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Abstract 
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Abstract 

Purpose: Important for house manufacturers is to keep track of specific customer pref-

erences and priorities to have products that matches these. If a manufacturer does not 

have a product that fits the customer priorities, manufacturers will lose customers both 

before and during the process has started. The goal of the study is to report what house 

manufacturers should prioritize in the floor plan design of prefabricated two-storey 

houses. 

Method: The study has been conducted with a variety of methods. In order to study 

customer preferences and priorities a survey was made for potential house byers and 

interviews with house manufacturers sales agents. To get an overview about the 

changes that are most commonly performed, an analysis of documents on two of Gö-

tenehus house models was made. 

Findings: The results of the study show the kitchen's high priority among potential 

house buyers. Clearly shows that, above all, the social spaces in the form of kitchen 

living and dining room is generally very high priority among the general population In 

Stockholm. The study also shows that these rooms were desired with a relatively large 

surface area. It was also very unusual for these rooms to get reduced space.  

Unlike the social spaces, the private spaces hade ha wide range of demands. Above all, 

the bathroom and the master bedroom had highly prioritized. The other bedrooms were 

however generally one of house buy’ers lowest priority. In general, the service areas 

were shown to be the lowest prioritised rooms. The laundry room was desired to be 

large with great storage units, but were rarely executed as wanted.  

Implications: The social space, master bedroom and the bathroom has a great im-

portance for customers in Stockholm County. House manufacturers should prioritize 

these rooms. In contrast, house manufacturers should not prioritize room as office and 

WC/D. Doing so, house manufacturers can offer customers a product that minimizes 

the impact on costs by changes. 

Limitations: The study deals only with prefabricated detached two-storey houses. The 

study does not include factors such as finance, property space or family constellations. 

The study was limited to the Stockholm County because of the concentrated market for 

two-storey house. The gathered information was not extracted prior ten years.  

Keywords: floorplan, open plan area, preferences, priorities, changes, two-storey 

house  

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Det är viktigt för hustillverkarna att deras produkteker är anpassade efter hur 

kundernas önskemål ser ut och hur dessa prioriteras. Ifall produkterna inte uppfyller 

kundernas värderingar kan det leda till att företaget både tappar kunder innan och under 

köpprocessen. Målet med studien är därför att redovisa vilka rum hustillverkare bör 

prioritera vid planlösningsutformning av prefabricerade tvåplanshus. 

Metod: Studien har utförts med ett flertal metoder. För att kunna studera kundernas 

önskemål och prioriteringar, utfördes en enkätundersökning mot potentiella husköpare, 

samt intervjuer med Götenehus säljagenter i Stockholm. För att få en överblick kring 

vilka ändringar som är mest förekommande utfördes en dokumentanalys på två av Gö-

tenehus husmodeller. 

Resultat: Studiens resultat visar att potentiella husköpare prioriterar de sociala utrym-

mena kök och vardagsrum högst i bostaden. Kunderna har stora önskemål om stora och 

öppna ytor. Generellt i de privata utrymmena är det önskemål om stora ytor. Däremot 

prioriterades de privata rummen olika av kunden. Framför allt har badrummet och för-

äldrasovrummet en hög prioritet medan de övriga sovrummen tillsammans med allrum-

met och arbetsrummet prioriterades betydligt lägre. Överlag var serviceutrymmena lågt 

prioriterade av kunderna. Det fanns önskemål om väl tilltagna ytor i tvättutrymmet men 

det var inget kunderna var beredda att förändra. Förvaringsmässigt var det endast i för-

äldrasovrummet som kunderna önskade en klädkammare. I resterande rum som önskan 

om förvaring fanns, räckte det med en garderobslösning. 

Konsekvenser: Bostadens sociala utrymmen samt föräldrasovrummet och badrummet 

har en stor betydelse för kunderna i Stockholms län. Dessa rum bör hustillverkare pri-

oritera vid utformning av planlösningen. Däremot bör hustillverkarna inte prioritera 

rum som arbetsrummet och WC/D vid utformningen. Görs detta kan hustillverkarna 

erbjuda kunderna en produkt som minimerar kostnadspåverkande ändringar. 

Begränsningar: Studien behandlar endast prefabricerade fristående villor i två plan. 

Studien omfattar inte faktorer som påverkar hur en planlösning utformas som exempel-

vis ekonomi, tomtyta och familjekonstellationer. Studien begränsades till Stockholms 

län eftersom denna marknad är stor för tvåplanshus. Studien är tidsavgränsning till 2006 

vilket är en 10 årsperiod. 

Nyckelord: Planlösning, öppen planlösning, önskemål, prioriteringar, ändringar, två-

plans hus. 
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1 Inledning 
Denna studie är ett examensarbete inom byggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jön-

köping, vårterminen år 2016. Studien ska studera planlösningsprioriteringar av prefab-

ricerade tvåplanshus hos potentiella husköpare. Målet med studien är att redovisa för 

småhustillverkare vilka rumskvalitéer som prioriteras vid planlösningsutformning av 

ett prefabricerat tvåplanshus. Studien genomförs i Stockholms län, eftersom denna 

marknad är stor för tvåplanshus. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget är det många hustillverkare som konkurrerar om samma kunder. För att 

lyckas attrahera kunder gäller det att erbjuda ett brett utbud av flexibla husmodeller som 

både är anpassade till och kan anpassas efter kundens önskemål. Enligt Werner (2003) 

kan kundernas önskemål och behov variera kraftigt och det kan vara svårt för tillver-

karna att tillgodose alla dessa. En bostad med en god planlösning är en egenskap som 

varit framträdande under många årtionden (Lind & Bergenstråhle, 2004). 

Sedan början av 1900-talet har kataloghus varit ett välanvänt koncept i det svenska 

husbyggandet och har blivit en stilbildare för de svenska villakvarteren (Börjesgård, 

2004). Detta har hustillverkarna utvecklat med åren och är idag ett vanligt koncept hos 

hustillverkarna ett utbud av pakethus, kataloghus och hus som ritats från grunden av en 

arkitekt. Varje företag har olika benämningar på utbuden men koncepten är snarlika. 

Pakethus är generellt sett ett färdigritat hus som kunden inte får tillämpa några föränd-

ringar på, detta bidrar till en lägre prisnivå. Kataloghusen, precis som pakethusen, är 

färdigritade hus. Däremot får kunden göra större förändringar och justeringar på husen, 

detta leder till att priset blir högre än för pakethusen. Det dyraste alternativet är att kun-

den med hjälp av företagets arkitekt ritar huset helt från grunden. 

Anledningen till att företagen har denna fördelning är för att göra det möjligt för kun-

derna att köpa ett hus som passar deras ekonomiska förutsättningar. För att nå en så stor 

kundkrets som möjligt är det viktigt att hustillverkarna är medvetna om hur behoven 

och önskemålen varierar utifrån ett geografiskt perspektiv. 

1.2 Götenehus AB 
Götenehus bildades i början av 30-talet under namnet Götene träindustri 

(www.gotenehus.se, 2016). Företagets första produkter var prefabricerade stugor och 

villor. Företaget bytte namn till Götenehus AB År 1977. Under senare år har företaget 

breddat sitt utbud genom uppköp av Sjödalshus år 1997 och VärsåsVillan år 2012.  

Idag är Götenehus AB en av Sveriges största hustillverkare med enfamiljshus och fri-

tidshus som största marknad. Götenehus levererar ungefär ett hus om dagen året om. 

Företaget producerar även större produkter likt flerbostadshus, gruppboenden och dag-

hem. Alla produkter prefabriceras på fabriken i Götene och är producerade i trä.  

Götenehus utbud av friliggande villor utgörs av pakethus, kataloghus och arkitektritade 

hus. Dessa tre kategorier har en stegvist ökande anpassningsmöjlighet utefter kundens 

önskemål.  

Götenehus har uttryckt att studiens innehåll är intressant och grundas i ett problem som 

företaget och branschen ständigt diskuterar.  
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1.2.1 Tingsholm 
Tingsholm har en boyta är på 153m2 fördelat på 6 rum och kök. Huvudentrén är place-

rad på gaveln på huset. Bredvid entrén ligger en tvättstuga med groventré. Ett arbetsrum 

och en WC/D ansluter även till entrén. Husets sociala del, kök, matsal och vardagsrum, 

är utformad i vinkel. Köket är U-format med en bardisk ut mot matsalen. Mittemot det 

öppna köket finns husets trappa till plan två. Matsalen och vardagsrummet är stora och 

öppna. Sammantaget är de sociala utrymmena över 41m2. 

 

Figur 1. Tingsholm entréplan. Källa Götenehus AB. 
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På övervåningen ansluter trappan till det gemensamma allrummet. Husets tre sovrum 

och badrum är beläget i anknytning till allrummet. I föräldrasovrummet finns en rymlig 

klädkammare och i de övriga sovrummen finns garderober. 

 

Figur 2. Tingsholm övre plan. Källa Götenehus AB. 
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1.2.2 Sparreholm 
Sparreholm är ett tvåplanshus med 7 rum och kök. Boytan är på 181m2. Intill den ga-

velställda entrén finns ett kapprum med garderober och en WC/D. Bredvid entrén ligger 

tvättstugan med en groventré samt trappan till plan två. Entréplanets sociala del, kök, 

matsal och vardagsrum, är stort och rymligt. Dessa rum är placerade i linje med 

varandra med en sammanlagd area på 54m2. Köket är L-format med en köks-ö placerad 

mot en mindre vägg som avskärmar mot matsal och vardagsrum. I matsalen finns det 

en öppenhet upp till allrummet på plan två. Övrigt är entréplanet utformat med ett ar-

betsrum i anslutning till vardagsrummet. 

 

Figur 3. Sparreholm entréplan. Källa Götenehus AB. 
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Det övre planet är försett med fyra sovrum och ett stort allrum. Sovrummen är inredda 

med garderober. Utöver dessa finns en gemensam klädkammare ansluten till allrummet 

för ytterligare förvaringsmöjligheter. I anslutning till allrummet finns ett badrum och 

trappan ner till entréplan. 

 

Figur 4. Sparreholm övre plan. Källa Götenehus AB. 
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1.3 Problembeskrivning 
En bostad med stora ytor är ett generellt önskemål bland de flesta kundgrupper, enligt 

Werner (2003) är det den ekonomiska faktorn som avgör vilka bostadsytor som kun-

derna faktiskt väljer att köpa. Formen på husköpares bostad är en helhet av avvägningar 

mellan olika egenskaper som sedan påverkar bostadens som helhet. Detta betyder att 

olika kvaliteter påverkar varandra (Werner, 2007).  

När en bostad ska planeras bör detta göras efter människans och familjens behov och 

livsstil (Samuelsson & Åberg, 2003). Dock är det vanligt att en bostad planeras och 

utformas för att bli mer attraktiv för marknaden vid en framtida försäljning eller uthyr-

ning (Roberts-Hughes, 2011). Oavsett syfte bör beställaren anteckna de krav och öns-

kemål som önskas innan en hustillverkare kontaktas (Samuelsson & Åberg, 2003). 

Detta för att inte önskade kriterier ska försvinna senare i projekteringsprocessen ef-

tersom hustillverkaren eventuellt har en annan uppfattning på produkten som ska leve-

reras.  

Ett återkommande problem är när kunden ska välja husmodell ur tillverkarens huskata-

log, är att husmodellens planlösning inte uppfyller kundens önskemål. Detta kan leda 

till att kunden genast väljer bort den aktuella tillverkaren. Om kunden vill genomföra 

justeringar och ändringar på planlösningen men tillverkaren inte kan möta kundens öns-

kemål väljs också tillverkaren bort. Båda utfallen gör att tillverkaren investerar pengar 

och tid i en presumtiv kund som inte fullföljer affären. Om tillverkaren kan erbjuda 

husmodeller med de planlösningskvaliteter som kunder efterfrågar kommer båda parter 

att gynnas. Företagets lönsamhet ökar om kundens ändringar minskas. Samtidigt kom-

mer beställaren få ett billigare hus färdigställt tidigare då projekteringstiden inte behö-

ver förlängas på grund av justeringar. 

Eftersom kundernas önskemål är individuella finns det stora svårigheter att hitta en 

målgrupp som passar in på en typ av husmodell. Detta gör att företagen måste känna 

till om det finns specifika bostadskvaliteter som värderas på olika sätt på olika platser i 

landet.  

1.4 Mål och frågeställningar 

1.4.1 Mål 
Målet med studien är att redovisa vilka rum hustillverkare bör prioritera vid planlös-

ningsutformning av prefabricerade tvåplanshus. 

1.4.2 Frågeställningar 
1. Hur ser kundernas önskemål ut beträffande planlösningsutformning i Stock-

holms län? 

 

2. Hur prioriterar kunderna i Stockholms län sina önskemål? 

 

3. Vilka ändringar har kunder i Stockholms län genomfört på hustillverkarens 

planlösningsförslag?  
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1.5 Avgränsningar 
Studien behandlar endast fristående villor i två plan. För att skära ner studiens omfång 

har inga 1½-plans-, suterränghus undersöks. Eftersom studien genomfördes i samarbete 

med Götenehus AB som endast inriktar sig mot prefabricerat, har inga lösvirkeshus 

eller platsbyggda hus studeras. Arkitektoniska egenskaper som påverkar en planlösning 

som väderstrecksorientering, ljusinsläpp, axiallitet och rörelse i bostaden har inte stu-

deras. Dessutom omfattar inte studien faktorer som påverkar hur en planlösning utfor-

mas som exempelvis ekonomi, tomtyta och familjekonstellationer. Detta har gjorts för 

att minska ner studiens omfång eftersom dessa faktorer är omfattande. Studien begrän-

sades till Stockholms län eftersom denna marknad är stor för tvåplanshus. Som tidsav-

gränsning är studien begränsad till en 10 årsperiod eftersom detta anses som en rimlig 

tidsperiod. En 10 årsperiod var dessutom en lämplig avgränsning vid analysen av hus-

tillverkarens bygghandlingar. 

1.6 Disposition 
I studiens inledning skildras bakgrunden till den problembeskrivning som studien ska 

behandla. Här presenteras de frågeställningar och avgränsningar som satts upp för att 

uppfylla studiens mål. I nästa kapitel, metod och genomförande beskrivs de metoder 

som används och hur arbetsgången har varit genom dessa. I det tredje kapitlet redovisas 

det teoretiska ramverk som författarna byggt upp för att stärka kunskapsläget för stu-

dien. I kapitel fyra redovisas och sammanfattas den empiri som insamlats med studiens 

olika metoder. I studiens femte kapitel presenteras den analys och resultat som gjorts 

för att uppfylla och besvara studiens mål och frågeställningar. I studiens sista kapitel, 

diskussion och slutsatser, diskuterar författarna sina egna reflektioner över studien. Här 

presenteras de slutsatser och rekommendationer som studien bidragit med samt förslag 

till vidare studier. 
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2 Metod och genomförande 
Studiens datainsamling byggs på en dokumentanalys, enkätundersökning och flertalet 

intervjuer. En litteraturstudie genomfördes för att ge en bredare bakgrund till problemet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien genomfördes med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ 

information togs fram med hjälp av enkätundersökningen, litteraturstudien och doku-

mentanalysen. Kvalitativ data erhölls ur intervjuerna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datain-
samling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur ser kundernas önskemål ut beträffande planlösningsutformning i Stockholms län? 

Frågan besvarades med en enkätundersökning i direkt kundkontakt samt intervjuer med 

hustillverkarens säljagenter i Stockholm.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur prioriterar kunderna i Stockholms län sina önskemål? 

Frågan besvarades genom intervjuer med hustillverkarens säljare, en dokumentanalys 

samt en enkätundersökning. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Vilka ändringar har kunder i Stockholms län genomfört på hustillverkarens planlös-

ningsförslag? 

Fråga besvarades med en dokumentanalys på hustillverkarens bygghandlingar på två 

populära tvåplanshus i Stockholms län. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
En litteraturstudie genomfördes för att ge studien en bredare bakgrund till problemet 

samt att styrka studiens teorier. Därefter användes flertalet metoder för att bygga upp 

studiens empiri vars resultat diskuterades och jämfördes med den utförda litteraturstu-

dien. 

2.3.1 Dokumentanalys 
Tanken med dokumentanalysen var att redogöra för vad kunderna har prioriterat i bo-

staden vid husköpet. Analysen utfördes på bygghandlingar på två husmodeller från Gö-

tenehus AB.  

De två modellerna, Tingsholm och Sparreholm, är företagets mest sålda kataloghus i 

området kring Stockholms län. Tingsholm var den modell som Götenehus tog fram först 

av de två. Därefter utvecklade företaget denna modell och tog fram en husmodell i en 

större klass, Sparreholm.  
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2.3.2 Enkätundersökning 
På Nybygget i Arlanda Stad genomfördes en enkätundersökning. Undersökningen ut-

fördes under Attefallsdagen i direktkontakt med potentiella husköpare. Syftet med 

undersökningen är att utreda vad framtida husköpare har för önskemål och hur dessa 

prioriteras. Enkätfrågorna är utformade med hjälp av enkätmetodik från Ejlertsson 

(2014). 

2.3.3 Nybygget 
Nybygget är ett visningshusområde vid Arlanda stad norr om Stockholm. På Nybygget 

finns det 15 visningshus samt ytterligare fritidshus och sidobyggnader från olika hus-

tillverkare i Sverige. Området är 20000m2 stort och har vanligtvis omkring 250-300 

stycken besökare en vanlig arbetsdag (www.nybygget.se, 2016). Vid tidigare Attefalls-

dagar har besökarantalet varit uppemot 1000 stycken.  

2.3.4 Intervjuer med säljagenter 
 Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra olika säljagenter. Intervjuerna ut-

fördes i direktkontakt med respondenterna på Götenehus AB:s säljkontor i Stockholm. 

Intervjuerna är uppbyggda och utformade utifrån inlärd intervjumetodik enligt Lantz 

(2007). 

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen ägde rum på Götenehus huvudkontor i Götene. Analysen är byggd 

på företagets bygghandlingar i Stockholms län på husmodellerna Tingsholm och Spar-

reholm. En jämförelse gjordes mellan företagets ursprungliga handlingar och de bygg-

handlingar kunderna slutligen valt att bygga utefter. På detta sätt har det gått att identi-

fiera de planlösningsförändringar som kunderna valt att genomföra. I dokumentana-

lysen har planlösningsförändringar identifierats som både en omfördelning av husmo-

dellernas befintliga yta och utbyggnader. Resultatet från dokumentanalysen kommer 

ligga till grund för att studiens tredje frågeställning besvaras samt att studiens mål upp-

fylls. 

Sammanlagt studerades 65 bygghandlingar vid dokumentanalysen. I dokumentana-

lysen granskades inga bygghandlingar äldre än år 2006. Detta för att en 10 årsperiod 

anses som en rimlig tidsavgränsning. All inhämtad data dokumenterades, bearbetades 

och analyserades med hjälp av funktioner och formler i Microsoft Excel. 

2.4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gjordes på Nybygget under Attefallsdagen den 16:e april 2016. 

Tidpunkten valdes för att besökarantalet uppskattades bli stort. Detta år var det 1188 

stycken besökare.  

Enkäten lämnades ut personligt till deltagarna. Varje medverkande sällskap besvarade 

en enkät. De tillfrågade deltagarna valdes slumpvis. Uppskattningsvis var svarsfrekven-

sen mellan 25-30 procent av de tillfrågande. Sammanlagt blev det 105 besvarade enkä-

ter. 
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Enkäten är uppdelad i två delar, önskemål och prioriteringar. Enkäten är framtagen och 

utformad med hjälp av en enkätmetodik enligt Ejlertsson (2014). Första delen, önske-

mål, är kopplad till studiens första frågeställning. Den andra delen är kallad priorite-

ringar och är kopplad mot studiens andra frågeställning.  

Enkäten togs fram i Microsoft Word. Informationen från enkätundersökningen har be-

arbetats och analyserats på liknande sett som dokumentanalysen. 

2.4.3 Intervjuer med säljagenter 
Totalt genomfördes fyra intervjuer med säljagenter från Götenehus. Varje intervju gjor-

des i direktkontakt med respondenterna på företagets säljkontor i Stockholm. Samtliga 

intervjuer tog omkring 35 minuter att genomföra och spelades in med mobiltelefon. 

Arbetsfördelningen under intervjun var likadan under samtliga intervjuer. En av förfat-

tarna agerade intervjuare medan den andra förde anteckningar vid sidan av. 

Intervjun är semistrukturerad och har utformats enligt Lantz (2007). Denna intervjume-

tod valdes för att alla respondenter skulle svara öppet på samma frågor. Intervjun är 

uppdelad i tre delar. Den första delen, önskemål, är kopplad till studiens första fråge-

ställning. Denna del består av både korta och långa frågor. I intervjuns andra del, prio-

riteringar, möts respondenterna av kortare frågor. Dessa kopplas till studiens andra frå-

geställning. Frågorna i den sista delen, ändringar, har liknande struktur som i den första 

delen. Frågorna varierar från att vara kortare till att vara längre. 

Intervjuerna har sammanfattats varje fråga för sig. Detta har gjorts för att tydligt kunna 

jämföra vad de olika respondenterna har svarat. Det skapar också en tydligare bild om 

vad respondenterna är överens och inte överens om.  

2.5 Trovärdighet 
I denna studie har valda metoder genomförts på ett noggrant och metodiskt sätt för att 

uppnå en god validitet och reliabilitet. Insamlad data från intervjuerna och enkätunder-

sökningen har en god validitet. Detta för att respektive frågeformulär är utformat med 

stöd från noggrann studerat metodlitteratur. Dessutom genomfördes båda metoderna 

dessa i direktkontakt med respektive respondenter. Validiteten på den insamlad data 

från dokumentanalysen är god för att båda författarna noggrant studerat dokumenten 

metodiskt. 

Reliabiliteten på den insamlad data i studien är bra. Ett stort antal dokument har analy-

serats, intervjuer har med tillstånd spelats in och analyserats flertalet gånger. Likaså är 

antalet besvarade enkäter stort vilket bidrar till en bra reliabilitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket introduceras den teoretiska bakgrunden som studien bygger 

på. I kapitlet har relevanta teorier och referenser bidragit till en ökad inblick i kunskaps-

läget för att slutligen skapa en utförlig analys och diskussion. Teorierna togs fram för 

att kunna besvara studiens mål och frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 Frågeställning 1; Hur ser kundernas önskemål ut beträffande planlösningsut-

formning i Stockholms län?  

 

Denna frågeställning kopplas till teori 3.2 och 3.3.  Teorierna beskriver hur krav 

och en förändrad bostadsanvändning påverkar hur kundernas önskemål ser ut. 

 

 Frågeställning 2; Hur prioriterar kunderna i Stockholms län sina önskemål?  

 

Frågan besvaras genom ett samband mellan teori 3.2 och teori 3.3. Teori 3.2 tar 

upp krav och kriterier som hustillverkaren måste beakta vid bostadsutformning.  

Samtidigt som teori 3.3 beskriver önskemål som är vanliga i samhället idag.  

 

 Frågeställning 3; Vilka ändringar har kunder i Stockholms län genomfört på 

hustillverkarens planlösningsförslag? 

 

Även denna fråga kommer att grundas i teori 3.3 angående användandet av bo-

endet.  

3.2 Krav beträffande bostadsutformning 
Rummen i en bostad får inte utformas hur som helst. Det finns regler, krav och råd om 

vad ett rum i en bostads ska uppfylla när det är färdigbyggt. Detta ställer krav på att 

hustillverkaren uppfyller dessa kriterier vid bostadsutformning. Dessa krav finns sam-

lade i BBR (Boverkets Byggregler). BBR:s krav har tagits fram för att bland annat un-

derlätta för människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att kunna bo och 

leva normalt (BBR, 2011).  

I bostäder försedda med mer en ett plan är det krav på att entréplanet ska uppfylla vissa 

funktioner. Dessa minimikrav har tagits fram för att människor med nedsatt rörelse- 

och orienteringsförmåga ska kunna bo på entréplanet (BBR, 2011). På entréplanet ska 

följande kriterier uppfyllas: ett hygienrum, en avskiljbar sängplats, möjlighet till mat-

lagning, utrymme för måltider, utrymme för sittgrupp för daglig samvaro, entréut-

rymme, utrymme för förvaring och utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt 

(BBR, 2011). 

Enligt BBR (2011) kan en avskiljbar sängplats anordnas genom att en annan rumstyp, 

likt ett arbetsrum eller kontor, kan göras om till ett godkänt sovrum eller att en del av 

ett rum kan utnyttjas som ett sovutrymme, likt en sovalkov. 
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3.3 Användandet av Bostaden 
En viktig faktor när kunden väljer sitt hus är att det ska finnas gott om utrymme 

(Roberts-Hughes, 2011). Trots att bostadsytorna har fördubblats sedan 50-talet (Björk, 

Nordling, & Reppen, 2015) och att bruttoarean för ett småhus har ökat med ca 20 pro-

cent sedan år 1996 (scb.se, 2016), tycker kunder idag att det är brist på utrymme i da-

gens nybyggda hus (Roberts-Hughes, 2011).  

Enligt Nylander (2007) är det vanligt att bostäders rumsplacering utformas efter den 

zonerade planen där en uppdelning görs mellan privata och sociala delar av bostaden. 

Den sociala delen utgörs av vistelserummen kök och vardagsrum och är vanligen belä-

get på entréplan. De privata utrymmena är ofta placerade ostört från de sociala utrym-

mena, på ett annat plan eller i en annan del av bostaden. Till den privata delen tillhör 

bostadens alla sovrum, allrum och badrum och ska inte beträdas utan inbjudan (Samu-

elsson & Åberg, 2003). 

Bostaden kan också delas in i ytterligare en zon (Samuelsson & Åberg, 2003). Den 

tredje zonen som kan ingå i fördelningen benämns som serviceutrymmen i studien. I 

studien ingår rum som WC, tvättstuga, förvaringsytor samt entré eller hall i den tredje 

zonen.  

3.3.1 Sociala utrymmen 
I studien berättelser om den öppna planlösningens arkitektur berättar Willén (2012) 

om hur de sociala ytorna fått en central roll i dagens bostäder. Det vägglösa sambandet 

mellan köket och vardagsrummet har skapat ett hem som bjuder in till en större gemen-

skap (Rechavi, 2008). Till skillnad från förr har de öppna sällskapsytorna inneburit att 

de traditionella kökssysslorna nu kan utföras samtidigt som tid spenderas med familj 

och vänner (Willén, 2012). Öppenheten har också bidragit till en bättre kontrollkänsla 

i hemmet. Föräldrarna kan under tiden som de utför sysslor hålla ett vakande öga på 

sina barn (Willén, 2012). 

Idag anses matlagning som en fritidssysselsättning som har gjort att köket blivit ett rum 

för fritid, likt vardagsrummet (Perers, Wallin, & Womack, 2013). Trotts detta är det 

vanligt att bostäder används som en form av statussymbol, där köken i dagens hus ofta 

är påkostade och trendiga med inspiration från någon av dagens designtidningar 

(Larsson, 2013). Detta har lett till att utrymme som borde vara ägnat åt matlagning blivit 

ockuperat av dagens moderna köksmaskiner (Roberts-Hughes, 2011). Roberts-Hughes 

(2011) påpekar också att den ökade köksutrustning har bidragit till att köken idag upp-

levs innehålla mindre förvaringsmöjligheter än tidigare. 

Öppenhet och samverkan mellan bostadens sociala ytor är något som vidareutvecklats. 

Idag förekommer det att bostäder utformas med en öppenhet mellan olika plan. Ett po-

pulärt utförande är exempelvis en entré eller en allrumshall öppen i två plan (Björk, 

Nordling, & Reppen, 2015).  
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Vardagsrummet är ett av de viktigaste rummen i bostaden och har utvecklats mycket 

med tiden (Matesi, 2006). Dagens kunder har en större kravbild på att rummet ska fylla 

fler funktioner än tidigare. Idag används vardagsrummet allt mer sällan som ett tv-rum 

(Matesi, 2006). Istället har rummet öppnats upp och har tillsammans med köket skapat 

en stor social yta att vistas på (Willén, 2012) & (Matesi, 2006). I dagens vardagsrum 

ska de boende kunna umgås med sina vänner och gäster men också kunna spendera 

egentid med familjen (Rechavi, 2008). Trots att kunderna, enligt Lind & Bergenstråhle 

(2004), önskar väl tilltagna ytor för detta, är det vanligt att de boende, vid ett senare 

skede, upplever att det inte finns tillräckligt med utrymme för att bjuda hem vänner på 

middag eller att umgås på (Roberts-Hughes, 2011). 

3.3.2 Privata utrymmen 
Den öppna planlösningens tillkomst under 1990-talet har bidragit till ett kravlikanande 

önskemål på privata ytor i en bostad. Dessa utrymmen är ämnade för att de boende i 

huset ska ha möjlighet att avskilja sig i sitt eget hem (Willén, 2012). Enligt Womack 

(2013) började denna kravbild uppfyllas i början av 2000-talet i form av att sovrummen 

placerades i avskilt i bostaden. I bostäder byggda i fler än ett plan uppfylls denna krav-

bild genom att bostadens privata och sociala delar placeras på olika plan. Detta undviker 

problematiken att sovrum placerats på samma plan och intill bostadens vistelserum kök 

och vardagsrum som Ozaki (2003) påpekar att kunder i Storbritannien har reagerat 

starkt negativt på. 

Redan under 60-talet var bostadens utrymmen noggrant reglerade. Ett minimikrav var 

att bostadens föräldrasovrum inte fick underskrida en area på 12m2 (Nylander, 2007). I 

och med BBR:s uppkomst år 1994 ändrades detta till rekommendationer för rumsut-

formning (Boverkets Byggregler, 2015). Moechlin & Oskarsson (1994) anser att de 

tidigare minimikraven på rummen fortfarande bör ligga till grund för rumsutformning 

i dagens bostäder. Detta för att dagens huskunder sällan har önskemål om små sovrum 

(Moechlin & Oskarsson, 1994). Idag ses sovrummen mer som ett multifunktionellt rum 

än tidigare. I rummet ska det finnas utrymme för arbetsytor och umgänge (Nylander, 

2007). Nylander (2007) nämner att ett sovrum med en kvadratiskutformning, med en 

längd och bredd på minst 3,6 meter (13m2), fungerar som ett multifunktionellt rum.  

Det blir allt vanligare idag att kunderna önskar att föräldrasovrummet blir ett ”master 

bedroom” (Moroney, 2016). Konceptet bygger på föräldrasovrummet har ett anslutande 

badrum och en större klädkammare. Badrummet är avskilt från de andra sovrummen 

och är endast ägnat åt föräldrarna (Moroney, 2016). 

Det rum som utvecklats mest i bostaden är badrummet. Kriterierna har förändrats från 

att endast tillgodose människans nödvändiga behov till att bli ett mer privat statusrum 

som erbjuder njutning och avkoppling, bekvämlighet, estetik, tillgänglighet och funkt-

ion (Lund , 2013). Detta har bidragit till att badrummet nu mer placerats i bostadens 

privata del, ofta i anslutning till sovrummen (Samuelsson & Åberg, 2003). Förr försed-

des badrummen endast med det nödvändiga som toalett, handfat, och eventuellt badkar 

(Lund , 2013). Idag är det vanligt att badrum rustas med dubbla handfat, dusch och 

badkar, förvaring, handduksvärmare och ytterligare badrumsmöbler. Detta har lett till 

att badrummets storlek har ökat markant under åren (Lund, 2013).  
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Allrummet har fått en mer betydande roll i bostaden. Detta beror på att vardagsrummet 

inte längre är det självklara Tv-rummet i huset. Med tiden har denna roll istället över-

tagits av allrummet (Matesi, 2006). Till skillnad från vardagsrummet är allrummet van-

ligtvis mindre och beläget avskilt från bostadens sociala ytor. I ett tvåplans hus är det 

vanligt att allrummet är beläget på det övre planet ihop med sovrummen (Matesi, 2006).  

I bostadens privata del ingår också arbetsrummet. Det finns inget krav från BBR att ett 

arbetsrum ska finnas i en bostad. Dock ställer BBR krav på att, i en bostad, ska det 

finnas utrymme för att utföra hemarbete som läsa läxor, datorarbete med flera (BBR 

2010). Detta utrymme kan skapas i en avgränsbar del i ett av bostadens rum, oftast ett 

sovrum. Om sysselsyttningen kräver, bör ett separat rum som arbetsrum eller kontor 

ämnas åt detta (BBR, 2011). Enligt Werner (2007) är det vanligt att outnyttjade sovrum 

istället används som ett arbetsrum eller kontor. Arbetsrummet bör, likt sovrummet, 

placeras isolerat ifrån bostadens sociala ytor. Vid utrymmesbrist är det dock vanligt att 

arbetsrummet placeras på entréplan medan bostadens mer privata utrymmen som 

sovrum, förläggs på separat plan. Dock bidrar detta till att arbetsrummet uppfyller 

BBRs krav om framtida sovmöjligheter på entréplan. 

3.3.3 Serviceutrymmen 
Enligt (Lind & Bergenstråhle, 2004) är önskan om goda utrymmen för tvätt och tork i 

villor tydlig. Möjligheten att rengöra nedsmutsade ytterkläder, skor och stövlar upp-

skattas (Samuelsson & Åberg, 2003). En växande trend är att tvättutrymmet idag ska 

vara mer än ett rum som uppfyller dess funktioner. Estetiska detaljer som en mer triv-

sam och ombonad inredning i form av kakel och bra belysning uppskattas (Lund, 2009). 

Tillgänglighetskrav har inneburit att tvättstugans minimistorlek har ökat. Kraven har 

lett till att tvättpelare inte längre bör användas på grund av otillgänglighet för människor 

med nedsatt rörelseförmåga. Tvättmaskin och torktumlare ska istället placeras intill 

varandra vilket bidragit med att tvättstugans minimistorlek ökat (Lund, 2009) 

Förvaringsutrymmen är något som alla hushåll har stort behov av. Trots detta är det 

vanligt att kunden tycker att det inte finns tillräckligt med förvaringsutrymmen i 

bostaden (Roberts-Hughes, 2011). Lind & Bergenstråhle (2004) nämner att vid flertalet 

tillfällen att önskemålet om väl tilltagna förvaringsutrymmen är något som uppskattas 

i en bostad. Dock har den öppna och vägglösa planlösningen har bidragit till att logiska 

placeringar av förvaringsutrymmen minskat (Samuelsson & Åberg, 2003).  
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3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Avsnitt 3.2 skildrar hur krav, regler och råd från BBR (2011) ökat storleken på bosta-

den. Kraven syftar till att tillgänglighet för människor med nedsatt rörelse- och orien-

teringsförmåga ska kunna bo och leva normalt i en bostad. Detta innebär att olika rum 

och planer i bostaden ska fylla nödvändiga funktioner som hustillverkaren fått beakta.  

I avsnitt 3.3 beskrivs hur en utvecklad arkitektur och en förändrad livsstil och kravbild 

hos oss människors har påverkat bostadsutformningen. Den privata zonen har genom-

gått en stor förändring. Badrummet har utvecklats till ett stort statusrum med spalik-

nande karaktär (Lund, 2013). Sovrummet har blivit större och ses idag som ett multi-

funktionellt rum. Serviceutrymmen har fått en mer estetisk utformning och stora öns-

kemål om väl tilltagna ytor (Lind & Bergenstråhle, 2004). Likaså är den öppna planlös-

ningen som enligt Willén (2012) bjuder in till gemenskap i bostadens sociala utrymmen 

önskvärd. Detta har lett till att köket och vardagsrummet har blivit stora statussymboler 

i bostaden. 

Teoriavsnittet kan sammanfattas till att bostaden genomgått en förändring på grund av 

flera olika aspekter som skildras i avsnitt 3.2 och 3.3. Bostaden har blivit större och 

tillgodoser idag mer funktioner än tidigare. En generell aspekt i teoriavsnittet är önske-

mål om stora utrymmen i bostaden.  
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4 Empiri 
Studiens empiri bygger både på primärdata och på sekundärdata. De primärdata som 

inhämtats har gjorts med kvalitativa metoder. Ur dessa metoder har det sammanlagt 

summerats fyra intervjuer och granskats 65 bygghandlingar i en dokumentanalys. De 

sekundärdata som empirin grundas på är inhämtad med hjälp av en enkätundersökning. 

Med hjälp av denna metod har kvantitativ data tagits fram från 105 stycken bearbetade 

enkäter. 

4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen är utförd på två husmodeller och resultatet är uppdelat på de båda 

husmodellerna. En sammanställning görs i kapitel 4.3 sammanfattning av samlad em-

piri. Vid ett resultat, där en ökning eller minskning av en rumsarea utger större än 25 

procent av de granskade dokumenten, redovisas det resultatet i en efterföljande figur. 

4.1.1 Tingsholm 
Sociala utrymmen 

Den ursprungliga utformningen av köket i Tingsholm har en relativt liten yta. Trots 

detta har nästan tre fjärdedelar valt att inte utöka denna enligt figur 5.  

 

Figur 5. Förändring av köksstorlek.  
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Figur 6. Ökad köksarea redovisat med fyra areaintervall. 

I den ursprungliga modellen av Tingsholm ligger köket i en vinkel tillsammans med 

matsalen och vardagsrummet. I denna studie har detta valts att benämnas som öppet. 

Anledningen är att köket fortfarande har en tydlig koppling med vardagsrummet, men 

framförallt matsalen. I figur 7 visas att i 7 procent av fallen hade väggen ut mot var-

dagsrummet breddats en aning vilket gav en mer avskärmande utformning.  

 

 

Figur 7. Fördelning av det öppna sambandet mellan kök/matsal/vardagsrum. 
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Matsalen har till stor del fått behålla sin storlek. Enligt figur 8 hade två tredjedelar valt 

att hålla utformningen intakt. I figur 9 syns det att vardagsrummet hade varierade gräns-

dragning på flera av dokumenten vilket ledde till att arean noterades som större trots att 

inga andra större förändringar hade gjorts. 

 

Figur 8. Förändring av storlek i matsal. 

 

 

Figur 9. Förändring av vardagsrummets storlek. 
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Privata utrymmen 

I de privata utrymmena visade figur 10 att badrummets ursprungliga storlek var omtyckt 

av många. Eftersom ingen ökat storleken på badrummet.  

 

Figur 10. Förändring av badrummets storlek. 

 

 

Figur 11. Fördelning av antalet dokument som hade bastu tillagt.  
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I allrummet hade nästan hälften valt att inte förändra allrummet, se figur 12. 29 procent 

hade valt att öka allrummets storlek. Figur 13 redovisar storleksförändringen av de änd-

rade dokumenten. 

 

Figur 12. Förändring av storlek i allrummet. 

 

 

Figur 13. Ökad area i allrummet redovisat med fyra intervall. 
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Figur 14 visar att föräldrasovrummet befinner sig i en önskvärd storlek, eftersom 77 

procent valt att inte göra någon förändring. Till skillnad från föräldrasovrummet visar 

figur 15 att de övriga sovrummen var mer önskvärda att förstora. Drygt en tredjedel har 

valt att förstora rummen, medan ingen valde att göra dem mindre. Storleksförändringen 

på de övriga sovrummen redovisas i figur 16.  

 

Figur 14. Förändring av storlek på föräldrasovrummet. 

 

 

Figur 15. Förändring av storlek i övriga sovrum. 

 

Figur 16. Ökad sovrumsarea i de övriga sovrummen.  
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I allrummet hade 81 procent valt att behålla storleken på arbetsrummet, se figur 17 

 

Figur 17 Förändring av storlek på arbetsrummet. 

 

Serviceutrymmen 
Likt det resultat som redovisades på vardagsrummet, har även entrén/hallen ett felvärde 

på grund av varierad gränsdragning, se figur 18. 

 

Figur 18. Förändring av storlek i entré/hall. 
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Figur 19 visar att klädkammaren i Tingsholm hade en relativt accepterad yta i de flesta 

granskade dokument. 

 

Figur 19. Förändring av storlek på klädkammare. 

 

I tvättstugan hade 77 procent valt att behålla storleken, se figur 20.  

 

Figur 20. Förändring av storlek i tvättutrymme.  
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4.1.2 Sparreholm 
 
Sociala utrymmen 

Över två tredjedelar var nöjda med storleken på köket i Sparreholm, se figur 21. En 

fjärde del av de granskade dokumenten hade ökat storleken på köket. Figur 22 redovisar 

storleksökningen av köket.  

 

Figur 21. Förändring av köksstorlek. 

 

 

Figur 22. Ökad köksarea redovisat med fyra areaintervall. 
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I figur 23 illustreras hur kunderna valt att förhålla sig till öppenheten till de anslutande 

rummen runt köket. I dokumentanalysen har tolkningen gjorts att köket var avskärmat 

när en vägg sträcker sig från golv till tak och avskärmar mot vardagsrummet.  

 

 

Figur 23. Fördelning av det öppna sambandet mellan kök/matsal/vardagsrum. 

 

I matsalen i Sparreholm finns ursprungligen en öppenhet i plan upp från matsalen på 

nedre plan till allrummet på det övre planet. Denna har majoriteten av kunderna valt 

bort och visas tydligt i figur 24.  

 

Figur 24. Fördelning av det öppnasambandet i plan. 
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Enligt figur 25 verkar storleken på matsalen i Sparreholm vara tillräckligt stor eftersom 

ungefär 70 procent valt att bevara den ursprungliga storleken. Det var endast 19 procent 

som valt att förminska rummet. 

 

Figur 25. Förändring av storlek i matsal. 

 

Figur 26 visar att 78 procent har bevarat den ursprungliga storleken på vardagsrummet. 

 

 

Figur 26. Förändring av storlek i vardagsrummet. 
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Privata utrymmen 

I de privata utrymmena var det framför allt badrummet som kunderna hade förändrat 

utförandet. 66 procent av de granskade dokumenten hade fått en utökad storlek vilket 

tydligt framgår ur figur 27. I figur 28 tydliggörs även att det i många fall var väl tilltagna 

förändringar på badrumsytan. Över 50 procent av dokumenten hade ökat badrummets 

area med över 3m2.  

 

Figur 27. Förändring av badrummets storlek. 

 

 

Figur 28. Ökad badrumsarea redovisat med fyra areaintervall. 
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Enligt figur 29 är det 40 procent som har lagt till en bastu. 

 

 

Figur 29. Fördelning av antalet dokument som hade bastu tillagt.  

 

I figur 30 och figur 31 tydliggörs att många av kunderna tyckte att föräldrasovrummet 

behövde förstoras. 

 

Figur 30. Förändring av storlek i föräldrasovrummet. 
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Figur 31. Ökad area redovisat med fyra areaintervall. 

 

Storleken på de övriga sovrummen var mer accepterad av majoriteten, två tredjedelar 

bevarade storleken på rummen, se figur 32. Dock hade nästan en tredjedel val att utöka 

storleken på sovrummet. Utökad area redovisas i figur 33. 

 

Figur 32. Förändring av storlek i övriga sovrum. 

 

Figur 33 Ökad area redovisat med tre areaintervall. 
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I allrummet hade stora delar valt att antingen förstora eller förminska storleken på rum-

met, se figur 34. 41 procent hade valt att förminska och redovisas i figur 35. Samt 38 

procent hade valt att förstora och redovisas i figur 36. 

 

Figur 34. Förändring av storlek i allrummet. 

 

Figur 35.  Ökad area redovisat med fyra areaintervall. 

 

Figur 36. Ökad area redovisat med tre areaintervall. 
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I figur 37 redovisas att hälften av de granskade dokumenten var oförändrade i arbets-

rummet. I figur 38 redovisas de 28 procent som valt att förminska arbetsrummet. Av 

dessa var det över hälften som valt att bara förminska rummet med 1-2m2. 

 

Figur 37. Förändring av storlek i arbetsrummet. 

 

Figur 38. Minskad area i arbetsrummet. 
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Serviceutrymmen 

Figur 39 visar att 69 procent inte har gjort några ändringar på entrén. 

 

Figur 39. Förändring av storlek i entré/hall. 

 

Över 50 procent hade valt att utöka den totala ytan för klädkammare i huset, se figur 

40. Oftast gällde det om att lägga till en extra klädkammare men det förekom även att 

vissa önskade en större storlek på den redan befintliga klädkammaren. 

 

Figur 40. Förändring av storlek av klädkammare. 
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Tvättutrymmet visade sig vara något önskvärt att förstora. Figur 41 visar att ca 30 pro-

cent hade gjort tvättstugan större. Storleksförändringen redovisas i figur 42.  

 

Figur 41. Förändring av storlek i tvättutrymme. 

 

  

Figur 42. Ökad area redovisat med tre intervall. 
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4.2 Intervjuer med säljagenter 
Intervjuer har genomförts med fyra säljagenter på Götenehus säljkontor i Stockholm. 

4.2.1 Sociala utrymmen 
Alla respondenter hade liknande åsikter om kundernas önskemål på köket. Köket ska 

vara stort och öppet mot matsal och vardagsrum. En respondent nämner att köket brukar 

vara mellan 15-20m2. I köket ska det finnas en köks-ö där gäster kan samlas kring. Alla 

svarade likartat angående att var dessa kvalitéer som kunderna värderade högst i huset 

och att köket var det rum som prioriterades högst i bostaden. Dock var inga särskilda 

önskemål om att köket skulle vara L-, U- eller parallellformat. Detta anpassades utefter 

planlösningen. 

Kundernas önskemål på vardagsrummet förknippas med önskemålen på köket. Alla re-

spondenterna nämner att vardagsrummet ska vara stort och vara öppet över de sociala 

ytorna. Helst inte mindre än 25-30m2. Alla respondenter svarade att vardagsrummet var 

ett av de högst prioriterade rummen i huset. 

4.2.2 Privata utrymmen  
Storleken på allrummet varierar stort. Ett vanligt önskemål från kunden är att allrummet 

ska vara upp mot 20m2 stort och oftast inte mindre än 16m2. Dock prioriterar inte kun-

derna allrummet särskilt högt och väljer istället att minska ner det i förmån för intill 

liggande rum. Trots detta har kunderna tydliga önskemål om en bra möblerbarhet i all-

rummet eftersom rummet är ägnat som TV-rum för barnen. Detta var samtliga respon-

denter överens om. 

Alla respondenter svarade likartat om att kunderna har olika åsikter på sovrummen i 

huset. Föräldrasovrummet prioriteras högt i huset medan de övriga sovrummen har ett 

betydligt lägre värde enligt kunderna. Ett stort ”master bedroom” med en anslutande 

klädkammare och badrum är mycket önskvärt. Ibland kan vissa kunder ställa krav på 

att föräldrasovrummet ska vara i en viss storlek. Vanligtvis brukar rummet vara om-

kring 12-16m2. De övriga sovrummen önskas vara mindre, omkring 10m2, med en 

mindre anslutande klädkammare eller en större skjutdörrsgarderob. Majoriteten av re-

spondenter hävdade att den vanligaste ändringen i sovrummet var på förvaringen. 

Respondenterna gav olika svar på hur kundernas önskemål på storleken på badrummet 

ser ut. Två stycken påstod att kunderna önskar ett stort badrum, en av dem nämnde en 

storlek på 13m2. En annan replik var att kunderna önskade ett mindre badrum som end-

ast tillgodosedde alla funktioner och önskad utrustning i rummet. Några av dem nämner 

att kunderna gärna önskar en anslutande bastu i badrummet. Däremot gav responden-

terna liknande svar om vilka ändringar som var mest förekommande i badrummet. Van-

ligast är att kunderna vill öka storleken på badrummet och att lägga in en separat WC 

och en anslutande bastu. Dock gav de olika svar om vad kunderna bortprioriterar för 

dessa ändringar. De ytorna som bortprioriterades är klädkammare, övriga sovrum och 

allrum. 

Samtliga respondenter hade uppfattningen om att arbetsrummet prioriteras lågt av kun-

der i Stockholm. Storleksmässigt önskar kunderna att rummet ska vara litet, mellan 8-

9m2. Vanligtvis minskas det ner till minimikrav från BBR. 
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4.2.3 Serviceutrymmen 
Samtliga respondenter var överens om att kunderna generellt sett önskar en god förva-

ring i entrén. Dock hade respondenterna olika uppfattning om kundernas önskemål på 

rummets storlek. Två av respondenterna ansåg att kunderna önskade en större entré 

medan de andra respondenterna hävdade att kunderna gärna minskar ner entrén för att 

skapa utrymme för ett annat rum. Två av respondenter nämner att kunderna önskar en 

välkommande och ”pampig” entré. Nämnvärt är att två av respondenterna påpekade att 

kunder önskar en ändring av trappans placering. Denna ska flyttas bort från entrén för 

att inte all smuts från skorna i entrén följer med upp till det övreplanet.  

Respondenterna var överens om kundernas önskemål kring WC/D. Storleksmässigt 

önskade kunderna att rummet ska vara i minsta möjligaste storlek, vilket blir vid BBR:s 

minimikrav. 

När det gäller storleken på tvättutrymmet gav respondenterna olika svar om kundernas 

önskemål. Tre respondenter hävdade att kunderna önskar ett stort tvättutrymme. En av 

dem påpekade att en del kunder till och med kommer med krav på att tvättutrymmet 

måste vara i en viss storlek. En respondent nämnde att storleksintervallet 7-8m2 var 

önskvärt. Dock var alla säljare överens om att kunderna önskar goda förvaringsmöjlig-

heter i tvättutrymmet och att detta var något som kunderna oftast ville förändra. Något 

som två av säljarna berättade var att tvättutrymmet önskas placeras intill köket men inte 

var det rumssambandet som prioriterades högst.  

Nästan alla kunder önskar stora förvaringsutrymmen i huset. Dock bortprioriteras detta 

av kunderna för att de istället vill lägga pengarna på något i huset. Det var samtliga 

respondenter överens om. De hade också liknande uppfattning om att kunderna helst 

önskar en klädkammare, i bästa fall anslutet till ett sovrum, likt en ”walk in closet”. 

Om detta inte kunde uppfyllas var skjutdörrsgarderober nästa lösning. 
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4.3 Enkätundersökning 
I följande avsnitt kommer en sammanställning av de data som insamlats med enkätun-

dersökningen på Nybygget. Enkäten är uppdelad i två delar, önskemål, prioriteringar. 

Resultatet kommer att presenteras i samma ordningsföljd som i enkäten. Varje fråga 

redovisas i procent med antingen ett stapel- eller cirkeldiagram.  

Del 1 – Önskemål 

 

Det är tydligt att det räcker med två stycken hygienrum i bostaden. Nedan i figur 43 är 

det nästan 70 procent som önskar två hygienrum i sin bostad.  

 

Figur 43 Fördelning av hur många hygienrum som önskas i bostaden. 

 

Förvaring 

I entrén är det önskvärt med förvaring. I figur 44 är det över hälften som föredrar en 

garderobskonstellation medan 30 procent föredrar en klädkammare ansluten till entrén. 

 

Figur 44. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 
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I vardagsrummet önskas ingen förvaring. Enligt figur 45 är det endast 6 procent öns-

kade någon slags förvaring i vardagsrummet medan 92 procent inte tycker det är nöd-

vändigt. 

 

Figur 45. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 

 

Endast 11 procent i enkätundersökningen önskade förvaring i allrummet. se figur 46. 

77 procent önskar ingen förvaring i rummet.  

 

Figur 46. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 
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Enligt figur 47 är det två tredjedelar som önskar en anslutande klädkammare till föräld-

rasovrummet. 28 procent nöjer sig med en garderobslösning.  

 

Figur 47. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 

 

Tre fjärdedelar i undersökningen önskar att det ska vara garderober i de övriga sovrum-

men. Endast 18 procent önskade en klädkammare i rummet. Se figur 48. 

 

Figur 48. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 
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Enligt figur 49 önskar ungefär hälften en garderobsförvaring i arbetsrummet medan 40 

procent klarar sig utan. 

 

Figur 49. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 

 

Två tredjedelar enligt figur 50 önskar ingen förvaring i badrummet. 30 procent nöjer 

sig med garderobsförvaring. 

 

Figur 50. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 
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Hela 82 procent i figur 51 önskar ingen förvaring i WC/D. 

 

Figur 51. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 

 

Det visas tydligt i figur 52 att det önskas förvaring i tvättutrymmet. Nästan 70 procent 

önskade garderobsförvaring i rummet. 

 

Figur 52. Fördelning av vilken förvaringstyp som önskas i rummet. 
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Det är tydligt i undersökningen att det önskas stora rum i det sociala utrymmet. Klara 

67 procent i figur 53 önskar att vardagsrummet ska vara större än 19m2. Fördelningen 

av köket är jämn över de tre största svarsalternativen. Den största svarsgruppen med 34 

procent önskar att köket ska vara större än 19m2.  För matsalen har den största svars-

gruppen på 37 procent svarat att de önskar en storlek mellan 15-18m2. 

 

Figur 53. Fördelning över önskade storleksintervall på de sociala utrymmena. 

 

I figur 54 framkommer det att allrummet önskas vara stort. 35 procent ligger i stor-

leksintervallet 19m2 medan 30 procent ligger i intervallet 15-18m2. Föräldrasovrum-

met har samma svarsandel på 15-18m2 och 11-14m2. För de övriga sovrummen har 

hälften önskat en storlek mellan 11-14m2 och 35 procent 7-10m2. För både badrum-

met och arbetsrummet har störst andel svarat inom intervallet 7-10m2. 

 

 

Figur 54. Fördelning över önskade storleksintervall på de privata utrymmena.  
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I enkätundersökningen önskar kunderna att serviceutrymmen ska vara av det mindre 

slaget. Hälften har önskat att WC/D ska vara mellan 3-6m2 medan 42 procent önskar 

att den ska vara 7-10m2, se figur 55. För entrén och tvättutrymmet är det tydligt rummen 

önskas var mellan 7-10m2 i storlek. 

 

Figur 55. Fördelning över önskade storleksintervall på serviceutrymmena. 

 

I figur 56 är det över hälften som önskar att köket ska vara öppet mot både matsal och 

vardagsrum. 30 procent önskade att köket endast ska vara öppet mot vardagsrummet. 

 

Figur 56. Fördelning över önskemålen om kökets öppenhet. 
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Del 2. Prioriteringar  

Ur figur 57 är det tydligt att köket och vardagsrummet är de två rummen som priorite-

rades högst i enkätundersökningen. Köket hade 86 procent och vardagsrummet 78 pro-

cent. Därefter var det badrummet och föräldrasovrummet som prioriterades högt med 

37 resp.34 procent. Det rum som prioriterades lägst i undersökningen var arbetsrummet 

med 65 procent. Efter det var det övriga sovrum på 37 procent och matsal med 29 pro-

cent. 

 

Figur 57. Fördelning över hur kunderna prioriterat de olika rummen i bostaden.  

 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
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5 Analys och resultat 

5.1 Hur ser kundernas önskemål ut beträffande planlösnings-
utformning i Stockholmsområdet? 

I följande avsnitt presenteras analys och resultat som ovanstående frågeställning berör. 

Den insamlade empirin har gjorts med en enkätundersökning och flertalet intervjuer. 

Till detta avsnitt kopplas studiens båda teorikapitel, 3.2 och 3.3.   

5.1.1 Analys 
Sociala utrymmen 

Både enkätundersökningen och intervjuerna visar tydligt att kunderna i Stockholms län 

vill utforma de sociala utrymmena likt de teorier som tagits upp tidigare i studien. Precis 

som Willén (2012) och Matesi (2006) nämner i sina teorier, vill kunderna skapa en 

öppen social yta att umgås på, vilket visas i figur 56. Likaså verkar kunderna också 

efterlikna det Lind & Bergenstråhle (2004), Roberts-Hughes (2011) och Matesi (2006) 

tar upp om att de sociala utrymmena ska vara stora och det ska finnas en bra yta för att 

umgås med familj och vänner. Figur 53 och intervjuerna indikerar på att köket bör ha 

en minimistorlek på 15m2 och vardagsrummet en bit över 20m2. Sammantaget skulle 

det innebära att de sociala utrymma bör vara större än 40m2.  

Privata utrymmen 

Resultatet från enkätundersökningen visar att respondenternas uppfattning om allrum-

mets storlek stämmer överens med enkätsvaren vilket redovisas i figur 54. Att kunderna 

i Stockholm önskar att rummet ska vara stort kan relateras till den teori Matesi (2006) 

har om att allrummet tagit över rollen från vardagsrummet som Tv-rum i huset. Som 

vidare kan ha bidragit till den uppfattning som framkom vid en av intervjuerna att det 

önskas en god möblerbarhet i rummet.   

Kunderna i Stockholmsområdet tycks ha en gemensam bild av hur föräldrasovrummet 

bör utformas. Figur 54 redovisar återigen att stora utrymmen är önskvärda vilket även 

bekräftades av respondenterna som var överens om att intervallet 12-16m2 är optimalt. 

vilket enligt Nylander 2007 anses vara ett multifunktionellt sovrum. De båda metoderna 

visar också delvis tecken på att konceptet som Moroney (2016) kallar för ”master be-

droom” är önskvärt. Två tredjedelar önskar en anslutande klädkammare till föräldra-

sovrummet men endast ett fåtal önskade ett tredje badrum i bostaden vilket gör det 

ytters osannolikt att de önskar ett separat anslutande badrum till sovrummet vilket då 

enbart delvis bekräftar efterfrågan om ett ”master Bedroom”. 

De övriga sovrummen önskades vara mindre än föräldrasovrummet. Utifrån de stor-

leksintervall som framkommit från enkätundersökningen och intervjuerna kan det kon-

stateras att en storlek mellan 10-11m2 verkar rimlig. Detta betyder att de övriga sov-

rummen inte uppfyller de storlekskriterier som Nylander (2007) nämner angående 

multifunktionella rum.  

Badrummets storlek visade på varierade önskemål. Detta kan bero på den teori Lund 

(2013) har om att kravbilden på badrummet har förändrats genom åren.  Hälften av de 

svarande önskade ett badrum som är mellan 7-10m2 vilket passar ett mer traditionellt 

badrum som fyller de viktigaste funktionskraven. Medan en tredjedel av de svarande 

önskade att badrummet skulle vara 11-14m2 vilket då kan ge en mer spa liknande 

känsla. 
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I arbetsrummet skiljer sig resultaten från de båda metoderna. Säljarna hävdar att kun-

derna önskar ett litet arbetsrum mellan 8-9m2. Helst att storleken enbart uppfyller re-

kommendationerna från BBR om eventuella sovmöjligheter (BBR, 2015). Detta över-

ensstämmer med de 42 procent som önskar en storlek i intervallet 7-10m2 

i figur 54. Dock önskar lite mer än en tredjedel att rummet ska vara mellan 11-14m2. 

Detta hör ihop med det Werner (2007) hävdar att det är vanligt att arbetsrummet, till 

en början är tänkt att användas som ett sovrum för att sedan göras om till ett arbets-

rum eller kontor. Oavsett syfte rummet ska ha, är det önskvärt men garderober i rum-

met. Trots att detta inte framkom ur intervjuerna, var det däremot tydligt att i enkätun-

dersökningen. Enligt figur 49 önskade över hälften att det ska finnas garderobsförva-

ring i rummet. 
 

Serviceutrymmen 

Önskemål om storleken på entrén varierar i de både metoderna. Några respondenter 

nämner att entrén önskas vara stor och ”pampig” medan andra hävdade att entrén öns-

kas vara mindre. I enkätundersökningen är det hälften som önskar en entré i storleken 

7-10m2 och en tredjedel som önskade en storlek på 3-6m2 enligt figur 55. Båda meto-

derna gav liknande resultat gällande att garderober är den mest önskvärda förvarings-

lösningen, se figur 44. 

I enkätundersökningen dominerade de två minsta storleksintervallen. En stor minoritet, 

närmare 40 procent önskade en WC/D i storleken 7-10m2 medan en majoritet på 50 

procent önskade en WC/D i minsta storleksintervallet, 3-6m2. Detta stöds av respon-

denterna som hävdade att WC/D önskades vara så litet som möjligt. 

Den teori som Lind & Bergenstråhle (2004) har om att tvättutrymmet önskas vara stort 

med goda förvaringsmöjligheter bekräftas av de båda metoderna. I figur 48 visar tydligt 

att garderober är önskvärt och figur 55 visar att tvättutrymmet önskas vara mellan 7-

10m2. I intervjuerna nämndes ett intervall på 7-8m2. Att tvättutrymmet önskas vara stort 

kan kopplas ihop med den teorin Lund (2009) har med att rummet ska uppfylla mer 

funktioner idag och teknisk utrustning som exempelvis värme-pumpar och varmvat-

tensberedare  

I figur 47 framkommer det att det endast är i föräldrasovrummet som kunderna har en 

utpräglad önskan om en anslutande klädkammare. Majoriteten av dessa kunder nöjer 

sig med en storlek på 3-6m2 på klädkammaren se figur 55. I arbetsrummet, entrén och 

i tvättutrymmet är det en mer framstående önskan om att det ska finnas förvaringsmöj-

ligheter i form av garderober. Däremot önskas ingen förvaring i vardagsrummet, 

WC/D och i badrummet. 

  



Analys och resultat 

46 

 

5.1.2 Resultat 
Kunderna i Stockholms län önskar att de sociala utrymmena ska vara stora och ha ett 

öppet samband med varandra. Storleken på köket önskas vara minst 15m2 och vardags-

rummet en bit över 20m2, minimum 40m2 sammantaget. I de privata utrymmena önskas 

ett föräldrasovrum på 14-15m2. Till detta rum önskas det finnas en klädkammare. De 

övriga sovrummen önskas vara ca 10-11m2. I dessa rum önskas det finnas bra garde-

robslösningar. Anslutet till sovrummen önskas ett allrum med god möblerbarhet i en 

storlek på minst 16m2. Ett badrum på 10-11m2 bör tillämpas för att uppfylla de varie-

rande önskemålen på rummet. Arbetsrummets storlek önskas vara något mindre, om-

kring 9-10m2. Bostadens serviceutrymmen önskas generellt vara små. Entrén önskas 

vara i en storlek kring 7-8m2 och ha en bra garderobsförvaring. WC/D önskas vara i en 

liten storlek, omkring 4-5m2. Tvättutrymmet önskas vara omkring 8m2 med rymliga 

garderober. 

Tabell 1. Resultattabell för frågeställning 1. 

 

 

 

  

Rum Önskemål 

Kök Minst 15m
2
 i storlek. Öppet mot de sociala ytorna. 

Vardagsrum Stor yta, över 20m
2
 i storlek. Öppet mot de sociala ytorna.  

Allrum Minst 16m
2
 i storlek. En god möblerbarhet.  

Föräldrasovrum Mellan 14-15m
2
 i storlek. Anslutande klädkammare. 

Övriga sovrum Storlek mellan 10-11m
2
. Bra garderobslösningar. 

Badrum Mellan 10-11m
2
. Finnas möjligheter till exklusiv utrustning. 

Arbetsrum Mindre, mellan 9-10m
2
 i storlek. Önskvärt med garderober i rummet.  

Entré I storleken omkring 7 m
2
. Önskvärt med garderober i rummet. 

WC/D Önskas litet, mellan 4-5m
2
. 

Tvättutrymme Omkring 8 m
2
 i storlek. Rymliga garderober är önskvärt. 

Förvaringsutrymme I föräldrasovrummet önskas en klädkammare.  

Övriga sovrum, arbetsrum, entré och tvättutrymmet är det önskvärt med 

garderober. 

Resterande rum, inga önskemål om förvaring.  
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5.2 Hur prioriterar kunderna sina önskemål? 
I följande avsnitt presenteras den analys och resultat som ovanstående frågeställning 

berör. Den insamlade empirin har gjorts med en enkätundersökning och flertalet inter-

vjuer. Till detta avsnitt kopplas studiens båda teorikapitel, 3.2 och 3.3. 

5.2.1 Analys 
Sociala utrymmen 

Både enkätundersökningen och intervjuerna tyder på att de sociala utrymmena priori-

teras högst i bostaden. Figur 57 bekräftar det som samtliga respondenter var överens 

om, att köket och vardagsrummet är de två viktigaste rummen för kunden med köket 

på första plats. Figur 57 visar också att matsalen har ett betydligt lägre prioriterings-

värde än köket och vardagsrummet. Det öppna sambandet mellan kök, matsal och var-

dagsrum som Willén (2012) tar upp framkom som det högst prioriterade rumssamban-

det i bostaden av kunden i intervjuerna. Detta landar i att de sociala utrymmena och 

dess samverkan blir de dominerande rummen på entréplanet. Vilket också leder till att 

omgivande rum på entréplanet med en lägre prioritet, åsidosätts av kunden i förmån för 

de sociala utrymmena. 

 

Privata utrymmen 

Jämfört med de sociala utrymmena är prioriteringsbilden betydligt mer ojämn i de pri-

vata utrymmena. Båda metoderna visade att kunderna i Stockholms län prioriterar bad-

rummet och föräldrasovrummet högt. Medan allrummet, de övriga sovrummen och 

kontor/arbetsrummet prioriteras betydligt lägre, se figur 57. Eftersom nästan alla pri-

vata utrymmen oftast är placerade på det övre planet skapas ingen konflikt med de so-

ciala utrymmena. Detta leder till att badrummet och föräldrarummet blir de domine-

rande rummen på det övre planet. Badrummets och föräldrasovrummets dominans kan 

höra ihop med den tes Moroney (2016) har om att kunder vill skapa konceptet ”master 

bedroom” där föräldrarna skapar en egen privat zon mellan föräldrasovrummet bad-

rummet och en klädkammare. Ytterligare en faktor kan vara det som Lund (2013), näm-

ner att dagens badrum har utvecklats till att idag bli ett rum avsett för avkoppling. Sam-

mantaget leder detta till att konkurrerande rum som allrummet och de övriga sovrum-

men blir bortprioriterade. Allrummet som enligt Matesi (2006) har fått en mer betydel-

sefull roll i dagens bostäder väljer kunder i slutändan att åsidosätta. Däremot visade 

båda metoderna på att allrummet prioriterades högre än både de övriga sovrummen och 

kontor/arbetsrum, se figur 57. Vilket leder till att uppoffringar som gjorts på allrummet 

i förmån av antingen föräldrasovrummet eller badrummet kan kompenseras i från de 

övriga sovrummen eller kontor/arbetsrummet. I och med att kontor/arbetsrummet var 

det lägst prioriterade rummet i hela bostaden blir rummet vanligtvis åsidosätt av kun-

den, oavsett vilket plan rummet är placerat på. 

 

Serviceutrymmen 

Det kan konstateras från de båda metoderna att prioriteringsbilden i service utrymmena 

är jämn, se figur 57. I förhållande till de sociala utrymmena, badrum och föräldra-

sovrum är prioriteringsbilden låg men högre än övriga sovrum och kontor/arbetsrum. 

Eftersom service utrymmena är placerade på entré plan skapas en konkurrens med de 

sociala utrymmena och vanligtvis ett kontor/arbetsrum eller ett övrigt sovrum. Detta 

leder till att service utrymmena åsidosätts för de sociala utrymmena men blir domine-

rande över ett kontor/arbetsrum eller ett övrigt sovrum.  
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5.2.2 Resultat 
Kunderna i Stockholms län prioriterar de sociala utrymmena högst i bostaden. Detta 

leder till att dessa rum bli helt dominerande på entré planet och dominerande över ser-

vice utrymmena och kontor/arbetsrum. På det övre planet har badrummet och föräldra-

sovrummet högst prioritet. Allrummet har en lägre prioritet men är högre prioriterat än 

övriga sovrum eller kontor/arbetsrum.  

 

  

Prioritering/plan Entré plan Övre plan Totalt i bostaden

Högst ↑ Sociala utrymmen Sociala utrymmen

Föräldrasovrum & badrum Föräldrasovrum & badrum

Service utrymmen Allrum Service utrymmen & allrum

Övriga sovrum Övriga sovrum Övriga sovrum

Lägst ↓ Kontor/arbetsrum Kontor/arbetsrum Kontor/arbetsrum
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5.3 Vilka ändringar har kunder i Stockholms län genomfört på 
hustillverkarens planlösningsförslag? 

I följande avsnitt presenteras den analys och resultat som ovanstående frågeställning 

berör. Den insamlade empirin har gjorts med en dokumentanalys och flertalet inter-

vjuer. Till detta avsnitt kopplas studiens båda teorikapitel, 3.2 och 3.3. 

5.3.1 Analys 
 
Sociala utrymmen 

Från dokumentanalysen fanns det en tydlig enhetlighet med de teorier som benämner 

vikten av öppna kök. Willén (2012) nämner att ett öppet samband mellan kök och var-

dagsrum bjuder in till större gemenskap. Detta är något som verkar vara av stor vikt för 

kunderna. Både figur 7 & 23 visar att majoriteten valt att behålla det öppna sambandet 

i båda husmodellerna. Storleksmässigt har majoriteten av kunderna låtit rummet vara 

intakt, se figur 5 & 21. Endast ungefär en fjärdedel i båda husmodellerna har valt att 

öka storleken. Av dessa har hälften valt att öka köket med 1-3m2 i båda husmodellerna, 

se figur 6 & 22. Att kunderna visat tendenser till öka storleken på köket kan kopplas 

ihop med de teorier som Larsson (2013) och Roberts-Hughes (2011) har. 

Privata utrymmen 

I de privata utrymmena var det mer förändringar som var gjorda. I Sparreholm ansågs 

badrummet vara för litet av många där 66 procent i dokumentanalysen hade ökat bad-

rumsarean, se figur 27. Av dessa hade över hälften ökat arean med över 3m2. Jämförs 

detta med analysen av Tingsholm går det att se att badrummets storlek bör ligga runt 

10m2. Detta verkar rimligt eftersom det 9m2 stora badrummet i Tingsholm enbart hade 

minskats av ett fåtal personer enligt figur 10. Storleksökningarna på badrummet kan 

kopplas ihop med den teori Lund, (2013) tar upp. 

I sovrummen visar både intervjuerna och dokumentanalysen på att kunderna ofta vill 

genomföra förändringar. I dokumentanalysen finns det stora tendenser om att öka stor-

leken på sovrummen. Vilket stämmer med den teori Moechlin & Oskarsson, (1994) har 

om att kunderna inte önskar små sovrum. Endast föräldrasovrummet i Tingsholm hade 

minimala ändringar där storleken på 13,6m2 hade bevarats av 87 procent, se figur 14. I 

Sparreholm hade 69 procent valt att öka storleken på 12,6m2, se figur 30. Hälften av 

dessa hade valt att öka med mer än 3m2, se figur 31. Vilket innebär en storlek där rum-

men enligt Nylander, (2007) upplevs multifunktionella. 

I de övriga sovrummen hade 37 procent valt att öka den genomsnittliga på arean på 

9,1m2 i Tingsholm och 31 procent på den genomsnittliga arean på 10,5m2 i Sparreholm, 

se figur 15 & 32. I båda husmodellerna hade majoriteten valt att öka rummen med 1-

2m2, se figur 16 & 33. Vilket stämmer med det storleksintervall på 10-12m2 som fram-

kom ur intervjuerna. Detta innebär att de övriga sovrummen, enligt Nylander (2007) 

teori, inte upplevs multifunktionella. 

Allrummet visade ett blandat resultat där rummet både hade minskats och förstorats, se 

figur 12 & 34. Vad som skulle kunna vara en anledning till detta är att sovrum har lags 

till eller tagits bort i respektive husmodell. Detta skulle kunna förklara varför det är de 

största intervallen som har högst svarsfrekvens i figur, 13, 35 & 36. De mindre ytför-

ändringarna i figur 13, 35 & 36 kan bero på att de omkringliggande rummen antingen 

önskas förstoras eller förminskas. 
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I dokumentanalysen var det inga större förändringar på arbetsrummet, se figur 17 & 37. 

Endast 28 procent i Sparreholm hade gjort en nämnvärd förminskning på rummet. Hälf-

ten av dessa hade valt att minska arbetsrummet med 1-2m2, se figur 38. Detta stämmer 

med vad respondenterna svarade om att kunder ofta valde att förminskade arbetsrum-

met. 

Serviceutrymmen 

Serviceutrymmena hade överlag få ändringar gjorda. Dessutom fanns det svårigheter 

att analysera entrén eftersom gränsdragningen varierade mellan de olika dokumenten.  

Det rum som gav möjlighet till analys var tvättutrymmet som visade tydliga tecken på 

förändring till det större. Svårigheter fanns även med att analysera den insamlade em-

pirin gällande klädkammaren i båda husmodellerna. I figur 40 redovisas ett resultat där 

56 procent valt att utöka den totala arean för klädkammare i Sparreholm. Vad som inte 

redovisas är om detta beror på en utökning av den befintliga klädkammaren eller om 

det berodde på tillval av fler klädkammare. 

I Sparreholm hade cirka en tredjedel valt att utöka ytan på tvättutrymmet varav 70 pro-

cent ökat med minst 2m2, se figur 41 & 42. I Tingsholm var det enbart 20 procent som 

utökat storleken på rummet, se figur 20. Att detta varierar kan bero på att kunderna 

önskar ett väl tilltaget tvättutrymme (Lind & Bergenstråhle, 2004) men att rummet en-

ligt den gjorda enkätundersökningen har en låg prioritering i bostaden, se figur 57. 

5.3.2 Resultat 
Resultatet från dokumentanalysen indikerar att ett öppet samband med både matsal och 

vardagsrum var vanligt förekommande. Vardagsrummets utformning stämde överens 

med tillverkarens utformning och kunderna verkar vara benägna om att hålla rummets 

öppenhet intakt. I köket hade majoriteten av kunderna bevarat storleken. 

I de privata utrymmena var kunden mer benägen att förändra. I badrummet, föräldra-

sovrummet och i de övriga sovrummen fanns det tydliga tendenser om att öka storleken 

på rummen. Däremot höll badrummet i Tingsholm en bra storlek enligt kunderna och 

hölls vanligtvis intakt. Det vill säga att ett badrum på ca 10m2 verkar vara väldigt önsk-

värt oberoende storlek på hus. Ändringar på föräldrasovrummet varierade i båda hus-

modellerna, i Sparreholm var det önskvärt att utöka föräldrasovrummet. I Tingsholm 

var storleken intakt. I de övriga sovrummen fanns det en stor minoritetsgrupp som öns-

kade en större storlek medan majoriteten behöll storleken oförändrad. I allrummet va-

rierade förändringarna mycket. I många av de granskade dokumenten hade storleken på 

rummet antingen minskats ner eller att ökats. I arbetsrummet fanns det små tendenser 

att minska ner storleken på rummet. Vanligast var att rummet behölls intakt. 

Tvättutrymmet i både Tingsholm och Sparreholm hade ursprungligen en acceptabel 

storlek där en majoritet valt att inte förändra storleken. Resultatet av analysen visade 

att rum som entré och WC/D inte har förändrats nämnvärt i de granskade dokumenten.  
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Tabell 2. Resultattabell över Tingsholm. 

 

  

Tingsholm
Rum Ursprunglig Ändringar

Kök 9,3m2, öppet. Förstorades av 27 procent. 63 procent

av dessa förstorade med 1-3m2.

Matsal 11,1m2. Oförändrat.

Vardagsrum 20,9m 2. Oanvändbart resultat.

Allrum 26,5m 2. Förstorades av 29 procent. 66 procent

av dessa förstorade med mer än 3m2.

Föräldrasovrum 13,6m 2. Anslutande klädkammare. Oförändrat.

Övriga sovrum 9,1m2. Garderober. Förstorades av 37 procent, oftast

med 1-2m2.

Badrum 9,2m2. Oförändrat.

Arbetsrum 7,7m2. Oförändrat.

Entré/hall 11,1m2. Oanvändbart resultat.

WC/D 3,7m2. Oförändrat.

Tvättutrymme 5,7m2. Oförändrat.

Förvaringsutrymme 3,2m2, under trappan. Oförändrat.

3,2m2 klädkammare. Oanvändbart resultat på klädkammare.
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Tabell 3. Resultattabell över Sparreholm. 

 

 

5.4 Koppling till målet 
Målet med studien var att redovisa vilka rum hustillverkare bör prioritera vid planlös-

ningsutformning av prefabricerade tvåplanshus. I studien framkommer det tydligt att 

det finns rum i bostaden som har stor betydelse för kunder i Stockholms län. De sociala 

utrymmena, kök och vardagsrum är mycket viktiga för kunderna. Har en hög priorite-

ring hos kunderna. Likaså spelar badrummet och föräldrasovrummet en viktig roll för 

kunden. Dessa värderingar bör hustillverkarna beakta för att skapa en mer kundanpas-

sad produkt.

Sparreholm
Rum Ursprunglig Ändringar

Kök 14,9m 2. Förstorades av 25 procent. 55 procent

av dessa förstorade med 1-3m2.

Matsal 19,5m 2. Oförändrat.

Vardagsrum 19,3m 2. Oförändrat.

Allrum 25,3m 2. Anslutande klädkammare. Minskades av 41 procent och

förstorades av 38 procent.

Föräldrasovrum 13,6m 2. Garderober. Förstorades av 69 procent. Hälften

av dessa förstorade med mer än 3m2.

Övriga sovrum 9,1m 2. Garderober. Förstorades av 31 procent, oftast

med 1-2m2.

Badrum 7m2. Förstorades av 66 procent. 54 procent

av dessa förstorade med mer än 3m2.

Arbetsrum 10,4m 2. Minskades av 28 procent. 56 procent

av dessa minskade med 1-2m2.

Entré/hall 10m2. Oförändrat.

WC/D 3,3m 2. Oförändrat.

Tvättutrymme 7,2m 2. Förstorades av 30 procent. 40 procent

av dessa förstorade med ca 3m2.

Förvaringsutrymme 3,2m 2 under trappan. Oförändrat.

2,4m 2 klädkammare. Oanvändbart resultat på klädkammare.
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel sammanfattar hur författarna reflekterat över studien. Här diskuteras stu-

diens resultat, valda metoder och avgränsningar. Slutligen presenteras författarnas slut-

satser och rekommendationer samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Validiteten och reliabiliteten på studiens resultat anses vara bra. Den stora mängden av 

genomförda intervjuer, analyserade dokument och besvarade enkäter bidrar till att re-

sultatet med en hög reliabilitet. Dessutom har resultatet en god validitet. Samtliga in-

tervjuer har spelats in och har analyserats noggrant flertalet gånger. Intervjufrågorna 

var tydliga och konkreta vilket medgav att respondenterna enkelt kunde besvara dessa. 

I dokumentanalysen har samtliga dokument granskades och analyserades noggrant av 

båda författarna. Frågorna i enkäten var bra formulerade. I princip alla respondenter 

både med och utan kunskap i detta ämna kunde besvarade enkäten utan problem. Detta 

bidrog till att studiens frågeställningar besvarades med ett trovärdigt resultat.  

Studiens frågeställningar anses vara korrekt formulerade för att uppnå studiens mål. 

Frågeställningarna är uppbyggda på varandra i tre steg med: Vilka är önskemålen, hur 

prioriteras önskemålen och vilka önskemål har tillämpats. 

Resultatet på storleken på vardagsrummet och köket kan vara felaktigt. Detta beror på 

att i enkätundersökningen var begreppet ”matsal” inte tillräckligt definierat. Respon-

denter kan ha uppfattat att rummet är ett separat rum vilket det inte i studien definieras 

som. Likaså kan respondenterna ha tolkat begreppet ”prioritering” annorlunda i del två 

av enkätundersökningen. Vilket kan betyda att dessa frågor kan få ett annat resultat med 

en tydligare formulering. Dessutom kan de storleksändringar som genomförts på var-

dagsrummet och entré i Tingsholm vara felaktiga. Detta beror på att gränsdragningen 

mellan de båda rummen varierade på olika dokument. 

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som använts i studien anses vara väl valda. Varje frågeställning har blivit 

besvarad med minst två olika metoder. De utvalda respondenterna för intervjuerna an-

ses vara högst lämpliga för ämnet. Respondenternas identitet har behålls anonyma ef-

tersom det är ointressant i studien. Antalet intervjuer anses vara rimligt för att få olika 

synvinklar på ämnet. Den semistrukturerade modellen på intervjuerna var passande och 

gjorde att respondenterna fick förhålla sig till samma frågor. Vissa frågor i intervjuerna 

anses som onödiga eftersom de inte bidrog med någon användbar information. Antalet 

dokument som analyserats i dokumentanalysen anses vara mer än tillräckligt. Doku-

mentanalysen hade kunnat förbättras med en bättre analys på garderoberna och gräns-

dragning mellan entré och vardagsrummet. Många av frågorna i enkäten anses vara bra 

utformade. Dock kunde båda frågorna i del två i enkäten formulerats annorlunda. Li-

kaså kunde definitionen av matsal förbättrats i undersökningen. Antalet frågor i under-

sökningen hade kunnat utökas för att insamla en större och bättre empiri. Troligtvis 

hade detta bidragit till att mer respondenter inte hade velat delta i undersökningen för 

att enkätformuläret hade tagit för lång tid att besvara. På försättsbladet skulle det tydli-

gare framgått att enkätfrågorna inte var baserade på Attefallshus vilket medgav att vissa 

besvarade enkäter var oanvändbara.  
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6.3 Begränsningar 
Studiens avgränsningar som redogörs i avsnitt 1.5 har varit rimliga för att uppnå studi-

ens mål. Studiens geografiska avgränsning fick korrigeras utefter det material som var 

möjligt att studera hos hustillverkaren. Dessutom beslutade författarna, under proces-

sen, att avgränsa studien ifrån utredningen om fönsterpartier i bostaden. Anledningen 

var att båda författarna insåg att studiens omfattning blev alldeles för stor. Därför har 

den insamlade empirin från enkätundersökningen om fönsterpartier placerats i bilaga 6. 

Detta ledde till att studien fick en djupare analys och ett mer detaljerat resultat. Båda 

författarna är medvetna om att om denna avgränsning hade gjorts innan studiens empi-

riska insamling, hade enkätundersökningen och intervjuerna kunnat generera en dju-

pare empiri. En avgränsning gjordes vid analys av insamlad empiri från dokumentana-

lysen, där storleksförändringar mindre än 25 procent inte har redovisats vidare i ytter-

ligare en figur. Detta gjordes för att få en rimlig och en konsekvent storlek på studiens 

empiri och analys.   

Vissa delar i studien kan tillämpas på en annan brukare för att uppnå ett liknande resul-

tat. Den insamlade empirin från enkätundersökningen är högst användbar för liknande 

studier. Dock är empirin från intervjuerna och dokumentanalysen helt baserad på Gö-

tenehus AB.   

Viktigt att notera är även att detta resultat är baserat på Stockholm län, och inte har stöd 

i övriga landet. Däremot kan studien användas som underlag för andra husmodeller än 

de som granskats i studien. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det finns specifika rum i bostaden som kunden har stora önskemål på. Dock bortprio-

riteras dessa i förmån för andra önskemål när kontraktet slutligen ska avtalas. Detta bör 

hustillverkare uppmärksamma för att erbjuda en mer kundanpassad produkt som mini-

merar kostnadspåverkande ändringar. 

 Bostadens sociala utrymmen bör vara viktiga för hustillverkarna. Kunderna i 

Stockholms län har stora önskemål på köket och vardagsrummet och prioriterar 

dessa högst i bostaden. 

 

 Sovrummen bör beaktas olika i utformningsskedet. Det är tydligt att kunderna 

är mer benägna om hur föräldrarnas sovrum ska utformas än hur de övriga sov-

rummen i huset ska se ut.  

 

 Badrummet är viktigt för kunden. Många kunder har stora önskemål och priori-

terar dessa högt i bostaden. 

 

 Det finns märkbara önskemål på tvättutrymmet och allrummet. Dessa priorite-

ras lågt av kunden och uppfylls endast om utrymme ges. 

 

 Det finns rum i bostaden som kunderna varken har önskemål på eller prioriterar 

högt. Dessa rum, WC/D och arbetsrummet, bör hustillverkaren lägga mindre 

tyngd på i utformningsskedet.  

 

  



Diskussion och slutsatser 

55 

 Föräldrasovrummet är det enda rummet som ska förses med en klädkammare. I 

resterande rum som är i behov av förvaring räcker det med en garderobslösning. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns flertalet olika idéer på vidare studier inom detta ämne. En liknande infallsvin-

kel kan användas på andra geografiska områden i Sverige. Detta kan utvecklas genom 

att jämföra hur resultat från olika områden i Sverige skiljer sig. Dessutom kan ämnet 

studeras ännu djupare genom att skildra hur dessa resultat varierar mellan olika famil-

jekonstellationer och åldersgrupper. 
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Bilaga 1 - Intervju 1 

 

Intervjun är baserad på hur kunder värderar olika planlösningsfaktorer i ett prefabricerat 

tvåplans. 

 

Frågorna är baserade på tvåplanshus ur Götenehus ABs sortiment. 

Frågorna är riktade till Götenehus ABs säljare i Stockholm. 

 

Del 1 - Önskemål 

Vad har kunderna för önskemål beträffande utformning av: 

 Entré 

- Beroende på hustyp kan dubbeldörrar sättas in, vanligtvis öns-

kas en förminskning på grund av att det oftast blir stora 

kvadratmeterkostnader för den ytan. Sen kan det självklart vara 

tvärt om, att de vill ha stort för att få plats med mer förvarings-

utrymmen. Det beror på hur de prioriterar pengarna. Öppenhet i 

plan önskas oftast men genomförs sällan, tar bort mycket yta på 

andra plan som blir dyra kvadratmeterkostnader.  

 

 Kök 

- Anpassas mest hos köksleverantören, öppenhet mellan rum 

finns nästan alltid kvar. Vanligt att spis flyttas tillbaka från 

köksö till köksbänk, så att köks-ön enbart används som avlast-

ningsyta. 

 

 Vardagsrum 

- Oftast välanpassade redan, informerar kunderna om nackde-

larna om öppenhet i vardagsrum. Sällan problem med ytor. 

 

 Allrum 

- Används oftast som tv-rum för barnen. Med allrummet gäller 

det att få till möbleringen, vanligt kan vara att göra om ett 

trappräcke till en halvvägg för att göra det möjligt att möblera 

mot. De som behöver lite större sovrum drar då ner på allrum.  

 

 Sovrum 

- Oftast för små enligt kunderna, men drar sig lite när de får reda 

på vad de får ta bort istället. Vill inte utöka huset, vill inte öka 

priset och vill inte göra avkall på andra rum. Barnrummen öns-

kas gärna upp mot 11m2.  
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 Kontor/arbetsrum 

- De som har råd att bygga, gör det. Görs i minsta laget för att 

uppfylla kraven på tillgänglighet från BBR. 

 

 Badrum 

- Vid större familjer finns det önskemål om två badrum, så att 

barnen får en egen med dusch och toa. Den andra kanske anslu-

ter till föräldrarnas sovrum som ett ”masterbedroom”. 

 

 WC 

- Görs inte större än vad som krävs av BBR. 

 

 

 Tvättutrymmen 

- Oftast för små enligt kunderna. Rummet måste uppfylla många 

kriterier för att det ska vara värt att göra större. De vanligaste 

kriterier är bättre eller mer förvaring och mer ytor att hänga 

tvätten på.  

 

 Förvaringsutrymmen 

- Oftast helt okej, skjutdörrar till garderober i olika rum som inte 

tar för mycket plats, oftast förvaring under trappa. Klädkam-

mare är önskvärt och kan enklare inredas efter behov. Dock tar 

den mer yta. 

 

 Vilka av önskemålen ovan värderar kunden högst? 

- Önskemålen på köket och badrummet. De värdesätter yteffek-

tiva lösningar på tvätt och sovrum högt. 

 

 Vilka önskemål blir oftast uppfyllda? 

- Kök och badrum. 

 

 Vilka önskemål blir oftast utelämnade? 

- Större fönsterpartier och skjutpartier. 

Finns det önskemål från kunden som kan uppfattas som kravliknande? om ja, 

vilka? 

- Inget förutom enstaka inredningsdetaljer och fabrikanter. 

Vilka rumssamband önskar kunden vanligtvis? 

- Föräldrasovrummet och klädkammaren ska ansluta till varandra likt ett 

”masterbedroom”. Att köket och tvättstugan eller groventrén önskas 

ligga intill varandra för att slippa gå i genom halva huset med matkas-

sar är önskvärt. 

  



Bilagor 

61 

Hur ser kundens önskemål ut beträffande fönsterpartier i: 

I denna fråga gav respondenten ett svar för alla delfrågor. 

 Entré 

 Kök 

 Vardagsrum 

 Allrum 

 Sovrum 

 Kontor/arbetsrum 

 Badrum 

 WC 

 Tvättutrymmen 

 Förvaringsutrymmen 

 

- Oftast önskar kunderna mer fönster i hela huset och ofta mer än vad 

Götenehus klarar av att utföra. I vardagsrum kan stora skjutpartier vara 

något som kunder ofta vill ha. Det beror på hur huset är placerat på 

tomten. Förutom de stängda utrymmena, tvättstuga och badrum, önskas 

mer fönster i alla rum. 

Vilket/vilka rum önskar kunden förses med entré ut till tomt? 

- En groventré i tvättstugan, en altandörr i vardagsrummet, köket, och 

ibland sovrummet. Helst önskas ingen dörr i matsalen eftersom det oft-

ast ligger anslutet till vardagsrummet.  

Del 2 - Prioriteringar 

Vilka rum prioriterar kunden högst? 

- Köket, badrummet och ett ”masterbedroom”. 

 

Vilka rum prioriterar kunden lägst? 

- Arbetsrummet och barnsovrummen i viss mån, på grund av att de säl-

lan går att göra så mycket större. 

 

Vilket/vilka rum åsidosätter (bortprioriterar) kunden i förmån för ett annat rum? 

- Arbetsrummet, allrummet och barnsovrummen. 

Vilket/vilka rum vill kunden inte åsidosätta i förmån av ett annat rum? 

- Föräldrasovrummet, köket och tvättstugan.  
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Vilka rumssamband prioriterar kunden högst? 

- Att föräldrasovrummet och badrum ansluter varandra likt ett ”master-

bedroom”. Sambandet mellan kök, matsal och vardagsrum prioriteras 

högt. 

 

Del 3 - Ändringar 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på: 

 Entré 

- Att minska ner den om den är för stor. Kunderna vill hellre pri-

oritera andra saker istället. 

 

 Kök 

- Kunderna ändrar väldigt sällan från t ex. L-format till U-format. 

Annars är det vanligt att kunderna vill ändra olika inrednings-

detaljer. 

 

 Vardagsrum 

- Fönsterpartier vill kunden gärna ändra. 

 

 Allrum 

- Fönsterpartierna. Trappräcket i allrummet görs ofta om till en 

halvvägg. Det är inget kunderna önskar utan vi brukar infor-

mera dom om detta.  

 

 Sovrum 

- Oftast vill kunden ändra på storleken. De värnar om att försöka 

få till bra lösningar på förvaring. 

 

 Kontor/arbetsrum 

- Inga direkta ändringar. 

 

 Badrum 

- Önskan att öka storleken på badrummet är inte vanlig. Dock är 

det mer önskemål kring funktioner och utrustning. 30-40 pro-

cent av kunderna sätter in en bastu till badrummet. Oftast blir 

det att närliggande klädkammare får göras om till detta. Vanligt 

förekommande är att kunderna lägger in dubbla kommoder och 

duschar. 

 WC 

- Inga direkta ändringar. 

 

 Tvättutrymmen 

- Kunderna vill gärna, om det går, att utöka förvaring i rummet. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Oftast de som blir minst prioriterat för att ingen vill betala för 

det. Däremot vill alla ha mycket förvaring. 
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Vilka ändringar vill kunden genomföra på entréplan?  

- Fönstersättningarna och planlösningen. Många kunder gör änd-

ringar för att sätta sin egen prägel på huset. 

 

 

Övrigt: oftast anpassat huset efter miljön på utsidan, sedan finns det många som kom-

mer in med egna ritningar.  Folk prioriterar oftast sitt hus efter ekonomiska faktorer. 
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Bilaga 2 - Intervju 2 

 

Intervjun är baserad på hur kunder värderar olika planlösningsfaktorer i ett prefabricerat 

tvåplans. 

 

Frågorna är baserade på tvåplanshus ur Götenehus ABs sortiment. 

Frågorna är riktade till Götenehus ABs säljare i Stockholm. 

 

Del 1 - Önskemål 

Vad har kunderna för önskemål beträffande utformning av: 

 Entré 

- Förvaring i entrén tycker kunden är viktigt. Entrén behöver inte 

vara stor, men smart utformad. Flera kunder tycker det är önsk-

värt med en ljus välkomnande entré, i vissa fall gärna pampig. 

 

 Kök 

- Det ska vara praktiskt och snyggt önska kunderna. Mycket 

önskvärt med en köks-ö där gäster kan samlas kring. Det ska 

gärna vara bra med bänkytor. Det varierar från kund till kund 

om det önskas ett L- eller U-format kök. ”Vid lite ”finare” kan 

parallell kök vara önskvärt”. 

 

 Vardagsrum 

- Goda förutsättningar för möblering är önskvärt. Det ska vara 

plats för en stor TV, en kamin och bra sittplatser.  

 

 Allrum 

- Detta kommer ofta i andra hand. Önskas vara runt 16-20m2 och 

blir oftast barnens tv-rum. 

 Sovrum 

- Barnens sovrum önskas vara mellan 10-12m2. Önskvärt med en 

anslutande klädkammare som leksakerna kan gömmas i. För-

äldrasovrummet önskas helst att utformas som ett ”masterbe-

droom” med anslutande ett ”dressroom” och badrum. 

 

 Kontor/arbetsrum 

- Kunden önskar att kontoret kan fungera som sovrum när det be-

hövs. Bör ligga i storlek som de andra sovrummen för att kunna 

göra till ett sovrum. Sen när barnen blir äldre kan de få övervå-

ningen för sig själva och föräldrarna flytta ner till rummet där 

nere.   
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 Badrum 

- Största önskemålen kunden har är att funktionerna ska få plats. 

Sen får rummet gärna vara lite mindre, så länge alla funktioner 

som önskas får plats. Det är ofta beläget på andra plan. Vissa 

kunder har önskemål på att det ska vara en anslutande bastu till 

badrummet. 

 

 WC 

- Önskas vara så litet som det går, beläget på entréplan. 

 

 Tvättutrymmen 

- Kunderna önskar att det ska vara goda förvaringsmöjligheter i 

rummet. De önskar att rummet ska vara stort men dock så bort-

prioriteras det för andra rum. Många vill ha sin groventré i 

tvättstugan.  

 

 Förvaringsutrymmen 

- Kunderna önskar goda förvaringsutrymmen men det är inget 

kunderna vill lägga pengar på. I Götenehus modeller finns det 

generellt lite förvaring. 

 

 Vilka av önskemålen ovan värderar kunden högst? 

- Önskemålen på köket och antal rum i huset. 

 

 Vilka önskemål blir oftast uppfyllda? 

- Önskemålen på köket. 

 

 Vilka önskemål blir oftast utelämnade? 

- Önskemålen på förvaringen. 

 

 

Finns det önskemål från kunden som kan uppfattas som kravliknande? om ja, 

vilka? 

- Ibland kan folk känna att tvättstugan måste vara i en viss stor-

lek. Samma med sovrummen, vissa kunder brukar prata utifrån 

tidigare erfarenheter, ”tidigare hade vi 10-12m2 men det kände 

vi var för lite så nu vill vi ha 14m2”. Sen är köket det rum som 

är mest kravfyllt, kanske för att men spenderar mycket tid där. 

 

Vilka rumssamband önskar kunden vanligtvis? 

- Att köket och vardagsrummet ligger ihop. Vissa kunder önskar 

köket och tvättstugan/groventrén ska placeras i närheten. Kun-

der med äldre barn önskar ofta ett master bedroom för att få lite 

frihet från barnen.  
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Hur ser kundens önskemål ut beträffande fönsterpartier i: 

 Entré 

- Det ska helst kännas ljust, ofta ska de vara så stora som det går, 

vanligast i moderna hus. Däremot tar det ofta väggyta från för-

varingen. 

 

 Kök 

- Mycket ljusinsläpp, gärna från två olika håll vid diskbänken, 

vid matplats önskas det fönster från golv till tak. 

 

 Vardagsrum 

- Mycket fönster gärna från golv till tak. Men kanske då helst 

mot ”rätt håll”. 

 

 Allrum 

- behöver inte vara så stora, men finns det utsikt kan det vara mer 

önskvärt.  

 

 Sovrum 

- I sovrum på entréplan önskas mindre fönster. I Sovrum på över-

plan önskas större fönsterpartier, gärna en fransk balkongdörr.  

 

 Kontor/arbetsrum 

- Ofta lite större fönster generellt. Kanske beror lite mer för sym-

metrin på fasaden.  

 

 Badrum 

- I badrummet varierar det mycket. Vissa kunder önskar mindre 

fönster och andra kunder önskar större. Vid snedtak kan det 

vara önskvärt med takfönster.  

 

 WC 

- Lite 

 

 Tvättutrymmen 

- Mest för att stämma överens med fasadsymmetrin.  

 

 Förvaringsutrymmen 

- I större klädkammare kan det finnas mindre fönster men ska 

inte ta plats för förvaring. 

 

Vilket/vilka rum önskar kunden förses med entré ut till tomt? 

- I vardagsrummet är det önskvärt med dörr. Om matsalen är ett 

separat rum är det önskvärt med dörr. I groventré är önskvärt.  
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Del 2 - Prioriteringar 

Vilka rum prioriterar kunden högst? 

- Kök och vardagsrum, där man umgås mest. Samt att två av sov-

rummen är rymliga. 

Vilka rum prioriterar kunden lägst? 

- Förvaringsutrymmen och tvättstuga. 

 

Vilket/vilka rum åsidosätter (bortprioriterar) kunden i förmån för ett annat rum? 

- Tvättstugan i förmån för kök oftast, sen blir WC/D på botten-

plan oftast så liten som det går. 

Vilket/vilka rum vill kunden inte åsidosätta i förmån av ett annat rum? 

- Köket vill kunder inte åsidosätta, det anses vara samlingsplats 

tillsammans med matsal.  

Vilka rumssamband prioriterar kunden högst? 

- Kök anslutet med vardagsrum samt kök intill tvättstugan är 

önskvärda rumssamband. På över våningen önskas att föräldra-

sovrum ska ha en anslutande klädkammare. Öppenhet i plan är 

önskvärt men rekommenderas inte på grund av ljudet. Däremot 

kan det vara häftigt att göra i hall, men tar yta. 

Del 3 - Ändringar 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på: 

 Entré 

Mer förvaring kan vara önskvärt. Om trappan kommer ner vid 

dörren kan det vara önskvärt att vrida på trappan för att inte dra 

med sig smuts upp i trappan.  

 

 Kök 

- Flera kunder vill lägga in en köks-ö. Ett skafferi är önskvärt i 

köket. En del kunder vill, vid köks-ön, placera en liten avskil-

jande vägg mot vardagsrummet. 

 

 Vardagsrum 

- Kunderna vill skapa en bra plats för TV:n i rummet. 

 

 Allrum 

- Likt vardagsrummet försöker kunderna skapa en bra plats för 

en TV.  
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 Sovrum 

- Förvaringen är viktig att få till. I barnens sovrum vill kunderna 

använda sig av mindre klädkammare istället för garderober. 

 

 Kontor/arbetsrum 

- Inga direkta ändringar. Tar rummet oftast det som blir. 

 

 Badrum 

- Storleken på badrummet önskas ibland att ökas. Oftast tas plat-

sen från klädkammaren. Förekommande är att försöka få in ett 

hörnbadkar istället för ett vanligt badkar samt dubbla kommo-

der. 

 

 WC 

- Inga ändringar 

 

 Tvättutrymmen 

- Storleken ändras oftast inte. Dock vill kunderna lägga in mer 

förvaring.  

 

 Förvaringsutrymmen 

- Garderober byts ut mot klädkammare. Storleken ändras sällan. 

Kunderna nöjer sig med vad som finns.  

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på entréplan?  

- Dom sociala ytorna, köket och vardagsrummet.  

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på övre plan?  

- Storleken på sovrummen ändras ofta. De vill få till en bra stor-

lek på sovrummen, ofta kommer kunderna från tidigare erfaren-

heter och tar med sig det som en referens. Barnens sovrum ska 

gärna vara i en bra storlek. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på bostadens fönsterpartier? 

- Större fönsterpartier.  
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Bilaga 3 - Intervju 3 

 

Intervjun är baserad på hur kunder värderar olika planlösningsfaktorer i ett prefabricerat 

tvåplans. 

Frågorna är baserade på tvåplanshus ur Götenehus ABs sortiment. 

Frågorna är riktade till Götenehus ABs säljare i Stockholm. 

 

Del 1 - Önskemål 

Vad har kunderna för önskemål beträffande utformning av: 

 Entré 

- Den ska vara välkommande. Kunderna önskar en stor yta men 

blir litet. Mycket förvaring. Helst inte trappa i rummet önskar 

tidigare husägare. 

 

 Kök 

- Många vill ha köks-Ö. Mycket förvaring är önskvärt. Inga direkt 

speciella önskemål på köks-form, de anpassas efter planlös-

ningen. Storleken önskas ligga i mellan 15-20m2. Många önskar 

ett jättestort kök. Kunderna uppskattar när vi föreslår skafferier. 

Många vill ha en öppenhet mot vardagsrummet, det önskas vara 

stora ytor att umgås på. 

 

 Vardagsrum 

- Braskamin önskas vanligen. Likaså har kunderna önskemål på 

golvläggningen. Fönstermässigt önskar kunderna mycket föns-

ter, helst inga väggar. Vardagsrummet önskas stort omkring 

30m2. Stora sociala ytor önskas, sammanslaget med kök och 

matsal brukar det vara runt 60m2. 

 

 Allrum 

- Det är en typisk svensk grej. Allrummet vill många kunder ha 

men det behöver inte vara ”jättestort”. Det ska vara bra möbler-

barhet. Bra möjligheter för Tv:n och soffan. Det är barnens rum. 
 

 Sovrum 

- Föräldrasovrummet önskas vara stort, det ska gärna vara en kläd-

kammare i rummet, likt en ”walk in closet”. Om det går ska 

denna också vara stor. Det ska gärna ansluta ett separat badrum. 

Dock uppstår problemet att ett extra badrum ska läggas till. De 

övriga sovrummen önskas vara minimum 10m2, men de får 

gärna vara lite större. 
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 Kontor/arbetsrum 

- Önskas litet, omkring 8-9m2. 

 

 Badrum 

- Det önskas vara stort, vissa vill ha bastu. Det är vanligt med dub-

belhandfat. Det är också önskvärt med en liten förvaring i bad-

rummet. Mycket önskemål kring inredningsdetaljer. 

 

 WC 

- Få kikar på toaletten. Det är vanligt att många endast tar det nöd-

vändiga och gör den i minsta möjliga storlek. 

 

 Tvättutrymmen 

- Det önskas vara ganska stort. Det ska vara plats för värmepump, 

varmvattensberedare, tvättmaskin och torktumlare. Personligen 

tycker hon att tvättstugan ska delas upp i en mer grövre och en 

mer renare del. Att inte dessa blandas. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Det är det största problemet. Många vill ha mycket. Det är mer 

populärt med klädkammare istället för garderober. 
 

Vilka av önskemålen ovan värderar kunden högst? 

- Umgängesytorna, köket vardagsrummet och matsal blir oftast 

uppfyllda. 

 

Vilka önskemål blir oftast uppfyllda? 

- Dom flesta blir uppfyllda.  

 

Vilka önskemål blir oftast utelämnade? 

- Elstandarden i huset som spotlights.  

 

Finns det önskemål från kunden som kan uppfattas som kravliknande? om ja, 

vilka? 

- Entreprenadformen. 
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Vilka rumssamband önskar kunden vanligtvis? 

- Köket och vardagsrummet. Ett ”masterbedroom” med ett anslu-

tande badrum och klädkammare är ju önskvärt. 

 

Hur ser kundens önskemål ut beträffande fönsterpartier i: 

 Entré 

- Vissa önskar ljus insläpp men i det hela är det generellt inga öns-

kemål. I dörren brukar räcka. 

 

 Kök 

- Nästan alla vill ha fönster vid diskho. 

 

 Vardagsrum 

- Stora fönsterpartier. 

 

 Allrum 

- Inget speciellt. Det ska vara enhetligt med fasaden. Möblerbar-

heten ligger i åtanke här. 

 

 Sovrum 

- Helst inga fönster från golv till tak. Lagom ljusinsläpp. 

 

 Kontor/arbetsrum 

- Inget speciellt. 

 

 Badrum 

- Något litet fönster för att få in dagsljus. 

 

 WC 

- Något litet fönster. 

 

 Tvättutrymmen 

- Inget. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Inget. 

 

Vilket/vilka rum önskar kunden förses med entré ut till tomt? 

- Groventré, kök eller vardagsrum.  
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Del 2 - Prioriteringar 

Vilka rum prioriterar kunden högst? 

- Köket. 

Vilka rum prioriterar kunden lägst? 

- Allrummet, det ska finnas med men inga speciella krav. Arbets-

rummet prioriteras lågt också. 

Vilket/vilka rum åsidosätter (bortprioriterar) kunden i förmån för ett annat rum? 

- Arbetsrummet. Det förekommer även att kunder bortprioriterar 

en ”walkingcloset” för ett större sovrum. Badrummet och all-

rummet kan även bortprioriteras. 

Vilket/vilka rum vill kunden inte åsidosätta i förmån av ett annat rum? 

- Köket och vardagsrummet. 

Vilka rumssamband prioriterar kunden högst? 

- Att kök och vardagsrum ska vara öppet intill varandra och att 

sovrummen ligger på övreplan. 

Del 3 - Ändringar 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på: 

 Entré 

- Flytta trappan ifrån ytterdörren. De vill ofta bygga till ett förråd 

under trappan. 
 

 Kök 

- Lägga till köks-ö om det inte finns, i vissa fall kan de lägga till 

mer fönster. Bygga ut om det är litet. De vill få plats med nya 

fina köksmaskiner. 

 

 Vardagsrum 

- Inga tydliga ändringar. En braskamin kan läggas in, ibland kan 

kunder lägga till mer fönster. Storleksmässigt brukar de vilja 

göra det största möjliga storlek. 

 

 Allrum 

- Inga direkta ändringar. 

 

 Sovrum 

- Inget speciellt. De flesta vill ha ett föräldrasovrum omkring 14-

15m2. De övriga sovrummen brukar vara minimum 10m2. 
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 Kontor/arbetsrum 

- Inga speciella ändringar. 

 

 Badrum 

- Tillägg av bastu. Oftast får ett sovrum eller allrummet stryka på 

foten.   

 

 WC 

- Inget. 

 

 Tvättutrymmen 

- Kunderna önskar ofta en god förvaring i rummet. Bör ligga runt 

8-10m2. De kunder som är hundägare brukar vilja lägga till en 

hunddusch. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Största önskan är att lägga till en ”walkingcloset”, därefter en 

klädkammare och sist en garderobslösning. Förvaringen blir ofta 

bortprioriterad. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på entréplan?  

- Varierar stort från kund till kund. Köket oftast är det köks-ön. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på övre plan?  

- Lägga till ett sovrum. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på bostadens fönsterpartier? 

- Inget särskilt. Vissa kunder vill lägga till eller ta bort spröjs. 

Vissa fönster kan bytas ut mot fönsterdörrar. 

 

Övrigt: Öppenhet mellan plan –   önskas bort-  tar bort yta som kan användas till annat., 

dålig ljudisolering. 
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Bilaga 4 - Intervju 4  

 

Intervjun är baserad på hur kunder värderar olika planlösningsfaktorer i ett prefabricerat 

tvåplans. 

 

Frågorna är baserade på tvåplanshus ur Götenehus ABs sortiment. 

Frågorna är riktade till Götenehus ABs säljare i Stockholm. 

 

Del 1 - Önskemål 

Vad har kunderna för önskemål beträffande utformning av: 

 

 Entré 

- Kunderna önskar en större entré, omkring 8m2. De önskar skjut-

dörrsgarderober. Ett sidofönster intill ytterdörren är önskvärt. 

 

 Kök 

- Det ska vara öppet med vardagsrummet och matsal. Inga slutna 

rum önskas längre. Storleken önskas vara 25m2 sammanlagt ihop 

med vardagsrummet. Varierande önskemål om köksform. Köks-

ö är vanligtvis önskvärt. 

 

 Vardagsrum 

- Öppet med kök och matsal. Storleken önskas vara 25m2 sam-

manlagt ihop med köket. 

 

 Allrum 

- Runt 20m2 önskas allrummet vara i storlek. 

 

 Sovrum 

- Föräldrasovrummen önskas vara mellan 12-16m2 och barnsov-

rummen mellan 10-13m2. Skjutdörrsgarderober är ett vanligt 

önskemål. Likaså en delad klädkammare mellan barnsovrum-

men.  

 

 Kontor/arbetsrum 

- Önskas litet, omkring 8m2. Ofta kombinerat som ett gästrum. 

 

 Badrum 

- Önskas vara stort, mellan 8-12m2, Blir oftast större när bastu 

önskas. Vanligt att kunderna önskar dubbla handfat. 

 

 WC 

- Önskas vara i en liten storlek så att endast kraven på tillgänglig-

het uppfylls. 

 

 Tvättutrymmen 
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- Kunderna i Stockholm önskar ett mindre tvättutrymmen, mellan 

7-8m2. Kunderna vill inte lägga mycket yta i det rummet. Det ska 

finnas plats för de vanliga utrustningarna som en tvättbänk, vär-

mepump och tvättmaskin. Om det finns plats önskas ett städskåp. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Det finns stora önskemål om förvaring men kunderna prioriterar 

inte detta. De vill hellre lägga den ytan på sovrummen istället. 
 

Vilka av önskemålen ovan värderar kunden högst? 

- Köket vill kunderna lägga ner tid och pengar på. Badrummet vill 

kunderna också kosta på. 

 

Vilka önskemål blir oftast uppfyllda? 

- Önskemålen på köket.  

 

Vilka önskemål blir oftast utelämnade? 

- Braskamin och garage, annars inget.  

 

Finns det önskemål från kunden som kan uppfattas som kravliknande? om ja, 

vilka? 

- Inget direkt förutom på entreprenadform. 

 

Vilka rumssamband önskar kunden vanligtvis? 

- Kök, matsal och vardagsrum önskas samverka. Ett ”masterbe-

droom” med ett anslutande badrum och klädkammare är ju önsk-

värt men är svårt att få till. 

 

Hur ser kundens önskemål ut beträffande fönsterpartier i: 

 Entré 

- Sammankopplat eller intill ytterdörren. 

 

 Kök 

- I moderna hus önskas liggandes fönster vid köksbänkarna. 
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 Vardagsrum 

- Stora fönster med pardörrar ut till tomten. 

 

 Allrum 

- Önskas vara stora fönster för att få in mycket dagsljus men an-

passas eftermöblerbarheten. 

 Sovrum 

- Vanligtvis 1-2 fönster. 

 

 Kontor/arbetsrum 

- Likadant som i sovrummen, 1-2 fönster. 

 

 Badrum 

- Ett enstaka fönster önskas för att få in dagsljus. 

 

 WC 

- Ett litet fönster önskas. 

 

 Tvättutrymmen 

- Ett fönster i ytterdörren.  

 

 Förvaringsutrymmen 

- I större klädkammare önskas ett litet fönster. Inga stora fönster 

önskar för att det snor åt sig förvaringsyta. 

 

Vilket/vilka rum önskar kunden förses med entré ut till tomt? 

- En groventré i tvättstugan.  
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Del 2 - Prioriteringar 

Vilka rum prioriterar kunden högst? 

- Köket och badrum. Även föräldrasovrummen och vardagsrum-

met är högt prioriterat. 

Vilka rum prioriterar kunden lägst? 

- Arbetsrummet och barnens sovrum. 

Vilket/vilka rum åsidosätter (bortprioriterar) kunden i förmån för ett annat rum? 

- Arbetsrummet. 

Vilket/vilka rum vill kunden inte åsidosätta i förmån av ett annat rum? 

- Köket och vardagsrummet. 

Vilka rumssamband prioriterar kunden högst? 

- Att köket, matplatsen och vardagsrummet samverkar. På över-

våningen är det att badrummet ock en klädkammare ska vara in-

till föräldrasovrummet. Att barnsovrummen är på motsatt sida 

som föräldrasovrummet. 

Del 3 - Ändringar 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på: 

 Entré 
- Göra rummet större om det är litet från början. Ibland kan kunderna 

lägga till mer fönster. 

 

 Kök 

- Mycket inredningsdetaljer vill kunden ändra på. Sällan att kun-

den vill öka storleken på köket.  

 

 Vardagsrum 

- Fönstersättningen vill kunden ändra, oftast mer fönster. 

 

 Allrum 

- Både minska och förstora, varierar stort bland kunderna. Föns-

tersättningen vill kunderna gärna ändra. 

 

 Sovrum 

- Att i föräldrasovrummet lägga till en ”walkingcloset” eller få in 

skjutdörrsgarderober. Det kan hända att kunden minska ner en 

klädkammare för att öka sovrummets storlek. 
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 Kontor/arbetsrum 

- Inga speciella ändringar. 

 

 Badrum 

- Inredningsdetaljer. Kommoderna brukar vilja ändras. Ibland kan 

bastu eller ett bubbelbadkar läggas till och göra en separat WC i 

badrummet, vid sådan situation kan storleken hamna omkring 

12-14m2. Vanligtvis brukar inte kunderna ändra på storleken. 

Vid ökning tas ytan ifrån allrummet eller sovrummen.  

 WC 

- Inget. 

 

 Tvättutrymmen 

- Mer under- och överskåp. Storleken brukar ligga omkring 8m2. 

 

 Förvaringsutrymmen 

- Inga direkta ändringar. Ibland kan en klädkammare bytas ut mot 

en skjutdörrsgarderob. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på entréplan?  

- Anpassa entréplanet efter vädersträcksorienteringen. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på övre plan?  

- Anpassa entréplanet efter vädersträcksorienteringen. 

 

Vilka ändringar vill kunden genomföra på bostadens fönsterpartier? 

- Generellt vill kunden ha större och mindre fönster. 

 

Övrigt: Vissa kunder önskar öppenhet i plan men det är inget som rekommenderas. Det 

blir en stor ljudspridning. 
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Bilaga 5 - Enkätformulär 

Denna enkät är en del av ett examensarbete vid Jönköpings Tekniska Högskola. 

Examensarbetet görs i samarbete med Götenehus AB. 

Enkäten utförs i syfte att studera husköpares önskemål och prioriteringar beträffande planlös-

ningsutformning.  

Frågorna är baserade på vad framtida husköpare önskar och prioriterar planlösningsmässigt i 

ett tvåplanshus. 

Enkäten är uppdelad i två delar, önskemål och prioriteringar.  

I första delen kommer ni att få redovisa vilka planlösningsegenskaper ni vill att ert hus ska ha. 

I den andra delen kommer ni att få ta ställning till vilka rum ni prioriterar högst i huset. 

Enkäten innehåller 9 frågor. 

 

Enkäten besvaras anonymt! 
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Del 1 - Önskemål 

I fråga 1-3 kommer ni att få ta ställning till antalet rum ni önskar i huset.  

Frågorna besvaras genom att notera en siffra för det antal rum ni önskar. 

 

1. Hur många rum önskar ni i ert hus?   

(Allrum, Vardagsrum, Sovrum, Matsal, Arbetsrum)

  

 

2. Hur många sovrum önskar ni i ert hus? 

  

 

3. Hur många hygienutrymmen önskas i huset? 

(Badrum, WC/D & WC) 

 

4. Vad för typ av förvaring önskar ni helst i de olika rummen i huset? 

Varje rum får endast besvaras med ett kryss. 

 

Rum/förvaring Klädkammare Garderob Ingen 

Entré/hall    

Vardagsrum    

Allrum    

Föräldrasovrum    

Övriga sovrum    

Kontor/arbetsrum    

Badrum    

WC/D    

Tvätt    

  

Skriv antal: _________ 

Skriv antal: _________ 

Skriv antal: _________ 
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5. Vad har ni för önskemål beträffande rumsstorlek i huset?  

Kryssa i det areaintervall ni önskar för varje enskilt rum.  

Varje rum får enbart besvaras med ett kryss. 

Rum/m2 3-6 m2 7-10 m2 11-14 m2 15-18 m2 19- m2 

Entré/hall 

 

   

 

Kök 

 

   

 

Matsal 

 

   

 

Vardagsrum 

 

   

 

Allrum 

 

   

 

Föräldrasovrum 

 

   

 

Övriga sovrum 

 

   

 

Kontor/arbetsrum 

 

   

 

Badrum 

 

   

 

WC/D 

 

   

 

Tvätt 

 

   

 

Klädkammare 
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6. Vilka önskemål har ni beträffande köksutformning?  

Frågan är uppdelad i tre delar (6A-6C). 

Varje del får endast besvaras med ett kryss. 

 

 

Exempel på ett L-format, U-format och ett parallellkök: 

 

 

L-format kök med köks-ö.            U-format kök.  Parallellkök. 

 

 

  

6A – Önskad köksform?  6C – Önskemål om öppenhet?  

L-Format  Öppet kök mot matsal och vardagsrum   

U-Format  Endast öppet kök mot vardagsrum  

Parallellkök  Endast öppet kök mot matsal  

Spelar ingen roll  Avskilt kök från matsal och vardagsrum  

  Spelar ingen roll  

6B – Önskar ni köks-ö?    

Ja    

Nej    

Spelar ingen roll    
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Del 2 - Prioriteringar 

I fråga 7 & 8 kommer ni att få ta ställning till vilka tre rum ni prioriterar högst respektive lägst 

i huset. (Med prioritering menas de rum som är mest eller minst önskvärda att förändra.)  

Rangordna era svar från 1-3. 

 

7. Vilka tre rum (A-L) prioriterar ni högst i bostaden? 

Rangordna era svar från 1 till 3, där 1 är högst prioriterat. 

 

A. Entré/hall ________ 

B. Kök ________ 

C. Vardagsrum ________ 

D. Allrum ________ 

E. Föräldrasovrum ________ 

F. Övriga sovrum ________ 

G. Kontor/arbets-
rum 

________ 

H. Badrum ________ 

I. WC/D ________ 

J. Tvättutrymmen ________ 

K. Klädkammare ________ 

L. Matsal ________ 

8. Vilka tre rum (A-L) prioriterar ni lägst i bostaden? 

Rangordna era svar från 1 till 3, där 1 är lägst prioriterat. 

 

A. Entré/hall ________ 

B. Kök ________ 

C. Vardagsrum ________ 

D. Allrum ________ 

E. Föräldrasovrum ________ 

F. Övriga sovrum ________ 

G. Kontor/arbets-
rum 

________ 

H. Badrum ________ 

I. WC/D ________ 

J. Tvättutrymmen ________ 

K. Klädkammare ________ 

L. Matsal ________ 
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9. I följande fråga får ni ta ställning till vad ni tycker om stora fönsterpartier i de olika rum-

men i huset.  

Svarsalternativen är graderade från mycket viktigt till inte viktigt. 

Varje rum får enbart besvaras med ett kryss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

  

Rum/Gradering Mycket 
viktigt 

Viktigt Varken el-
ler 

Mindre 
viktigt 

Inte vik-
tigt 

Entré/Hall      

Kök      

Matsal      

Vardagsrum      

Allrum      

Föräldrasovrum      

Övriga sovrum      

Kontor/arbetsrum      

Badrum      

WC/D      

Tvättutrymmen      

Klädkammare      
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Bilaga 6 – Oanvänd empiri från enkätundersökningen 

 

 

Figur 58. Fördelning av hur många rum som önskas i bostaden. 

 

 

Figur 59. Fördelning av hur många sovrum som önskas i bostaden. 
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Figur 60. Fördelning om hur viktigt det är med stora fönsterpartier i sociala utrymmen. 

 

 

Figur 61. Fördelning om hur viktigt det är med stora fönsterpartier i privata utrymmen. 
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Figur 62. Fördelning om hur viktigt det är med stora fönsterpartier i serviceutrymmen. 
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Figur 63. Fördelning över vilken köksform som önskas. 

 

 

Figur 64. Fördelning över om en köks-ö önskas i köket. 
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Bilaga 7 – Oanvänd empiri från dokumentanalysen 

Tingsholm 

 

Figur 65. Val av köksform. 

 

 

Figur 66. Val om köksö skulle finnas. 
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Sparreholm 

 

Figur 67 Val av köksform. 

 

 

Figur 68. Val om köksö skulle finnas. 
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