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Abstract

Abstract
Purpose: Following thesis discuss whether the residents in chosen housing society have
implemented changes in the floor plan in their apartments, moreover if they in the future
are planning to execute any changes. In the analyzed housing society the request of
qualities in terms of additional value and service have been reviewed and evaluated.
This because housing societies today are pursuing to offer more to the residents in terms
of more valuable supplement to the building. The aim with this thesis is to analyze
which changes in the dwelling that are general and which are suited for the individual.
In the housing society there are qualities in terms of additional value and service that
are rated differently. The purpose with this thesis is to uncover which qualities the
residents value the most so that in future building projects know what to go for to get
more satisfied residents.
Method: The main approach for the thesis was survey mailing to all residents in the
chosen housing society. Afterwards, case studies have been implemented for a more
in-depth analysis.
Findings: Question formulation 1 is answered through analysis of received survey
mailings and after summarization of these answers it was determined that the residents
attach value to an overnight apartment the most among the suggested qualities. Least
interest among the residents was laundry service for booking.
After analysis of question formulation 2 it was established that increase of storage in
the housings is of most need, though this is the change that most residents have
implemented and want to implement in their dwelling. The change in the resident that
has had the biggest effect on the floor plan is in those cases where the residents have
built or demolished an interior wall, which also is the second most common change in
the study.
The last question formulation indicates that some changes are general and reappear in
several apartments where supervisory control has been done. Other changes, usually
more comprised, are generally more suited for the individual user.
Implications: The general changes that are implemented are changes that would be
appreciated by the next resident. Individual changes implicate that the users have
adapted their dwelling after their own unique needs and there is a risk that the next user
won’t appreciate the change to the same extent. A further conclusion is that the storage
in the housing has to be more carefully placed in the dwelling.
Limitations: The case studies analyzed in this thesis are implemented on buildings with
flexible floor plans in focus. Flexible floor plans were first introduced during the 1980s
in Sweden and therefore data from this thesis cannot be applied on buildings that are
projected earlier than that. The changes suited for the individual that have been
implemented in the dwellings cannot be applied on other apartments, although the
reasons for these changes should be entailed when designing new multi-family
housings.
Keywords: Keywords in the following thesis are floor plan, axiality, movement,
flexibility, zoning as well as additional value and service.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Följande arbete avhandlar huruvida de boende i utvalda bostadsrättsföreningar
har genomfört planlösningsförändringar i sina bostäder, likaså om de i framtiden
planerar att utföra några ändringar. I de undersökta bostadsrättsföreningarna har även
efterfrågan av kvaliteter i form av mervärde och service granskats och utvärderats.
Detta då bostadsrättsföreningar idag strävar att erbjuda mer till de boende i form av
värdehöjande supplement till byggnaden. Målet med detta arbete är att undersöka vilka
förändringar i bostäder som är generella och vilka som är individanpassade. I
bostadsrättsföreningar finns det kvaliteter i form av mervärden och service som
värderas olika. Syftet med denna studie är att få fram vilka kvaliteter de boende
värdesätter högst för att vid framtida byggprojekt veta vad som ska satsas på för att få
nöjdare brukare.
Metod: Det huvudsakliga tillvägagångssättet för arbetet var enkätutskick till samtliga
boende i valda bostadsrättsföreningar. Sedermera har fallstudier genomförts för en mer
fördjupad analys.
Resultat: Frågeställning 1 besvarades genom analysering av inkomna enkätsvar och
efter sammanfattning av dessa svar fastställdes det att de boende värderade
övernattningslägenhet mest bland de föreslagna kvaliteterna. Minst intresse hade de
boende för en bokningsbar tvättservice.
Efter analys av frågeställning 2 konstaterades det att utökning av förvaringsmöjligheter
i bostäderna är av störst behov då detta är den förändring som störst antal brukare har
genomfört och vill genomföra i sina bostäder. Den ändring i bostäderna som haft störst
påverkan på planlösningen är i de fall där brukarna byggt till eller rivit ner en innervägg,
vilket även är den näst vanligaste genomförda förändringen i undersökningen.
Arbetets sista frågeställning visar att somliga förändringar är generella och återkommer
i flertalet lägenheter där efterkontroll genomförts. Andra förändringar, vanligen mer
omfattande, är vanligtvis mer individanpassade för brukaren.
Konsekvenser: De generella förändringar som genomförts är förändringar som hade
uppskattats av nästkommande brukare. Individanpassade förändringar innebär att de
boende har anpassat sin lägenhet efter sina unika behov och risken finns att
nästkommande brukare inte kommer uppskatta förändringen till samma grad. En vidare
slutsats är att förvaringsutrymmen ska placeras mer eftertänksamt i bostaden.
Begränsningar: De fallstudier som gjorts i detta arbete är utfört på byggnader med
flexibla planlösningar i fokus. Flexibla planlösningar introducerades först på 1980-talet
i Sverige och därför kan inte data från denna studie appliceras på byggnader som är
projekterade tidigare än så. De individanpassade förändringar som gjorts i lägenheterna
går ej att applicera på andra lägenheter, dock bör anledningen till dessa förändringar
noteras vid utformning av nya flerbostadshus.
Nyckelord: Nyckelord i följande rapport är planlösning, axialitet, rörelse, flexibilitet
zonering samt mervärde och service.
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Inledning

1

Inledning

Arbetet genomfördes i samarbete med Peab Bostad AB, region väst och rapporten
avhandlar efterkontroller av planlösningar i flerbostadshus som Peab Bostad
färdigställt. Information togs fram genom enkätutskick och intervjuer med de boende i
bostadshusen för att analysera hur planlösningen utnyttjas, upplevs och har ändrats i
verkligheten kontra de ursprungliga A-handlingarna. Rapporten omfattar även vilka
egenskaper och kvaliteter de boende värdesätter och uppskattar i bostadsrättsföreningar
och bostäder.

1.1 Bakgrund
Nyproducerade bostäder är noggrant planerade av arkitekter och beställare, likväl sker
emellertid planlösningsförändringar i efterhand av personerna som bor i bostäderna.
Därför utförs följande arbete där efterkontroller görs i bostäder på vilka typer av
förändringar de boende gjort på sin planlösning. Arbetet undersöker även vilka typer
av mervärden som de boende uppskattar i sin bostadsrättsförening, detta för att finna
kvalitetshöjande egenskaper som får dem boende att trivas bättre. Arbetet utförs i
samarbete med Peab Bostad AB, region väst, och i bostadsrättföreningar lokaliserade
på Hisingen som är en central stadsdel i Göteborg.
Genom att analysera bostäder med variation i storlek och utformning kan slutsatser dras
att olika förändringar genomförts på grund av dessa olikheter. Viktigt att ha i åtanke är
dock att de boendes modifieringar i bostaden är anpassade efter deras behov och kan
bidra till en sämre planlösning för nästa boende eller boende med liknande
originalplanlösning fast med andra personliga förutsättningar.
Peab Bostad har vid genomförande av detta arbete inte några resurser till att utföra
efterkontroller och undersökningar av denna typ och då det ligger i deras intresse att få
dessa resultat är det ett bra tillfälle att nyttja ett examensarbete för att få denna statistik.
Grundtanken med denna rapport är att resultatet ska ge en överblick kring värdesättning
av vissa kvaliteter samt ge inspiration till framtida projekt utförda av Peab Bostad.
1.1.1 Porslinsfabriken
Som en sammanlänkning mellan Göteborgs innerstad och Hisingen finns området
Porslinsfabriken som började utvecklas av Peab 2013. Bostadsområdet består av fler
än 500 välplanerade och moderna lägenheter av varierande storlekar fördelat på fem
bostadsrättsföreningar i området (Peab, u.å.).
Porslinsfabriken består av bostadsrättsföreningarna Drejaren, Fältspaten, Flintgodset,
Stengodset samt Fajansen, varav de två sistnämnda ej är bostadsrättsföreningar som
kommer ingå i denna rapport.
1.1.2 Kajen Ett
Kajen Ett i Göteborg är en bostadsrättsförening med två huskroppar och totalt 83
lägenheter med varierande storlekar mellan 28–113 kvm (Peab, u.å.). Inflyttning i
bostäderna skedde i årsskiftet 2015/2016 (Peab Bostad, 2013).
1.1.3 Compagniet
I bostadsrättsföreningen Compagniet ingår 120 lägenheter med varierande
bostadsstorlekar och i januari 2014 påbörjades inflyttning (Peab Bostad, u.å.).
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1.2 Problembeskrivning
I början av 2015 var det genomsnittliga marknadspriset per kvadratmeter för
bostadsrätter i Göteborg drygt 31 000 kronor och har sedan dess ökat markant med ett
högsta pris på mer än 50 000 kronor per kvadratmeter i augusti 2017 (Svensk
Mäklarstatistik, 2017). Med de fortsatt höga bostadspriserna är köpet av en bostadsrätt
en stor investering för många och det är väsentligt att de boende trivs i sin nya bostad.
Jonsdotter, Femenías, Holmström, Thuvander och Larsson (2016) påstår att höga
byggkostnader bidragit till mindre ytor i dagens bostadsbyggande och bostadsrätter
med större ytor och mått verkar ha större möjlighet för planlösningsförändringar.
Enligt Boumóva och Zdráhalová (2016) finns det en utmärkande skillnad mellan
arkitekters och icke-arkitekters preferenser gällande kvaliteter och utformning av
planlösningar, se figur 1.

Figur 1. Arkitekters och icke-arkitekters preferenser (Boumóva & Zdráhalová, 2016)
Vid planering av bostäder beaktar arkitekter fyra huvudsakliga egenskaper, axialitet,
rörelse, flexibilitet och zonering, för att planlösningar ska bli så tillgängliga som
möjligt (Esping Nordblom & Nylander, 2017).
När en brukare väljer att bygga om sin bostad påverkar flera olika aspekter på hur
bostadens planlösning ändras, däribland de boendes preferenser, ekonomi och mediala
trender (Jonsdotter et al., 2016).
Genom att utforma planlösningar med hög flexibilitet försäkras det att bostaden
tillgodoser de krav som brukare i framtiden ställer gällande ändring av planlösningen.
Både Braide Eriksson (2016) och Esping Nordblom och Nylander (2017) menar att
denna egenskap leder till att större chans för kvarboende finns för de boende.
Följande rapport författades som ett examensarbete i samarbete med Peab Bostad AB,
region väst, och undersökte förändringar gjorda på planlösningar i fastigheter framtagna
av dem. Resultatet kan vara relevant för andra då flertalet aktörer och arkitekter har
liknande arbets- och tankesätt gällande vad en bra planlösning är (Esping Nordblom &
Nylander, 2017).
Rapporten sammanställer och sammanfattar även inkomna svar gällande kvaliteter i
fastigheten och bostadsrättsföreningen. Detta för att ge Peab Bostad en bredare inblick
i huruvida de boende beaktar diverse kvaliteter för fastigheten och hur dessa evalueras.
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1.3 Mål och frågeställningar
Målet med denna rapport är att ta fram ett resultat över hur boende i några utvalda
bostadsområden har förändrat eller vill förändra sin lägenhet gällande planlösningen.
Med hjälp av den gjorda efterkontrollen presenteras hur de boende hade önskat att
bostaden var planerad, samt genomförda ombyggnationer baserade på egna idéer.
Efterkontrollen omfattar även hur de boende värdesätter olika kvaliteter i fastigheten
och bostadsrätten som kan förenkla och försköna vardagen för dem. Detta för att öka
kunskapen inom bostadsutveckling för dem som utformar och producerar
flerbostadshus.
1.3.1 Frågeställning 1
Vilka kvaliteter värdesätter de boende i en bostadsrättsförening?
1.3.2 Frågeställning 2
Hur skiljer sig planlösningen enligt A-ritningar kontra hur de boende väljer att
organisera bostaden idag?
1.3.3 Frågeställning 3
Varför valde de boende att utföra ombyggnation i bostaden?

1.4 Avgränsningar
Arbetet undersöker huruvida de boende har genomfört egna förändringar på bostadens
planlösning eller andra förändringar som påverkar bostaden, vilket bidragit till en, i de
boendes mening, mer trivsam bostad. Undersökningen utreder även vilka kvaliteter de
boende värdesätter och till vilken omfattning de anser kvaliteterna bidrar till ett bättre
boende. Däremot kommer inga fysiska förändringar ske i bostaden eller fastigheten som
följd av denna rapport.
Med kvaliteter menas i denna rapport följande:
•
•

Mervärden och service i fastigheten och bostadsrättsföreningen (Se bilaga 1)
Förändringar i bostaden som exempelvis förändring av antalet rum, utformning
av kök, mer förvaring eller eventuella förändringar definierade av de boende
själva (Se bilaga 1)

Vid efterkontroll har inte de boendes kön, ålder eller etnicitet påverkat val av
intervjupersoner, däremot har de intervjuade personerna kortfattat beskrivit sig själva
vid intervjutillfället.
Rapporten omfattar inte eventuella tvingade förändringar på bostadens planlösning i
form av läckage, installationsfel eller sabotage som bidragit till ändring av
planlösningen.
Buller och lyhördhet har inte haft någon påverkan på rapportens resultat då
planlösningsförslagen och kvaliteterna ska kunna tillämpas oavsett fastighetens
geografiska placering.
Arbetet utfördes tillsammans med Peab Bostad och har därför enbart innefattat
efterkontroller av bostäder utformade av dem. Resultatet kan dock användas av andra
aktörer i byggbranschen.
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1.5 Disposition
Rapporten är uppbyggd och strukturerad där olika delar av arbetet presenteras i olika
kapitel. I kapitel 2, Metod och genomförande, redogörs det för vilka
undersökningsmetoder som tillämpats under arbetets gång samt de olika metodernas
kvalitet och trovärdighet för arbetes resultat. Även databassökningar presenteras i detta
kapitel samt hur arbetsgången för arbetet är planerat. Under Teoretiskt ramverk, kapitel
3, beskrivs de vetenskapliga teorier och referenser som används under arbetes gång för
att besvara frågeställningarna. Rapportens fjärde kapitel, Empiri, beskriver det
empiriska data som samlats in med hjälp av valda metoder under arbetet. Det kapitel
som analyserar den insamlade empirin och sedan besvarar arbetets frågeställningar med
hjälp av resultatet är kapitel 5, Analys och resultat. Arbetets sista kapitel, Diskussion
och slutsatser, för en diskussion kring arbetets resultat och konsekvenserna av detta,
samt huruvida fortsatt forskning av arbetet kan göras.
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2

Metod och genomförande

Rapporten grundas bland annat på forskningsmetoden fallstudie där metoden som
användes var intervju. Visuell metod tillämpades också för att ge ett mer tydligt och
begripligt resultat. För att samla in data till arbetet har enkätutskick genomförts för att
få en inblick i hur de boende uppfattar och har ändrat sina planlösningar, samt vilka
eventuella förändringar som de önskar göra för att förändra den nuvarande
planlösningen. Även intervjuer har genomförts med brukare som bor i bostäder med
varierande bostadsstorlek för största validitet.
Visualisering av de observerade och analyserade förändringarna har genomförts i 6 fall
för att tydligare redovisa de boendes förändringar i bostaden.
Enkäter användes för att undersöka vilka förändringar som de boende har gjort, eller
vill göra, i sina bostäder, samt vilka mervärden de anser ökar bostadens kvalitet och till
vilken grad. Undersökningen berör fem bostadsrättsförening med sammanlagt 526
lägenheter. Uppskattningsvis beräknades svarsfrekvensen för enkäterna innan utskick
till 50% och utifrån de svarande har sedan 6 lägenheter varit aktuella för intervju. Vid
tidigare arbete inom liknande arbetsområde var svarsfrekvensen 68% (Jonsdotter et al.,
2016). Efter samtliga inkomna enkäter blev den verkliga svarsfrekvensen 27%.
Enkäten har gett ett kvantitativt resultat för frågeställning 1 och 2, men även lagt grund
för fortsatt arbete med frågeställning 3. Ett kvalitativt resultat av frågeställning 2 och 3
har samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna.
Datainsamling i form av framtagning av vetenskapliga artiklar har gjorts för att stärka
rapportens innehåll.

2.1 Undersökningsstrategi
Denna rapport bygger på att en fallstudie gjorts för varje lägenhet som valts ut för att
analyseras. Fallstudie innebär att ett fall väljs ut som sedan noggrant undersöks och
sedan utvärderar (Lindstedt, 2017). I denna rapport är forskningsintervju och enkät de
primära metoderna som användes för att samla fakta, det användes också visuella
metoder i form av visualisering för att redovisa de ändringar som de boende gjort i
sina bostäder. I och med de metodval som valts får detta arbete en kvalitativ del och
en kvantitativ del. I tabell 1 beskrivs valda undersökningsstrategier och vad de
innefattar.
Tabell 1. Undersökningsstrategi
Hur?

1.
2.
3.

Enkät
Forskningsintervju
Visuell metod

Vad?

1.

Enkät har skickats ut till samtliga boende i de fem bostadsrättsföreningarna för att
svara på frågor gällande möjliga ombyggnationer i deras lägenhet samt kvaliteter i
en bostadsrättsförening
Intervjuer har genomförts med utvalda boende efter enkätundersökning där
intressanta fall valdes ut
Förändringar genomförda av intervjupersoner har sedan illustrerats i 2D-ritningar i
programmet Revit

2.
3.
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2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

2.2.1 Frågeställning 1
• Vilka kvaliteter värdesätter de boende i en bostadsrättsförening?
Data för frågeställning 1 har samlats in via enkätutskick där de boende svarat på frågor
kring vilka kvaliteter de anser bidrar till en attraktivare bostad och bostadsrättsförening,
se bilaga 1, och det är med hjälp av de inkomna enkäterna som analys har gjorts för
denna fråga.
2.2.2 Frågeställning 2
• Hur skiljer sig planlösningen enligt A-ritningar kontra hur de boende väljer att
organisera bostaden idag?
Frågeställningen besvarades övergripligt genom enkätsvar. Fördjupning skedde genom
semistrukturerade intervjuer med fem av de boende som beskrev de mest intressanta
och relevanta planlösningsförändringarna i enkäten och observationer gjordes över
deras bostad. Det genomfördes även en intervju där brukaren var helt nöjd med
bostadens utformning och inga förändringar har utförts. Vidare har de bostäderna
redovisats i form av illustrering i 2D-ritningar.
2.2.3 Frågeställning 3
• Varför valde de boende att utföra ombyggnation i bostaden?
Datainsamling för denna fråga samlades in genom semistrukturerade intervjuer där de
boende har berättat vad det var som fick dem att utföra sina förändringar i bostaden.
Detta blir intressant då slutsatser kan dras om förändringarna enbart är personliga och
individanpassade, eller om det är en generell missnöjesfråga där förändringen är
återkommande i bostäderna. För de intervjumallar som användes under arbetet se,
bilaga 3 och 4.

2.3 Litteraturstudie
Litteratursökning är något som främst gjordes i början av arbetet då den senare delen
fokuserade på datainsamling i form av enkäter och intervjuer samt att analysera det
inkomna data.
Utifrån databasen Scopus kunde Boumóva och Zdráhalóvas artikel The Apartment with
the Best Floor Plan Layout: Architects versus Non-architects (2016) fås fram.
Nyckelordet “floor plan*” resulterade i 2 843 funna dokument. Med hjälp av att
begränsa sökningen där enbart artiklar publicerade de senaste fem åren visas kunde
sökningen fås ner till 985 verk. Genom att lägga till sökorden ”best”, vilket gav 205
arbeten, och därefter sökordet ”layout” kunde antalet återstående verk begränsas till 76
stycken. Det sista sökordet, ”apartment”, genererade sex träffar, däribland Boumóva
och Zdráhalóvas artikel, se tabell 2.
Artikeln Arkitektur och materialflöden i bostäder: Hur påverkar arkitekturen
materialflöden över tid i bostadsrätter? (Jonsdotter et al., 2016) kom till kännedom
genom examensarbetets examinator. Artikeln titel skrevs ordagrant in på Google där
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resultatet sedan hänvisade vidare till publikationer publicerade på databasen Research
Chalmers där rapporten kunde granskas i sin helhet.
Arbetet Residential usability and social sustainability, Towards a paradigm shift within
housing design? (Braide Eriksson, 2016) återfanns med hjälp av databasen Chalmers
Research. Sökord som användes var ”housing design” och ”residential”, vilket
genererade fram fem arbeten, däribland Braides rapport, se tabell 2.
Tabell 2. Struktur på genomförd litteratursökning
Databas

Scopus

Chalmers
Research

Publiceringsår

2013–2018

-

Sökord

Sökfält

Antal träffar

”floor plan*”

985

”floor plan*” + ”best”

205

”floor plan*” + ”best” +
”layout”

Titel, sammanfattning
och nyckelord

76

”floor plan*” + ”best” +
”layout” + ”apartment”

6

“housing design”

19

“housing design” +
“residential”

Publikationer

5

2.4 Valda metoder för datainsamling
För att besvara examensarbetets frågeställning krävdes datainsamling och de två
metoder som valdes för var enkäter och intervjuer. Detta bidrog till en kvantitativ och
en kvalitativ del i undersökningen.
2.4.1 Enkäter
Den kvantitativa delen av datainsamlingen skedde genom enkäter som skickades ut till
de boende i de utvalda bostadsrättsföreningarna för att besvara frågor gällande
kvaliteter i deras bostad och även förändringar som de gjort eller vill göra i sina
lägenheter.
Enkäten var framtagen i samarbete med Peab Bostad för att fylla deras och
examensarbetets behov. Utdelning av enkäter skedde till de boende via brevinkast efter
kontakt och godkännande från de involverade bostadsrättsföreningarna.
Innan utdelning av enkäter till de boende skickades denna till en referensgrupp för att
bedöma huruvida frågorna kunde misstolkas och för att mäta den ungefärliga tiden
enkäten tog att genomföra. Referensgruppen bestod av tio personer med blandad
kompetens, från låg till hög erfarenhet, inom arbetets område, se tabell 3. Erfarenheten
låg definieras som mindre än ett års kunskap inom området. De personerna med
medelkompetens har mellan ett och två års erfarenhet, och till kategorien hög har
personerna mer än två års erfarenhet av arbetets område.
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Tabell 3. Information om referensgruppen
Referensgrupp

Erfarenhet

Yrke

Ålder

Person 1

Låg

Kvalitetsingenjör

59

Person 2

Låg

Förskolechef

35

Person 3

Låg

Förskolelärare

49

Person 4

Låg

Student

19

Person 5

Låg

Student

20

Person 6

Medel

IT-chef

48

Person 7

Medel

Student

23

Person 8

Hög

Entreprenadingenjör

34

Person 9

Hög

Student

26

Person 10

Hög

Student

23

För att höja svarsfrekvensen sponsrade Peab Bostad med biobiljetter där 10% av de
svarande från varje bostadsrättsförening tilldelades varsin och samtliga intervjuade
erhöll två vardera.
Enkäten var första delen av datainsamling där bland annat data samlades in för att
undersöka vilka av de boende som gjort någon typ av förändring på sin planlösning. I
enkäten ställdes även frågan om personen ifråga är villig att medverka i en intervju, se
bilaga 1. Detta för att sedan kunna utföra den kvalitativa delen av datainsamlingen som
är intervjuer.
2.4.2 Intervjuer
I och med det insamlade data från enkäterna kunde det urskiljas vilka av de svarande
som vara intressanta att utföra vidare intervjuer med. Dessa intervjuer genomfördes i
respondenternas bostäder och intervjun var av semistrukturerad karaktär.
Intervjufrågorna består av flera delar, däribland en presentation av respondenten,
lägenhetens utformning och kvaliteter, förändringar i bostaden samt frågor om
framtiden, se bilaga 3 och 4.
2.4.3 Visuell metod
För att redovisa resultatet av arbetets insamlade data har planlösningsförändringarna
visualiserats i 2D med hjälp av det digitala ritningsverktyget Revit.

2.5 Arbetsgång
Steg ett i arbetsgången var att ta kontakt med bostadsrättsföreningarna och informera
dessa om arbetet och få ett godkännande för att starta undersökningen i deras
fastigheter. Efter godkännande arbetades en enkät fram tillsammans med Peab Bostad
och skickades ut till de boende i de fem bostadsrättsföreningarna. Detta för att få fram
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Metod och genomförande
vilka lägenheter som ändrat planlösning samt hur mycket de boende värdesätter olika
kvaliteter i fastigheten och bostadsrättsföreningen.
Utifrån insamlat resultatet sorterades relevanta förändringar ut för att säkra validiteten.
De inkomna enkätsvaren användes sedan för att besvara frågeställning 1 och 2, men
även för att få fram potentiella intervjukandidater till frågeställning 3.
Steg två var att sätta ihop två intervjumallar, en för boende som genomfört förändringar
samt en där de boende är helt nöjda med sin planlösning, som användes vid de
semistrukturerade intervjuerna för att få hög reliabilitet. Inspiration för intervjumallarna
hämtades från arbete i form av en rapport författad av Jonsdotter, Femenías och
Holmström (2016).
Steg tre innefattade sammanställning och analysering av den insamlade informationen
vilket innebar att noggrant gå igenom intervjuerna och enkäterna. Likaså har
illustrationer gjort för de sex valda bostäderna där intervjuer genomförts.

2.6 Trovärdighet
För att uppnå hög validitet krävs att mätningar görs på det som det finns som avsikt att
mäta (Dahmström, 2011). Hög validitet för rapportens innehåll erhölls genom att
intervjuer genomfördes med personer som var bosatta i de område som rapporten
undersöker samt att de intervjuade själva har gjort ändringarna i bostaden. På så vis
intervjuades rätt personer för att besvara rapportens frågor och relevanta och
informativa svar gavs. Genom intervjuer med flera boende kunde mer valida slutsatser
arbetas fram.
Hög reliabilitet är ett villkor för att uppnå hög validitet (Dahmström, 2011). Detta
innebär att se till att säkra informationen vid till exempel intervjuer. För att uppnå hög
reliabilitet utfördes intervjuerna när båda skribenterna av arbetet närvarade och
förskrivna mallar följdes som användes vid samtliga intervjuer, se bilaga 3 och 4. För
att undvika felaktig information har intervjuerna spelats in, efter godkännande av
respondenter, och transkriberats. Respondenterna har även vid intresse läst igenom
intervjumaterialet innan färdigställande av rapport.
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3

Teoretiskt ramverk

Nedan redogörs för de teorier som arbetet refererar till och grundas på för att
frågeställningarna ska besvaras och studiens mål ska uppnås, se figur 2.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att stärka rapportens resultat och bakgrunden till frågeställningarna har de teoretiska
ramverken i figur 2 granskats och refererats till i rapporten.

Frågeställning

Figur 2. Samband mellan metod, frågeställning och teoretiskt ramverk

3.2 Hållbart samhälle
Enligt Yeunsook, Kyoungyeon och Soojin (2009) syftar hållbart samhälle till att
integrera ekonomisk tillväxt, sociala integration och hållbar miljö, och samtidigt
uppmuntra bra design och ett aktivt medborgarskap. Med hjälp av dessa aspekter kan
kvaliteter i ett flerbostadshus öka genom undersökning av de boendes åsikter. Detta
resulterar i att de boendes trivs bättre i sitt bostadsområde. För att möta de boendes
känslomässiga behov kan till exempel gemensamma ytor tillföras som kan nyttjas av
de boende för social integration (Yeunsook et al., 2009).
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3.3 Bostadens kvaliteter
Esping Nordblom och Nylander (2017) talar om jakten på kvaliteter som försöker
uppnås för att de boende ska uppskatta och trivas i sin bostad. Med hjälp av fyra
punkter, genomsikt, rörelse, flexibilitet och zonering, analyseras färdiga lägenheter.
Dessa fyra värden sammanfaller och kan ge en planlösning en form av betyg. Varje fall
får analyseras separat utifrån de fyra värden för att sedan ge en sammanfattad värdering
av en bostad.
3.3.1 Axialitet
Axialitet, eller genomsikt, har länge haft en tydlig karaktär inom det rumsliga systemet
inom arkitektur (Nylander, 1998) och beskrivs av Esping Nordblom och Nylander
(2017) som siktlinjer som sträcker sig genom flera rum, se figur 3. Axialitet bidrar till
att en lägenhet känns större och effekten ökar desto längre axeln sträcker sig.
Genomsiktlighet ökar kvaliteten i lägenheten då det bidrar till att ljus når fler rum och
djupare in i bostaden plus att en nyfikenhet väcks att upptäcka nästa rum (Esping
Nordblom & Nylander, 2017).

Figur 3. Exempel på axialitet i en lägenhet (Esping Nordblom & Nylander, 2017)
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3.3.2 Rörelse
Enligt Nylander (1998) bidrar möjligheten till olika rörelser genom bostadens rum till
ökad upplevelse av ytan, se figur 4. Ett rum med flera öppningar tillför denna
upplevelse, men även garderober placerade på en öppen yta eller en köksö bidrar till
samma önskade effekt (Esping Nordblom & Nylander, 2017).

Figur 4. Exempel på rörelse i en lägenhet (Esping Nordblom & Nylander, 2017)
3.3.3 Flexibilitet
Då dagens samhälle inte längre enbart baseras på kärnfamiljer eller ensamhushåll så har
behovet av flexibla planlösningar blivit större. Flexibla planlösningar innebär att rum
går att möblera på många olika sätt eller att möjligheten till att förändra planlösningen
finns enkelt till hands, se figur 5 (Esping Nordblom & Nylander, 2017). Detta innebär
alltså att möjligheten att bo kvar i samma bostad kan finnas kvar trots att livssituationer
förändras. För att skapa flexibla bostäder krävs det att det planeras för detta genom hela
projektet. Även fönster- och dörrplacering spelar roll så att dessa exempelvis ej hindrar
möjligheten att sätta upp en avskiljande vägg om så önskas (Esping Nordblom &
Nylander, 2017).
Braide Eriksson (2016) framhäver betydelsen av väggstrukturens påverkan på
planlösningens flexibilitet. Finns möjligheten att påverka väggars placering resulterar
detta i större potential för förändring av bostadens planlösning.
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Figur 5. Exempel på flexibilitet i en lägenhet (Esping Nordblom & Nylander, 2017)
3.3.4 Zonering
Zonering innebär att bostadens funktioner placeras skiljt från varandra, till exempel att
sovrum placeras skiljt ifrån sociala ytor så att två olika aktiviteter kan ske samtidigt i
bostaden utan att dessa stör varandra, se figur 6 (Esping Nordblom & Nylander, 2017).
Esping Nordblom och Nylander (2017) menar även att genom samling av de sociala
delarna, så som kök och vardagsrum, i anslutning till varandra bildar generösa sociala
ytor.
Enligt Boumóva och Zdráhalová (2016) är zonering en aspekt som arkitekter och ickearkitekter värderar olika. Studier indikerar att arkitekter och icke-arkitekter
uppmärksammar bostadens egenskaper gällande tillträde till rummen eller
anslutningarna mellan dem annorlunda. Studien visar att arkitekter värdesätter ett
centralt placerat vardagsrum med separerad tillgång till den privata zonen. Ickearkitekter, däremot, prioriterar direkt tillgång till privata och sociala ytor från hallen
(Boumóva & Zdráhalová, 2016).

Figur 6. Exempel på zonering i en lägenhet (Esping Nordblom & Nylander, 2017)
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3.4 Sammanfattning av valda teorier
Dessa fyra sätt att analysera en planlösning är till stor del en grund för att öka kvaliteter
i en bostad. Esping Nordblom och Nylander (2017) menar att flexibilitet, att kunna
skapa rum eller sätta prägel på sin bostad, anses vara en god kvalitet och även
möjligheten att kunna dela upp sin bostad som privat eller offentlig är något som höjer
kvaliteten i en planlösning. Att skapa en bostad där de boende och besökande får
känslan av nyfikenhet att röra sig i lägenheten är något som bidrar till mervärde. Även
att från ett rum kunna blicka in i flera rum och att låta dagsljus sprida sig genom
lägenheten genom axialitet är något som skapar upplevelserikedom (Esping Nordblom
& Nylander, 2017).
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Det empiriska data som presenteras i rapporten är insamlad av författarna under arbetets
gång. Insamling sker via enkätutskick och semistrukturerade intervjuer.
Framtagande av intervjumall samt tabellstruktur för fallstudie A-F var inspirerad av
publicerad rapport författad av Jonsdotter et al. (2016).

4.1 Enkäter
Av de totalt 526 utskickade enkäterna inkom 142 stycken svar, vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 27%. Tabell 4 redogör hur stor svarsfrekvens per bostadsrättsförening
som svarat samt antalet boende som var intresserade av att bli intervjuade. Observera
att antalet svarande på frågan gällande bostadens rum och kök inte överensstämmer
med antalet svarande i bostadsrätten Kajen Ett, detta då frågan ej var besvarad i alla de
inkomna enkäterna.
Inkomna svar från enkät gällande Kvaliteter och egenskaper som efterfrågas i framtida
boende, se bilaga 1, ingår inte i denna rapport. Detta då validiteten för frågan anses
bristfällig ty de vaga definitionerna för egenskaper listade i enkäten. Resultatet för
denna fråga redovisas i bilaga 2.

Fältspaten

Compagniet

Flintgodset

Kajen Ett

Drejaren

Tabell 4. Överblick över undersökta bostadsrättsföreningar (N=142)

Antal lägenheter

133 st

120 st

110 st

83 st

80 st

Antal rum och kök hos
svarande

1 RoK:
7 st

1 RoK:
11 st

1 RoK:
1 st

1 RoK:
1 st

1 RoK:
4 st

2 RoK:
12 st

2 RoK:
11 st

2 RoK:
9 st

2 RoK:
10 st

2 RoK:
2 st

3 RoK:
11 st

3 RoK:
8 st

3 RoK:
17 st

3 RoK:
13 st

3 RoK:
6 st

4 RoK:
1 st

4 RoK:
4 st

4 RoK:
-

4 RoK:
3 st

4 RoK:
10 st

Svarsfrekvens enkät i antal

31 st

34 st

27 st

28 st

22 st

Svarsfrekvens enkät i
procent

23%

28%

25%

34%

28%

Intresserade av intervju i
antal

17 st

16 st

9 st

11 st

7 st

Intresserade av intervju i
procent

55%

47%

33%

39%

32%
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Tabell 5 sammanfattar de inkomna svaren för Hur mycket anser du/ni att bostadens
kvalitet ökar om något i tabellen nedan finns i bostadsrättsföreningen?, se bilaga 1. För
svar inkomna från varje bostadsrättförening, se bilaga 11 och 12.
I tabellen har Inte alls fått värdet 0, Väldigt lite värdet 1, Lite värdet 2, Mycket värdet 3
och Väldigt mycket värdet 4. Utifrån dessa värden och antalet inkomna svar per värde
har sedan ett medelvärde arbetats fram och tabell 5 redovisas utifrån fallande ordning
för varje mervärdes medelvärde.
Tabell 5. Sammanfattning av Hur mycket anser du/ni att bostadens kvalitet ökar om
något i tabellen nedan finns i bostadsrättsföreningen? i enkäten för alla
bostadsrättsföreningar (N=142)
Medelvärde

Väldigt
mycket (4)

Mycket
(3)

Lite (2)

Väldigt
lite (1)

Inte
alls (0)

Övernattningslägenhet
(att boka)

2,96

66 st

33 st

24 st

10 st

7 st

Gymlokal

2,45

35 st

47 st

28 st

11 st

20 st

Gemensamhetsyta (att
boka)

2,36

33 st

42 st

32 st

13 st

20 st

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

2,15

24 st

41 st

35 st

17 st

24 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

2,12

34 st

32 st

27 st

15 st

31 st

Gemensam takterrass

2,01

28 st

32 st

30 st

18 st

32 st

Smarta hem1

1,91

26 st

28 st

31 st

21 st

32 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

1,87

16 st

36 st

35 st

23 st

30 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

1,78

17 st

26 st

42 st

23 st

34 st

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

1,75

15 st

28 st

36 st

32 st

29 st

Städhjälp (att boka)

1,69

12 st

31 st

37 st

25 st

37 st

Badtunna utomhus
(att boka)

1,37

15 st

16 st

29 st

29 st

52 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

1,35

4 st

21 st

41 st

30 st

46 st
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Odlingslott, 1 m2

1,11

11 st

13 st

22 st

31 st

63 st

Tvättservice (att boka)

1,09

6 st

9 st

32 st

40 st

54 st

Laddstation till elbil

7 st

-

-

-

-

Minst en parkering
per boende

4 st

-

-

-

-

Gemensam grillplats

4 st

-

-

-

-

Källsortering

3 st

-

-

-

-

Minst en garageplats
till varje boende

2 st

-

-

-

-

Grovtvättstuga

1 st

-

-

-

-

Gästparkering

1 st

-

-

-

-

Porttelefon kopplad
till mobil

1 st

-

-

-

-

Kvällsbelysning
utomhus

1 st

-

-

-

-

Levande trädgård

1 st

-

-

-

-

Grönområden

1 st

-

-

-

-

Övriga tankar från
de boende:

1

Smarta hem innebär t.ex. tekniska lösningar där elektronik i hemmet kan styras med en smartphone;
spis, ugn, kaffebryggare etc. eller se på din telefon vad som finns i ditt kylskåp med hjälp av en inbyggd
kamera.

Tabell 6 och 7 sammanfattar de inkomna svaren som berör nuvarande bostads
planlösning, se bilaga 1. För svar inkomna från varje bostadsrättförening, se bilaga 11
och 12. Tabellerna redovisar svaren efter fallande ordning.
Tabell 6. Sammanfattning av genomförda förändringar i samtliga föreningar (N=142)
Typ av genomförd förändring

Antal som genomfört förändring

Utökat med förvaringsmöjligheter

18 st

Byggt till/rivit innervägg

11 st

Lagt till vitvaror i köket

6 st

Planerat om köket

4 st

Klinker tillagd i hall/entré

3 st

Bytt ut dusch mot badkar

2 st
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Placerat om vitvaror i köket

2 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

1 st

Övriga genomförda förändringar
Glasat in balkong

13 st

Golvvärme balkong

1 st

Kaklat vägg

1 st

Större dusch

1 st

Tabell 7. Sammanfattning av tänkta förändringar i samtliga föreningar (N=142)
Typ av tänkt förändring

Antal som tänkt genomföra förändring

Utöka med förvaringsmöjligheter

36 st

Lägga till klinker i hall/entré

23 st

Byta ut dusch mot badkar

18 st

Planera om köket

12 st

Bygga till/riva innervägg

11 st

Lägga till vitvaror i köket

9 st

Placera om vitvaror i köket

6 st

Bygga till/sätta igen dörrpassage

5 st

Övriga tänkta förändringar
Glasa in balkong

5 st

Spotlight i hela lägenheten

1 st
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4.2 Intervjuer
Av de 60 boende som var intresserade av intervju valdes sex ut beroende på
planlösningsförändringar. I tabell 8 visas datum och varaktighet för de genomförda
intervjuerna.
Tabell 8. Genomförda intervjuer med datum och varaktighet samt bostads- och
hushållsstorlek (N=6)
Fallstudie
A

Fallstudie
B

Fallstudie
C

Fallstudie
D

Fallstudie
E

Fallstudie
F

Datum

2018-0402

2018-0402

2018-0403

2018-0409

2018-0416

2018-0417

Varaktighet
(min)

120

60

90

100

60

75

Bostadsstorlek

71 m2

75 m2

94 m2

85 m2

95 m2

68 m2

Hushållsstorlek

2 personer

2 personer

2 personer

2 personer

2 personer

2 personer

För de fallstudier där de boende har gjort förändringar på sin planlösning redovisas detta
under varje fallstudie i form av två ritningar, en som redovisar originalutförandet och
en som redovisar de förändringar som de boende har gjort. Dessa förändringar redovisas
genom att dessa är inramade av röda linjer. I de fallstudier där de boende hade önskat
en förändring av sin planlösning redovisas detta med en inramning i grön färg. I det fall
där ändringar inte har gjorts på planlösningen redovisas enbart originalutförandet. Vissa
avvikelser kan förekomma. Ritningen är ej skalenlig.
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4.3 Fallstudie A
Fallstudie A redovisas översiktligt i tabell 9 nedan och i löpande text.

Figur 7. Planlösning för fallstudie A i originalutförande
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Figur 8. Planlösning för fallstudie A med utförda förändringar
Tabell 9. Översikt för fallstudie A
Fallstudie A – 2 rum och kök – 71 m2
Generellt
Nöjd med

Höjd i tak
Flexibilitet (byggt om klädkammare till kontor)
Rumsplacering
"Förrum" i badrummet för tvätt
Extra förråd som går att hyra i garage
I dagsläget nöjd med mängden förvaring

Mindre nöjd med

Fönsterplaceringen i hela lägenheten (visuellt går före funktion)
Ingen värme i badrummet
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Inget fönster i badrummet
Ej förberett för inglasning av terrass eller balkong. Speciellt
jobbigt på terrassen då det behöver förankras i betong som är
under papp/tätskikt
Köksfläktens (kolfilterfläkt) kapacitet. Hög kostnad i underhåll
för att denna ska duga. Brandlarm går ofta vid användning och
matosdoft i trapphus och hiss är vanligt
Ytskikt i trapphus är av bristfällig kvalitet, slits för snabbt
Golv i garage är av ren betong. Resulterar att saker som placeras
på golvet blir smutsiga
Saknar grovtvättstuga
Generellt känns standarden "billig". Enkla lösningar, exempelvis
ej byggt till takhöjd för garderober

Ändringar
Hall

-

Kontor, tidigare klädkammare

Byggt kontor istället för klädkammare
Satt igen öppning mellan kontor och kök för att skapa en extra
kontorsplats

WC/Dusch

Extra förvaring bredvid toalett

Tvätt

Extra förvaring ovanför tvättmaskin och torktumlare

Kök

Köksö för ökad förvaring och social yta. Används även som
arbetsyta
Extra förvaring ovan överskåp upp till takhöjd

Vardagsrum

-

Sovrum 1

Extra förvaring ovan garderob upp till takhöjd

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Finns idag inget behov av att flytta. Respondenterna har tidigare
haft fritidshus utanför Göteborg och har då använt sin bostad i
Göteborg som "vardagsboende" (kompletterande bostad). Idag
letar de efter ett nytt fritidshus

De boende, en man och en kvinna, bor i en lägenhet om 2 rum och kök på 71 m2. De
är ogifta och har varken barn eller husdjur. De är de första brukarna av bostaden och
flyttade in 2015 då de var i behov av en större lägenhet. Det fanns inga mervärden
eller kvaliteter som bostadsrättsföreningen erbjöd som lockade, utan de intervjuade
menar att i den rådande bostadssituationen finns inte möjligheten att välja bostad, utan
de fick ta det som erbjöds.
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Bostadens öppna planlösning ser de boende som något bra och den höga takhöjden på
cirka 2700 ser de som en positiv kvalitet vilket bidrar till god rymlighet enligt de
boende. Att lägenheten har en balkong i norrläge och en terrass i söderläge som båda
är generöst tilltagna är en egenskap som är bra för lägenheten enligt de boende.
Angående bostadens terrass och balkong önskar de att det fanns väderskydd då de
emellertid blir svårbrukbara på grund av vädret. Även att det redan vid inflyttning var
förberett för inglasning av balkong och terrass är något som brukarna hade synpunkter
kring. De hade även önskat en radiator och golvvärme i badrummet, samt att fönster
fanns i detta rum.
Paret har noterat att fönstersättningen är unikt placerad för de olika våningarna. Detta
har resulterat i olika ljusinsläpp i lägenheterna vilket de anser är en brist.
Placering av rum och ytfördelning i lägenheten är de boende nöjda med och det finns
inget i den nuvarande planlösningens fördelning av kvadratmeter som de önskar ändra
på. Extra positiva är de till tvättmöjligheternas yta och placering i badrummet då de är
väl tilltagna och sikten direkt in i badrummet inte är distinkt utan döljs väl tack vare
det rum som är avsett för tvätt.
De boende har sedan de flyttade in gjort en ändring på bostadens planlösning. Där det
tidigare var en klädkammare har de idag flyttat ut väggen och skapat ett
kontorsutrymme, se figur 8.
De har även valt att placera en köksö i köket då detta är något som de trivts extra bra
med sedan tidigare boenden och något de ville ha även i denna bostad, se figur 8. De
extra förvaringsmöjligheterna en köksö bidrar med var även något som brukarna hade
i åtanke vid anskaffning av köksön.
I framtiden planerar de boende att eventuellt glasa in bostadens terrass.
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4.4 Fallstudie B
Fallstudie B redovisas översiktligt i tabell 10 nedan och i löpande text.

Figur 9. Planlösning för fallstudie B i originalutförande
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Figur 10. Planlösning för fallstudie B med utförda förändringar
Tabell 10. Översikt för fallstudie B
Fallstudie B – 3 rum och kök – 75 m2
Generellt
Nöjd med

Golvvärme i badrummet
Att lägenheten är ny och modern
Att det fanns en innergård
Fördelningen av yta, bortsett från storleken på det sovrum 2
Köksfläktens kapacitet

Mindre nöjd med

Storleken på det mindre sovrummet, svårt att bygga större
Altanens placering utanför sovrum 1 vilket gör att den utnyttjas
mindre. Hade önskat att altan var sammankopplad med kök
istället
Ventilationen kapacitet, fungerar dåligt (självdrag med
frånluftssystem)
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Avsaknad av högskåp i köket

Ändringar
Hall

Extra förvaring

Sovrum 1

-

Sovrum 2

-

Kök

Byggt en avskiljande vägg mellan kök och vardagsrum för att få
en mer sluten planlösning

Vardagsrum

-

WC/Dusch/Tvätt

Extra förvaring monterad över tvättmaskin och torktumlare

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Finns idag inget behov av att flytta. Även om respondenten skulle
bli ensam i sin bostad tycker denna att lägenheten inte är för stor
att ha själv

I lägenheten bor två personer, en kvinna och hennes vuxna son. Bostaden är på 75 m2
och består av 3 rum och kök och de flyttade in under 2013 som de första brukarna av
lägenheten.
Vid inflyttning tyckte de boende inte att det var något som utmärkte sig med
lägenhetens planlösning och utformning utan faktumet att lägenheten var nyproducerad
och centralt placerad i staden avgjorde deras köp. De anser även att möjligheten att
flytta in i en bostad där ingen tidigare bott är en stor kvalitet. Det fanns ingenting i
bostadsrättsföreningen som bidrog till valet av lägenhet.
I lägenhetens utformning önskar de boende att det stora sovrummet i bostaden skulle
byta plats med köket. Detta hade resulterat i att lägenhetens altan skulle finnas i köket,
vilket de boende anser är en bra kvalitet. Det mindre sovrummet hade de boende önskat
var större och även att mer förvaring fanns i bostaden.
Efter att de flyttat in i lägenheten har de boende monterat upp en vägg mellan kök och
vardagsrum för att avgränsa dessa två rum, se figur 10. Även mer förvaring har placerats
ut i bostadens badrum och hall. Ett av de skåp som placerades i hall utnyttjas som
skafferi då ett högskåp var något som de boende saknade i sitt kök.
De boende planerar inte att göra några förändringar i bostaden i framtiden.
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4.5 Fallstudie C
Fallstudie C redovisas översiktligt i tabell 11 nedan och i löpande text.

Figur 11. Planlösning för fallstudie C i originalutförande
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Figur 12. Planlösning för fallstudie C med utförda förändringar
Tabell 11. Översikt för fallstudie C
Fallstudie C – 4 rum och kök – 94 m2
Generellt
Nöjd med

Planlösningen
Golvvärme i badrummet
Bra storleksfördelning på rummen
Balkongens storlek
Tillgång till två toaletter

Mindre nöjd med

Saknar ett fönster mellan kök och balkong
Bra förvaring från början men kunde varit mer, främst ett
överskåp i badrummet

Ändringar
Hall

-
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Sovrum 1

-

Sovrum 2

Gjort om till walk-in-closet, nya garderober

Sovrum 3

-

Kök

Byggt en köksö för ökad förvaring, social- och arbetsyta

Vardagsrum

-

WC/Dusch/Tvätt

Extra förvaring ovanför tvättmaskin och torktumlare

Balkong

Inglasning

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Vid mer än ett barn skulle respondenten uppskatta större bostad,
alternativt en villa

I lägenheten om 4 rum och kök på 94 m2 bor ett par som flyttade in 2014 som första
brukare av bostaden. Paret, som tidigare bott utomlands, valde at flytta tillbaka till
Göteborg och deras nuvarande lägenhet hade flertalet kvaliteter som de efterfrågade.
Det fanns ingenting i bostadsrättsföreningen som avgjorde valet av köp, utan bostadens
storlek och planlösning var det som avgjorde valet av lägenhet.
De boende är nöjda med utformningen gällande bostadens fördelning av yta per rum
och att lägenheten har två badrum ser de boende som en kvalitet i bostaden. Mängden
förvaringsmöjligheter i lägenheten tycker de var bra vid inflyttning, men har ändå själva
valt att lägga till ytterligare förvaring. Mellan köket och balkongen hade de önskat ett
fönster vilket skulle bidra till mer ljusinsläpp, se figur 12.
De boende har själva planerat om det ena sovrummet till en walk-in-closet samt placerat
en köksö i köket. De har även efter inflyttning glasat in lägenhetens balkong, se figur
12. Paret är nöjda med de förändringar som genomförts i bostaden.
I framtiden vill de boende utöka med förvaringsmöjligheter i det stora badrummet i
bostaden, se figur 12.
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4.6 Fallstudie D
Fallstudie D redovisas översiktligt i tabell 12 nedan och i löpande text.

Figur 13. Planlösning för fallstudie D i originalutförande

Figur 14. Planlösning för fallstudie D med utförda förändringar
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Tabell 12. Översikt för fallstudie D
Fallstudie D – 3 rum och kök – 85 m2
Generellt
Nöjd med

Golvvärme i badrummet
Bostadens läge
Utsikten
Planlösningen
Kvalitet på vitvaror

Mindre nöjd med

Mängden förvaring i lägenhet och förrådet
Slarv vid bygge, trösklar som spruckit, fog som samlar damm,
placering av ventilationsdon
Balkongernas yta. Om möjligt skulle respondenten vilja ta yta
från dessa till att ha mer förvaring i lägenheten

Ändringar
Hall

Lagt klinker istället för parkettgolv
Garderob borttagen

Sovrum 1

Monterat extra förvaring upp till takhöjd på befintlig garderob

Sovrum 2

-

Kök

Valt bort högskåp
Ändrat utseende på luckor
Extra förvaring ovan överskåp upp till takhöjd

Vardagsrum

-

WC/Dusch/Tvätt

Större handfat
Höjd toalett

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Ifall de boende skulle välja att spendera mer tid i sitt fritidshus
skulle behovet av en lägenhet av denna storlek ej finnas och
därmed flytta till någon mindre

I bostaden på 85 m2 och 3 rum och kök bor ett gift par tillsammans med sin hund. De
flyttade in i slutet av 2015 och är de första brukarna av bostaden. Paret, som tidigare
bott i hus, ville flytta till lägenhet och bostadens placering i staden var avgörande för
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valet av bostadsköp. Ingenting som bostadsrättsföreningen bidrog med hade någon
påverkan på de boende.
I lägenheten hade de önskat mer förvaringsutrymmen, även om de själva efter
inflyttning utrustat lägenheten med mer förvaringsmöjligheter, se figur 14. Innan
inflyttning gjorde de boende tillval i lägenheten och dess planlösning. De valde att ha
klinker i hallen och även valt bort ett städskåp i köket för plats med mer bänkskiva, se
figur 14.
Några förändringar på bostadens planlösningar planerar de boende inte att genomföra i
framtiden.

4.7 Fallstudie E
Fallstudie E redovisas översiktligt i tabell 13 nedan och i löpande text. Fallstudie E är
den intervju som genomförts där de boende inte har genomfört eller vill genomföra
några förändringar i bostaden.

Figur 15. Planlösning för fallstudie E i originalutförande
Tabell 13. Översikt för fallstudie E
Fallstudie E – 4 rum och kök – 95 m2
Generellt
Nöjd med

Öppen planlösning
Ljusinsläpp
Luftigheten i lägenheten
Bra storlek på rum

Mindre nöjd med

Skulle önska ett fönster placerat mot havet för extra utsikt (ej
missnöjd, men ett önskemål)
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Ändringar
Hall

-

Sovrum 1

-

Sovrum 2

-

Sovrum 3

-

Kök

-

Vardagsrum

-

WC/Dusch/Tvätt

-

Wc

-

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Vid pension känns avgifter för höga för att bo kvar

På bostadens yta om 95 m2 och 4 rum och kök bor två personer som är de första brukarna
av bostaden sedan inflyttning 2015. Det fanns ingenting från bostadsrättsföreningen
som bidrog till valet av bostad, utan de boende valde att köpa denna bostadsrätt som en
form av investering. De bodde tidigare i en hyresrätt i samma område, därav
attraherades de extra mycket av lägenheten.
Enligt de boende bidrar den öppna planlösningen i bostaden till bra luftighet, vilket
paret är nöjda med. Lägenhetens fördelning av kvadratmeter per rum är något de ser
som något positivt, även ljusinsläppet som lägenheter får via fönster och utsikten som
syns från bostaden ser de boende som en kvalitet.
Det har inte genomförts några förändringar på bostadens planlösning och de boende
planerar inte att genomföra några ändringar i framtiden.
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4.8 Fallstudie F
Fallstudie F redovisas översiktligt i tabell 14 nedan och i löpande text.

Figur 16. Planlösning för fallstudie F i originalutförande

Figur 17. Planlösning för fallstudie F med utförda förändringar
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Tabell 14. Översikt för fallstudie F
Fallstudie F – 2 rum och kök – 68 m2
Generellt
Nöjd med

Öppen planlösning
Ljusinsläpp
Luftigheten i lägenheten
Dubbla balkonger

Mindre nöjd med

Kvaliteten på köksluckor
Målning som utfördes vid produktion

Ändringar
Hall

Tagit bort garderob
Utökat med hyllsystem

Sovrum 1

Lagt nytt golv

Kök

Byggt om köksö

Vardagsrum

-

WC/Dusch/Tvätt

Utökat med förvaring över tvättmaskin och torktumlare

Framtiden
Möjlig anledning till flytt

Om de boende skulle skaffa barn tycker de att bostaden är för
liten
Om de boende skulle få arbete på annan ort

De boende, en man och en kvinna, bor i en lägenhet med 2 rum och kök och en yta på
68 m2. De är de andra brukarna av bostaden och flyttade in i slutet av 2015. De bodde
tidigare i en hyresrätt i samma område men bestämde sig för att investera i en
bostadsrätt. Gällande bostadsrättsföreningen fanns det ingenting som bidrog till valet
av köp av lägenhet.
Bostadens två balkonger i motsatt riktning och utsikten från dessa ser de boende som
en unik kvalitet. Den öppna planlösningen är något de boende är förtjusta i och anser
vara en bra egenskap.
Mindre nöjda är de boende med materialval för vissa ytor i lägenheten som de anser
håller låg kvalitet. De hade även önskat förvaring i lägenheten i form av större stängd
förvaring, exempelvis en klädkammare.
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Paret har själva genomfört förändringar i bostaden. De har breddat och förlängt köksön
för mer arbetsyta i köket och i hallen har de tagit bort en garderob och ersatt den med
hyllsystem, se figur 17. I badrummet var de i behov av mer förvaring och har därför
valt att utöka rummet med detta.
De ser möjligheten att flytta sovrumsväggen, som skiljer sovrummet och
vardagsrummet åt, för att få plats med en klädkammare i lägenheten, men det är inte
något som de planerar att göra i framtiden.
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Analys och resultat

I följande kapitel jämförs resultatet från arbetet med det teoretiska ramverket för att
analysera den data som samlats in.

5.1 Frågeställning 1
•

Vilka kvaliteter värdesätter de boende i en bostadsrättförening?

Som Yeunsook et al. (2009) beskriver i sin undersökning finns vissa kvaliteter som
värdesätts mer än andra av brukare. De boende har i enkäten fått ge svar för vilka av de
kvaliteter de anser vara mest eftertraktade. Detta resultat bidrar till ett mer hållbart
samhälle då de boende själva har fått gradera vilka kvaliteter som är mest attraktiva.
Detta resultat ger även byggherren förutsättningarna att genomföra kvalitetshöjande
egenskaper i bostaden med förkunskapen av vilka de boende önskar.
För att genomföra analys av insamlad empiri för frågeställning 1 har de olika
svarsalternativen värderats med värde 0 till 4. Värdet 0 motsvarar Inte alls, 1 motsvarar
Väldigt lite, 2 motsvarar Lite, 3 motsvarar Mycket och 4 motsvarar Väldigt mycket. Med
hjälp av dessa värden har sedan ett medelvärde för varje kvalitet arbetats fram och
utifrån detta medelvärde har sedan rangordning gjorts, se tabell 15.
Tabell 15. Sammanfattning av Hur mycket anser du/ni att bostadens kvalitet ökar om
något i tabellen nedan finns i bostadsrättsföreningen? i enkäten för alla
bostadsrättsföreningar (N=142)
Kvalitet

Medelvärde

Övernattningslägenhet (att boka)

2,96

Gymlokal

2,45

Gemensamhetsyta (att boka)

2,36

Bil-pool (bil att hyra som tillhör fastigheten)

2,15

Spabad med bastu inomhus (att boka)

2,12

Gemensam takterrass

2,01

Smarta hem1

1,91

Elcykel-pool (elcykel att hyra som tillhör fastigheten)

1,87

Hjälp i hemmet, inhyrning av vaktmästare (att boka)

1,78

Postrum (där postpaket kan förvaras tills hämtning)

1,75

Städhjälp (att boka)

1,69

Badtunna utomhus (att boka)

1,37

Kylrum för matleveranser (t.ex. Linas Matkasse)

1,35

Odlingslott, 1 m2

1,11
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Tvättservice (att boka)

1,09

1

Smarta hem innebär t.ex. tekniska lösningar där elektronik i hemmet kan styras med en smartphone;
spis, ugn, kaffebryggare etc. eller se på din telefon vad som finns i ditt kylskåp med hjälp av en inbyggd
kamera.

Utifrån analys av medelvärde per kvalitet i tabell 15 konstaterades det att för de
undersökta bostadsrätterna är en bokningsbar övernattningslägenhet av störst intresse
för de boende med ett medelvärde på 2,96, det vill säga att intresset nästintill motsvarar
Mycket, som har värdet 3. Lägst intresse finns det för bokningsbar tvättservice i de
tillfrågade bostadsrättsföreningarna med medelvärdet 1,09, motsvarande ett intresse på
strax över Väldigt lite, som representerar värdet 1.

5.2 Frågeställning 2
•

Hur skiljer sig planlösningen enligt A-ritningar kontra hur de boende väljer att
organisera bostaden idag?

Efter analysering av inkomna enkäter konstaterades att den förändring som är vanligast
bland de undersökta bostadsrättsföreningarna och de svarande är utökning av
förvaringsmöjligheter. Totalt 18 av de 142 inkomna enkätsvaren, motsvarande 12,7%,
har kompletterat bostaden med ytterligare förvaringsmöjligheter. Sammanlagt 25,4%,
vilket motsvarar 36 av 142 lägenheter, angav att de planerar att lägga till förvaring i
framtiden. Utökande av förvaringsmöjligheter är något som Jonsdotter et al. (2016)
uppmärksammade i sin artikel då detta är ett stort behov bland boende även i deras
undersökning. I flertalet av de lägenheter som besökts har observation gjorts av att
bostadens takhöjd inte utnyttjas vid installation av garderober. Detta leder till att de
boende ofta påpekar mängden förvaringsmöjligheter som bristfällig och väljer själva
att utöka bostaden med förvaring, antingen genom förvaring upp till takhöjd eller fler
garderober.
Den förändring som bidragit till den mest noterbara ändring kontra
originalplanlösningen är huruvida de boende lagt till eller rivit en innervägg. Totalt har
11 lägenheter, motsvarande 7,7% av de svarande, genomfört denna förändring och 11
brukare planerar att göra detta i framtiden.
Utöver analys av enkätsvarsförändringar har även axialitet, rörelse, flexibilitet och
zonering analyserats i de bostäder där intervjuer har genomförts. Detta för att se
huruvida dessa kvaliteter påverkat planlösningarna och om någon egenskap har
förbättrats eller försämrats tack vare genomförda förändringar.
Enkätsvaren har bidragit till kvantitativa svar där enbart övergripande analyser kunnat
göras. Gällande den vanligaste förändringen som genomförts, utökning av
förvaringsmöjligheter, har inte analys kunnat göras om var i bostaden förvaringen har
placerats samt hur omfattande utökningen är.
Den vanligaste förändringen som inte fanns med som ett alternativ i enkäten men som
de boende har genomfört är inglasning av balkong där totalt 13 av 142 har utfört denna
förändring. För denna ändring finns ingen information kring antalet lägenheter som i
originalplanlösningen hade inglasad balkong.
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Utifrån mer kvalitativa svar inkomna under intervjuer har det fastställts att somliga
förändringar som genomförts i bostäderna har varit individanpassade, medan andra
ändringar har genomförts i samtliga lägenheter. Intressant är att i de fallstudier där
någon form av förändring genomförts har utökning av förvaringsmöjligheter skett i alla
lägenheter.
I tabell 16 redogörs för vilka förändringar som genomförts för de olika fallstudierna.
Noterbart är att det enbart i fallstudie A och B har genomförts planlösningsförändringar
som påverkat bostadens axialitet och flexibilitet.
Tabell 16. Genomförda förändringar hos intervjuade personer (N=6)
Byggt en
innervägg

Utökat med
förvaring i
hall/ändrat
förvaringstyp
i hall

Utökat
med
förvaring i
sovrum

Utökat
med
förvaring i
badrum

Lagt
till
köksö

Lagt till
klinker i
hall

Glasat in
balkong

Antal
förändringar
per fallstudie

Fallstudie A

X

-

X

X

X

-

-

4 st

Fallstudie B

X

X

-

X

-

-

-

3 st

Fallstudie C

-

-

X

-

X

-

X

3 st

Fallstudie D

-

-

X

-

-

X

X

3 st

Fallstudie E

-

-

-

-

-

-

-

-

Fallstudie F

-

X

-

X

-

-

-

2 st

Antal
genomförda
förändringar
av varje typ

2 st

2 st

3 st

3 st

2 st

1 st

2 st

I bostaden för fallstudie A har det genomförts förändringar i form av utökning av
förvaringsmöjligheter upp till takhöjd i sovrum och badrum. De boende har även nyttjat
bostadens flexibilitet och monterat upp en vägg för att skapa utrymme för kontor. Denna
förändring har tillfört ytterligare ett rum till bostaden men har samtidigt bidragit till
försämrad rörelse i lägenheten då det inte längre finns möjlighet att röra sig runt
garderoben i hallen. Genom den nya väggens placering har även lägenhetens axialitet
påverkats negativt. Emellertid har den senare placerade köksön bidragit till positiv
rörelse i köket då obehindrad rörelse kring denna finns. Bostadens sovrum nås genom
vardagsrummet vilket kan resultera i att de sociala ytorna integrerar med de privata.
Precis som för fallstudie A är den största planlösningsförändringen för fallstudie B
tillbyggnad av en vägg i bostaden. Brukarna har avskärmat köket och vardagsrummet
vilket bidragit till sämre axialitet i lägenheten. För att nyttja bostadens flexibilitet kan,
om så önskas, väggen mellan vardagsrum och det mindre sovrummet rivas för att öka
de sociala ytorna. Då de två sovrummen är placerade i olika zoner av lägenheten
försvårar detta möjligheten att flera personer samtidigt kan nyttja bostadens ytor till
diverse aktiviteter utan att besvära varandra. Utöver den förändring som påverkat
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bostadens axialitet har även utökning av förvaringsmöjligheter i hall och badrum
genomförts.
Genom det centralt placerade badrummet i bostaden för fallstudie C finns alternativa
vägar att röra sig i lägenheten, vilket är en kvalitet. Den goda genomsikt som finns i
hemmet bidrar till att ytorna känns större och upptäckarlust finns att se vad som finns i
nästa rum. I lägenheten har brukarna valt att ändra funktionen på ett av sovrummen till
en walk-in-closet. Detta har således inte ändrat bostadens samlade yta för de privata
och sociala delarna, och finns behovet av ytterligare ett sovrum kan detta fås genom att
dela av vardagsrummet och utnyttja bostadens flexibilitet. Förändringar i form av
tillagd köksö och inglasning av balkong har också genomförts i lägenheten.
Även lägenheten för fallstudie D har rundgång vilket bidrar till en rikare upplevelse av
bostaden. Möjligheten för god axialitet försvåras ty den avskärmade hallen och den
samlade placering av sovrummen. Planlösningens ovanliga utformning försvårar
utnyttjandet av flexibiliteten då många av innerväggarna ej går att riva utan att de nya
rummen skulle få egendomliga former. Vid placering av nya innerväggar, exempelvis
mellan vardagsrum och kök, skulle detta bidra till en negativ effekt på lägenhetens
rörelse. I bostadens hall har klinker lagts istället för parkettgolv och i samma utrymme
har de boende även tagit bort förvaring. I köket har de boende även där tagit bort
förvaring i form av ett städskåp och ersatt denna yta med mer arbetsbänk. Slutligen så
har inglasning av bostadens balkonger genomförts.
Rundgångskvaliteten är något som lägenheten i fallstudie E saknar. Däremot ger dess
väl planerade placering av dörrar bostaden god axialitet där genomsikt genom flera rum
förekommer. Då bostaden under intervjutillfället nyttjades av två brukare var sociala
och privata ytor indelade i avskiljande zoner, vilket är en kvalitet. Vid behov av fler
sovrum finns möjlighet att nyttja rummet som nås via vardagsrum till denna funktion.
Även möjlighet att utvidga de sociala ytorna i lägenheten finns då rivning av väggen
mellan dessa rum kan göras, då utnyttjas även planlösningens flexibilitet. I bostaden
har dock inga planlösningsförändringar utförts.
I planlösningen för fallstudie F finns inga olika rörelsemönster för att ta sig runt i
bostaden. Däremot finns kvaliteten för god axialitet med lång genomsikt tack vare den
öppna planlösningen. Planlösningen erbjuder dessutom chans till flexibilitet då
möjligheten finns att skapa ett mindre rum, möjligtvis en klädkammare, i
vardagsrummet. Från köket nås bostadens sovrum vilket kan ha negativ påverkan på
planlösningens zonering då de privata och sociala ytorna integrerar med varandra.
Förändringar som de boende har genomfört i bostaden är utökning av förvaring i
badrummet, samt bytt från garderob till hyllsystem i hallen. I köket har de boende även
utökat med arbetsyta genom längre bänkskiva.

5.3 Frågeställning 3
•

Varför valde de boende att utföra ombyggnation i bostaden?

I detta arbete har sex intervjuer genomförts där fem av dessa är gjorda hos personer som
har gjort någon typ av förändring i sin bostad och en intervju har genomförts med en
brukare som är helt nöjd med originalplanlösningen. Nedan följer en mer djupgående
analys av de fallstudier där förändringar genomförts.
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I fallstudie A valde de boende att sätta upp en vägg och ta bort en klädkammare då de
kände att behovet av kontorsutrymme var större än en klädkammare, detta anses vara
individanpassat och ej något som bör varit så från början då det begränsar lägenhetens
rörelse. Flexibiliteten i lägenheten gjorde det möjligt att individanpassa vilket stärker
lägenhetens kvaliteter (Esping Nordblom & Nylander, 2017). Köksön, som de boende
valt att placera i köket istället för en större matplats, bidrar till mer förvaring och
ytterligare social yta. Också detta kan kopplas till att en flexibel planlösning gör det
enklare att individanpassa så att de boende ska trivas bättre. De förändringar som gjorts
i badrummet är i form av ökad förvaringsmöjlighet, och detta är något som önskas i
flera fallstudier. De boende har även ökat förvaringsmöjligheten i sovrummet genom
att höja garderoberna till takhöjd och får därmed extra förvaring i form av överskåp.
De boende i fallstudie B har i denna bostad valt att skärma av köket från
vardagsrummet, alltså gått från en öppen till en sluten planlösning. Detta är en
individanpassning som är möjlig då lägenheten har god flexibilitet vilket bidrar till ökad
kvalitet (Esping Nordblom & Nylander, 2017). De boende har även placerat mer
förvaring i badrum och hall, statistik i denna studie visar att detta är något som nästa
brukare också ser som en kvalitet.
De ändringar som gjorts i fallstudie C är tillbyggnad av köksö, gjort om ett rum från
sovrum till walk-in-closet samt inglasning av balkong. I samband med byggnationen av
köksö så utökades också förvaringen i köket samt arbetsyta. De boende är nöjda med
den förvaring som fanns från början, men valde att addera mer för att fylla sina
individuella behov. Den walk-in-closet som gjordes är en individuell anpassning som
enkelt skulle kunna göras om till ett sovrum igen. De boende valde även att glasa in
balkongen för att kunna nyttja denna under längre tid på året.
I fallstudie D har de boende gjort de flesta förändringar som tillval innan inflyttning.
De boende har lagt till klinker i hallen för att hindra slitage på den parkett som var
standard. Denna ändring leder till att det blir en individuell anpassning av bostaden. De
har också tagit bort garderob i hallen då de tyckte den var dåligt placerad och mer i
vägen än till nytta. De boende har valt att ta bort ett högskåp i köket för att få ett mer
följsamt mönster i köket och mer bänkyta. De boende har även placerat överskåp på en
befintlig garderob i ett utav sovrummen för att öka förvaringen. Även inglasning av
balkonger har genomförts för att kunna nyttja dessa under en längre tid på året.
De boende i fallstudie F har byggt om sin köksö, lagt om golv i sovrum, utökat med
förvaring i badrum och tagit bort en garderob i bostadens hall. Ombyggnationen av
köksö gjordes på grund av att den tidigare var mindre. Idag upplevs den som mer
användbar och det är nu en plats som nyttjas mer av de boende, både som social yta och
arbetsyta. Detta anses vara en förändring som skulle uppskattas av senare brukare av
bostaden då det har ökat förvaringen i köket och även utrymmet för arbete och socialt
umgänge. De boende valde att lägga om golvet i sovrummet för att få en lyxigare
hotellkänsla i rummet och detta anses vara en individanpassning, dock inget som är
beroende av flexibiliteten. De boende har tagit bort väggfast garderob och utökat
kapphylla då den tidigare lösningen kändes trång. Utökning av förvaring i badrummet
genomfördes då de boende var i behov av detta.
Som tidigare konstaterats i artikel av Jonsdotter et al. (2016) har även denna studie
bevisat att det är brist på förvaringsutrymmen i bostäderna.
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5.4 Koppling till målet
Detta arbete tar fram vilka typer av mervärden och service som de boende anser ge en
bättre kvalitet i en bostadsrättsförening. Genom att analysera de svar som enkäten har
genererat går det att fastställa vilka typer av mervärden och service de boende anser
vara av kvalitetshöjande karaktär. Vidare har fallstudier kunnat besvara frågan kring
hur de boende har förändrat och varför de har förändrat sin bostad. Även data insamlat
från enkäter har visat på vad för typ av förändring de boende har gjort eller önskar att
göra på sin planlösning.
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Diskussion och slutsatser

Nedan redovisas en sammanfattning av studiens resultat där resultatet och metoden
diskuteras och sedan görs en reflektion av arbetet i relation till avgränsningar.
Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer och förslag på vidare
forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Arbetets mål är att undersöka vilka kvaliteter boende värdesätter i en
bostadsrättsförening. Utöver detta har syftet även varit att utreda vilka förändringar som
genomförts i bostäder och vidare fördjupa sig i utvalda lägenheter där brukarna
beskriver varför dessa förändringar genomförts. Samtliga frågeställningar anses vara
korrekt formulerade för att målet ska uppnås och insamlad empiri ska vara användbar
för att svara på arbetets frågor. Frågeställning 1 har bidragit till att fullgöra studiens mål
gällande frågor kring kvaliteter i en bostadsrättsförening. Desto mer empiriska
undersökningar som genomförts kring huruvida kvaliteters värde i en
bostadsrättsförening upplevs, desto bättre kan dessa kvaliteter tillämpas i framtida
bostadsprojekt. Frågeställning 2 sammankopplas till förändringar som genomförts i
bostäder och det ges en inblick i vilka förändringar som är vanligare än andra.
Fortsättningsvis bidrar frågeställning 3 till varför några av dessa förändringar
genomförts och om de genomförts för att bostaden ska anpassas efter brukarens
individuella behov eller om det är en generell missnöjesfråga som återkommer i flera
bostäder.
Samtliga intervjufrågor nådde rätt mottagare och därför anses enkäten vara av god
validitet.
Enkätundersökningen bestod av tre frågor som berörde kvaliteter i
bostadsrättföreningar och utformningen av de svarandes bostad. Fråga två i enkäten fick
strykas från resultatet då denna fråga i största utsträckning missförstods. De boende
ombads att rangordna tre av de mest önskade förändringar de sökte i sin bostad, men
flertalet respondenter uppgav fler än tre önskemål och missförstod även rangordningen.
Denna fråga hade behövts omformuleras för att vara mer valid, dels för att frågan blev
svårtolkad och även för att de önskemål som kunde väljas var bristfälligt formulerade
av författarna vilket förstods i efterhand.
Fråga ett i enkäten bestod av kvaliteter i bostadsrättsföreningen. I denna fråga kunde
respondenterna rangordna kvaliteternas bidragande värde från Inget alls till Väldigt
mycket, se bilaga 1, huruvida de anser att dessa förslag ökar bostadens kvalitet. Med
kvalitet menades ej att det skulle spekuleras från ett ekonomiska perspektiv, men det är
en tolkningsfråga och risk för missförstånd finns. Ett sätt att påverka detta hade varit att
mer utförligt förklara att dessa kvaliteter ej skulle påverka de boendes avgift till
föreningen.
Fråga tre i enkäten var utformad så att respondenterna skulle redogöra vilka
förändringar de genomfört i sina bostäder och svaren kom att ligga till grund för de
intervjuer som sedan gjordes. Det data som samlades in från denna fråga anses vara av
god validitet då de boende främst behövde ta ställning till ifall de gjort några
förändringar i sin bostad eller inte, och vilka förändringar de planerar att göra.
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Data insamlat i fallstudier gjordes genom intervjuer, denna data anses vara av god
validitet och reliabilitet. Två intervjumallar utformades, en för de boende som gjort
förändringar och en för den boende som inte gjort några förändringar och som var nöjd
med sin planlösning. Reliabilitet av insamlad data stärktes i form av inspelning,
anteckningar och transkribering av författarna.

6.2 Metoddiskussion
De metoder som använts i rapporten är semistrukturerade intervjuer och
enkätundersökning. Vidare användes även visualisering för att illustrera de
förändringar som de boende gjort på sin planlösning. Dessa metoder är väl valda för
denna studie. En brist i analysen är att författarna inte har några förkunskaper i statistik
och kan därför inte avgöra huruvida inkomna resultat ställs mot reliabilitet.

6.3 Begränsningar
De fallstudier som gjorts i detta arbete är gjorda på bostäder från 2013 och framåt där
flexibla planlösningar har varit i fokus. Detta då dagens arkitekter anser att flexibilitet
i en bostad är värdefullt då den optimala planlösningen kan se olika ut för olika personer
(Esping Nordblom & Nylander, 2017). Därför kan detta resultat inte jämföras med
bostäder äldre än tidigt 80-tal, med reservation av undantagsfall, då det var först då som
flexibla planlösningar introducerades i Sverige (Nylander, 1998). De individanpassade
ändringarna som de boende har gjort är inte något som kan appliceras vid utformning
av nya bostäder, dock bör de boendes anledningar beaktas vid nyprojektering.
Det data som berör kvaliteter i en bostadsrättförening som enkäter bidrar med går att
applicera på samtliga bostadsrättsföreningar då dessa frågor inte berör utformning utan
enbart människans behov.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
•

•

•
•

•

Efter undersökning har det visats att det finns en tydlig skillnad mellan hur
brukare och arkitekter ser på kvaliteter. Enligt denna studie framhävs det att
brukare värdesätter funktion över utformning vilket skiljer sig från hur dessa
bostäder har utformats av arkitekter där ett fasadmönster har gjort att axialitet
och ljusinsläpp har påverkats negativt. Detta har resulterat i att kvaliteten mellan
de olika våningsplanen varierar, trots samma planlösning, vilket kan leda till att
de boende trivs sämre i de bostäder som har sämre fönsterplacering.
De boende som i denna undersökning har utnyttjat flexibiliteten i sin bostad har
lett till att de trivs bättre. Genom att fortsätta bygga flexibla planlösningar
resulterar detta i att de boende kan anpassa sina bostäder efter sina behov och
därav trivas bättre i sin bostad.
Resultat av insamlad data efter enkätundersökning visar vilka typer av kvaliteter
som de boende önskar. Denna data kan användas för att utveckla mer trivsamma
flerbostadshus.
Ingen av de intervjuade personerna ansåg att det fanns något i
bostadsrättsföreningen som bidrog till valet av lägenhet vid köp. Kvaliteter i
bostadsrättsföreningen är något som byggherrar i framtiden kan prioritera högre
för att åstadkomma större intresse från intressenter för fastigheten.
Slutsats som kan dras är att lägenheter generellt har för lite
förvaringsmöjligheter. Att öka förvaringen är något som bör beaktas vid
projektering och utformning. En rekommendation är även att nyttja takhöjd och
bygga garderober och skåp till takhöjd.
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•

En slutsats som dragits i fallstudier är att det inte bara handlar om att sätta in så
mycket förvaring som det går i en bostad, utan att sätta rätt typ av förvaring på
rätt plats. Exempelvis så plockas garderober bort från hall medan överskåp vid
tvättmaskin och torktumlare är något som uppskattas i samtliga fallstudier.

6.5 Förslag till vidare forskning
6.5.1 Kostnader för mervärden och service (kvaliteter)
I denna studie har frågan kring huruvida mervärden och service i en
bostadsrättsförening värderas av de boende undersökts, se tabell 5. En av de
begränsningar som gjordes i detta arbete var att utesluta vad dessa typer av kvaliteter
skulle kosta för de boende. En studie där den ekonomiska aspekten beaktas är relevant
då möjligheten att tabell 5 skulle få ett annorlunda resultat då de olika förslagen på
mervärde och service har olika kostnader för bostadsrättsföreningen.
6.5.2 Användandet av yta
Under detta arbete har frågan kring huruvida de boende skulle önska ändra
ytfördelningen av sin lägenhet behandlats, alltså göra ett rum större eller mindre på
bekostnad av andra rum. En intressant studie skulle vara analys av hur de boende
placerat sitt möblemang och själv dra slutsatser ifall de boende skulle behöva mer yta
kring sociala eller privata ytor.
6.5.3 Förvaring kontra boarea
Återigen har frågan kring om lägenheterna är rustade med för lite förvaring uppdagats
då 25 % av de svarande vill utöka med mer förvaring. En intressant fråga efter detta
arbete är att undersöka vilken bostadsstorlek de boende som önskar mer förvaring bor
i. Det skulle kunna vara så att de boende som önskar mer förvaring bor i en för liten
lägenhet som från början inte är anpassad med förvaring för att matcha boendeantalet.
6.5.4 Undersökning av kvaliteter i flerbostadshus
Undersöka flerbostadshus som har de kvaliteter som punktas i bilaga 1 för att se hur
dessa utnyttjas och värderas av de boende.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENING
BILAGA 1

Hej,
Vi är två studenter från Jönköping University som i
samarbete med Peab Bostad gör en undersökning av
mervärden och optimala planlösningar i ert
bostadsområde. Följande frågor tar uppskattningsvis
fem minuter att besvara och kommer ligga till grund
för vårt examensarbete samt hjälpa Peab Bostad att
utveckla sina bostäder.
Som tack för att ni medverkar i denna
enkätundersökning kommer ni att vara med i
utlottningen av biobiljetter. Ni kan välja att besvara
enkäten anonymt, men vill ni vara med i utlottningen
av biobiljetter anger ni era kontaktuppgifter i slutet av
denna enkät. De som vunnit biobiljetter kommer bli
kontaktade via telefon senast 10 april.
Skicka era besvarade enkäter till Peab Bostad i
medföljande svarskuvert senast 11 mars.
Personuppgifter kommer enbart användas under
examensarbetet och kommer ej sparas när arbetet är
avslutat eller spridas under arbetets gång.
Tack på förhand,
Marcus Lundgren & Robin Clemén – Jönköping
University
I samarbete med Peab Bostad

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Frågeformulär
1. Mervärde & Service
Hur mycket anser du/ni att bostadens kvalitet ökar om något i tabellen nedan finns i
bostadsrättsföreningen?
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där postpaket kan förvaras tills hämtning)

☐

☐

☐

☐

☐

Kylrum för matleveranser (t.ex. Linas Matkasse)

☐

☐

☐

☐

☐

Bil-pool (bil att hyra som tillhör fastigheten)

☐

☐

☐

☐

☐

Elcykel-pool (elcykel att hyra som tillhör fastigheten)

☐

☐

☐

☐

☐

Odlingslott, 1 m2

☐

☐

☐

☐

☐

Gemensamhetsyta (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Badtunna utomhus (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Spabad med bastu inomhus (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Gymlokal

☐

☐

☐

☐

☐

Övernattningslägenhet (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Städhjälp (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Tvättservice (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Hjälp i hemmet, inhyrning av vaktmästare (att boka)

☐

☐

☐

☐

☐

Gemensam takterrass

☐

☐

☐

☐

☐

Smarta hem1

☐

☐

☐

☐

☐

Övriga mervärden som uppskattats:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1

Smarta hem innebär t.ex. tekniska lösningar där elektronik i hemmet kan styras med en
smartphone; spis, ugn, kaffebryggare etc. eller se på din telefon vad som finns i ditt kylskåp med
hjälp av en inbyggd kamera.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Kvaliteter och egenskaper som efterfrågas i framtida boende. Utnyttja gärna raderna nedan för
mer utförligt svar. Kryssa i tabellen nedan för det som efterfrågas. Rangordna de 3 viktigaste.
Fler sovrum

☐

Fler badrum

☐

Större sovrum

☐

Större badrum

☐

Större kök

☐

Större vardagsrum

☐

Walk-in-closet

☐

Mer förvaring

☐

Större balkong

☐

Övriga förändringar och tankar:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
2. Planlösning
Jag/Vi bor i:
1 RoK ☐

2 RoK ☐

3 RoK ☐

4 RoK ☐

5 RoK ☐

Har du/ni, eller förra ägaren, gjort någon förändring i bostaden?
JA ☐

NEJ ☐

Om JA, vänligen kryssa i tabell nedan

Byggt till/rivit innervägg

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Byggt till/satt igen dörrpassage

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Placerat om vitvaror i köket

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Lagt till vitvaror i köket

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Planerat om köket

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise versa

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Klinker tillagd i hall/entré

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Utökat med förvaringsmöjligheter

Du/Ni ☐

Förra ägaren ☐

Övriga förändringar: _________________________________________________________________
Skulle du/ni tänka dig/er att göra någon förändring i bostaden?
JA ☐

NEJ ☐

Om JA, vänligen kryssa i tabell nedan

Bygga till/riva innervägg

☐

Bygga till/sätta igen dörrpassage

☐

Placera om vitvaror i köket

☐

Lägga till vitvaror i köket

☐

Planera om köket

☐

Byta ut badkar mot dusch, eller vise versa

☐

Lägga till klinker i hall/entré

☐

Utöka med förvaringsmöjligheter

☐

Övriga förändringar: _________________________________________________________________
Skulle du/ni vara intresserade av att ställa upp på en intervju om vi finner er bostad eller era
förslag intressanta att utvärdera? I examensarbetet kommer de intervjuade personerna vara
anonyma. De intervjuade personerna är garanterade biobiljetter som tack för medverkan.
JA ☐

NEJ ☐

Intervjun sker i bostaden och är en av den enklare typen och omfattar frågor kring bostadens
förändringar.
Namn: ________________ Lägenhetsnummer: __________ Telefonnummer: ________________
Stort tack!

BILAGA 2

Flintgodset
Fler sovrum

8 st

Fler badrum

5 st

Större sovrum

5 st

Större badrum

7 st

Större kök

6 st

Större vardagsrum

4 st

Walk-in-closet

12 st

Mer förvaring

18 st

Större balkong

10 st

Övriga förändringar och tankar:
-

Fältspaten
Fler sovrum

7 st

Fler badrum

4 st

Större sovrum

10 st

Större badrum

7 st

Större kök

10 st

Större vardagsrum

10 st

Walk-in-closet

8 st

Mer förvaring

21 st

Större balkong

10 st

Övriga förändringar och tankar:
-

Kajen Ett
Fler sovrum

4 st

Fler badrum

10 st

Större sovrum

1 st

Större badrum

1 st

Större kök

7 st

Större vardagsrum

14 st

Walk-in-closet

9 st

Mer förvaring

15 st

Större balkong

13 st

Övriga förändringar och tankar:
Större förråd

4 st

Compagniet
Fler sovrum

10 st

Fler badrum

7 st

Större sovrum

6 st

Större badrum

4 st

Större kök

13 st

Större vardagsrum

9 st

Walk-in-closet

14 st

Mer förvaring

23 st

Större balkong

5 st

Övriga förändringar och tankar:
Fönster i badrum

1 st

Golvvärme i badrum

1 st

Drejaren
Fler sovrum

4 st

Fler badrum

5 st

Större sovrum

3 st

Större badrum

2 st

Större kök

10 st

Större vardagsrum

1 st

Walk-in-closet

8 st

Mer förvaring

19 st

Större balkong

10 st

Övriga förändringar och tankar:
Större förråd

3 st

BILAGA 3
Mötet inleds med att vi får en rundvisning av lägenheten följt av samtal där vi lär känna
respondenten och vi förklarar examensarbetets mål och syfte, samt vilka vi är.
Mål och syfte:
Målet med denna intervju är att ta fram ett resultat över hur boende i några utvalda
bostadsområden har förändrat sina lägenheter gällande planlösning eller andra förändringar i
bostaden som påverkat boendemiljön. Detta för att öka kunskapen inom bostadsutveckling
för de som utformar och producerar flerbostadshus.

Intervjufrågor
Presentation av respondent:
Berätta om dig själv, till exempel civiltillstånd, jobb, barn, husdjur.
Vilket år flyttade du in?
Hur många boende är det i lägenheten?
Berätta varför du flyttade hit?
Var det något speciellt med lägenheten som lockade extra mycket?
Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ditt val av köp?
Har antalet boende i lägenheten ändrats sen du flyttade in? Om ja, har detta påverkat hur du ser på
bostaden?
Är du den första brukaren av denna bostad?
Lägenhetens utformning och kvaliteter:
Vad i lägenheten är du nöjd/mindre nöjd med i lägenhetens utformning? Utveckla och förklara.
Är det något i planlösningens utformning som gör det svårmöblerat/svåranvänt? Var och varför?
Om du fick ändra lägenhetens ytfördelning, är det något rum du skulle göra större eller mindre?
Hade du velat byta plats på något rum? Till exempel få en öppen/sluten planlösning genom att flytta
vardagsrum/kök.
Förändringar i bostaden:
Är du medveten om det skett några ändringar i bostaden av den tidigare ägaren? I så fall vilka?
Vilka ändringar har du gjort i bostaden och varför?
Hur har dessa ändringar förändrat känslan av lägenheten? Blev det som planerat?
Finns det ändringar du planerar att göra i bostaden? Vilka och varför?
Framtiden:
Vilka förändringar i ditt liv skulle göra att du behöver byta bostad?
Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring?

BILAGA 4
Mötet inleds med att vi får en rundvisning av lägenheten följt av samtal där vi lär känna
respondenten och vi förklarar examensarbetets mål och syfte, samt vilka vi är.
Mål och syfte:
Målet med denna intervju är att ta fram ett resultat över hur boende i några utvalda
bostadsområden har förändrat sina lägenheter gällande planlösning eller andra förändringar i
bostaden som påverkat boendemiljön. Detta för att öka kunskapen inom bostadsutveckling för de
som utformar och producerar flerbostadshus.

Intervjufrågor
Presentation av respondent:
Berätta om dig själv, till exempel civiltillstånd, jobb, barn, husdjur.
Vilket år flyttade du in?
Hur många boende är det i lägenheten?
Berätta varför du flyttade hit?
Var det något speciellt med lägenheten som lockade extra mycket?
Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ditt val av köp?
Har antalet boende i lägenheten ändrats sen du flyttade in? Om ja, har detta påverkat hur du ser på
bostaden?
Är du den första brukaren av denna bostad?
Lägenhetens utformning och kvaliteter:
Vad i lägenhetens utformning är du nöjd/mindre nöjd med? Utveckla och förklara.
Är det något i planlösningens utformning som gör det svårmöblerat/svåranvänt? Var och varför?
Om du fick ändra lägenhetens ytfördelning, är det något rum du skulle göra större eller mindre?
Hade du önskat fler rum av någon typ? Fler badrum, sovrum, klädkammare.
Hade du velat byta plats på något rum? Till exempel få en öppen/sluten planlösning genom att flytta
vardagsrum/kök.
Hur upplevs lägenheten i sin helhet?
Förändringar i bostaden:
Har du gjort några tillval vid inflyttning som gör att lägenheten skiljer sig från originalritningar?
Framtiden:
Vilka förändringar i ditt liv skulle göra att du behöver byta bostad?
Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring?

BILAGA 5

Intervjuare: Första frågan som är under presentation av respondent: Berätta om dig själv.
Respondent 1: Civilstånd, ogift, sambo. Jobbar som arkitekt, egenföretagare, inga barn, inget
husdjur.
Intervjuare: Vilket år flyttade ni in?
Respondent 1: 2015.
Intervjuare: Och antalet boende i lägenheten?
Respondent 1: Vi är 2 stycken, vuxna.
Intervjuare: Varför flyttade ni hit?
Respondent 1: Vi behövde en större lägenhet.
Intervjuare: Var det något speciellt som lockade extra mycket med lägenheten?
Respondent 1: Det är inte så lätt att välja i den bostadssituationen som är nu, utan vi hade rena
flaxen. Detta var ett återbud, annars hade vi aldrig kommit över denna.
Intervjuare: Det var ingenting från bostadsrättsföreningen som hjälpte er avgöra valet att köpa?
Ingenting av mervärde?
Respondent 1: Nej.
Intervjuare: Har antalet boende ändrats sedan ni flyttade in?
Respondent 1: Nej.
Intervjuare: Och ni var första brukarna av bostaden också?
Respondent 1: Ja.
Intervjuare: Då går vi över till lägenhetens utformning och kvaliteter. Vad i lägenheten är ni nöjda
med och mindre nöjda med i lägenhetens utformning?
Respondent 1: Planlösningen är bra. Takhöjden är ett plusplus. Altan och balkong är generöst
tilltagna.
Intervjuare: Sen mindre nöjda, har ni något där?
Respondent 1: Ja, det är någon typ av väderskydd på de här (balkong och altan) och förbereda för
inglasningar. Och så är det den här kolfilterfläkten som vi inte vill ha. Fönster och värme i
badrummet vill vi ha.
Intervjuare: Finner ni något i planlösningen som gör det svårmöblerat eller svåranvänt?
Respondent 1: Inte för våran del, vi gillar öppen planlösning, men jag vet att det är lite knixigt med
öppna planlösningar, det är inte alltid lätt att möblera.
Intervjuare: Precis, men det känns som att ni lyckats lösa det väldigt bra här. Det känns varken trångt
eller för luftigt.
Respondent 1: Enda man kommer på med nackdelar är att de inte tagit hänsyn till utsikten när de
gjort fönsterplaceringen.

Intervjuare: Juste. Då går vi över till om ni fick ändra någonting i lägenhetens ytfördelning, om det
finns något rum ni skulle vilja göra större eller mindre, till den ytan ni har idag?
Respondent 1: Nej, oss passar det här bra.
Intervjuare: Det känns som att de tänkt rätt från början med antalet kvadratmeter per område?
Respondent 2: Det positiva är väl det att badrum, toalett och tvättmöjligheter (tvättmaskin och
torktumlare) tycker vi är väl tilltagit.
Respondent 1: Att det är liksom ett förrum med tvättmaskinen och det, och då är det ju inte så farligt
att ha dörren öppen.
Intervjuare: Skulle ni vilja byta plats på något rum och möjligheten fanns, till exempel få en öppen
eller en sluten planlösning, eller byta rum på sovrum och vardagsrum?
Respondent 1: Att en lägenhet kan vara flexibel, det är ju positivt, lite så som vi har gjort nu. Man kan
utnyttja det på olika sätt, de som vill ha mycket grejer kan ha en klädkammare, och vi som inte är
intresserade av att samla grejer kan få en arbetsvrå istället. Så det är bra att man kan byta funktion
på utrymmena.
Intervjuare: Men i utformningen i sig finns det inget ni vill byta plats på? Att köket skulle ligga i en
annan riktning.
Respondent 1: Nej, det är bra det här. Väderstrecken har de fått med sig, men inte utsikten.
Intervjuare: Ja, det är utsikten som är minus här. Ni är första brukarna, så inga tidigare ändringar av
andra ägare, så vi hoppar över till fråga två under förändringar i bostaden. Vilken ändring har ni gjort
i bostaden?
Respondent 1: Vi har satt upp en liten vägg. Vi kan säga att vi flyttat en vägg, vi tog bort
klädkammaren och har flyttat ut den väggen. Och sen har vi även gjort en köksö.
Intervjuare: Och det var just för att få ett kontorsutrymme som ni valde att sätta igen den väggen
där?
Respondent 1: Ja.
Intervjuare: Vad var det som fick er att göra den här köksön här?
Respondent 1: Vi har haft köksö i våra hus, vi trivs väldigt bra med köksö. Och sen hade vi lite dåligt
med förvaring i skåpen för livsmedel och så, i lådorna här (i köksön) har vi torrfoder och sånt där, så
det var lite dåligt med skåp kan vi säga. Vi tappade, i och med att vi valde fläkten utan skåp ovanpå,
lite skåp där.
Respondent 2: Sen gör köksön att man kan arbeta med ritningar och sånt och lägga ut, det är rätt så
käckt.
Respondent 1: Och det är socialt också att ha en köksö att hänga på.
Intervjuare: Absolut. Hur har dessa ändringar förändrat känslan av lägenheten? Blev det som ni
planerade och trodde?
Respondent 1: Ja, det blev det.
Intervjuare: Ni känner inte att det blev mer stängt för att ni satt igen där, eller snarare?

Respondent 1: Vi satte dit en spegel så vi fick ett extra fönster istället. När man sitter vid köksön ser
man utsikten faktiskt.
Intervjuare: Genomtänkt placering av spegeln. Finns det ändringar ni planerar att göra i bostaden?
Respondent 2: Inga ändringar, i så fall kompletteringar med att glasa in altanen. Allting går att lösa,
men, som sagt, med ändringar i konstruktionen då. Vi skulle vilja att det redan var löst innan, det
försvårar ju liksom att göra det, men det går att göra det. Det gäller ju att komma överens med
föreningen också, i och med att man går igenom tätskikten och så vidare, de gör någon form av
garanti eller försäkring som vi får stå för. Och det tycker vi man skulle kunna ordnat innan. Eller Peab
ha gjort.
Intervjuare: Vilka förändringar i livet skulle innebära att ni behöver byta bostad?
Respondent 2: Egentligen inga. I och med att det finns hiss och man skulle få någon
funktionsnedsättning och så vidare, det är bara ut på altanen det skulle vara något problem i så fall
(trappsteg), men i övrigt funkar det ju.
Respondent 1: Tillgängligheten de har för balkongen funkar ju så att vi i så fall kan komma ut på
balkongen.
Intervjuare: Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändringar, alltså mer
flexibel?
Respondent 1: Nej, det tycker vi inte. Det är inte mycket här som vi… Det är ju bara den i mitten.
Intervjuare: Och det gick ju att ändra.
Respondent 1: Det hade varit bra om de hade tänkt på måtten lite bättre och det hade gått att göra
ett fullgott sovrum (klädkammare på originalritningen), den är lite smal, att man kan tänkta på det
innan man gör en grej, om det är lätt att justera måttet så kan man göra det.
Respondent 2: Sen säger man ju inte att det är en trerumslägenhet, utan det är en tvårumslägenhet.
Och sen att om man vill göra ett rum till som inte alla måtten stämmer överens är ju upp till en själv
att göra.
Respondent 1: Men det här är för framtiden, om man ska göra en liknande lägenhet kan man tänka
på det innan. Man kan ta en halvmeter där och lägga en halvmeter på det hållet istället.
Respondent 2: Gör man en två-trea ska det tredje rummet kunna vara den funktionen av att man kan
få in en säng så att säga.
Intervjuare: Det känns ju lite som man går åt det hållet idag att man ska kunna ha lite större tvåor för
att kunna sätta upp en vägg, få mer flexibilitet. Stora öppna sociala ytor börjar bli väldigt attraktivt.
Respondent 1: Och när man blir äldre och inte har några barn och så är man ju inte så intresserad av
alla de små pluttiga rummen för barn, men man ska kunna anpassa för olika boende, som du säger.
Intervjuare: Vi känner oss nöjda med intervjun där. Något ni vill tillägga?
Respondent 1: Nej, inte direkt.
Respondent 2: Nej.
Intervjuare: Då tackar vi så jättemycket för detta.

BILAGA 6

Intervjuare: Då börjar vi såhär, det är en 3 RoK på hur många kvadrat?
Respondent: 75 kvadrat.
Intervjuare: Berätta om dig själv, civiltillstånd, jobb, barn, husdjur?
Respondent: Jag har två barn, ett hemmavarande, de är vuxna båda två. Jag är ogift och har inga
husdjur, har haft men har inte just nu.
Intervjuare: Fråga 2, vilket år flyttade ni in?
Respondent: 5 år sedan.
Intervjuare: 2013 då kanske?
Respondent: Ja, det måste det varit, det var precis fem år vet jag.
Intervjuare: Hur många boende är det i lägenheten idag?
Respondent: Två stycken.
Intervjuare: Berätta varför du flyttade hit?
Respondent: Det var... Jag bodde i ett ganska gammalt radhus och jag kände att jag inte hade lust att
renovera och greja mer. Min dotter flyttade hemifrån och jag kände att jag ville bo lite mindre, nyare
och lite mer centralt. Jag bodde tidigare i Tuve, det är ju inte jättelångt så sätt.
Sen blev det lite stressigt på slutet med för det började närma sig jul och jag hade sålt och sådär, så
var vi och tittade här på några andra men jag tyckte de var lite små. Och så kom denna, för det var
någon annan som hade köpt den från början men inte ville ha den, så alla tillval och allt var gjort
innan. Och då sa vi, vi tar den.
Intervjuare: Var det något speciellt med lägenheten som lockade extra mycket?
Respondent: Läget.
Intervjuare: Det var inget i lägenheten, ingenting du tänkte på med planlösningen?
Respondent: Inte förutom att det är väldigt nytt, så att allt är nytt det är fantastiskt att få flytta in i
en helt ny lägenhet där ingen annan har bott.
Intervjuare: Nästa fråga, var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte dig att avgöra ditt
val av köp?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Har antalet boende i lägenheten ändrats sen du flyttade in?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Är du den första brukaren av denna bostad?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Då går vi över till nästa den av intervjun som är lägenhetens utformning och kvaliteter?
Vad i lägenheten är du nöjd med/mindre nöjd med i lägenhetens utformning?

Respondent: Jag tycker det är tråkigt att altanen ligger i sovrummet, jag skulle hellre vilja ha den så
att köket låg på den sidan så man kan gå från köket och ut. Och det lilla sovrummet kunde varit
större. Sedan behöver man ju alltid mer förvaring.
Intervjuare: Om du skulle få ändra lägenhetens ytfördelning är det något rum du skulle vilja göra
större eller mindre?
Respondent: Det lilla rummet skulle jag göra större, hellre ta de från vardagsrummet, och sedan har
jag då delat på vardagsrummet med en vägg (delat kök från vardagsrum).
Intervjuare: Då har vi... hade du velat byta plats på något rum? Till exempel få en öppen eller sluten
planlösning genom att flytta vardagsrum eller kök?
Respondent: Ja, precis.
Intervjuare: Du hade alltså velat byta plats på kök och sovrum?
Respondent: Precis ja, och sen då så gillar jag inte öppna planlösningar jättemycket utan skulle
egentligen skulle jag hellre vilja ha ett kök och de hade kunnat ligga där stora sovrummet ligger idag
så hade det blivit ett separat kök (i anslutning till altanen).
Intervjuare: Då går vi över till förändringar som ni gjort i bostaden. Och ni är första brukare så vi
hoppar över första frågan och så vill vi att du beskriver de ändringar du gjort i bostaden, vilka och
varför?
Respondent: Satt upp vägg mellan vardagsrum och kök för jag vill ha en avgränsning mellan köket
och vardagsrummet. Jag har satt upp mer förvaring i hallen och i badrummet.
Intervjuare: Vi kan säga såhär, det där var det nya (pekar mot nya skåp som står mot
badrumsväggen) och det där var det som stod där vid inflytt (pekar mot skåp i hallen)?
Respondent: Ja precis, så det är tre garderober där och det mot köket har jag gjort om till skafferi.
För jag tycker det är lite dåligt med förvaring när man tänker skafferimässigt i köket tycker jag, det
finns ingen naturlig plats för skafferi.
Intervjuare: Ja, det känns som det saknas ett högskåp.
Respondent: Ja, det saknas det skåpet.
Intervjuare: Hur har dessa ändringar förändrat känslan av lägenheten? Blev det som du planerade?
Respondent: Ja, det blev det.
Intervjuare: Och du är nöjd med den här avskärmningen du gjort?
Respondent: Ja, jättenöjd med den faktiskt.
Intervjuare: Ja, då var ju tanken att separera köket från vardagsrummet och det har fungerat som
det skulle. Finns det några ändringar du planerar att göra i bostaden?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Det finns ingen tanke att flytta ut väggen så pass mycket i den kvarboendes rum..?
Respondent: Nej. I och med att det blir ett fönster där också så blir det för stort att förstora det lilla
sovrummet.

Intervjuare: Vilka förändringar i ditt liv skulle göra att du behöver byta bostad?
Respondent: *tystnad*
Intervjuare: Skulle det vara så att du tycker att lägenheten blir för stor om kvarboende flyttar ut?
Respondent: Nej, det tror jag nog inte. Nej, jag kan inte se någon egentlig anledning att flytta,
förutom... Nej, jag vet inte.
Intervjuare: Om vi går över till nästa fråga, tycker du att lägenheten kunde varit mer anpassningsbar
till förändring än hur den var när du flyttade in? Tycker du att den var begränsad i sin planlösning så
att säga?
Respondent: Ja, det är den ju egentligen, det är väldigt svårt att göra några förändringar. De är där
de är rummen. Det går inte att flytta något egentligen. Jag vet inte hur man skulle kunna göra det
egentligen.
Intervjuare: Du har ju ändå fått upp en vägg och det har funkat väldigt bra med gott om plats i köket
och det har blivit ett tillräckligt stort vardagsrum. Då har vi gått igenom hela intervjun och tackar så
mycket för detta.
Respondent: Tackar, tackar.

BILAGA 7

Intervjuare: Börjar med en presentation av respondenten, berätta om dig själv.
Respondent 1: Vi heter Liam och Emelie och vi... civiltillståndet, vi är förlovade och båda jobbar.
Respondent 1 är utbildad civilingenjör i grunden men jobbar inom finans nu och respondent 2 är
utbildad socionom och jobbar som skolkurator. Inga barn och inga husdjur.
Intervjuare: Vilket år flyttade ni in här?
Respondent 1: Vi flyttade in här 2014.
Intervjuare: Hur många boende är det i lägenheten?
Respondent 1: 2 stycken.
Intervjuare: Berätta varför ni flyttade hit.
Respondent 1: Vi bodde tillsammans i Oslo tidigare där hade vi bott i tre år, ja, du är ju från Norge
Emelie, och sen bestämde vi oss för att flytta tillbaka till Göteborg och vi letade efter boende runtom
Göteborg. Tittade på radhus till en början men bestämde att vi ville bo i lägenhet sen så fick vi också
upp ögonen lite för Eriksberg och så kom vi över denna lägenhet men bjöd på en eller ett par
lägenheter innan i området...
Respondent 2: Ja, två stycken.
Respondent 1: Två stycken, ja. Men vi såg faktiskt en annan lägenhet först i den här föreningen,
missade den då men när denna kom ut så agerade vi fort. Det var som sagt lite först till kvarn som
fick den här lägenheten och det var två stycken identiska som släpptes samtidigt, den ovanför och
denna då på sjätte våningen.
Intervjuare: Var det något speciellt med lägenheten här som lockade extra mycket?
Respondent 1: Det var storleken, även om jag sa det att det var inte liksom såhär stor lägenhet vi
letade efter från början så tror jag ändå att vi letade någonstans 70–80 kvadrat ville vi ha. Och sen så
området tyckte vi väldigt gott om även platsen här längst in i dockan, jättefint område. Lägenheten
kändes toppen, precis så som vi skulle vilja föreställa oss då med relativt öppen planlösning då. Och
även bra för att ett kriterium vi också hade det var ju det här med att i och med att vi förväntar oss
att få en del besök från Norge så vill vi ha ett extra rum som vi kunde ha som gästrum men
egentligen var ju kriteriet liksom en trea då men detta var en fyra så... det var positivt.
Intervjuare: Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ert val av köp?
Respondent 1: Nej, det var det inte. Det fanns ingen tanke på övrigt hur föreningen eller... Vi kollade
väl i den förstånden vi hade kunskap genom liksom ekonomi och sådant också och det såg väl bra ut
men vi hade inte jättedjup kunskap om hur vi skulle titta, men ingenting i övrigt.
Intervjuare: Har antalet boende i lägenheten ändrats sen ni flyttade in?
Respondent 1: Nej.
Intervjuare: Är ni de första brukarna av denna bostad?
Respondent 1: Ja.
Intervjuare: Strålande, då går vi över till nästa del som är lägenhetens utformning och kvaliteter. Vad
i lägenheten är ni nöjda med?

Respondent 2: Planlösningen.
Respondent 1: Planlösningen är jättebra. Bra fördelning storleksmässigt på de olika rummen.
Sovrummen tycker vi är rätt bra disponerade storleksmässigt. Huvudsovrummet är bra storlek och
de mindre sovrummen är också liksom utifrån vårt behov så är de rätt anpassade. Vi gillar också, vi
upplever att vi har liksom ett relativt stort badrum emot vad man kan komma över annars och det
gillar vi väldigt gott.
Respondent 2: Och att vi har två toaletter.
Respondent 1: Ja juste, två toaletter har vi också märkt är en fördel där.
Respondent 2: När vi har gäster och så. Balkongen och storleken på den är väldigt bra.
Respondent 1: Köket gillar vi också i storleken, det är någonting som kändes som ett av de viktigaste
rummen också och sen är det ju där vi gjorde utbyggnaden också... Eller tillägget utav köksyta men
rummet var bra storlek på så.
Intervjuare: Ja, är det något ni är mindre nöjda med, med lägenheten och dess utformning?
Respondent 1: Nu är det väl snack om väggarna då. Och då tycker jag att tycker jag att allt är väldigt
bra disponerat. Vi gjorde en jämförelse som sagt med våningen som ligger ovanför och nedanför där
fönster är olika placerade och då inser vi att vi bara blir mer tacksamma över att denna faktiskt hade
detta utseendet. Så väggarna tycker vi är skitbra. Sen var det förvaringen som det aldrig kan bli för
mycket av. Där vi egentligen kunde känna som mest då att jag inte förstår varför det inte satt ett
överskåp, ett extra överskåp inne i badrummet. Det är lite krångligare att sätta dit efteråt. Så det är
väl egentligen förväntan att det skulle vara där på plats från början. Sen köket också då som vi
byggde till där hade det kunnat vara så från början, å andra sidan är vi rätt tacksamma över att vi
faktiskt själva fick bestämma hur den också skulle se ut sen. Men det hade varit ett lite mer plus om
det varit där från början men det var enkelt att fixa det själva.
Intervjuare: Men man skulle kunna sammanfatta det som att det enda ni inte är nöjda med är
förvaringsutrymmet från början?
Respondent 1: Ja... Och samtidigt är det inte dåligt med förvaring å andra sidan heller. Så jag skulle
nog säga att det var positivt att vi upplevde att det var tillräckligt mycket förvaring och sen så har vi
bara sett till att addera ännu mer bara för att ha bekvämligheten.
Intervjuare: Detta har vi varit inne på men vi går in på det igen. Om du fick ändra lägenhetens
ytfördelning, är det något rum du skulle vilja göra större eller mindre?
Respondent 1: Nej på de eller...?
Intervjuare: Nej, inget att tillägga nej? Eller tänker vi på något?
Respondent 2: Ja, nej... Nej, jag bara läste frågan. Men nej, det är det inte.
Intervjuare: Hade ni velat byta plats på något rum, till exempel få en öppen eller sluten planlösning
genom att flytta vardagsrum och kök.
Respondent 1: Nej.
Respondent 2: Nej.

Intervjuare: Då går vi över till nästa del som är förändringar i bostaden. Fråga två, vilka ändringar har
ni gjort i bostaden?
Respondent 1: Vi har som sagt, den största förändringen är köket då var då vi la till den här köksön.
Och det var på grund av att vi ville ha mer arbetsyta och mer skåp då för köksprodukter. Och sen så
får vi ändå lägga till inglasning av balkong och sedan också gjort en klädkammare la vi till.
Intervjuare: Ni har gjort om ett av sovrummen till klädkammare.
Respondent 1: Det stämmer det, så vi tog ut ett skåp som fanns där innan som vi tog ut och satte in
skåp och hyllor på hela väggen.
Intervjuare: Vi tar nästa, hur har detta förändringar förändrat känslan av lägenheten, blev det som ni
planerade?
Respondent 1: Ja. Alltså jättepositiv förändring, känslan är jättepositiv. Köket känns ganska optimalt
nu.
Respondent 2: Det blev mer som ett riktigt kök än bara den vägg som var där från början.
Intervjuare: Och inglasning av balkong?
Respondent 1: Ja, men absolut, det funkar jättebra. Och så sätt var det också balkongen liksom bra
tillpassad för att faktiskt kunna göra den tillbyggnaden enkelt då också. Och sen vad jag förstår
visserligen att när vi satte inglasningen satte vi den på insidan utav räcket för räcket var inte
anpassat att bygga på. Och det hade de ju kunnat vara för att underlätta ännu mer, vi tappade ju en
decimeter då, inte mycket i sammanhanget i och med att balkongen var så pass stor, men det hade
underlättat ännu mer om räckena vara anpassade från början.
Intervjuare: Ja, värt att nämna liksom.
Respondent 1: Ja.
Intervjuare: Finns det ändringar ni planerar att göra i bostaden?
Respondent 1: Nej, inga ytterligare... jo eventuellt det skåpet i badrummet som vi nämnde innan
men annars inga förändringar. Tanken har slagit oss att ha kakel i hallen istället för parkett. Där hade
vi ju plastmatta ett tag för att skydda parketten men insåg att det inte var så lyckat för det kom grus
under plastmattan som gjorde parketten ännu värre. Men i alla fall var det en tanke som vi hade att
det hade varit gött faktiskt.
Intervjuare: Då går vi över till nästa del som är framtiden. Vilka förändringar i ert liv skulle göra att ni
behöver byta bostad?
Respondent 1: Då skulle jag säga, dels så är det familjesituation då att få barn. Det skulle förändra
men vi tänker fortfarande att det är möjligt att ha barn här också men då skulle vi föredra om det
blir mer än ett barn att bo i större eller villa istället. Det är väl det.
Intervjuare: Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring?
Respondent 1: Nä. Nu ska vi se om jag förstod frågan rätt...?
Intervjuare: Jag kan omformulera den också. Flexibilitet, att man enkelt kan ändra och flytta väggar.
Att man kan anpassa lägenheten efter förändring istället för att behöva byta bostad.

Respondent 1: Den här klossen i mitten där vi har badrum är ju i betong (vilket begränsar
möjligheterna). Det enda som hade varit aktuellt i så fall är ju att anpassa storleken på rummen och
då skulle i så fall vara att ta bort ett rum. Slå ihop två rum till ett vilket jag tror vi har väldigt goda
möjligheter till om vi skulle vilja.
Intervjuare: Då har vi gått igenom alla våra frågor och tackar för oss.
Respondent 1: Tackar.
Respondent 2: Tackar.

BILAGA 8

Intervjuare: Då börjar vi intervjun, en presentation av respondent, berätta om dig själv, till exempel
civiltillstånd, jobb, barn, husdjur?
Respondent: Ja, jag heter Emma och är gift med Pierre. Är numera pensionär och har barn men inte
hemma då förstås. Och har en hund.
Intervjuare: Vilket år flyttade ni in?
Respondent: December 2015.
Intervjuare: Hur många boende är det i lägenheten?
Respondent: Ja, det är två.
Intervjuare: Berätta varför ni flyttade hit?
Respondent: Ja, vi flyttade hit framförallt för läget, vi ville flytta från eget hus som vi hade tidigare
och byta till lägenhet. Och då har vi tittat på det här området i många år och visste att det skulle bli
fina lägenheter här så vi satte upp oss på kö långt innan. Men det är läget som är anledningen.
Intervjuare: Ja, var det något speciellt med lägenheten som lockade extra mycket?
Respondent: Läget och utsikten.
Intervjuare: Om vi ser på lägenhetens insida var det något som lockade där?
Respondent: Nej, egentligen inte. Vi visste inte hur den skulle se ut när vi tecknade oss för detta.
Intervjuare: Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ert val?
Respondent: Nej, jag kan inte säga det direkt faktiskt.
Intervjuare: Har antalet boende i lägenheten ändrats sen ni flyttade in?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Är ni de första brukaren av denna bostad?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Då går vi över till del två som är lägenhetens utformning och kvaliteter, vad i lägenheten
är du nöjd med?
Respondent: Jag är nöjd med utsikten. Jag är nöjd med planlösningen av lägenheten. Jag tycker den
fungerar jättebra för oss två och jag är också nöjd med kvaliteten på vitvaror, kök och badrum tycker
jag håller bra och hög kvalitet.
Intervjuare: Är det något ni är mindre nöjda över med lägenhetens utformning?
Respondent: Ja, vi skulle önska lite mer förvaringsutrymmen. Vi har ju väldigt mycket balkonger och
det är jättetrevligt men man kanske skulle önskat sig lite mer förvaring på bekostnad av lite mindre
balkonger, möjligen, om det hade varit möjligt. Så att det är väl en sådan sak som man verkligen
tänker på. Annars är vi tämligen nöjda. Det är små saker.
Intervjuare: Är det något i planlösningens utformning som gör det svårmöblerat eller svåranvänt?
Respondent: Egentligen inte, vi har ju sned vägg i sovrummen. Det har ju sina utmaningar i sig men
jag kan inte säga att det är ett stort problem egentligen.

Intervjuare: Om du fick ändra lägenhetens ytfördelning är det något rum du skulle göra större eller
mindre?
Respondent: Nej, jag tror faktiskt inte det.
Intervjuare: Det känns bra som det är?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Hade du valt att byta plats på något rum till exempel få en öppen eller sluten
planlösning genom att flytta vardagsrum eller kök?
Respondent: Nej, jag tycker det är lagom öppet.
Intervjuare: Och du skulle inte vilja sätta upp en vägg för att avskärma kök från vardagsrum?
Respondent: Nej, absolut inte.
Intervjuare: Då går vi över till nästa del som är förändringar i bostaden, hoppar över fråga ett då den
enbart gäller om ni ej är första brukare. Vilka ändringar har du gjort i bostaden? Vilka och varför?
Respondent: Är det sen vi flyttade in?
Intervjuare: Du kan även ta de förvalen som gjordes.
Respondent: Efter vi flyttade in så har vi inte gjort några förändringar. Däremot så valde vi till lite
saker som till exempel som klinker i hallen som jag dessutom tycker borde vara standard. Sen har vi
ju valt lite andra luckor i köket och lite annat i badrummet (nytt större handfat, högre toalett,
mönster i kakelvägg). Vi har inte gjort några stora förändringar.
Intervjuare: Utökat med lite förvaring inne i det ena sovrummet där va?
Respondent: Ja, just det, det har vi gjort.
Intervjuare: Ändå värt att nämna, tycker jag.
Respondent: Ja, precis. Och det är väl också något man tycker skulle kunna vara från början.
Intervjuare: Absolut.
Respondent: Ja, vi har ju valt att ha köket enda vägen upp i taket.
Intervjuare: Ja, okej, det var inte från början? Standard så att säga.
Respondent: Nej. Och det är ju för att utnyttja (takhöjden).
Intervjuare: Det gör ni helt rätt i. Har dessa ändringar förändrat känslan av lägenheten, blev det som
planerat?
Respondent: Ja, det känns bra. Det känns bra att ha de höga skåpen och det känns bra med de få
saker vi gjort.
Intervjuare: Det är inget som ni är missnöjda med?
Respondent: Nej. Inget vi ångrar.
Intervjuare: Finns det ändringar ni planerar att göra i bostaden?
Respondent: Nej.

Intervjuare: Ni är nöjda som det är?
Respondent: Ja
Intervjuare: Framtiden är nästa del, vilka förändringar i ert liv skulle göra att ni behövt byta bostad?
Respondent: Det skulle väl vara om man väljer att bo mer i Halmstad så kanske man skulle vilja ha
en mindre bostad här i Göteborg. Eller om någon av oss går bort så kanske man inte sitter själv här.
Det är det tänkbara.
Intervjuare: Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring?
Respondent: Menar du att vi skulle ha kunnat påverkat mer med väggar och så?
Intervjuare: Ja precis, att man har en mer flexibel...
Respondent: Ja, det skulle man kunna önska kanske. Jag kan inte säga exakt vad jag skulle vilja göra
just nu men jag vet att vi pratade om att och vi frågade vid något tillfälle men det var absolut inte
möjligt att göra någon förändring på liksom själva strukturen. Men det skulle man eventuellt kanske
kunnat göra.
Intervjuare: Precis. Men då har vi gått igenom hela intervjun. Så tackar vi så mycket för detta.

BILAGA 9

Intervjuare: Börjar intervjun med en presentation med respondent, berätta om dig själv till exempel
civiltillstånd, jobb, barn, husdjur.
Respondent: Ja, Martin heter jag. Jag är gift med Alva, vi bor här utan barn, vi har utflugna barn
både hon och jag. Jag har tre barn och hon har två vuxna, sen har vi en hund som vi delar med min
svärmor under veckorna men hon bor här på helgerna och så mycket det går men det är vår hund.
Jag jobbar som administrativ chef på Chalmers institution för rymd-, geo- och miljövetenskap. Och vi
har bott här i tre år sedan husets byggdes, vi var och tecknade lägenheten från början.
Intervjuare: Ja, nästa fråga är vilket år flyttade ni in?
Respondent: 2015.
Intervjuare: Du har varit inne på det men hur många boende är det i lägenheten?
Respondent: Det är två.
Intervjuare: Berätta varför ni flyttade hit?
Respondent: Därför att vi trivs i området jättemycket. Vi hade hyresrättslägenhet i närheten som vi
bodde i, i tre år. Men vi tänkte att vi ville investera och betala till oss själva lite grann än till en
hyresvärd. Så därför köpte vi här.
Intervjuare: Hade ni hyresrätt innan?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Okej, då förstår jag. Var det något speciellt med lägenheten som lockade?
Respondent: Ja, alltså planlösningarna tyckte vi var trevliga, öppen planlösning. Sen även husets
placering, trots att det placerades så långt in i dockan så är det ändå placerat på ett sånt sätt att vi
får maximal utsikt utåt, och det var en grej som vi jämförde med andra projekteringar som inte
skulle få så.
Intervjuare: Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ditt val av köp?
Respondent: Nej, eftersom den var ny.
Intervjuare: Men det fanns inget som lockade i huset utöver lägenheten?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Har antalet boende ändrats sen ni flyttade in?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Är ni de första brukare av denna bostad?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Då går vi över till nästa del som är lägenhetens utformning och kvaliteter. Vad i
lägenhetens utformning är ni nöjda med?
Respondent: Vi är nöjda med hela helheten tycker jag. Det är allt ifrån badrum till den här stora ytan
som är vardagsrum kombinerat med kök och hall. Luftigheten, rymden och ljusinsläppet är bra.
Intervjuare: Är det något ni är mindre nöjda med?

Respondent: Nej, inte direkt något jag kan anmärka på.
Intervjuare: Är det någonting i planlösningens utformning som gör det svårmöblerat eller
svåranvänt?
Respondent: Nej, det kan jag inte påstå.
Intervjuare: Om du skulle ändra lägenhetens ytfördelning är det något rum du skulle vilja göra större
eller mindre?
Respondent: Ja, man skulle kunna tänka sig att man kanske skulle riva vägg i vardagsrummet... Men
då skulle de bli en trea … nä, jag tror inte det jag tror att det är rätt bra som det är. Då hade vi fått
köpa en annan typ av lägenhet istället.
Intervjuare: Hade du önskat fler rum av någon typ?
Respondent: Nej. Om ni frågar min fru så hade hon velat ha badkar. Så om man gjorde badrummet
något större med badkar då.
Intervjuare: Hade du velat byta plats på något rum?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Om man säger i helhet, hur upplevs lägenheten?
Respondent: Den upplevs väldigt ljus och luftig. Mycket rymd. Men som jag sa innan det är fönster
på varannan våning, jag hade gärna haft ett fönster åt väggen söder ut då, det hade varit bra, men
man kan inte få allt. Placering av balkongen valde vi så vi fick maximal utsikt därifrån. Men hade jag
fått önska hade det varit schysst.
Intervjuare: Har du gjort några tillval vid köp?
Respondent: Ja. Standard i det mesta men gjort några tillval på garderober och handtag på luckor i
kök och garderober.
Intervjuare: Nästa del är framtiden, vilka förändringar i ert liv skulle göra att ni behöver byta bostad?
Respondent: Det är så att jag är 61 nu och om 4 år går jag i pension. Och det är klart att som
pensionär så har man inte råd att bo så här när man slutar arbeta. Men det är klart, någonstans
måste man "down-sizea" när man kommer upp i högre ålder som är oundvikligt.
Intervjuare: Det är rent ekonomiskt då?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring? Alltså flexibel.
Respondent: Nej, det tycker jag inte, den är väldigt flexibel.
Intervjuare: Då var vi klara för oss, tack så mycket.
Respondent: Tack själva.

BILAGA 10
Intervjuare: Del ett av intervjun, presentation av respondent. Berätta om dig själv, till exempel
civiltillstånd, jobb, barn, husdjur.
Respondent: Jag heter Kajsa, jag bor här i en lägenhet tillsammans med min kille Albin. Jag är 28 år
gammal och läser på universitetet, min sista termin, och skriver också en uppsats just nu.
Intervjuare: Vilket år flyttade ni in.
Respondent: Ja, vi flyttade i för ett och ett halvt år sedan.
Intervjuare: Alltså, slutet på 2015?
Respondent: Ja, just det.
Intervjuare: Hur många boende är det i lägenheten?
Respondent: Det bor två här.
Intervjuare: Berätta varför ni flyttade hit?
Respondent: Vi flyttade hit för vi bodde i närområdet. Vi bodde i en hyresrätt men letade efter
bostadsrätt. Och den här lägenheten tyckte min kille, som köpte lägenheten, att den hade det där
lilla extra. Och då syftar jag på den här balkongen på ena sidan (söder) och att det är två trappsteg
upp tyckte var väldigt fashionabelt. Så därför flyttade vi hit, vi ville ha vår egen lägenhet.
Intervjuare: Var det något speciellt med lägenheten som lockade extra mycket?
Respondent: Jo, men det var det här med att det är dubbla balkonger och att det är fin utsikt. Och
en öppen och härlig planlösning. Och fräscht, det var de.
Intervjuer: Var det något från bostadsrättsföreningen som hjälpte till att avgöra ert val av köp?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Har antalet boende i lägenheten ändrats sedan ni flyttade in?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Är ni de första brukarna av denna bostad?
Respondent: Nej, vi är de andra.
Intervjuare: Nästa del är då lägenhetens utformning och kvaliteter. Vad i lägenheten är ni nöjda
med?
Respondent: Vi är nog mest nöjda med planlösningen och balkongerna.
Intervjuare: Är det något ni är mindre nöjda med?
Respondent: Ja, vissa kvaliteter på materialval som lägenheten kom med. Till exempel köksluckorna
tycker vi håller dålig kvalitet. Även väggarna hade väldigt ful färg och målningen var slarvigt utförd.
Intervjuer: Är det något i planlösningens utformning som gör det svårmöblerat eller svåranvänt?
Respondent: Nej, det tycker jag inte.
Intervjuare: Om du fick ändra lägenheten ytfördelning, är det något rum du skulle vilja göra större
eller mindre?

Respondent: Vi har ju liksom ändrat köket lite så det har blivit lite-lite större. Badrummet håller en
god lagom storlek, sovrummet likaså. Men för vardagsrummet i så fall, till höger här borta, är det en
ganska stor avdelning som är svåranvänd (vägg med bokhylla idag). Hade velat skjuta sovrumsvägg
för att kanske få plats till en klädkammare i sovrummet. För nu har vi ingen större, stängd förvaring.
Intervjuare: Hade du velat byta plats på något rum för att till exempel få en öppen eller sluten
planlösning?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Nästa del är då förändringar i bostaden, är du medveten om det skett några ändringar i
bostaden av tidigare ägare?
Respondent: De tidigare ägarna har inte gjort några förändringar.
Intervjuare: Vilka ändringar har ni gjort i lägenheten? Vilka och varför?
Respondent: Ja, vi har lagt in heltäckningsmatta i sovrummet och detta är för att vi vill ha lite
lyxigare hotellkänsla. Och utöver det har vi ändrat köksön. Förut var den mycket mindre och
smalare. Så där har vi varit i kontakt med Marbodal och köpt nytt partiskåp och ny bänkskiva. Har
även kapat bort kakel från väggen. Sen utöver det har vi tagit bort väggfast garderob i hallen och
ersatt det med ett elfa-system. Vi har satt upp skåp i badrummet och målat om hela lägenheten,
både tak och väggar.
Intervjuare: Har dessa förändringar förändrat känslan av lägenheten? Blev det som ni planerade?
Respondent: Absolut. Vi trodde vi hade vita väggar innan men när vi började måla såg det ut som
någon hade suttit här inne och rökt i 70 år, det var nikotingult. Det blir verkligen annan känsla med
nymålade väggar. Likaså förändringen i köket har gett ett annat intryck, det är nu en plats där man
kan umgås och hänga i lounge, man kan sitta och jobba och skriva och på kvällen kan man ha lite
trevliga mottagning av drinkar och så.
Intervjuer: Finns det ändringar som du planerar att göra i bostaden?
Respondent: Nej. Vi har genomfört precis de förändringar som vi velat göra. Det sista man hade
kunnat göra, vilket vi inte kommer göra nu, är att lacka om köksluckorna eller bytt ut dem och bytt
handtag. Det är väl liksom det som är kvar. Eller bygga en väggfast köksbänk här men det är inget vi
planerar att göra.
Intervjuare: En sån klädkammare är det något ni skulle vilja göra?
Respondent: Nej, vi hoppar det. Den här lägenheten är inte något vi kommer vara långvariga i, en
sån förändring är något vi skulle göra i ett långsiktigt boende. Det är inte en förändring vi kommer
göra men önskar att den var där från början.
Intervjuare: Yes. Då går vi över till nästa del som är framtiden. Vilka förändringar i ditt liv skulle göra
att ni behöver byta bostad?
Respondent: Som det ser ut just nu så skulle de kunna vara jobb på annan ort, eller ändrade
familjeförhållanden. Att vi skulle skaffa familj för vi kan inte bo tre personer här. Det är lite litet för
att skaffa barn man vill ha ett till sovrum.
Intervjuare: Kunde lägenheten från början varit mer anpassningsbar till förändring? Eller känns den
flexibel idag?

Respondent: Det går att ändra men det finns inte så stora förändringsmöjligheter, men det går om
man vill ändra.
Intervjuare: Då har vi gått igenom hela intervjun, tack så mycket.
Respondent: Ja, men tack detsamma.

BILAGA 11

Sammanfattning av mervärde och service i enkäten för Drejaren
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

3 st

8 st

5 st

5 st

1 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

7 st

5 st

7 st

3 st

-

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

5 st

1 st

7 st

5 st

4 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

7 st

2 st

4 st

7 st

2 st

Odlingslott, 1m2

10 st

3 st

6 st

3 st

-

Gemensamhetsyta (att
boka)

4 st

3 st

6 st

5 st

4 st

Badtunna utomhus
(att boka)

12 st

6 st

1 st

2 st

1 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

7 st

5 st

4 st

3 st

2 st

Gymlokal

3 st

3 st

4 st

9 st

3

Övernattningslägenhet
(att boka)

1 st

2 st

6 st

6 st

7 st

Städhjälp (att boka)

7 st

4 st

4 st

4 st

3 st

Tvättservice (att boka)

10 st

8 st

2 st

1 st

1 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

2 st

6 st

6 st

5 st

3 st

Gemensam takterrass

9 st

3 st

3 st

5 st

1 st

Smarta hem1

5 st

4 st

6 st

3 st

3 st

Övriga tankar från
de boende:
Laddstation till elbil

1 st

Levande trädgård

1 st

Gemensam grillplats

2 st

Sammanfattning av mervärde och service i enkäten för Fältspaten
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

3 st

7 st

10 st

8 st

3 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

9 st

6 st

7 st

9 st

-

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

5 st

3 st

6 st

9 st

8 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

7 st

3 st

6 st

9 st

5 st

Odlingslott, 1m2

15 st

5 st

5 st

2 st

3 st

Gemensamhetsyta (att
boka)

7 st

2 st

8 st

11 st

2 st

Badtunna utomhus
(att boka)

13 st

6 st

3 st

4 st

5 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

10 st

4 st

2 st

6 st

9 st

Gymlokal

4 st

1 st

8 st

8 st

10 st

Övernattningslägenhet
(att boka)

1 st

4 st

5 st

9 st

12 st

Städhjälp (att boka)

10 st

5 st

9 st

5 st

2 st

Tvättservice (att boka)

12 st

8 st

8 st

2 st

1 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

10 st

4 st

11 st

5 st

1 st

Gemensam takterrass

8 st

4 st

6 st

8 st

5 st

Smarta hem1

7 st

6 st

6 st

6 st

5 st

Övriga tankar från
de boende:
Fler garageplatser

2 st

Grovtvättstuga

1 st

Laddstation till elbil

2 st

Källsortering

1 st

Sammanfattning av mervärde och service i enkäten för Flintgodset
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

6 st

7 st

9 st

1 st

4 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

9 st

4 st

10 st

3 st

1 st

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

6 st

3 st

2 st

11 st

4 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

8 st

4 st

6 st

5 st

4 st

Odlingslott, 1m2

13 st

5 st

3 st

3 st

3 st

Gemensamhetsyta (att
boka)

5 st

2 st

4 st

6 st

9 st

Badtunna utomhus
(att boka)

8 st

6 st

6 st

3 st

4 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

5 st

3 st

4 st

6 st

8 st

Gymlokal

4 st

4 st

2 st

11 st

6 st

Övernattningslägenhet
(att boka)

3 st

-

4 st

8 st

11 st

Städhjälp (att boka)

9 st

2 st

4 st

8 st

4 st

Tvättservice (att boka)

9 st

8 st

5 st

3 st

2 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

9 st

5 st

2 st

5 st

6 st

Gemensam takterrass

6 st

3 st

5 st

4 st

8 st

Smarta hem1

8 st

3 st

4 st

4 st

7 st

Övriga tankar från
de boende:
Gemensam grillplats

2 st

Sammanfattning av mervärde och service i enkäten för Kajen Ett
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

6 st

5 st

6 st

6 st

4 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

6 st

9 st

8 st

4 st

1 st

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

3 st

5 st

8 st

9 st

3 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

4 st

7 st

9 st

7 st

1 st

Odlingslott, 1m2

8 st

10 st

5 st

4 st

1 st

Gemensamhetsyta (att
boka)

2 st

2 st

3 st

11 st

10 st

Badtunna utomhus
(att boka)

6 st

5 st

10 st

4 st

3 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

3 st

1 st

8 st

10 st

6 st

Gymlokal

4 st

-

6 st

11 st

7 st

Övernattningslägenhet
(att boka)

2 st

1 st

2 st

6 st

17 st

Städhjälp (att boka)

3 st

6 st

12 st

6 st

1 st

Tvättservice (att boka)

7 st

9 st

9 st

2 st

1 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

4 st

6 st

8 st

6 st

4 st

Gemensam takterrass

2 st

3 st

7 st

9 st

7 st

Smarta hem1

4 st

5 st

10 st

3 st

5 st

Övriga tankar från
de boende:
Gästparkering

1 st

Källsortering

2 st

Grönområden

1 st

Kvällsbelysning
utomhus

1 st

Sammanfattning av mervärde och service i enkäten för Compagniet
Inte alls

Väldigt lite

Lite

Mycket

Väldigt mycket

Postrum (där
postpaket kan förvaras
tills hämtning)

11 st

5 st

6 st

8 st

3 st

Kylrum för
matleveranser (t.ex.
Linas Matkasse)

15 st

6 st

9 st

2 st

2 st

Bil-pool (bil att hyra
som tillhör
fastigheten)

5 st

5 st

12 st

7 st

5 st

Elcykel-pool (elcykel
att hyra som tillhör
fastigheten)

4 st

7 st

10 st

8 st

4 st

Odlingslott, 1m2

17 st

8 st

3 st

1 st

4 st

Gemensamhetsyta (att
boka)

2 st

4 st

11 st

9 st

8 st

Badtunna utomhus
(att boka)

13 st

6 st

9 st

3 st

2 st

Spabad med bastu
inomhus (att boka)

6 st

2 st

9 st

7 st

9 st

Gymlokal

5 st

3 st

8 st

8 st

9 st

Övernattningslägenhet
(att boka)

-

3 st

7 st

4 st

19 st

Städhjälp (att boka)

8 st

8 st

8 st

8 st

2 st

Tvättservice (att boka)

16 st

7 st

8 st

1 st

1 st

Hjälp i hemmet,
inhyrning av
vaktmästare (att boka)

9 st

2 st

15 st

5 st

3 st

Gemensam takterrass

7 st

5 st

9 st

6 st

7 st

Smarta hem1

8 st

3 st

5 st

12 st

6 st

Övriga tankar från
de boende:
Minst en parkering
per boende

2 st

Laddstation till elbil

4 st

Porttelefon kopplad
till mobil

1 st

BILAGA 12
Genomförda och tänkta förändringar Drejaren
Typ av genomförd förändring

Antal som
genomfört
förändring

Typ av tänkt
förändring

Antal som tänkt
genomföra
förändring

Byggt till/rivit innervägg

3 st

Bygga till/riva
innervägg

4 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

-

Bygga till/sätta igen
dörrpassage

2 st

Placerat om vitvaror i köket

-

Placera om vitvaror i
köket

1 st

Lagt till vitvaror i köket

1 st

Lägga till vitvaror i
köket

3 st

Planerat om köket

2 st

Planera om köket

4 st

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise
versa

-

Byta ut badkar mot
dusch, eller vise versa

3 st

Klinker tillagd i hall/entré

-

Lägga till klinker i
hall/entré

4 st

Utökat med förvaringsmöjligheter

6 st

Utöka med
förvaringsmöjligheter

5 st

Övriga genomförda förändringar

Övriga tänkta
förändringar

Glasat in balkong

1 st

Större dusch

1 st

Genomförda och tänkta förändringar Fältspaten
Typ av genomförd förändring

Antal som
genomfört
förändring

Typ av tänkt
förändring

Antal som tänkt
genomföra
förändring

Byggt till/rivit innervägg

2 st

Bygga till/riva
innervägg

2 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

-

Bygga till/sätta igen
dörrpassage

-

Placerat om vitvaror i köket

1 st

Placera om vitvaror i
köket

1 st

Lagt till vitvaror i köket

-

Lägga till vitvaror i
köket

2 st

Planerat om köket

-

Planera om köket

2 st

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise
versa

1 st

Byta ut badkar mot
dusch, eller vise versa

8 st

Klinker tillagd i hall/entré

1 st

Lägga till klinker i
hall/entré

7 st

Utökat med förvaringsmöjligheter

2 st

Utöka med
förvaringsmöjligheter

11 st

Övriga genomförda förändringar

Glasat in balkong

Övriga tänkta
förändringar
1 st

Glasa in balkong

1 st

Spotlights i hela
lägenheten

1 st

Genomförda och tänkta förändringar Flintgodset
Typ av genomförd förändring

Antal som
genomfört
förändring

Typ av tänkt
förändring

Antal som tänkt
genomföra
förändring

Byggt till/rivit innervägg

1 st

Bygga till/riva
innervägg

1 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

-

Bygga till/sätta igen
dörrpassage

-

Placerat om vitvaror i köket

-

Placera om vitvaror i
köket

-

Lagt till vitvaror i köket

4 st

Lägga till vitvaror i
köket

1 st

Planerat om köket

1 st

Planera om köket

3 st

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise
versa

1 st

Byta ut badkar mot
dusch, eller vise versa

5 st

Klinker tillagd i hall/entré

-

Lägga till klinker i
hall/entré

5 st

Utökat med förvaringsmöjligheter

4 st

Utöka med
förvaringsmöjligheter

6 st

Övriga genomförda förändringar

Glasat in balkong

Övriga tänkta
förändringar
3

Glasa in balkong

3 st

Genomförda och tänkta förändringar Kajen Ett
Typ av genomförd förändring

Antal som
genomfört
förändring

Typ av tänkt
förändring

Antal som tänkt
genomföra
förändring

Byggt till/rivit innervägg

2 st

Bygga till/riva
innervägg

3 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

1 st

Bygga till/sätta igen
dörrpassage

2 st

Placerat om vitvaror i köket

1 st

Placera om vitvaror i
köket

2 st

Lagt till vitvaror i köket

1 st

Lägga till vitvaror i
köket

2 st

Planerat om köket

2 st

Planera om köket

-

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise
versa

-

Byta ut badkar mot
dusch, eller vise versa

2 st

Klinker tillagd i hall/entré

2 st

Lägga till klinker i
hall/entré

2 st

Utökat med förvaringsmöjligheter

1 st

Utöka med
förvaringsmöjligheter

5 st

Övriga genomförda förändringar

Övriga tänkta
förändringar

Glasat in balkong

1 st

Golvvärme balkong

1 st

Kaklat vägg

1 st

Glasa in balkong

1 st

Genomförda och tänkta förändringar Compagniet
Typ av genomförd förändring

Antal som
genomfört
förändring

Typ av tänkt
förändring

Antal som tänkt
genomföra
förändring

Byggt till/rivit innervägg

3 st

Bygga till/riva
innervägg

1 st

Byggt till/satt igen dörrpassage

-

Bygga till/sätta igen
dörrpassage

1 st

Placerat om vitvaror i köket

-

Placera om vitvaror i
köket

2 st

Lagt till vitvaror i köket

1 st

Lägga till vitvaror i
köket

1 st

Planerat om köket

1 st

Planera om köket

3 st

Bytt ut badkar mot dusch, eller vise
versa

-

Byta ut badkar mot
dusch, eller vise versa

-

Klinker tillagd i hall/entré

-

Lägga till klinker i
hall/entré

5 st

Utökat med förvaringsmöjligheter

5 st

Utöka med
förvaringsmöjligheter

9 st

Övriga genomförda förändringar

Glasat in balkong

Övriga tänkta
förändringar
8 st

