och naturreservatet Bokhultet finns inom 

gångavstånd. Det ligger även fina promenad och cykelvägar som gör det 

enkelt att ta sig till och från området. Kvarteret Passet består av fem stycken 

sexvåningshus som byggdes 2015 i souterräng-uppförande. Bostäderna 

förvaltas av Växjöbostäder. Totalt finns det 80 stycken hyreslägenheter i 

storlekarna en till fyra rum och kök. Samtliga lägenheter har uteplats eller 

balkong och förråd finns ute på gården (Växjöbostäder 2018b). 

Lägenheterna har god axialitet och en öppen planlösning mellan kök och 

vardagsrum. De två nedersta våningarna är uppförda med betongstomme 

medan resterande fyra våningar är med en bärande trästomme och bjälklaget 

är ett EW-bjälklag (Värends 2018). Byggnadernas fasad har i de första 

våningarna synliga betongelement och de resterande våningarna har träpanel 

som är behandlad med olja. Det finns cirka 60 stycken parkeringsplatser till 

kvarteret enligt Stadsbyggnadskontoret9. 

  

a)                                                                      b) 

Figur 5: Passet, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 2 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadskontoret, Växjö. 

3.1.4 Portvakten 4 – Växjö 

Portvakten 4, se Figur 6, ligger i stadsdelen Öster i korsningen mellan 

Teleborgsvägen och Tingsrydsvägen. Det är ett lugnt område nära till 

naturen med flera sjöar och med gångavstånd in till centrum där det finns ett 

stort utbud av nöjen, kultur och shopping. Det nybyggda kvarteret byggdes 

2016 och består av tre stycken huskroppar med sex till åtta våningar och 

totalt 60 stycken hyreslägenheter som förvaltas av Växjöbostäder. 

                                                 
9 Stadsbyggnadskontoret, Växjö, mailkorrespondens, 2018. 
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Lägenheternas storlek varierar mellan en till fyra rum och kök, alla 

lägenheter har balkong eller uteplats och fönsterna mot Teleborgsvägen är 

ljudklassade. Lägenheterna har rundgång, god axialitet och en öppen 

planlösning mellan kök och vardagsrum. Kvarteret har både förråd i 

bostadshusen men också i separat byggnad ute på gården. Husens fasad är i 

puts och är målat i olika kulörer (Växjöbostäder 2018c). Det finns 65 nya 

parkeringsplatser, men eftersom området inte är nyproducerat så finns 

ytterligare några flera parkeringar i närområdet enligt 

Stadsbyggnadskontoret10. 

 

         

a)     b) 

Figur 6: Portvakten 4, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 4 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadskontoret, Växjö. 

3.1.5 Kvarteret Minnet – Växjö 

Kvarteret Minnet, se Figur 7, ligger i utkanten av stadsdelen Väster längs 

med Söderleden och mellan Storgatan och Södra Järnvägsgatan. Väster är ett 

område med vackra villor och lummiga trädgårdar. Det är ett väldigt centralt 

bostadsområde och har gångavstånd till Arenastaden med all dess 

sportanläggning och Bokhultets naturreservat. Bostäderna är byggda 2015 

och är uppförda i fyra våningar med betongstomme och tegelfasad med 

inslag av trä. Totalt finns det 70 stycken hyreslägenheter som förvaltas av 

Växjöbostäder, lägenheterna finns i storlekarna två till fyra rum och kök 

(Växjöbostäder 2018d). Lägenheterna god axialitet, husen har ljudklassade 

fönster mot järnvägen och det finns cirka 55 parkeringsplatser varav 19 av 

de är i garage enligt Stadsbyggnadskontoret11. 

                                                 
10 Stadsbyggnadskontoret, Växjö, mailkorrespondens, 2018. 
11 Stadsbyggnadskontoret, Växjö, mailkorrespondens, 2018. 



20 

Beijbom & Hög 

 

a)                b)  

Figur 7: Kv. Minnet, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 2 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadskontoret, Växjö. 

3.2 Utvalda flerbostadshus i Västerås 

Området Öster Mälarstrand är beläget i östra Västerås vid Mälaren. Det är 

en stadsdel med flera attraktiva bostäder med både hyresrätter och 

bostadsrätter. I området finns det kajer, bryggor, båtar, restauranger och en 

lång strandpromenad som sträcker sig ända in till centrum. Det finns inte 

bara båtplatser för egen båt utan även gästplatser för besökande båtfolk, 

vilket gör att området blir en mötesplats för alla (Öster Mälarstrand 2018). 

Det ligger inom gångavstånd till Västerås finaste badstränder (JM 2018). De 

två flerbostadshusen som ingår i studien ligger i detta området och beskrivs 

härefter. 

3.2.1 Förstäven 1 - Västerås 

Flerbostadshuset ligger i området Öster Mälarstrand i Västerås. Huset, se 

Figur 8, består av 16 våningar och stommen är av betong (Sweco 2018), 

fasaden är klädd runt bottenvåningen med glansiga stenplattor och 

resterande våningar med skivmaterial i tre olika kulörer. Huset består av 59 

stycken bostadsrätter (VLT 2014), fördelat på två till fem rum och kök och 

alla har balkong (VLT 2013). Lägenheterna har god axialitet och en öppen 

planlösning mellan kök och vardagsrum.  Förråd och parkeringsplatser är 

placerade i källarplanet. I bottenplan finns det även två butikslokaler. 

https://www.facebook.com/
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a)              b)  

Figur 8: Förstäven 1, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 2 RoK, med 

medgivande av Gunilla Hedman, fastighetsmäklare hos Widerlöv. 

3.2.2 Kvarteret Mesanseglet 6 - Västerås 

Detta är Västerås första större flervåningshusprojekt med modern 

massivträteknik och ligger i området Öster Mälarstrand i Västerås. 

Flerbostadshuset, se Figur 9, byggdes 2016 och består av sex våningar och 

totalt 53 stycken hyreslägenheter som förvaltas av Bostads Mimer AB, 

samtliga lägenheter har balkong (Trästad 2018). I huset varierar 

lägenhetsstorlekar mellan två till tre rum och kök, utöver de 53 stycken 

lägenheterna så finns det ytterligare en övernattningslägenhet att hyra 

(Mynewsdesk 2016). Lägenheterna har axialitet och en öppen planlösning 

mellan kök och vardagsrum. Husets stomme är byggt helt med massivträ till 

och med hisschakt och trappor är tillverkade i trä (Trästad 2018). Byggnaden 

är klädd med stående träpanel målat i en gul kulör med böljande balkonger 

längs byggnadens långsida.  

 

a)                                                                     b) 

Figur 9: Mesanseglet, a) utvändigt och b) visar planlösning för en av lägenheterna, 2 RoK, med 

medgivande av Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås. 
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4 Metod 

4.1 Enkätundersökning med boende 

En kvantitativ metod valdes då boendekvalitet är en subjektiv fråga och 

många svar behövdes för att få reliabilitet och validitet till resultatet. Den 

kvantitativa metoden bestod av en enkätundersökning med flervalsfrågor. 

Tio av frågorna var knutna till teorin, två frågor var kontrollfrågor och en 

var åldersfråga. Teorifrågorna var utformade efter sökord baserat på den 

fakta som går att läsa i teoriavsnittet. Flerbostadshusen var mellan två och 

tio år gamla för att inte vara föråldrade rent byggtekniskt. Genom att 

enkäterna märktes olika kunde enkäterna sorteras för att se skillnader mellan 

trä- och betongstomme. Enkäterna har varit anonyma för att ge rapporten 

ytterligare reliabilitet då respondenterna förhoppningsvis vågar vara 

sanningsenliga med vad de tycker. Digitala hjälpmedel användes för att 

sammanställa enkäterna och få ut diagram som sedan kunde analyseras. 

Enkätens frågor är riktade till boende i flerbostadshus vilket gör att de inte 

kan användas till andra bostadsformer. 

4.2 Enkätundersökning med arkitekter 

Enkät delades även ut till 15 arkitekter för att få ytterligare kvantitativ data 

att ställa mot vad de boende anser är boendekvalitet. Det ger ytterligare 

validitet och reliabilitet till undersökningen. Arkitekterna ombads svara på 

enkäten utifrån deras egenskap av arkitekt och inte som privat boende för att 

få en professionell syn.  

4.3 Intervjuer med arkitekter 

Som komplement och för mer reliabilitet och validitet till undersökningen 

gjordes också kvalitativa intervjuer med två arkitekter för att få en 

professionell syn på vad boendekvalitet kan vara. Genom intervjuer fås ett 

större djup och bredd på svaren än om de svarat på endast enkäten. För att 

inte påverka den intervjuade arkitekten ställdes en öppen fråga för att få ett 

brett svar om boendekvalitet. Frågorna därefter ställdes som de var ställda i 

enkäten. 
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie  

De flesta artiklar och tidskrifter har hittats genom sökningar i 

Linnéuniversitetets söktjänst, OneSearch. Sökord som bland annat bostad, 

kvalitet, ljus, ljud, buller, trä, betong och inomhuskvalitet har varit viktiga. 

Fakta och informationen som hittades har bearbetats och sammanställts till 

bakgrund och teori i rapporten. Teorin användes för att få så relevanta frågor 

som möjligt till enkäterna.  

5.2 Enkätundersökningar 

Genom mailkorrespondens och personliga möten med handledare jobbades 

13 relevanta frågor fram. Därefter valdes lämpliga flerbostadshus, där 

hälften är hus med trästomme och hälften med betongstomme. 450 stycken 

enkäter utformades och skrevs ut till de utvalda flerbostadshusen. Av de 

räknades cirka 60 enkäter bort då en svarslåda försvann vid två tillfällen från 

ett av objekten. Antalet lägenheter i vardera bostadskomplex 

sammanställdes för att se hur många enkäter som behövdes. Därefter 

märktes enkäterna efter en lista där varje hus fått tilldelat sig en bokstav från 

A till och med H. Enkäterna märktes diskret för att inte respondenterna 

skulle märka något då denna undersökning också tittade på om det fanns 

skillnad mellan respondenterna i trähus respektive betonghus. Enkäterna 

delades dels ut för hand i Växjö och skickades till bestämda adresser som 

hämtats på internet till bostäderna i Västerås. Enkätundersökningen skedde 

mellan 2018-04-20 och 2018-05-02. Enkäterna för flerbostadshusen i Växjö 

samlades in genom att egna svarslådor placerats i entréerna och de svarande 

ombads att lägga enkäterna där i, flerbostadshusen i Västerås ombads att 

posta tillbaka enkäterna i ett medföljande svarsbrev. Svaren har endast 

bearbetats kvantitativt då respondenterna inte har fått möjligheten att svara i 

fritext. För att få ett högt deltagande har ett pris lottats ut under arbetets 

gång.  

För att få ytterligare stöd för intervjuerna och för att kunna jämföra bättre 

mellan boende och professionella fick 15 arkitekter från olika bolag göra 

samma enkät. De ombads då svara som professionella arkitekter istället som 

privata boende. Några av frågorna ansågs irrelevanta att få svar på från 

arkitekterna. Därav ströks fråga 1, 12 och 13 till deras enkätundersökning. 

Sammanställningen av enkätsvaren gjordes i Excel. Här matades all data in 

och efter det framställdes diagram för att kunna analysera skillnaderna 

mellan de olika gruppernas svar. Svaren analyserades mellan trä- och 

betongstomme mellan boende och arkitekter, samt mellan olika 

upplåtelseformer. 
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Fråga nummer 12, se bilaga 1, är en urvalsfråga då vissa trähus hade en eller 

två våningar av betong. Detta gjordes för att de som bor i betongdelen i de 

husen istället skulle räknas som flerbostadshus med stomme av betong. För 

att se enkäten i sin helhet, se Bilaga 1. 

5.3 Intervjuer 

Två arkitekter från Arkitektbolaget Kronoberg AB respektive LBE Arkitekt 

AB har intervjuats för att få en professionell syn på vad de anser 

boendekvalitet är. Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär. Först 

ställdes frågan: ”Vad är boendekvalitet enligt dig?” för att få svar som inte 

är styrda av enkäten. Detta för att inte påverka deras egna syn på vad som är 

boendekvalitet och för att se om det stämmer överens med den inlästa teorin. 

Efter det fick de intervjuade arkitekterna och 15 arkitekter till ta del av 

enkäten och svara på frågorna för att se om de i slutänden tyckte som de 

boende eller ej. Nästan alla frågorna till intervjuerna är tagna från enkäten 

men något omarbetade för att passa formatet bättre.  

För att se intervjufrågorna i sin helhet, se Bilaga 2. 
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6  Resultat 

6.1 Resultat av enkäterna till boende 

6.1.1 Medvetenhet om den egna husstommen 

Av de som bor i flerbostadshus med trästomme svarade 82% att de visste att 

de bor i ett hus med trästomme. Däremot svarade 7% betong, vilket var fel 

och 11% svarade att de inte visste vilken stomme huset är av. 

Av de som bor i flerbostadshus med betongstomme svarade 75% att de 

visste att de bor i ett hus med betongstomme men 13% svarade att de bor i 

ett hus med trästomme, vilket var fel. Även här var det 11% som svarade att 

de inte visste vilken stomme huset hade. Sammanlagt av de boende i hus 

med betong- eller trästomme visade det sig att 79% visste vad deras hus 

hade för stommaterial, 10% hade fel och 12% svarade att de ej visste, se 

Figur 10. 

 

Figur 10: Sammanställning av svaren från alla boende om de är medvetna om vilken stomme huset de 

bor i är av. 

6.1.2 Vilken stomme vill boende bo i 

Hela 61% av de boende i hus med trästomme föredrog hus med trästomme 

medan 33% svarade att det inte spelar någon roll. Däremot föredrog 6% 

istället att bo i betongstomme. Av de boende i hus med betongstomme 

föredrar 38% hus med betongstomme medan 42% svarade att det inte spelar 

någon roll. Däremot föredrog 13% istället att bo i trästomme. Dessutom 

svarade 7% att de föredrog stålstomme. Frågan visar att 23% fler från hus 

med trästomme föredrar det stommaterial huset har som de bor i. Boende i 

hus med betongstomme föredrog trästomme 7% mer än vad de i hus med 

trästomme föredrog betong. Trots att fler procent av boende i hus med 

betongstomme föredrar trästomme svarar en större procentenhet (9% fler) att 

det inte spelar någon roll, se Figur 11. 

79%

10% 12%

0%

50%

100%

Visste Visste
inte

Vet ej



26 

Beijbom & Hög 

 

Figur 11: Vad boende föredrar för material på husstommen, båda stommaterialen. 

6.1.3 Varför det stommaterialet 

Ungefär en tredjedel av de boende i hus med stomme av trä svarade att de 

upplever att det blir bättre boendekvalité, medan 28% valde trä som 

stommaterial för att de upplever det som bättre med hänsyn till miljön. Hela 

33% svarade att det inte spelade någon roll på fråga 2 medan 9% svarade att 

de tror det blir bättre ljudmässigt. Endast 1% trodde det skulle medföra en 

lägre boendekostnad.  

De i hus med betongstomme svarade 25% att de upplever att det blir bättre 

boendekvalité. Däremot svarade 12% att de tror det medför en lägre 

boendekvalité. Hela 46% svarade att det inte spelade någon roll på fråga 2 

medan 9% svarade att de upplever det som bättre med hänsyn till miljön. 

Endast 7% trodde det är bättre ljudmässigt, se Figur 12. 

Figur 12: Visar varför de boende väljer just det stommaterialet. 
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6.1.4 Parametrar vid val av lägenhet 

De boende i hus med trästomme ansåg 17% att läget i staden är den 

viktigaste parametern. Tätt på svarade 16% storlek på lägenheten medan 

15% ansåg dagsljuset i lägenheten var viktigast. Lika många, 15%, ansåg att 

bra ljudisolering är viktigast. I Figur 13 redovisas fullständiga svar från 

boende i hus med trästomme.  

De boende i hus med betongstomme ansåg 19% att läget i staden är den 

viktigaste parametern. Efter det svarar 16% dagsljus följt av storlek på 

lägenhet på 15%. Därefter svarar 14% att bra ljudisolering är viktigast. I 

Figur 13 redovisas fullständiga svar från boende i hus med betongstomme. 

Fyra parametrar visar kraftigare utslag på vad de boende anser är viktigast. 

Läget i staden, ljus, storlek på lägenhet och bra ljudisolering är parametrar 

som får 14% eller mer. Läget i staden får någon högre procentandel. 

Därefter kommer parametrar 5-7% lägre som är rätt hushållsmaskiner, öppen 

planlösning och rätt antal sovrum. 

 

Figur 13: Valda parametrar om vad som ger boendekvalitet. 

1: Stommaterial 10: Läget i staden 

2: Ljus  11: Bra möbleringsmöjligheter 

3: Bra ljudisolering 12: Generösa gemensamma utrymmen 

4: Hög takhöjd 13: Ljust och rymligt trapphus 

5: Naturliga material 14: Sovrum ligger avskilt från de offentliga rummen 

6: Rätt hushållsmaskiner  15: Att det finns rundgång i lägenheten 

7: Öppen planlösning 16. Genomsikt i lägenheten 

8: Rätt antal sovrum 

9: Storlek på lägenhet 
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Mellan bostadsrätter och hyresrätter är det 7% mer av de i bostadsrätter som 

anser att läget i staden är viktigast. De tre av de fyra tidigare valda 

parametrarna som stack ut var det relativt jämnt mellan. De boende i 

hyresrätter prioriterar dock rätt hushållsmaskiner 5% mer än de boende i 

bostadsrätt som femte viktigaste parametern, se Figur 14. 

 

Figur 14: Valda parametrar mellan bostadsrätter och hyresrätter. 

1: Stommaterial 10: Läget i staden 

2: Ljus  11: Bra möbleringsmöjligheter 

3: Bra ljudisolering 12: Generösa gemensamma utrymmen 

4: Hög takhöjd 13: Ljust och rymligt trapphus 

5: Naturliga material 14: Sovrum ligger avskilt från de offentliga rummen 

6: Rätt hushållsmaskiner  15: Att det finns rundgång i lägenheten 

7: Öppen planlösning 16. Genomsikt i lägenheten 

8: Rätt antal sovrum 

9: Storlek på lägenhet 

6.1.5 Viktigaste rummet i bostaden 

Av boende i trästomme ansåg 58% att köket är det viktigaste rummet i 

bostaden. 34% ansåg vardagsrummet. 4% sovrum och 4% badrummet. 

Ingen tyckte hallen var viktigast, se Figur 15. 

 
Figur 15: Visar vad boende i hus med trästomme anser om vilket rum som är viktigast vid val av 

lägenhet. 
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Av boende i betongstomme ansåg 54% att köket är det viktigaste rummet i 

bostaden. 33% ansåg vardagsrummet. 6% sovrum och 7% badrummet. 

Ingen tyckte hallen var viktigast, se Figur 16. 

 

Figur 16: Visar vad boende i hus med betongstomme anser om vilket rum som är viktigast vid val av 

lägenhet. 

6.1.6 Värdesättning av ljudisolering 

Hela 59% av boende i hus av trästomme värdesatte att ljudisolering mellan 

lägenheter är viktigast med avseende på ljudisolering. De i betongstomme 

anser det ännu viktigare och hela 67% svara det som viktigast. Därefter 

ansåg 40% av boende i hus av trästomme att de värdesatte från utemiljön 

medan 31% av de boende i betongstomme. Trästomme tenderar att vilja ha 

mer ljudisolering från utemiljön istället mellan lägenheter. Mellan rum inuti 

lägenheten anser båda stommaterialen 1%, se Figur 17. 

 

Figur 17: Visar var boende i flerbostadshusen  värdesätter bäst ljudisolering. 
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6.1.7 Fasadens utseende och material  

Medelvärdet för boende i hus med trästomme blev 5,7 på en tiogradig skala 

där 1-3 spelar mindre roll, 4-7 spelar roll och 8-10 spelar mycket roll. 

I Figur 18 visas resultat av val för 100 svarande. 

 

Figur 18: Visar hur mycket fasadmaterial och fasadens utseende spelar in vid val av lägenhet, 

trästomme. 

Medelvärdet för boende i hus med betongstomme blev 5,3 på en tiogradig 

där 1-3 spelar mindre roll, 4-7 spelar roll och 8-10 spelar mycket roll.  

I Figur 19 visas resultat av val för 70 svarande. 

 

Figur 19: Visar hur mycket fasadmaterial och fasadens utseende spelar in vid val av lägenhet, 

betongstomme. 

De i hus med betongstomme är mer jämnt utbredda i sitt tyckande medan de 

i hus med trästomme anser att fasadens utseende och fasadmaterial spelar 

något mer roll sett till medelvärdet. 
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6.1.8 Synligt material i bostaden 

På frågan om hur viktigt det var med synligt material i bostaden blev 

medelvärdet för boende i hus med trästomme 6,4 på en skala från 1 till 10. I 

Figur 20 visas resultat av val för 100 svarande.  

 

Figur 20: Visar hur mycket väggmaterial spelar in vid val av lägenhet, trästomme. 

På frågan om hur viktigt det var med synligt material i bostaden blev 

medelvärdet för boende i hus med betongstomme 7,0 på en skala från 1 till 

10. I Figur 21 visas resultat av val för 70 svarande. 

 

Figur 21: Visar hur mycket väggmaterial spelar in vid val av lägenhet, betongstomme. 
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6.1.9 Beredd att betala mer 

Hela 39% av de boende i hus med trästomme svarar att de är benägna att 

betala mer för bättre förvaringsmöjligheter medan 19% svarar bättre 

ljudisolering. Därefter svarar 8% naturliga material och 8% säger att de inte 

saknar något. 

Hela 36% av de boende i hus med betongstomme svarar att de är benägna att 

betala mer för bättre förvaringsmöjligheter medan 17% svarar bättre 

ljudisolering. Därefter svarar 11% naturliga material och 10% svarar högre 

takhöjd, se Figur 22. 

 

Figur 22: Visar vad boende är benägna att betala mer för. 

1: Mer ljusinsläpp  6: Naturliga material 

2: Bättre ljudisolering  7: Större och rymligare trapphus 

3: Bättre förvaringsmöjligheter 8: Balkong 

4: Hushållsmaskiner  9: Saknar inget 

5: Högre takhöjd 
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6.1.10 Betala mer för en trästomme 

Av de boende i hus med trästomme svarade 64% att de inte är beredda att 

betala mer för att få bo i ett hus med trästomme medan 36% är villiga att 

betala mer. Av de boende i hus med betongstomme svarade 90% att de inte 

är beredda att betala mer för att få bo i ett hus trästomme och 10% är villiga 

att betala mer, se Figur 23. 

 

Figur 23: Visar om boende är benägna att betala mer för ett hus med trästomme än en med 

betongstomme. 

6.1.11 Åldersspann 

Av de svarande boende i trästomme var det 44% som var 65 år eller äldre 

och för de boende i betongstomme var den störst svarande andelen mellan 

45-65 år gamla. För att ytterligare se hur åldersfördelningen av de svarande 

fördelade sig, se Figur 24. 

 

Figur 24: Åldersfördelningen i de olika stommaterialen. 
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6.1.12 Antal boende i bostaden 

Enligt de svarande var den vanligast boendeformen att de är två stycken som 

bor i bostaden, både i flerbostadshusen med betong- och trästomme. För att 

se mer specifikt hur många som bor i lägenheterna bland de svarande i 

bostäderna för respektive stomme se Figur 25. 

 

Figur 25: Mängd personer boende i undersökta lägenheter. 

6.2 Resultat av enkäter till arkitekter 

6.2.1 Vilken stomme föredrar arkitekter? 

Vid jämförelse mellan alla boende och arkitekter svarar arkitekterna att om 

de fick välja material som de föredrog valde hela 87% hus med trästomme 

medan endast 13% valde betongstomme. Av de boende valde däremot 

endast 40% trästomme och 20% valde betongstomme. Av de boende svarade 

37% att det inte spelade någon roll, se Figur 26. 

 

Figur 26: Jämförelse mellan boende och arkitekter. 
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6.2.2 Varför det stommaterialet? 

Cirka hälften av arkitekterna valde det stommaterialet för att de upplever det 

som bättre med hänsyn till miljön medan 47% upplever att det blir bättre 

boendekvalitet. Cirka en tredjedel av de boende upplever att det blir bättre 

boendekvalitet medan 25% valde att de upplever det som bättre med hänsyn 

till miljön. 24% svarade spelar ingen roll på fråga 2 medan 10% svarade att 

tror det blir bättre ljudmässigt och 6% tror det medför en lägre 

boendekostnad, se Figur 27. 

Figur 27: Vad arkitekter och alla boende anser om varför de valde ett specifikt stommaterial. 

6.2.3 Parametrar vid projektering 

 En femtedel av arkitekterna rangordnar ljus som en av de viktigaste 

parametrarna vid utformning av en bostad. Därefter prioriterar de naturliga 

material med 14%. Tredje viktigast anser de är läget i staden med 12% och 

bra möbleringsmöjligheter får 11%, se Figur 28. 

 

Figur 28:  Jämförelse mellan arkitekter och alla boende gällande prioritering av olika parametrar. 
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1: Stommaterial 10: Läget i staden 

2: Ljus  11: Bra möbleringsmöjligheter 

3: Bra ljudisolering 12: Generösa gemensamma utrymmen 

4: Hög takhöjd 13: Ljust och rymligt trapphus 

5: Naturliga material 14: Sovrum ligger avskilt från de offentliga rummen 

6: Rätt hushållsmaskiner  15: Att det finns rundgång i lägenheten 

7: Öppen planlösning 16. Genomsikt i lägenheten 

8: Rätt antal sovrum 

9: Storlek på lägenhet 

6.2.4 Viktigaste rummet vid projektering 

Vid projektering av de olika rummen i en bostad ansåg 60% av arkitekterna 

att köket var det rum som vara viktigast. Det stämde bra överens med vad de 

boende ansåg som viktigaste rummet. Därefter ansåg arkitekterna att 

vardagsrummet var näst viktigast vid projektering vilket även det var samma 

prioritering som de boende ansåg, se Figur 29. 

 

Figur 29: Jämförelse mellan arkitekter och alla boende gällande viktigaste rummet. 

6.2.5 Värdesättande av ljudisolering 

Hela 87% av arkitekterna anser ljudisolering mellan lägenheter som 

viktigast medan 13% ansåg från utemiljön, se Figur 30. 

 

Figur 30: Jämförelse mellan arkitekter och alla boende gällande ljudisolering. 
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6.2.6 Fasadens utseende och material 

Medelvärdet för arkitekterna blev 6,9 och alla boende blev 5,5 på en 

tiogradig skala där tio spelar mycket roll gällande hur mycket fasadens 

utseende och material spelar roll. I Figur 31 visas resultat av val för 15 

svarande arkitekter och 170 boende. Arkitekterna bryr sig 14% mer än de 

boende räknat på skillnaden mellan medelvärdena. 

 

Figur 31: Visar hur mycket fasadmaterial och fasadens utseende spelar in vid val av lägenhet enligt 

arkitekter. 

6.2.7 Synligt material i bostaden 

Medelvärdet för arkitekterna blev 7,3  och alla boende blev 6,6 på en 

tiogradig skala där tio spelar mycket roll gällande synligt material i 

bostaden. I Figur 32 visas resultat av val för 15 svarande arkitekter och 170 

boende. Arkitekterna bryr sig något mer än de boende (7%) räknat på 

skillnaden mellan medelvärdena.

 

Figur 32: Visar hur mycket väggmaterial spelar in vid val av lägenhet enligt antal arkitekter. 
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6.2.8 Beredd att betala mer 

Av arkitekterna skulle 27% kunna tänka sig att betala mer för att projektera 

lägenheter med mycket ljus medan 23% för naturliga material och 14% för 

bättre ljudisolering, se Figur 33. 

Figur 33: Jämförelse med vad arkitekter och alla boende skulle vara benägna att betala mer för. 

1: Mer ljusinsläpp  6: Naturliga material 

2: Bättre ljudisolering  7: Större och rymligare trapphus 

3: Bättre förvaringsmöjligheter 8: Balkong 

4: Hushållsmaskiner   

5: Högre takhöjd 

6.2.9 Betala mer för en trästomme 

Hela 71% av arkitekter skulle kunna tänka sig betala mer för en bostad i ett 

flerbostadshus med trästomme än en med betongstomme, se Figur 34. 

¨ 

Figur 34: Visar en jämförelse mellan arkitekter och alla boende om de skulle betala mer för en bostad 

med trästomme än en med betongstomme. 
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6.3 Resultat av intervjuer 

6.3.1 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget 

Eva Haraldsson12 är arkitekt, delägare och VD på Arkitektbolaget. Hon 

brinner för frågor kring hållbar och regional arkitektur och byggande. 

Samtal om vad boendekvalitet är? 

Boendekvalitet enligt Haraldsson är stort ljusinsläpp, generalitet, naturliga 

material och kontakt med utemiljön, naturen. Haraldsson förklarar att vi i 

Norden jobbar med solljuset på ett annat sätt än i till exempel Sydeuropa. I 

Sydeuropa vill de skärma av solen då den ger för mycket värmeenergi in i 

bostaden medan vi i Norden vill ha in ljuset. Det arkitekterna vill är att få in 

så mycket ljus som möjligt utan att för den delen få för mycket 

energiförluster genom kallras under vinterhalvåret. Vidare anser Haraldsson 

att utblick är en kvalitet, att rummet inte begränsas av fyra väggar. Med 

utblick menar Haraldsson dels axialitet, genomsikt i lägenheten men också 

utblick mot naturen. Rum ska vara flexibla, generaliserbara, inte bara vara 

till för ett syfte såsom endast sovrum eller endast vardagsrum. Detta säger 

Haraldsson visserligen kan vara svårt vid planering av flerbostadshus men är 

något som de strävar efter. 

Trots att Haraldsson inte har läst boken, Bostadens Omätbara Värden, pratar 

hon om några av de åtta värdena som beskrivs av Nylander och Forshed 

(2011). Enligt Haraldsson är axialitet/genomsikt, ljus, kopplingen mellan 

ute/inne och autenticitet de viktigaste parametrarna för ett kvalitativt boende. 

Utöver de åtta värdena tycker Haraldsson även att entrén till byggnaden, 

inklusive trappuppgången, måste vara välplanerad för att ge den besökande 

eller boende ett bra första intryck och en känsla av omtanke. 

På frågan om stommaterial svarar Haraldsson att trä är det material hon 

föredrar. I och med att Växjö vill vara en av Europas grönaste städer och 

värna om miljön profilerar Växjö trä som hållbart och miljövänligt. Att 

bygga med trä är att bygga hållbart sett till koldioxidaspekten. Dels för att 

det är lokalt producerat, Småland har mycket skog och det är naturligt att 

använda trä i Sverige, men också för att trä lagrar koldioxid. Hon fortsätter 

att förklara att trä inte är bäst ur alla avseenden men bör användas när det 

kan användas. Träet har många fördelar också då det har egenskaper som 

isolerande, bärande, ytskikt, ta emot fukt och naturlig fuktvandring. Det är 

också ett trevligt material att befinna sig runt och ta på. Hon avslutar med att 

det kommer att bli blandad användning mellan betong, trä och stål och att 

det är viktigt att ta det bästa ur varje material.  

                                                 
12 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget AB, intervju 2018-04-19. 
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Haraldsson anser att kommunikationsytorna är de ”rum” där det bör läggas 

mest omsorg på. Alltså de ytor som kopplar samman huvudrummen såsom 

kök, vardagsrum och sovrum. Hallen är på sätt och vis en utav dem, den 

kopplar samman utsidan med insidan. Haraldsson bryr sig inte om att skilja 

på det privata och det offentliga, att sovrum och vardagsrum till exempel är 

tydligt åtskilda, se avsnitt 2.2.2. När det kommer till ljudisolering så tycker 

hon att det är viktigast att grannens ljud inte hörs i den egna lägenheten i 

flerbostadshuset. Detta för att få samma känsla som boende i villa, medans 

när det kommer till ljudisolering mot naturen så beror det på. Boende i 

staden vill nog inte höra trafiken och stadsljuden medans om de boende har 

fönster eller väggar ut mot natur så vill de snarare släppa in fågelkvitter, sus 

i träd med mera. 

När frågan om utsidan av huset kom så kände hon att: ”Det är klart att 

utsidan spelar roll”. Här ska arkitekten ha ett helhetsperspektiv då hon 

menar att en arkitekt måste måna om hur huset passar in i området. Känns 

huset malplacerat arkitekturmässigt blir det fel känsla. 

Att ljuset verkligen är viktigt belys återigen när det kommet till vad 

Haraldsson är beredd att betala mer för om det skulle saknas i bostaden. 

Ljus, stor balkong och material är de tre sakerna hon sätter högst upp på 

listan. Det stämmer väl överens med vad hon anser ger kvalité till bostaden. 

Om Haraldsson måste rangordna parametrar som ger kvalité till bostaden 

väljer hon följande ordning: 

• Ljus. 

• Läget i staden. 

• Axialitet. 

6.3.2 Mats Elgström, LBE Arkitekt AB 

Mats Elgström13 är arkitekt, seniorprofessor vid LNU och VD på LBE 

Arkitekt AB. Han brinner för frågor kring stadsbyggnad. 

Samtal om vad boendekvalitet är? 

Elgström är skolad att rita mycket planeffektivt och säger att det är mycket 

ekonomi vid framtagandet av nya bostäder. Kvalitetsmässigt menar han att 

hyresrätter kommit ifatt bostadsrätter och har bättre standard vid 

nybyggnation. Han nämner bostadsområdet BRF Södra Stationsvägen som 

LBE Arkitekter varit med och projekterat. Här lät han medvetet de arkitekter 

som var med i projektet rita som de ville vilket ledde till mer vinklar och 

vrår i lägenheterna. Detta medför mer intressanta lägenheter enligt Elgström.  

                                                 
13 Mats Elgström, LBE Arkitekt AB, intervju 2018-04-24. 
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Elgström nämner också att stadsplanering är det som han mest är intresserad 

av. Området utanför boendet, läget i staden och nära till service är något som 

han verkligen trycker på som kvalité. Elgström säger att alla människor har 

olika preferenser och synvinklar på vad som är ett bra läge och att detta är 

något som kan komma att ändras i olika skeden i livet. Exempelvis 

prioriterar familjer med barn att bo nära skola och grönområde för barnens 

skull, men senare när barnen flyttar ut är det vanligt att föräldrarna söker sig 

till ett annat ställe 

Elgström har skummat igenom boken Bostadens omätbara värden av 

Nylander & Forshed (2011) och säger att siktlinjer är något som han håller 

med om är en kvalité. Han har träffat Forshed ett fåtal gånger och talats vid 

och säger att han tänker likt honom. Elgström vågar påstå att arkitekter är 

uppdelade i två läger, de modernistiska, som är i majoritet, och de 

traditionella. Elgström räknar sig själv som traditionell, likaså Forshed och 

håller därför med mycket om det som Forshed säger är kvalité. 

Något som Elgström saknar i dagens ritade hus är de finare detaljerna som 

äldre hus hade och har. Han reagerar på att välplanerade och bra byggda hus 

får så tråkig sista touch. Dörr- och fönsterkarmar är helt släta och handledare 

fabrikstillverkade. Vidare nämner han att amerikanarna är föregångare när 

det kommer till detaljer i finishen, de har en mer utpräglad känsla för att det 

ska vara personligt och speciellt.  

På frågan vilket stommaterial som Elgström föredrar svara han trä. Elgström 

anser att trä är bättre med fördelarna gällande hållbarhet. Han tänker på 

kretsloppet och att träd växer och precis som Haraldsson nämner han att trä 

inte är bäst totalt sett utan det gäller att se alla byggmaterials starka sidor och 

blanda dessa. Haraldsson nämnde alla egenskaper som gör trä så bra och att 

det är fint att ha synligt i hemmet medan Elgström mer är förtjust i tegel. 

Om Elgström måste rangordna parametrar som ger kvalité till bostaden så 

väljer han följande ordning: 

• Läget i staden. 

• Ljus och/eller utsikt. 

• Privata och offentliga delar. 

Elgström anser att vardagsrum och kök är de viktigaste rummen. Elgström 

poängterar vikten av att ha det fint i de rum där det tas emot gäster eller 

besökande. Sist nämner han att hög takhöjd är en viktig parameter. 

Ljudisolering mellan lägenheterna är viktigast och vidare nämner han, 

liknande Haraldsson, att frågan egentligen handlar om vilka sorts ljud det är. 

Naturens ljud ska premieras medan oväsen/buller ska bort. 

Utsidan betyder mycket, tycker Elgström då han menar att han som arkitekt 

har ansvar att få husen att passa in i stadsbilden.  



42 

Beijbom & Hög 

Elgström är beredd att betala mer för de hushållsmaskiner som skulle saknas 

i lägenheten och pekar på just tvättmaskin och diskmaskin. Stor balkong och 

de naturliga materialen kommer som val tätt därefter. 
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7 Analys 

7.1 Stomme 

Majoriteten (79%) av respondenterna är medvetna om vad deras hus har för 

stommaterial. Boende i flerbostadshus med trästomme (kommer hädanefter 

att benämnas med stort T) föredrar trä som stommaterial framför betong, 

likaså boende i flerbostadshus med betongstomme (kommer hädanefter att 

benämnas med stort B) föredrar betong som stommaterial. Av de boende i T 

har 61% svarat att de föredrar hus med trästomme. Detta ställt emot de i B 

där majoriteten (42%) svarat att det inte spelar någon roll vilket material 

stommen har. De i T kan i större utsträckning ha gjort ett medvetet val.  

Respondenterna i båda stommaterialen (trä 29% och betong 25%) valde det 

materialet för att de upplevde att det medför bättre boendekvalitet. Däremot 

skiljer det sig hur de valde stommaterial därefter. 28% av T väljer trä för att 

de anser det vara bättre med hänsyn till miljön medan de boende i B väljer 

betong för att det skulle medföra en lägre boendekostnad. Haraldsson (2018) 

nämnde i intervjun att det är dyrare att bygga med trä än med betong vilket 

ger en lägre boendekostnad för boende i betong. De i T kan ha svarat detta 

för att majoriteteten bor i Växjö. Växjö har som kommun profilerat sig som 

en träbyggarstad och jobbar för att vara den grönaste staden i Sverige. Detta 

kan göra att de i T är mer medvetna om diskussionen om hållbart byggande. 

De i B kan antas att i mindre utsträckning ha valt boende efter stomme. Då 

de svarande arkitekterna alla jobbar i Växjö kan det göra att de svarar trä 

(87%) som stommaterial för Växjös profilering gällande byggande i trä. 

7.2 Boendekvalitet 

Alla respondenterna svarar att läget i staden var den mest avgörande 

parametern (18% i medelvärde) vid val av lägenhet. Detta stämmer väl 

överens med vad arkitekterna Elgström14 och Haraldsson15 svarade vid 

intervjun att de prioriterar högt. Dock säger enkätundersökningen med 

arkitekterna att de tänker absolut mest på ljusinsläpp vid projekterandet 

istället för läget i staden. Detta kan bero på att arkitekterna i sig inte 

bestämmer vart husen kommer byggas. Att arkitekterna projekterar med 

ljusinsläpp högt i åtanke stämmer väl överens med vad Wong (2018) säger i 

teoriavsnittet angående ljusets påverkan på människan. Artificiellt ljus från 

lampor inte hjälper vår hälsa medan naturligt ljusinsläpp främjar hälsan.  

Boverket (2018) har dessutom krav på mängd fönster i bostaden då det är 

bevisat att det främjar hälsan. Boende var överens om att ljus och storlek på 

lägenheten var prioritet nummer två (15,5% på vardera) efter läget i staden. 

Arkitekterna däremot placerar naturliga material som prioritering nummer 

                                                 
14 Mats Elgström, LBE Arkitekt AB, intervju 2018-04-24. 
15 Eva Haraldsson, Arkitektbolaget AB, intervju 2018-04-19. 
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två. Detta kan vara för att de är skolade att tänka på sådana detaljer som 

nämns av Nylander och Forshed (2011). De har dock svarat att de prioriterar 

läget i staden på tredje plats, bara 2% efter naturliga material. Läget i staden 

nämns däremot av Liliedahl (2010) som den viktigaste faktorn vid val av 

lägenhet. Nära till service, nöje, pendlingsmöjligheter, skolan med mera 

avgör var folk väljer att bo. Alla de studerade objekten ligger troligen bra till 

varför de svarande kanske inte tänkte på det som något bekymmer. Därefter 

kan personliga preferenser om hur stor lägenheten ska vara eller livssituation 

göra att de boende svarat att storlek på lägenhet är med bland topp tre. 

Inte långt efter ljus och storlek på lägenhet prioriteras bra ljudisolering på 

fjärde plats (14,5%) av de boende. Störande ljud eller buller är skadligt för 

hälsan. Störande ljud stör sömn vilket vidare leder till inlärningssvårigheter 

och sämre prestationsförmåga. Därav hamnar ljudisolering högt bland 

prioriteringarna (Naish et al. 2012 och Folkhälsomyndigheten 2018). 

Arkitekterna prioriterar inte detta alls (0%). Det är förmodligen på grund av 

att det inte är med och påverkar vilka fönsterrutor, ljudklass och innehåll i 

väggar i så stor utsträckning då parametrar som dessa redan är förutbestämt 

av byggherren eller beställare. Något som är intressant att påpeka är att de 

boende inte verkar prioritera bra möbleringsmöjlighet. Detta är tvärtemot 

vad Nordwall och Olofssons (2012) undersökning visade på, då både 

generalitet och flexibilitet påverkar möbleringsmöjligheten. Detta kan ha att 

göra med vilka bostäder som har undersökts av dem. Men det kan också vara 

att respondenterna är nöjda med möbleringsmöjligheten i deras befintliga 

bostäder och därför inte tänker på den parametern.  

En jämförelse mellan bostadsrätt och hyresrätt visar att boende i bostadsrätt 

prioriterar läget i staden mer (7% mer). De som köper bostadsrätter kan i 

större utsträckning välja var de vill bo i staden och därför väljer att prioritera 

det mer. Boende i hyresrätt kan å andra sidan inte påverka vart i staden 

lägenheten ligger. Detta då de i hyresrätter ofta får välja bostad där det finns 

lediga lägenheter och inte helt själva bestämma vart man vill bo. 

Parametrarna ljus, storlek på bostad och bra ljudisolering, som varit i topp 

tidigare, är även i denna jämförelse jämna. Den femte parametern, rätt 

hushållsmaskiner, har en viss skillnad. Här skiljer det sig 5%, det är nästan 

dubbelt så många i hyresrätter som väljer att prioritera rätt hushållsmaskiner. 

Anledningen till detta kan vara att hyresrätter inte har samma frihet att 

bestämma över sin bostad som boende i bostadsrätter. 

Majoriteten av de boende (56%) anser att köket är det viktigaste rummet 

med vardagsrummet som nummer två (34%). Arkitekt Elgström (2018) 

anser att köket och vardagsrummet är de viktigaste i avseende att kunna 

bjuda in bekanta och visa upp sitt hem. Därför bör det vara viktigast med 

kök och vardagsrum då de räknas till de offentliga utrymmena. 

Fastighetsbyrån (2015) gjorde också en undersökning för att utreda vilket 

rum som var viktigast vid val av lägenhet bland 1000 svarande. Denna 
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utredning visade samma utfall, det vill säga köket som det viktigast rummet 

och vardagsrummet därefter. 

När det kommer till ljudisolering prioriterar de boende mest isolering mellan 

lägenheterna (63%). Detta stämmer väl överens med vad Lowry (1989) 

skriver att ljud som människan inte kan avgöra var det kommer ifrån är 

buller. Om det är röster som inte kommer ifrån din egna familj anses det 

störande. Resultatet av enkäten visar också att höra röster från grannar är ett 

av de mest irriterande buller/oljuden. Efter det vill de boende prioritera 

ljudisolering från utemiljön. Detta kan dock bero på var lägenheten vetter. 

Arkitekt Haraldsson (2018) ansåg att ljudisolering mot utemiljön är att 

föredra om det finns en väg utanför då det kommer att bullra ifrån trafik. Om 

lägenheten vetter mot en park eller skog, så kan det finnas fågelsång eller 

naturljud som anses trevliga. Dessa ljud är ej oljud utan snarare en kvalité att 

få in i lägenheten. Hon nämner också att ljud från en familjemedlem inne i 

bostaden inte är störande i samma utsträckning som att höra ljud från andra 

lägenheter. Detta stämmer överens med prioriteringarna som respondenterna 

svarade i enkäten. Arkitekternas enkätsvar visar samma utfall men med 

kraftigare procent gällande ljudisolering mellan lägenheterna. Detta kan bero 

på att arkitekterna tänker på samma sätt gällande fågelkvitter och naturljud, 

som intervjuade arkitekt Haraldsson.  

Alla boendes svar på om fasadens utseende och fasadmaterialet är viktigt 

hamnar på 5,5 på en skala från 1 till 10. Det tyder på att det inte har så stor 

betydelse eller inverkan vid valet av bostad. Svarande i B ger ett medeltal 

5,3 medan de i T ger 5,7. Detta får ses som att de i B tenderar att tycka att de 

spelar mindre roll medan för de i T spelar något större roll. Arkitekterna 

däremot svarade med ett medeltal på 6,9. Detta får anses som en kraftigare 

skillnad och är inte orimligt då arkitektens jobb är att få huset att passa in i 

stadsmiljön. Husen får inte se malplacerade ut som Haraldsson uttryckte sig. 

Det är en arkitekts ansvar att värna om stadsbilden.  

I frågan om boende önskar synligt material som trä, tegel, stål men även 

målade väggar och tapetserade väggar, svarar alla boende ett medel på 6,7 

på en tiogradig skala. B svarade 7,0 som medel och T svarade 6,4 som 

medel. Detta får anses att de i B, som svarade 7,0, tänkte på att de ville ha 

målade och tapetserade väggar då de inte vill ha synlig betong (material). 

Att T svarade nästan lika högt kan anses som att de istället tänkte på synligt 

trä, stål eller tegel. Denna fråga är svåranalyserad då den eventuellt tolkats 

fel av respondenterna eller så var frågan felformulerad. Arkitekterna svarade 

med högst medeltal på fråga 8 (7,3) vilket antas vara för att de tänkte som de 

boende i T. 

De boende är beredda att betala mer för vissa parametrar eller egenskaper i 

lägenheten. De boende är mest benägna att betala för bättre 

förvaringsmöjligheter (51%). Arkitekt Elgström nämnde under intervjun att 

förvaring är något som det alltid efterfrågas mer av. Bättre ljudisolering var 
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det 15% av respondenterna som ville betala extra för, vilket kan kopplas till 

teorin om buller och att oönskat ljud stör så pass mycket. 11% av de 

svarande sa att de inte saknar något idag så kan det anses att 

boendekvaliteten är bra. Arkitekterna svara istället att de betalar mer för det 

de tänker på när de projekterar. Ljus, naturliga material och bättre 

ljudisolering prioriterar de i den ordningen. Att arkitekter tänker på ljus och 

naturliga material här kan vara för att de är skolade gällande både ljus och 

bra material. Bra material är i stor utsträckning de naturliga materialen om 

de används på rätt sätt. Nylander och Forshed (2011) nämner dessa två som 

viktiga parametrar. Att de boende inte svarade att de skulle var villiga att 

betala mer för en balkong i en stor uträckning, kan beror på att alla 

undersökta objekt i denna studie hade det från början. Balkong var något 

som antogs vara en viktig faktor att betala mer för när enkäten utformades. 

7.3 Betala mer för trästomme 

En stor majoritet (75%) totalt sett av de boende, skulle inte vilja betala mer 

för en bostad i ett flerbostadshus med stomme av trä istället för av betong. 

Men de svarande som bor i trästomme är cirka 26% mer benägna att betala 

mer för en byggnad med trästomme än de som bor i betongstomme. 

Arkitekterna däremot är mycket mer benägna att betala mer för just det. 

Hela 71% av de svarande arkitekterna anser sig vara villiga att betala mer 

för en i bostad i ett hus med trästomme. Det kan bero på att de arkitekter 

som svarade på enkäten är ifrån Växjö där stort fokus på träbyggnad finns. 

7.4 Ålder och antal boende i bostaden 

Majoriteten av respondenterna från B och T hör till kategorin 65 år eller 

äldre. Minoriteten är unga vuxna (18-25 år). Det får anses att unga vuxna är i 

en fas av livet där de inte är kapitalstarka nog att köpa lägenhet i nyare (2-10 

år gamla) byggnader.  

År 2012 var efterfrågan på ettor, tvåor och treor större än tidigare. Höga 

bostadspriser och trög försäljning av större lägenheter har påverkat 

byggbolagen som har fått anpassa sig och fokuserat på att bygga de mindre 

lägenheterna (Byggindustrin 2012). 

Enkätundersökningen visade att i 61% av hushållen bor det två stycken 

personer. Riksbanken presenterade 2017 statistik över vilka storlekar på 

lägenheter som byggs (Riksbanken 2017). Den sammanställningen visar att 

majoritet av lägenheterna som byggdes under 2017 är just av storlekarna ett 

till tre rum och kök. 
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7.5 Sammanfattning boendekvalitet 

Det som boende verkligen anser är boendekvalitet är enligt undersökningen 

läget i staden, ljusinsläppet i bostaden, storleken på lägenheten och bra 

ljudisolering mot andra lägenheter. Läget i staden är något som arkitekterna 

har svårt att påverka. Som nämnts tidigare i analysen bestämmer inte 

arkitekterna var flerbostadshusen byggs i staden. Det som de kan påverka är 

ljusinsläppet vilket genomsyrar alla svar från intervjuerna och även 

enkäterna till arkitekterna. Storlek på lägenhet är något som endast boende 

kan påverka då det är deras egna ekonomi, egna preferenser eller 

livssituation som kan avgöra detta. Byggherren påverkar vilken storlek 

lägenheterna ska ha, men det är ändå de boende som har möjlighet att välja 

vilken storlek som passar dem bäst. Arkitekter kan inte påverka storleken på 

lägenheter i någon stor grad, då de ofta får ett bestämt kvadratmetermått att 

förhålla sig till. Bättre ljudisolering mellan lägenheter är däremot något som 

de boende vill ha mer av. För att arkitekterna ska kunna påverka detta bör de 

vara med så tidigt i projekteringsfasen som möjligt och samverka med både 

byggentreprenör och byggherrar. De skulle även kunna föra en dialog med 

mäklare för att få bättre förståelse vad de boende anser kvalitet i bostaden är. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I denna studie har enkäterna och intervjuerna legat till grund för resultatet. 

Den kvantitativa metoden som har använts ansågs vara den rätta metoden då 

det behövde generaliseras över frågan om vad boendekvalitet är. Det kunde 

endast göras med många svar. Den kvalitativa metoden som användes 

hjälpte till att komplettera och stärka svaren från den kvantitativa metoden. 

Svaren från intervjuerna anses som tillförlitliga men kan anses partiska då de 

intervjuade arkitekterna utgår från Växjö som har en policy om att bygga 

mycket i trä. 

En nackdel vid enkätinsamlingen var att svarslådan vid ett utvalt 

flerbostadshus försvann två gånger under enkätutfrågningen vilket gjorde att 

ett helt flerbostadshus fick tas bort från undersökningen. I och med detta 

förlorades möjligen cirka 60 enkäter från betonghussidan. Detta kunde vägas 

upp av att ett annat betonghus hade mycket större svarsprocent. Två av 

frågorna i enkäten hade behövts formuleras om för att kunna tolkas på rätt 

sätt. Enkätundersökningen kan vara något missvisande då svarande har en 

tendens att inte lägga större vikt vid de. Genom att göra enkäterna anonyma 

och att locka med ett mindre pris så var det ett försök till att få 

respondenterna att vara mer sanningsenliga och att få ett högre svarsantal. 

Den här undersökningstypen är ofta förknippad med stort bortfall varpå en 

ansenlig mängd enkäter var tvungna att skickas ut för att få ett tillräckligt 

stort antal svar. Målet var en svarsfrekvens på minst 25% för att vara 

tillräckligt underlag. Med en svarsfrekvens på 35% får det anses som 

fullgott.  

Vissa frågor ansågs i efterhand ha varit felformulerade eller lite förvirrande. 

En lösning på detta hade kunnat vara att skicka ut till en testgrupp som fick 

kommentera enkäten först. De frågor som anses felformulerade/svåra att få 

ut trovärdiga svar från har påpekats i resultat och analys. 

Något som hade kunnat förfina och nyansera svaren från enkätutfrågningen 

hade varit om de inte enbart innehöll styrda frågor och svarsalternativ. En 

öppen fråga där respondenterna får skriva mer fritt om vad de anser är 

kvalité eller får de att välja en bostad hade vart fördelaktigt. En återkoppling 

från en respondent ansåg att det varför mycket styrda frågor. En förbättring 

av enkätundersökningen hade vart att skicka till hus som inte enbart var i 

Växjö. Visserligen skickades några till Västerås men mer städer hade vart att 

föredra. Att skicka enkäterna som pappersform i brev fick bortfall på 

svarande då det inte är möjligt att få tag i specifika adresser på grund av den 

nya personuppgiftslagen. 
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Den kvalitativa metoden bestod av två djupintervjuer. Dessa gjordes på plats 

hos arkitekterna vilket gav en bättre kommunikation och mer plats åt att tala 

fritt. De intervjuade gavs större frihet att bredda sitt svar och författarna 

kunde ställa ytterligare följdfrågor som kunde uppstå under tiden av 

intervjun. För att få större bredd på den kvalitativa delen skulle fler 

arkitekter kunna ha intervjuats. 

Ett tillägg till den kvantitativa enkätundersökning med de boende, skulle 

vara att göra djupintervjuer med ett antal boende där dem skulle kunna 

utveckla sina svar och få möjlighet att kunna utrycka sig mer fritt om vad 

dem anser vad boendekvalitet är. Det skulle kunna leda till en ännu större 

insyn till vad som behövs i bostäder. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten kommer att kunna bidra till utformning av framtida 

byggnadsprojekt då den verifierar vad de boende anser är boendekvalitet 

eller vad de väljer att prioritera vid val av lägenhet. Från resultatet kan 

arkitekter och byggherrar få reda på vad de måste tänka mer eller mindre på 

vid projekterandet av bostäder. 

Resultatet av enkätundersökningen bekräftar mycket vad teorin beskriver är 

kvalité. Den bekräftar i många fall också andra undersökningar som gjorts 

inom ämnet. I många punkter stämde enkätundersökningen med boende 

också överens med vad arkitekterna ansåg vara boendekvalitet. I några fall 

där arkitekterna ansåg att en egenskap var kvalité, visade sig vara något som 

respondenterna förbisåg helt. Detta kan vara bevis på att vissa egenskaper 

arkitekter utformat och lagt fokus på redan finns i bostäder och därför tänker 

inte respondenterna på de aspekterna överhuvudtaget. De svaren som de 

boende gav stämde inte helt överens med vad arkitekterna ansåg vara 

boendekvalitet. Läget i staden, som nämnts i analysen, är en parameter som 

arkitekterna till stor del inte kan styra över men som boende prioriterar. 

Däremot gör arkitekterna rätt när de väljer att prioritera ljus i bostaden då 

det ständigt dök upp som en av topp tre viktigaste parametrarna bland de 

boende. 
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9 Slutsatser 

Undersökningen visade att boende anser egenskaper som läget i staden, 

ljus/ljusinsläpp och storlek på lägenheten är kvalitéer som påverkar val av 

bostad. Den visade också att det inte är någon större skillnad mellan upplevd 

boendekvalitet mellan betong- och trästomme i flerbostadshus. I vissa fall 

kunde några variationer mellan stommaterialen ses men de anses så små att 

de inte kan avgöra om det är något som behöver åtgärdas på något av 

stommaterialen. Den största skillnaden som gick att se i upplevelse hos 

boende i hus med olika stommar var att de boende i hus med trästomme är 

mer medvetna om miljöaspekterna angående hållbart byggande än de 

boende i hus med betongstommar. Det kan bero på att de flesta respondenter 

bor i Växjö och är medvetna om Växjös hållbarhetsprogram och 

träbyggnadsstrategi som det talas om i Växjö. 

Att bygga bostäder som människor tycker om och efter deras behov är till 

fördel för bostadsmarknadens alla aktörer såsom förvaltare, byggherrar och 

framför allt de boende. Det hjälper till att både sälja och hyra ut lägenheter 

om bostaden är utformad rätt från början utefter vad de boende vill ha. 

Denna undersökning skulle kunna breddas och delas ut i fler städer och till 

fler arkitekter för att se om det är invånare i Växjö som tänker på ett visst 

sätt. Undersökningen skulle kunna kompletteras med en undersökning om 

vilka kvaliteter området runt flerbostadshusen bör ha. 
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BILAGA 1: Enkät till boende och arkitekter 

Hej!  

 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete på byggnadsutformningsprogrammet och vill därför veta vad du 

anser boendekvalitet är. Enkäten tar max 5 minuter att slutföra och vi skulle vara 

tacksamma om ni vill ge oss Era svar. Vi utreder vad upplevd boendekvalitet är i 

vårt examensarbete. 

 

Tack på förhand 

//Daniel Beijbom och Fredrik Hög 

 

Besvarad enkät läggs i papplådan vid entrén. 

 

 

Enkätundersökning  
 

 

______________________________________________________________________________ 

Vid eventuella frågor kontakta oss på tel: 0705-215 211 eller vår handledare Åsa Bolmsvik per 

mail: asa.bolmsvik@lnu.se 
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Vad är boendekvalitet för dig?  
 

1. Vet du om du bor i ett hus med trästomme eller ett hus med 

betongstomme? 
(Ringa in ett svar som som du tror stämmer.) 

a. Trästomme 

b. Betongstomme 

c. Vet ej 

2. Om du fick välja material, vilken stomme föredrar du då? 
(Ringa in ett svar som passar.) 

a. Trästomme 

b. Betongstomme 

c. Stålstomme 

d. Spelar ingen roll  

3. Varför valde du det konstruktionsmaterialet? 
(Ringa in det svar som passar mest.) 

       Var det för att du… 

a. tror det är bättre ljudmässigt 

b. upplever det som bättre med hänsyn till miljön 

c. tror det medför en lägre boendekostnad 

d. upplever att det blir bättre boendekvalité och känsla i ett hus av 

det materialet 

e. svarade spelar ingen roll på fråga 2 

4. Hur viktiga är följande parametrar för dig vid val av lägenhet?  
(Rangordna viktigaste parametern i ordning 1 till 5 där 1 är viktigast och 2 näst 

viktigast osv. När en siffra är använd får den ej användas igen.) 
□ Stommaterial    

□ Ljus (stora fönster åt rätt väderstreck)  

  

□ Bra ljudisolering   

□ Hög takhöjd    

□  Naturliga material (autentiska material såsom: sten, trä, tegel och 

ej laminat, blandmaterial, plastgolv etc.) 

□ Rätt hushållsmaskiner för mina önskemål (tvättmaskin, 

torktumlare, diskmaskin m.m.) 

□ Öppen planlösning 

□ Rätt antal sovrum 

□ Storlek på lägenheten 

□ Läget i staden på bostaden  

   

□ Bra möbleringsmöjligheter  

□ Generösa gemensamma utrymmen   

(gästlägenhet i byggnaden, bastu, pool, gym)  

□ Ljust och rymligt trapphus 

□ Sovrum ligger avskilt från de offentliga rummen (offentliga är 

kök och vardagsrum)  
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□ Att det finns rundgång i lägenheten (möjlighet att gå runt i en 

”ring” i lägenheten från rum till rum, se ringen på bild.) 

□ Genomsikt i lägenheten (axialitet, se de raka strecken på bild.) 

 

5. Vilket rum är viktigast i din bostad för dig vid val av lägenhet? 
(Rangordna i vilken ordning som är viktigast med siffror där 1 är viktigast och så 

vidare.) 
□ Vardagsrum 

□ Kök 

□ Sovrum 

□ Badrum 

□ Hall 

6. Var värdesätter du ljudisolering mest?  
(Rangordna viktigaste parametern i ordning 1 till 3 där 1 är viktigast och 2 näst 

viktigast osv. När en siffra är använd får den ej användas igen.) 
□ Mellan lägenheter (i höjd- och sidled) 

□ Mellan rum inuti lägenheten 

□ Från utemiljö (trafik, människor m.m.) och in i lägenheten 

7. Hur mycket spelar fasadmaterial och fasadens utseende in vid val av 

lägenhet?  
(10 är spelar mycket roll och 1 spelar ingen roll) 

1     2     3     4     5    6     7     8     9     10 

8.  Hur mycket spelar väggmaterial inne i lägenheten in vid val av 

lägenhet? (t.ex. synlig trä-, betong, eller tegelvägg, målade väggar, tapetserade 

väggar)  
(10 är spelar mycket roll och 1 spelar ingen roll) 

1     2     3     4     5    6     7     8     9     10 

9. Vad skulle du kunna tänka dig att betala mer för som du anser dig 

sakna idag? (Rangordna viktigaste parametern i ordning 1 till 3 där 1 är viktigast 

och 2 näst viktigast osv. När en siffra är använd får den ej användas igen) 
□ Mer ljusinsläpp 

□ Bättre ljudisolering 

□ Bättre förvaringsmöjligheter 

□ Hushållsmaskiner (tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin m.m.) 

□ Högre takhöjd 

□ Naturliga material (autentiska material såsom: sten, trä, tegel och 

ej laminat, blandmaterial, plastgolv etc.) 

□ Större och rymligare trapphus 

□ Balkong 

10. Skulle du betala mer för en bostad med stomme av trä än en av 

betong? 

a. Ja 

b. Nej 
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11. Hur gammal är du?  

a. 18 – 25 år 

b. 26 – 45 år 

c. 46 – 65 år 

d. 65+ år 

12. Vilken våning bor du på? 
(Skriv med siffror vilken våning.) 

__________________________________________________ 

 

 

13. Hur många boende är ni i ditt hushåll? 

a. 1 st 

b. 2 st 

c. 3 st 

d. fler än 3 st 

 

Tack för att ni tog er tid att svara på vår enkät.  

 

//Daniel Beijbom och Fredrik Hög 

 

 

 

Vill ni ha möjlighet att vara med i en utlottning av trisslotter? Vi kommer 

att lotta ut trisslotter till en av er svarande som lämnar namn och adress, 

fyll därför i raderna som följer på sista bladet med namn och adress.  

Vi kommer oavsett om ni lämnar namn eller inte behandla 

svaren anonymt. 

 

Namn:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Adress:__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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BILAGA 2: Intervjufrågor till arkitekterna 

 

De fasta frågorna… 

 

”Tittar du mycket på Ola Nylanders och Kjell Forsheds bok om de omätbara 

värdena när du/ni på kontoret ritar bostäder?” 

 

”Om du helt själv får välja, vad anser du är boendekvalitet?” 

 

”Vad anser du vara det bästa material för stommaterial och varför?” 

 

”Vilka är de fem viktigaste parametrarna vid framtagande av nya bostäder? 

(se enkät, fråga 4)” 

 

”Vilket rum är viktigast att det är ritat med omsorg?” 

 

”Var anser du är viktigast att isolera mot ljud?” 

 

”Hur viktigt tycker du utsidan är vid val av lägenhet?” 

 

”Vad skulle du vara benägen att betala mest för om du saknade något i din 

lägenhet av följande val?” 
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