
 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

BEHOVSANPASSNING AV LÄGENHETER 
OM HÖGST 35 m²  

 
 

ADAPTATION ACCORDING TO NEEDS FOR 
APARTMENTS NOT EXCEEDING 35 m²  

 
Frida Johansson   
Fanny Niskanen 

EXAMENSARBETE 2019 

Byggnadsteknik



 

 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Examinator:    Amjad Al-Musaed  
Handledare:  Bengt Erlandsson 
Omfattning:  15 hp 
Datum: 2020-01-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 

 
i 

Abstract 
Purpose: Every year over a million people moves within Sweden, studies show that 
the main reason is that the residence no longer can satisfy the needs of the household. 
A challenge when designing a multi-family building is to accommodate for a wide 
variety of needs that are constantly changing over time, which is a current issue when 
dealing with sustainable buildings. The aim of the report is to investigate how 
apartments no larger than 35 m² can be adapted according to the needs of a household. 
 
Method: The methods chosen are of qualitative form and contains a literature study, 
unstructured interviews and a design process.  
 
Findings: An accommodation that are adapted according to needs imply that the use, 
accessibility, flexibility and efficiency of all functions must be considered for the 
accommodation to be adaptable according to the current needs of a household. This is 
important to keep in mind when planning smaller residencies, as all functions and all 
the needs must be accommodated for in a very limited space. The implementation of a 
flexible floor plan can contribute and make it easier to adapt a dwelling according to 
the needs of different households.  
 
Implications: The conclusion of this work is that a dwelling can be adapted according 
to needs with the help of a flexible floor plan. This is possible by using different 
approaches and guidelines that the authors themselves followed and developed. 
Examples of these approaches are to identify the types of households that may be living 
in the residence, identify the needs of those households (regarding workspaces, sleeping 
places, social areas etc.) and to identify which activities that might be carried out 
simultaneously in the residence. Something that should also be kept in mind is to design 
the apartments so that the residents can easily choose for themselves where the 
functions are to be placed, for example giving them the freedom to plan where to put 
inner walls that easily can be taken down or built up. 
 
Limitations: The floor plans that the authors have produced are adapted to the 
conditions and project that were given by the collaboration company, however the ways 
of thinking and the principles used are generalisable and can be applied when designing 
other projects. A limitation made in the report is that no economic factors have been 
considered. If there were a budget to reference the floor plans that were produced might 
have been more realistic in regards of production.  
 
Keywords: Adaptability, flexibility, small households, needs, lifestyle, multi-family 
building  
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Sammanfattning 
Syfte: Varje år flyttar över en miljon människor inom Sverige, studier visar på att den 
främsta anledningen är på grund av att bostaden inte längre kan uppfylla hushållens 
förändrade behov. En utmaning gällande utformning av flerbostadshus är att kunna 
tillmötesgå en stor variation av behov som ständigt förändras över tiden, vilket är 
aktuellt för ett hållbart byggande. Målet med denna rapport är således att undersöka hur 
bostäder om högst 35 m² kan anpassas efter hushållens behov.  
 
Metod: Undersökningsmetoderna som har använts för att uppnå rapportens mål är av 
kvalitativ form. Metoderna innefattar en litteraturstudie, ostrukturerade intervjuer samt 
en utformningsprocess.   
 
Resultat: En behovsanpassad bostad innebär att samtliga funktioners 
användningsområden, tillgänglighet, flexibilitet och yteffektivitet behöver vägas in för 
att bostaden ska kunna anpassas utefter ett hushålls aktuella behov. Detta är något som 
är viktigt att ha i åtanke vid planering av mindre bostäder då bostadsytan är begränsad 
och alla funktioner ska få plats och samtidigt kunna uppfylla olika behov. En 
implementering av en flexibel planlösning kan bidra och göra det enklare att anpassa 
en bostad utefter olika hushåll och deras varierande behov.  
 
Konsekvenser: Slutsatsen av detta arbete är att en bostad kan behovsanpassas med 
hjälp av en flexibel planlösning. Detta kan möjliggöras om ett antal punkter och 
tillvägagångssätt som författarna själva tagit fram följs. Exempel på dessa 
tillvägagångssätt är att identifiera vilka typer av hushåll som kan tänkas bo i bostaden, 
identifiera vilka behov hushållen kan ha (gällande arbetsplatser, sovplatser, sociala ytor 
etc.) och att identifiera vilka aktiviteter som kan tänkas utföras parallellt i bostaden. 
Något som också bör has i åtanke är att utforma lägenheterna så att de boende enkelt 
kan välja själva vart funktionerna ska placeras, genom att exempelvis planera för lätta 
innerväggar som enkelt kan tas ned eller byggas upp. 
 

Begränsningar: De planlösningar som författarna har tagit fram är anpassade utefter 
de förutsättningar som gavs av samarbetsföretaget, däremot är tankesätten och 
principerna generaliserbara och går att applicera på utformningen av andra projekt. 
Något som arbetet avgränsats till är att inga ekonomiska faktorer vägs in. De framtagna 
planlösningarna hade möjligen varit mer realistiska om det funnits en budget att utgå 
från när de utformades. 

Nyckelord: Anpassning, flexibilitet, små hushåll, behov, livsstil, flerbostadshus. 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete som utfördes inom högskoleingenjörsprogrammet 
Byggteknik, byggnadsutformning och arkitektur vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Kursen Examensarbete i Byggnadsteknik omfattar 15 hp och utfördes våren 2019. 

Informationen från denna studie kommer att implementeras på ett projekt vid 
Torpaområdet i Jönköping. Projektet är ett befintligt flerbostadshus som kommer att 
genomgå en totalrivning och därefter en nybyggnation. Där kommer ett förslag på 
flexibla planlösningar, som kan behovsanpassas, att tas fram. Detta förväntas även vara 
det resultat som framställs av studien. Denna studie kommer att utföras tillsammans 
med Proficore Consulting AB. 

1.1 Bakgrund 

Idag råder en stor bostadsbrist i Sverige, där behovet av nya bostäder beräknas vara 
nära 67 000 nya bostäder per år fram till 2025 och år 2017 färdigställdes totalt 51 500 
bostäder (Boverket, 2018). För att dessa bostäder ska vara funktionella under hela 
byggnadens livslängd är det viktigt att ta hänsyn till behoven hos de som faktiskt ska 
leva där, vilket inte är fallet för många av dagens nybyggnationer. 

För att nå ett hållbart byggande har Boverket (2012) tagit fram en vision för Sverige år 
2025, visionen är att nya bostäder ska utformas så att de positivt bidrar till livet i 
framtidens samhälle och att kvalitéer och värdet av befintlig bebyggelse tas till vara på. 
Fokus ligger även på att byggandet ska ske med människors behov av livskvalitet, god 
hälsa samt med hushållning i åtanke. Det finns även visioner för att nybebyggelse ska 
vara anpassningsbar för det ändrade behoven hos människor och för olika ändamål. Att 
en bebyggelse ska ske med människorna i åtanke är något som också är aktuellt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

En aspekt som kan anses vara betydande i hur attraktiv en bostad är, är dess förmåga 
att kunna behovsanpassas. Enligt en SIFO-undersökning utförd under 2016 vill 
majoriteten av Sveriges invånare, sex av tio, ha en “flexibel” lägenhet där de har 
möjligheten att förändra sin planlösning utifrån deras behov (Stångåstaden, 2017).  En 
bostad som ger möjlighet till förändring utefter behov är idag attraktivt, då det innebär 
att hushållet kan bo kvar i bostaden under en längre tid. Eftersom bostäder i många fall 
ses som en långsiktig investering är det vanligare att investeringar görs i friliggande 
villor och hus där det finns möjlighet att enklare anpassa bostaden utefter hushållet. 
Samma långsiktighet borde även finnas för lägenheter i flerbostadshus eftersom 
samhället blir allt mer tätbebyggt och möjligheten att äga en friliggande villa kan vara 
begränsad i framtiden. 
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1.2 Problembeskrivning 

Under år 2017 flyttande närmare 1,5 miljoner människor i Sverige och genomsnittligt 
flyttar varje person 11 gånger under sin livstid (Statistiska Centralbyråns 
Statistikdatabank, 2018a). En anledning till att siffrorna är så höga kan vara på grund 
av bostadens utformning och således dess begränsningar. Det finns en studie som visar 
på att vart personer vill bo är starkt präglade av hur bostaden lyckas spegla personens 
livsstil, vilket har betydelse för hur bostaden kan uppfylla en persons vardagliga krav 
och behov (Hammarlund, 2015).  
  
Ett flerbostadshus behöver uppfylla en bred variation av behov eftersom byggnaden 
rymmer flera hushåll som oftast har olika livsstilar, vardagsrutiner eller personantal. På 
grund av att behov inte är permanenta, utan skiftar över tid, samt att det sker 
förändringar i ekonomiska förutsättningar är det därför en utmaning att få en byggnad 
att tillmötesgå alla behov som finns under dess livslängd. Däremot är det viktigt att 
åstadkomma det ur ett perspektiv för hållbart byggande (Milwicz & Paslawski, 2018).  
 
I Japan ses behovsanpassning av bostäder som en lösning till dagens 
konsumtionssamhälle inom vilket det byggs för att sedan rivas. Kulturen är visserligen 
annorlunda i Japan jämfört med Sverige, däremot kan vissa aspekter vara intressanta att 
ha i åtanke även här. Regeringen i Japan införde år 2009 en ny lagstiftning för 
byggande, som uppmuntrar att bygga bostäder som går att anpassas allt eftersom 
förändringar i hushåll och livsstil sker. Lagen innefattar tekniska riktlinjer där ett kapitel 
specifikt berör åtgärder för att anpassning av rum ska vidtas, så att ändringar kan ske 
utefter förändringar i hushållens livsstil (Minami, 2010). Undersökningar av bostäders 
flexibilitet och anpassning började 1973 med projekten Kodan Experimental-housing 
Project (KEP) och the Century Housing Project (CHP). Senare forskning på fastigheter 
från KEP-projektet har visat att de anpassningsbara tilläggen gjorde det möjligt för de 
olika hushållen att kunna anpassa sin bostad utefter att deras behov förändrades 
(Minami, 2016). 
 
Konceptet att eftersträva en standard för en viss grad av behovsanpassning och 
flexibilitet av bostäder kan även vara av intresse på den svenska bostadsmarknaden. 
Tidigare projekt om flexibilitet och anpassning av bostäder som utförts har varit för 
större bostäder och således hushåll bestående av tre personer eller fler. Däremot består 
majoriteten av de svenska hushållen i dagsläget av högst två personer (Statistiska 
Centralbyråns Statistikdatabank, 2018b) och då vore det även rimligt att producera 
bostäder som riktar sig mot den målgruppen. Med det i åtanke finns det därav ett 
intresse att se de hur flexibilitet och behovsanpassning kan nås specifikt för mindre 
bostäder, med utgångspunkt i de regelverk och standarder som finns i Sverige. Detta 
kommer att undersökas i denna rapport genom att bland annat utforma planlösningar 
för ett bostadsprojekt i centrala Jönköping. 
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1.3 Mål och frågeställningar 

Målet med denna studie är att undersöka och komma fram till hur en bostad kan 
behovsanpassas samt om det kan göras med hjälp av en flexibel planlösning. För att 
uppfylla detta mål kommer följande frågeställningar besvaras: 

1. För ett hushåll på 1–2 personer, vad innebär en behovsanpassad bostad?  

2. Hur har flexibla planlösningar tillämpats tidigare? 

3. Hur kan en bostad om högst 35 m² behovsanpassas med hjälp av en 
flexibel planlösning? 

1.4 Avgränsningar 

Ett system för implementering av behovsanpassning av svenska bostäder kommer inte 
tas fram, inte heller förslag på ändringar i befintliga regelverk eller standarder. Pris för 
bostäderna vars planlösningar framställs kommer exkluderas, likaså byggnadens 
konstruktion. Utformningen kommer även begränsas till bostäder för hushåll på 1–2 
personer och en bostadsyta om högst 35 m², i denna rapport avser ett hushåll på två 
personer ett samboförhållande. 

1.5 Disposition 

● I nästkommande kapitel kommer metod, undersökningsstrategi och 
genomförandet av arbetet att tas upp och diskuteras, följt av kopplingen mellan 
detta och frågeställningarna. Avslutningsvis diskuteras arbetsgång och 
trovärdighet.  

● I det tredje kapitlet behandlas den insamlade teorin samt kopplingen mellan den 
och arbetets frågeställningar. 

● Kapitel 4 fokuserar på arbetets insamlade empiri. Detta avsnitt tillsammans med 
föregående avsnitt, Teoretiskt ramverk, utgör grunden till nästkommande 
kapitel, Analys och resultat. 

● I kapitel 5 analyseras den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska 
ramverket. Kapitlet behandlar arbetets resultat.  

● Avslutningsvis i det sista kapitlet sammanfattas studiens resultat och därefter 
diskuteras det framtagna resultatet, följt av slutsatser och rekommendationer, 
samt förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel redovisas arbetets genomförande och arbetsgång tillsammans med 
motivering till de val av metoder som gjorts. För att datainsamlingen ska ge det 
underlag som behövs för att besvara frågeställningarna är det viktigt att använda en 
lämplig undersökningsstrategi och relevanta metoder.  

2.1 Undersökningsstrategi 

Det huvudsakliga angreppssättet för denna studie är av kvalitativ form. Då 
frågeställningarna som ska besvaras handlar om uppfattningar, erfarenheter och 
upplevelser är det lämpligt att använda en undersökningsstrategi som hanterar den 
typen av data. En kvalitativ metod innebär att insamlad data baseras på tolkningar och 
uppfattningar av den studerade miljön för att besvara frågor om hur och varför 
(Reinecker & Stray Jörgensen, 2017).  För att göra detta är det vanligt att använda sig 
av metoder som kan ge mer ingående information såsom intervjuer och observationer 
(Davidson & Patel, 2011a). Det data som fås fram i och med en kvalitativ 
undersökningsstategi är i form av ord och bilder som sedan analyseras (Denscombe, 
2018).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställningarna i detta arbete kommer besvaras med hjälp av utvalda metoder 
presenterade under rubriken 2.4. Då alla metoder inte kommer användas för att besvara 
varje frågeställning presenteras metodernas användning och koppling till relevant 
frågeställning nedan, se Figur 1.  

 
 Figur 1.  Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 
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2.2.1 Frågeställning 1: För ett hushåll på 1-2 personer, vad innebär en 
behovsanpassad bostad? 

Denna frågeställning kommer besvaras med hjälp av litteraturstudier av sekundära 
källor för att definiera och få större förståelse för begreppet behovsanpassning. 
Ostrukturerade intervjuer med anställda på sammarbetsföretaget kommer även att 
hållas, för att skapa ytterligare förståelse.  

2.2.2 Frågeställning 2: Hur har flexibla planlösningar tillämpats tidigare? 

Frågeställningen kommer besvaras med hjälp av litteraturstudier av sekundära källor. 
Denna metod används för att se om det finns tidigare projekt i Sverige vars flexibilitet 
har nyttjats och om det framkommit problematik eller fördelar med implementeringen 
tidigare.  

2.2.3 Frågeställning 3: Hur kan en bostad om högst 35 m² behovsanpassas 
med hjälp av en flexibel planlösning? 

Denna frågeställning kommer besvaras genom att genomföra de olika stegen i 
utformningsprocessen. Under processens gång kommer de olika regelverk och 
standarder som finns i Sverige att följas, samtidigt som anpassningsbara bostäder 
eftersträvas. Ytterligare information kommer hämtas via intervjuer med anställda på 
Proficore Consulting AB samt ur det teoretiska ramverket. Flexibla planlösningar, som 
går att behovsanpassas, kommer då tas fram.  

2.3 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som utförs i samband med datainsamlingen har skett främst med 
hjälp av digitala medel såsom databaser och sökmotorer. En del av litteraturstudien har 
även grundats på tryckt litteratur som uppmärksammades under de digitala 
sökningarna. Fördelen med användningen av digitala hjälpmedel är att det är 
tidseffektivt då en sökning ger flera resultat och går att begränsa, för att enkelt sålla bort 
de källor som inte är av relevans. 
 
Databaser som har använts i detta arbete är Scopus, Science Direct, Google Scholar 
samt högskolans egen databas Primo. Dessa databaser har använts då samtliga innehar 
breda utbud av refereegranskade och vetenskapliga artiklar. De återkommande 
nyckelord som använts vid sökningarna är “adaptability”, “flexibility” och “floor 
plans”, sökord som använts i kombination med dessa för att begränsa sökresultatet är 
bland annat “multi-family housing”, “housing” och “lifestyle”. Utöver databaser har 
även webbsökningar används för att hitta artiklar publicerade i olika tidskrifter och 
organisatoriska hemsidor. 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 

Valen av metod för datainsamling har grundats i att kunna samla in det data som krävs 
för att besvara rapportens frågeställningar. Motivering till metoderna presenteras under 
respektive rubrik.  

2.4.1 Litteraturstudie  

För att få en teoretisk bakgrund till ämnet som kommer studeras, genomförs en 
litteratursökning. Genom att läsa ett flertal vetenskapliga artiklar bildas en bred 
uppfattning om ämnet, samt en djupare förståelse för de faktiska problemen som finns. 
Information från dessa artiklar är grunden till författarnas skapade av frågeställningarna 
samt besvarandet av dem.  
 
Informationen och kunskapen som utvinns från olika teorier och tidigare 
undersökningar ligger som grund för att kunna avgränsa, värdera, söka och besluta sig 
om den litteratur som är relevant för att göra det möjligt att besvara 
problemformuleringen (Reinecker & Stray Jörgensen, 2017). 
 
2.4.2 Ostrukturerad intervju/samtal 

Intervjuer är en metod som ideligen används i undersökningar för att få mer nyanserade 
och utvecklade svar. Ofta riktar man in sig på en kunnig person inom området för att få 
en djupare förståelse, vilket innebär kvalitativt underlag. Här finns det åtskilliga typer 
att använda sig av, till exempel strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju, 
ostrukturerad intervju, biografisk intervju och kompetensbaserad intervju (Sallnäs, 
u.å.). 
 
Intervjuerna som har genomförts i denna studie var av ostandardiserad och 
ostrukturerad form, eftersom frågorna formulerades under själva intervjun samt ställdes 
i den ordning som passade personen som intervjuades. Hur strukturerad en intervju är 
beror på hur stort svarsutrymme som ges till personen som ska svara. Då frågorna som 
ställdes inte var ledande gavs intervjupersonen stort utrymme att svara, vilket betyder 
att intervjuerna var av ostrukturerad form (Patel & Davidsson, 2011a). Dessa intervjuer 
liknade mer informella samtal, då inget förväntades av varken intervjuaren eller 
respondenten. 

2.4.3 Utformningsprocess  

För att skapa ett förslag på flexibla planlösningar kommer en utformningsprocess ske.  
I utformningsprocessen kommer flera olika stadier att genomgås. Stadierna innefattar 
bland annat att bestämma förutsättningar, möten med handledare och kontaktperson på 
Proficore AB samt utförandet av projektet i BIM-verktyget Revit. Det som kommer att 
utföras i Revit är modellering av byggnaden samt framtagning av planlösningar. 
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2.5 Arbetsgång 

I detta avsnitt redogörs det tillvägagångssätt som ägt rum vid utförandet av metoderna 
för datainsamlingen.  

2.5.1 Litteraturstudie  

Arbetet inleddes med en litteraturanalys för att få en insikt på vad som redan fanns 
publicerat inom ämnesområdet, samt för att skapa en grund för det problemområde som 
identifierats. Efter det att arbetets frågeställningar tagits fram utfördes fler 
litteratursökningar för att finna relevanta källor och teorier kopplade till dessa.  

2.5.2 Ostrukturerad intervju 

De ostrukturerade intervjuerna som genomfördes skedde i samband med möte med 
kontaktpersonen på företaget Proficore Consulting AB samt under 
utformningsprocessen då författarna tog kontakt med stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping. Under dessa möten och samtal diskuterades främst de förutsättningar som 
fanns för referensobjektet samt förslagen på de flexibla planlösningarna som togs fram. 
Vid samtliga intervjuer medverkade båda författarna och allt som sades antecknades.  

2.5.3 Utformningsprocess 

Utformningen av modell och planlösningar skedde under totalt 9 arbetsdagar. Under de 
första dagarna framställdes en modell i Revit, i vilken planlösningarna sedan 
utformades. Då referensobjektet är en nyproduktion krävdes ingen överföring av 
information mellan befintliga ritningar, utan endast detaljplan och högsta tillåtna 
byggnadshöjd var tvunget att tas hänsyn till. Detaljplanen för tomten gavs till 
studenterna från företaget, vilka i sin tur hade fått den från stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping. För att kunna uppskatta tomtmåtten användes programvaran BlueBeam.  
 
När grundförutsättningarna för tomten var framtagna påbörjades utformningsprocessen 
där fokus låg på framtagning av planlösningar. När frågor sedan dök upp gällande hur 
många cykel- och bilparkeringar som måste finnas till huset kontaktades 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping som i sin tur gav svar på detta. Under processens 
gång följde studenterna de föreskrifter som ges av BBR för minimimått, tillgänglighet 
och utformning som måste uppfyllas på de olika funktionerna i en bostad. Till en början 
utformade författarna lägenheter omkring 25 m², vilket innebar att inte alla funktioner 
som författarna ansåg viktiga kunde implementeras i bostäderna. Istället fick antingen 
säng eller soffa finnas och fungera som både plats för socialt umgänge samt sömn/vila, 
dessutom fanns det endast plats för ett litet bord som fungerade som både skriv- och 
matbord. Därför ökades istället boarean på lägenheterna till 30-35 m², och på så sätt 
kunde alla viktiga funktioner implementeras.  
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För att sedan uppnå en flexibel planlösning togs flera alternativ fram för hur varje 
lägenhet kan utformas, med både väggar som kan placeras på olika ställen, men även 
funktioner som kan flyttas. På så sätt kan bostaden behovsanpassas till den som ska bo 
där.  
 
När planlösningarna hade tagits fram hölls en ostrukturerad intervju/samtal med 
kontaktperson Simon Danell från samarbetsföretaget. Där diskuterades 
planlösningarnas flexibilitet samt möjlighet till behovsanpassning.  
 

2.6 Trovärdighet 

För att arbetet ska vara trovärdigt krävs det att det finns både validitet för insamlade 
data samt en reliabilitet hos de valda metoderna.  
 
Validitet innebär att datainsamlingen som görs faktiskt mäter den data som avses att 
mätas. För att säkra validiteten i detta arbete kommer de källor som används i 
litteraturstudien vara av relevans och de slutsatser som kommer dras baseras på aktuella 
vetenskapliga artiklar (Davidson & Patel, 2011a). Vid insamling av kvalitativa data 
kommer de intervjuer och samtal som hålls, genomföras med anställda på ett 
byggföretag som har kunskap inom hela projekteringsskedet.  
 
För att säkra en hög validitet krävs det även att en hög reliabilitet finns. Reliabilitet 
handlar om hur pålitlig de insamlade data är och hur den bearbetas (Johannessen & 
Tufte, 2003). För att säkerställa att data som hanteras i denna studie är pålitlig kommer 
intervjuer och samtal som sker att noteras. Detta görs för att minimera att studenterna 
gör feltolkningar eller minns fel kring vad som sagts. Ifall det uppstår situationer där 
det finns osäkerheter om vad som nämnts under intervjuerna kommer den 
informationen kontrolleras med intervjupersonen. De muntliga och skriftliga 
påståendena från anställda kommer främst användas som vägledning och då de är aktiva 
och sakkunniga inom branschen kommer deras kunskap värderas som pålitlig. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt redogör för en vetenskaplig grund och förklaringsansats till de 
frågeställningar som arbetet berör. Detta ramverk kommer tillämpas för att uppnå 
studiens syfte och mål. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att kunna besvara arbetets problembeskrivning används teorier och vetenskapliga 
fakta om behovsanpassning, flexibla planlösningar och dess historiska bakgrund. 
Kopplingen mellan dessa teorier och frågeställningarna illustreras i Figur 2 nedan.  
 

3.2 Små bostäder 

Hushåll på en till två personer utgör majoriteten av alla hushåll som finns i Sverige och 
därför borde det produceras bostäder som är lämpade för den målgruppen (Statistiska 
Centralbyråns Statistikdatabank, 2018b). 
 
Oftast ses lägenheter om ett rum och kök som en temporär bostad, vilket är anledningen 
till att det under kortare perioder går att bo fler än en person i dem. Däremot är det 
skäligt att uppleva det som trångbott och beroende på vilket förhållande personerna har 
sinsemellan påverkas de behov som hushållet har. Ifall det handlar om relationer där 
två vuxna delar sovrum eller säng räcker det, enligt Andersson & Arfwedson (2018), 
med en etta under förutsättningarna att det finns utrymme att utföra olika aktiviteter i 
bostaden utan att störa varandra.  
 

Figur 2.  Koppling mellan frågeställningar och teori. 
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I lägenheter där personer bor själva gäller inte den så kallade trångboddhetsnormen då 
det inte förväntas att en person behöver mer än ett rum och kök. Utöver det faktum att 
många föredrar att ha separata rum för funktionerna matlagning, umgänge och vila är 
det inte något som måste uppfyllas utan blir istället då en högre standard på boendet 
ifall någon av de kvalitéerna finns (Andersson & Arfwedson, 2018). Vid utformning av 
bostäder avsedda för en person är det dessutom tillåtet att flytta funktioner för 
matlagning, daglig samvaro och hygienrum till gemensamma utrymmen som ett flertal 
bostäder delar på (Boverket, 2019).   
 
Funktioner som en liten bostad förväntas ha för att uppfylla ett litet hushålls behov 
beskrivs enligt Andersson & Arfwedson (2018) som: en ytterdörr att låsa om sig, bidra 
med en fast adress, en plats att sova på, en plats att förvara sina ägodelar, plats för 
arbete, rum för personhygien, plats för matlagning och utrymme för socialt umgänge. 
Dessa funktioner bidrar gemensamt till att skapa ett privat utrymme som känns säkert 
och tryggt. 

3.3 Behovsanpassning 

Ett behov kan utgöras både av en individ eller en grupp av människor och är medvetna 
eller omedvetna krav som ställs för att uppfylla livskriterier såsom välmående 
(Nationalencyklopedin, NE, u.å.). För att tillmötesgå så många av människans behov 
som möjligt ställs det krav på vilka funktioner som ska finnas i våra bostäder. Dessa 
krav innefattar bland annat att det ska finnas möjligheter att laga mat, uträtta 
hygienbehov, vila, samt ge utrymme till socialt umgänge i sin bostad. Allt eftersom 
samhället utvecklas och de grundläggande mänskliga behoven uppfylls växer nya 
behov fram, dessa behov präglas och är drivna av en individuell önskan och efterfrågan 
(Wilk, 2002). 
 
Anpassning eller “adaptability” är ett koncept som handlar om till vilken grad någon 
eller något är kapabel till att ändra sig utefter nya förutsättningar, användningsområden 
eller till ett nytt syfte (Oxford English Dictionary, u.å.). När det kommer till vad 
anpassning av bostäder innebär finns det flera olika definitioner och åsikter. Hassan 
Estaji gjorde 2017 en sammanställning av definitioner från flera forskare och författare 
med deras syn på flexibilitet och anpassning, se Tabell 1 nedan för exempel ur den 
sammanställda tabellen. 
 
 
 
 
  



Teoretiskt ramverk 

 
11 

 

Tabell 1. Definitioner av anpassning och flexibilitet i bostäder (Estaji. H, 2017, s. 44-
45). 

 
 
Gemensamma drag i dessa definitioner är att anpassning av bostäder ska kunna passa 
och tillmötesgå både sociala och ekonomiska förändringar. Genom att följa dessa 
definitioner vid skapandet av en anpassningsbar bostad, kan ett flertal olika 
förändringar i framtiden möjliggöras utan negativa konsekvenser (Estaji, 2017). 
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3.4 Flexibla planlösningar 
En planlösning definieras enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk, NE, (u.å) som 
“...en ritning av hur utrymmen i ett hus är fördelade. På planlösningen ser man var 
rum, trappor, dörrar och fönster ligger och hur stora de är.” Ordet “flexibel” betyder 
enligt samma uppslagsverk “något/någon som (på ett smidigt sätt) kan anpassas efter 
omständigheterna” och enligt Svenska Akademins ordbok Saob (1925) är det något 
som är föränderligt och/eller böjligt. Flexibilitet är i detta avseende något som skapar 
möjlighet till ett flertal olika lösningar i en och samma planlösning.   
 
Förmågan att kunna förändra de fysiska egenskaperna i en byggnad och bostad är en 
konsekvens av hur flexibel byggnaden är. Begreppet flexibilitet definieras enligt Steven 
Gloák (1992) som “kapabel till olika fysiska arrangemang”. Flexibilitet är och skapar, 
utefter föregående definition, möjligheten att kunna utnyttja ett utrymme till ett flertal 
användningsområden.  
 
Användningen av flexibla planlösningar för att kunna anpassa en bostad utefter ett 
hushålls behov bidrar till en hållbar utveckling, både för bostadsbyggandet och miljön. 
År 1987 definierade FN:s världskommission för miljö och utveckling hållbar 
utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Genom att 
framtida generationer effektivt kan utnyttja de bostäder som byggs idag gynnar 
bevarandet av befintliga byggnader och således en återanvändning av resurser och 
positiv inverkan ett miljöperspektiv (FN, 2012). 

3.5 Flexibla planlösningar genom tiden 

Under perioden 1961-1975, som i folkmun kallas rekordåren och som sedan 
utvecklades till Miljonprogrammet byggdes en dryg tredjedel av Sveriges totala 
bostadsbestånd. I dessa bostäder, där endast en minimal del av bostäderna har byggts 
om till att passa dagens samhälle bor nu flera miljoner människor och familjer. När 
dessa bostäder byggdes anpassades de efter den så kallade kärnfamiljen med en 
mamma, pappa och deras biologiska barn, vilket inte alls liknar dagens “normala” 
familjesituation. Idag är det mycket vanligt att hushållet består av en ensam förälder 
med barn varannan vecka eller liknande situationer (Stenberg, 2012). 
 
Det många kanske inte vet om miljonprogrammets planer och tankar kring bostäder, är 
att det redan då fanns tankar om flexibilitet som en kvalité i bostaden. Under 
byggnationen utvecklades en flyttbar innervägg som var fastspänd mellan golv och tak. 
Tanken var att dessa väggar skulle följa med familjens förändring vid ökning eller 
minskning, men även för att de boende själva skulle kunna använda sin bostad som de 
själva ville. Så blev dock inte fallet utan istället utnyttjades inte funktionerna till den 
grad att det var ekonomisk försvarbart och därför upphörde så småningom dessa 
förändringar att göras.  
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Idag finns det däremot en tacksamhet över att dessa väggar byggdes, då 
ombyggnationen och renoveringen av dessa miljonprogramslägenheter blir betydligt 
lättare. Exempelvis går det med enkla och billiga medel göra om två 2 RoK till en 5 
RoK, med hjälp av dessa väggar (Stenberg, 2012). 
 
White Arkitekter utförde år 2017 ett projekt, Drömlägenheten, i Linköpings kommun 
där en bostad utformades. Bostaden består av en lägenhet på 55 kvm, med ett antal 
flyttbara väggar och smarta lösningar för små utrymmen. Detta gör att lägenheten kan 
användas som både en 1 RoK och 5 RoK. Tanken bakom projektet är att gå utanför 
1950-talets tankesätt om en familjekonstellation, där standarden var två föräldrar och 
1–3 barn. Idag finns inte detta ideal längre, familjesituationen är mer varierad och kan 
se olika ut från vecka till vecka. Den här typen av bostäder kan täcka alla behoven i en 
familj under alla livets skeden (White Arkitekter, u.å.). 

3.6 Boverkets byggregler (BBR) 

Vid nyproduktion av flerbostadshus följs den svenska standarden SS 91 42 21:2006, 
som är upprättad av ett av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan, det vill säga 
Swedish Standards Institute (SIS). I Svensk Standard finns det utifrån antal personer, 
ett antal exempel på dimensionerande mått i bostäder. Till exempel kan förslag på kök 
och hygienrum som tillfredsställer både tillgänglighet- och utformningskrav visas. 
Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter gällande huruvida standarden sedan 
skall uppnås (Boverket, 2019). 

3.6.1 Tillgänglighet i en bostad  

Alla nya bostäder som byggs måste följa de kraven som ställs på tillgänglighet enligt 
BBR (avsnitt 3:1), med tillgänglighet menas ”tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Därför finns det en rad olika 
aspekter som måste tas till hänsyn och uppfyllas gällande tillgänglighet i en bostad. 
Förutsättningarna är att en rullstolsburen person ska kunna nyttja och vistas i alla 
utrymmen i en bostad. Dimensionerande mått för att vända en inomhusrullstol är en 
cirkel på 1300 mm i diameter. För att en bostad ska räknas som tillgänglig måste SS 91 
42 21:2006 följas, vilket innebär att: 

● Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med 
nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för 
medhjälpare. 
 

● Minst en sängplats i bostaden skall efter ommöblering kunna ordnas med 
tillgång för hjälpare på sängens bortre sida. 
 

● I kök/matplats ska mått till vägg, fast inredning och matplats vara minst 1200 
mm, dock helst 1300 mm.  
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● Korta passager måste vara minst 800 mm breda.  
 

● Dörröppningar måste ha en fri bredd på minst 800 mm för ytterdörr och 760 
mm för innerdörr, när dörren står öppen 90°. 

3.6.2 Bostäder om högst 35 m² 

Enligt BBR (avsnitt 3.2) skall det när en ny byggnad uppförs alltid finnas utrymme för 
sociala funktioner såsom, måltider, matlagning och daglig samvaro men också för 
privata såsom personhygien, sömn och vila. Det som skiljer bostäder med boarea 
(BOA) om högst 35m² (med BOA menas all yta som ligger innanför ytterväggarna till 
bostaden, inklusive innerväggar) jämfört med större bostäder är att funktionerna för 
sömn och vila samt sociala funktioner som daglig samvaro får delvis eller helt och hållet 
överlappa varandra. Det innebär att det är tillräckligt med exempelvis endast en 
bäddsoffa, istället för både säng och soffa. Det finns inte heller något krav på att det 
skall finnas utrymme för både matplats och arbetsyta, utan dessa kan göras på samma 
yta. Till skillnad från större bostäder finns det inte heller något krav på avskiljbarhet i 
bostaden, det innebär att alla funktioner får vara i samma rum, förutom personhygienen 
som måste vara helt avskild. Utrymmeskrav på matlagning och förvaring är också lägre 
än i större lägenheter. I bostäder med en BOA om högst 35m² bör: 
 

● Utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter brett 
 

● Utrymmet för inredningslängd för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och 
 

● Platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.  
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Anpassning av en bostad kan definieras som den möjlighet en bostad ger att kunna 
nyttja rum till flera eller olika funktioner beroende på vad som efterfrågas av den 
boende i bostaden. Det som avgör om en bostad är flexibel eller inte är beroende av 
förmågan att kunna förändra planlösningen för att ge utrymme för att ändra rummets 
eller byggnadens funktion. Anpassning och flexibilitet har sina likheter, båda 
begreppen definierar att planlösningen eller bostaden ska kunna ge utrymme för att 
kunna ändra ett rums funktion. Det som skiljer begreppen från varandra är att 
anpassning är mer temporärt och specifikt för självaste boendepersonen medan 
flexibilitet är begränsad till hur det fysiskt går att förändra bostaden.  
 
Ur ett historiskt perspektiv har det funnits implementeringar av flexibla planlösningar i 
Sverige redan under genomförandet av Miljonprogrammet som startade under början 
på 60-talet. Det man gjorde var att skapa flyttbara väggar där tanken var att väggarna 
skulle följa med familjens förändring vid ökning eller minskning, men även för att de 
boende själva skulle kunna nyttja sin bostad till sin egen tillfredsställelse. Senare 
projekt som har utförts är bland annat Drömlägenheten i Linköping.  
 
Något som är viktigt under planering av en bostads utformning är att den ska uppfylla 
den standarden som finns på bostäder i Sverige. För att göra det är det lämpligt att följa 
de riktlinjer som ges i Boverkets byggregler (BBR). Dessa innefattar krav på funktioner 
samt att den ska vara tillgänglig så att alla har möjlighet att kunna bo i bostaden även 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska data som samlats in under arbetets gång. Enligt 
Patel och Davidsson (2011b) betyder ordet empiri erfarenhet, vilket betyder att empirisk 
data innebär den data som samlats in utifrån erfarenheter genom observationer av 
omvärlden och verkligheten. Detta avsnitt tillsammans med föregående avsnitt, 
Teoretiskt ramverk, utgör grunden till nästkommande kapitel, Analys och resultat. 

4.1 Ostrukturerade intervjuer/samtal 

Under arbetsgången har ett flertal ostrukturerade intervjuer och samtal ägt rum som 
bidragit till arbetets resultat. Dessa intervjuer och samtal har inte utgått från ett 
frågeformulär eller grundats på strukturerade frågor. Intervjuerna har därmed varit en 
tvåsidig informell konversation mellan författarna och respondent. 

4.1.1 Uppstartsmöte 

Arbetet började med ett uppstartsmöte tillsammans med VD:n på Proficore AB, Mattias 
Carlsson, där förutsättningar för projektet togs fram. Författarna gavs fria händer att 
utforma flexibla planlösningar för ett flerfamiljshus. Det fanns inget direkt krav på 
storlek eller antal bostäder, däremot skulle endast lägenheter för 1–2 personer uppföras. 
I samtliga bostäder skulle även alla krav på tillgänglighet och utformning utifrån BBR 
följas och uppnås.  
 
Grundförutsättningarna för projektet var att en nybyggnation på Brahegatan 5 i 
Jönköping skulle ske. Tomtytan som fick utnyttjas var 25,3x17,9 m inklusive prickmark 
som ej får bebyggas, se Figur 3. Byggnaden skulle börja vid tomtgräns mot Brahegatan 
i nordvästlig riktning utifrån önskemål från kommunen. Utöver det skulle kommunens 
krav på parkering för bilar och cyklar även uppfyllas. Uppgiften för författarna blev 
därefter att ta fram ett förslag på en byggnad med fokus på flexibla planlösningar och 
bra bostäder, som går att anpassa utefter behov.  

Figur 3. Detaljplan för KV Klasen 10 på Brahegatan 5 i Jönköping. 
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4.1.2 Samtal med Stadsbyggnadskontoret 

När frågor kring hur tomtmarken skulle utnyttjas uppkom, tog författarna kontakt med 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Det frågorna berörde var oklarheter gällande krav 
på parkeringsplatser och cykelparkering på tomten. Svar på detta var då att utgå från 
den totala BTA:n som skulle byggas på tomten och jämföra med det parkeringstal som 
gäller för aktuell zonindelning för Jönköping kommun, se Tabell 2. BTA innebär den 
totala bruttoarean för byggnaden, vilket innebär den sammanlagda ytan av alla 
våningsplan (Boverket, 2018). 
 

 
Eftersom Brahegatan ligger i zon A, alla lägenheter är mindre än eller 35 m² och den 
totala BTA:n är 838 m² resulterade detta i 5 bilparkeringar och minst 17 
cykelparkeringar.  

4.1.3 Möte med Simon Danell  

Under utformningsprocessens gång hölls ett möte med kontaktperson Simon Danell 
från samarbetsföretaget. På mötet visades och diskuterades de framtagna 
planlösningarna och feedback gavs därefter. Enligt Danell ansågs planlösningarna ha 
en hög grad av flexibilitet trots den begränsade lägenhetsstorleken. Utan att ha blivit 
tilldelad någon definition eller förklaring om vad begreppet “behovsanpassning” 
innebär ställdes även frågor kring vad begreppet betyder enligt honom. Danell beskrev 
då “behovsanpassning” som ett ord som beskriver “flexibilitet, yteffektivitet, 
tillgänglighet och att en bostad som är behovsanpassad har många 
användningsområden”.  Vidare kom Danell in på hållbarhetsaspekten gällande denna 
typ av utformning och förklarade att när behoven hos de boende beaktas, finns en 
långsiktighet och bostäderna kan användas i ett längre tidsspann.  
 
 
 

Tabell 2. Parkeringstal för Jönköpings kommun (Stadsbyggnadskontoret, 2016). 
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4.2 Utformningsprocess 
Processen att utforma lägenheterna började med att bestämma byggnadens orientering 
samt placering på tomten, vilket påverkar förutsättningarna gällande dagsljus i 
lägenheterna. Vid utformningen undveks placering av lägenheter med fönster endast 
direkt mot norr, för att undvika bristande dagsljusförhållanden. Därefter utformades 
trapphuset, som styr vart de lägenhetsskiljande väggarna kan placeras och således de 
inre måtten för lägenheterna. Vid planering av trapphuset försökte man skapa en sån 
liten korridor som möjligt för att ge mer plats till bostäderna. Samtliga bostäer på 
våningsplanen nås från den gemensamma korridoren beläget i husets centrum. Det 
flerbostadshus som framställdes under utformningsprocessen illustreras i Figur 4 och 
Figur 5. På entrévåningen ryms byggnadens entré med tillhörande funktioner samt tre 
lägenheter, på våningsplan två och tre ryms sju lägenheter på vardera plan. För hela 
byggnaden blev den totala BTA:n 838 kvadratmeter.  
 
Samtliga lägenheter som framtagits har utformats utefter de krav som ställs på 
tillgänglighet och utformning enligt Boverkets byggregler. För varje lägenhet har två 
förslag på planlösningens utformning tagits fram för att visa en variation på hur det går 
att nyttja bostaden. Schakt för hygienrum och kök samordnas i de lägenhetsskiljande 
väggarna, detta är även fallet för diverse andra installationer såsom el. Tanken med 
innerväggarna är att placering främst är upp till den boendes val och för ett hushåll på 
två personer bidra med avskiljbarhet. För en mer öppen planlösning går de även att ta 
bort väggarna helt. Tanken är även att de boende själva ska kunna välja vart varje 
funktion ska vara, därför har olika förslag på placering tagits fram. De framtagna 
planlösningarna presenteras under nedanstående rubriker.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Fasad mot Brahegatan, 3D-modell av framtaget förslag för  
KV Klasen 10.  
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4.2.1 Planlösningar entrévåning 

På entréplanet finns byggnadskomplement som parkeringsplatser, cykelgarage, uteplats 
och sophantering, utöver detta finns det även tre lägenheter, 101-103, se Figur 6. För 
att se skillnaden mellan de framtagna förslagen visas de nedan som alternativ a och b. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Entrévåning på KV Klasen 10. 

 
 

        
    

 
      

 
        

    

 

Figur 5. Fasad mot innergård, 3D-modell av framtaget förslag för  
KV Klasen 10.  
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Planlösning 101.a och 101.b: Lgh 33 m² 

De framtagna förslagen för denna lägenhet presenteras i Figur 7. I entrén till lägenheten 
finns en hall med förvaring i form av hatthylla och garderob, det är även här som ingång 
till hygienrum är placerad. Vidare in i lägenheten finns sovalkov med fast förvaring, 
vardagsrum samt matplats. Om det finns behov för en större social yta går det att få en 
öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, se förslag 101.a. Om behovet istället är 
flera arbetsplatser går det att flytta den avskiljande innerväggen och byta plats på 
vardagsrum och sovalkov, så att vardagsrummet kan placeras mer avskilt, se förslag 
101.b. 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
Planlösning 102.a och 102.b: Lgh 35 m² 

Framtagna förslag för denna lägenhet presenteras nedan i Figur 8. För denna lägenhet 
har förvaring i form av hatthylla placerats i hall och garderober i lägenhetens bortre del. 
Beroende på vilka behov som finns kan funktioner flyttas, se ett förslag på hur i 
planlösning 102.b. För dessa förslag har alltså inga väggar flyttats eller tagits bort. 

 
Figur 8. Planlösning 102.a och 102.b. 
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Figur 7. Planlösning 101.a och 101.b. 
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Planlösning 103.a och 103.b: Lgh 33 m² 

Denna lägenhet har en likadan utformning som planlösning 101 med undantag att 
lägenheten ligger spegelvänd och är något bredare, se Figur 9. Detta medför att 
sovalkov, vardagsrum samt utrymme för matplats blir något större. För dessa förslag 
har inga väggar flyttats eller tagits bort utan endast funktionerna har bytt plats för att 
visa hur ytorna kan vara mångsida med olika användningsområden.  

4.2.2 Planlösningar plan 2 och 3 

På våningsplan 2 och 3 finns det 7 lägenheter på vardera plan, med entréerna placerade 
i en centrerad korridor, se Figur 10 och Figur 11 

Figur 10. Våningsplan 2 på KV Klasen 10. 

 
        

 
        

Figur 9. Planlösningar 103.a och 103.b. 
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Korridoren är 1900 mm bred för att göra det möjligt att två dörrar kan vara öppna 
samtidigt och är utformad i mitten av huset för att maximera ytorna i lägenheterna. 
Planlösningar 201–207 samt 301–307 som visas under kommande underrubriker är 
inzoomningar som utgår från dessa figurer. Planlösningarna redovisas intill varandra 
för att alternativ för lägenhetens utformning ska framgå tydligt. 

Planlösning 201 och 301: Lgh 35 m² 

Lägenheten nedan presenteras, med ett alternativt förslag, i Figur 12. I båda förslagen 
finns det i lägenhetens hall förvaringsmöjligheter. För planlösning 201 ligger sovplats 
avskild med ytterligare förvaring och vardagsrum samt matplats är placerade längs med  
fasaden, likaså ligger köket i linje med de sociala funktionerna. En alternativ lösning 
för denna lägenhet är planlösning 301, där innervägg har flyttats i sidled för att tillåta 
funktioner att byta plats. 

301
 

201
 

 

 

 

Figur 12. Planlösning 201 och 301. 

 
     

 

 
     

Figur 11. Våningsplan 3 på KV Klasen 10. 
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Planlösning 202 och 302: Lgh 35 m² 

Denna lägenhet har en planlösning lik den föregående med undantag att den ligger 
speglad över korridoren, se Figur 13. Hall är utrustad med förvaring i form av hatthylla 
och garderob. Planlösning 202 visar hur lägenheten kan utformas för att skapa en stor 
social yta med privat sovplats. Genom att byta plats på funktionerna för sömn/vila och 
vardagsrum, kan ett mer avskilt vardagsrum skapas, som i planlösning 302. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planlösning 203 och 303: Lgh 35 m² 

De framtagna förslagen för utformning av denna lägenhet presenteras i Figur 14. För 
båda lägenheterna finns förvaring i hallen och dörren till hygienrum till vänster innanför 
entrédörren. Längre in i lägenheten ligger kök med matplats vid fasad mot innergård. 
Lägenhet 203 visar hur planlösningen kan utformas för att ha de sociala ytorna i 
lägenhetens ljusaste delar, här finns även möjlighet att ta ner innerväggen för att 
integrera de sociala ytorna. Utformningen av lägenhet 303 ger istället ett förslag på hur 
det går att nyttja bostaden vid behov av mer dagsljus vid sovplats eller avskiljbarhet 
mellan lägenhetens funktioner. 
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Figur 14. Planlösning 203 och 303. 
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Figur 13. Planlösning 202 och 302. 
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Planlösning 204 och 304: Lgh 35 m² 

Denna lägenhet ligger speglad mittemot föregående lägenhet och har därav en liknande 
utformning, se Figur 15. I hallen finns det förvaring i form av både garderober och 
hatthylla, rakt in i lägenheten ligger kök med matplats placerad intill fasad mot gatan. 
För denna lägenhet finns det möjlighet att ta bort en innervägg för att ha en öppen 
planlösning, men om det krävs att funktionerna är avskilda går även det. För lägenhet 
304 har vägg mellan kök och sociala ytor tagits, detta möjliggör större yta för socialt 
umgänge samtidigt finns en avskiljbar plats för sömn och vila, om så önskas.  

 

Planlösning 205 och 305: Lgh 29 m² 

Denna lägenhet är något mindre än de andra, se Figur 16. Gemensamt för de båda 
förslagen, 205 och 305, är att hygienrum och kök är placerade intill varandra på höger 
sida samt att förvaring finns vid den avskiljande innerväggen. Vid behov av att separera 
lägenhetens olika funktioner kan lättare innerväggar användas för att dela av mellan 
vila och sömn från sociala ytor, som i alternativ 205. Detta kan även vara fördelaktigt i 
fall där det finns behov av att två boende ska kunna arbeta ostört samtidigt. 
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  Figur 15. Planlösning 204 och 304. 
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  Figur 16. Planlösning 205 och 305. 
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Planlösning 206 och 306: Lgh 32 m² 

De två förslag som tagits fram för denna planlösning presenteras i Figur 17. I hallen 
finns förvaring i form av en hatthylla alternativt även med garderober, in till höger 
ligger hygienrum samt kök. Innerväggar har placerats så att funktioner till viss del är 
avskilda men på grund av lägenhetens djup begränsas möjligheten något. I förslag 206 
ges möjlighet till en större kombinerad social yta då funktioner för matplats och socialt 
umgänge är bredvid varandra. En lägenhet med flera öppna ytor fås genom 
utformningen för planlösning 306. 

Planlösning 207 och 307: Lgh 35 m² 

De två förslag som tagits fram för utformning av denna lägenhet redovisas i Figur 18. 
Det första förslaget, lägenhet 207, illustrerar hur lägenheten kan nyttjas mer avskilt, 
sovplats är privat längst in i lägenheten tillsammans med förvaring. Både för 
tillgänglighet och för en mer öppen lösning tas innerväggarna bort i lägenhet 307. För 
båda lägenheterna ligger kök och matplats som den första funktionen efter hallen.  

Figur 18. Planlösning 207 och 307. 
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Figur 17. Planlösning 206 och 306. 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 

Empirin som samlats in under arbetets gång har haft stor koppling till den 
utformningsprocess som skett. Vid utformning av planlösningarna har teorier om 
anpassning och flexibilitet varit applicerbart för att kunna skapa lägenheter som 
uppfyller kriterier för begreppens definitioner. Samtlig empiri har en central roll i att 
kunna besvara den första och tredje frågeställningen som handlar om hur utformningen 
av en behovsanpassningsbar och flexibel planlösning kan se ut.
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel behandlar studiens resultat genom att analysera den insamlade empirin i 
relation till den teoretiska referensramen. Respektive frågeställning kommer att 
besvaras och i slutet av avsnittet görs en återkoppling till rapportens mål.  

5.1 Analys 

Under denna rubrik kommer en analys av den insamlade empirin i förhållande till det 
teoretiska ramverket att göras. 

5.1.1 Små bostäder 

Enligt Statistiska Centralbyråns Statistikdatabas (2018) är de vanligaste hushållen i 
Sverige hushåll på 1–2 personer. Författarna tycker då att det är aktuellt att främja de 
hushållen vid nybyggnationer och se på vad det är de behöver och efterfrågar. Om man 
följer och lyssnar på denna efterfrågan främjar man även ett hållbart byggande då 
lägenheterna troligtvis kommer att utnyttjas en längre tid om de boende kan 
behovsanpassa dem.  
 
För att det ska vara trivsamt att leva som sambos i en etta gäller det att det finns 
utrymme för båda personerna att utföra vardagliga aktiviteter i bostaden. Anderson och 
Arfwedson (2018) hävdar att det behövs utrymmen i en bostad så att en person kan gå 
och lägga sig utan att störa sig på att den andra personen stannar uppe och arbetar eller 
tittar på tv. För att uppnå detta anser författarna att det krävs en viss avskiljbarhet i en 
bostad även ifall det är en etta, förslagsvis kan detta göras med förvaringsväggar eller 
kortare rumsbildande väggar. Genom att införa detta går det att uppfylla både de 
individuella och gemensamma behoven som hushållet kan tänkas ha. 
 
För hushåll bestående av en ensamstående förälder kan det vara svårt för en 1 RoK att 
uppfylla de behov som finns. Till skillnad från ett hushåll med två personer i ett 
samboförhållande behövs en till sovplats om det handlar om en förälder med ett barn. 
Detta medför att det är mer lämpat för ett sådant hushåll att bo i en två eller trea för att 
alla i hushållet ska få privata sovplatser.  

5.1.2 Behovsanpassning 

Behovsanpassning handlar om hur det är möjligt att anpassa en bostad utefter den 
person eller de personer som bor i bostaden. Anledningen till att det kan vara lämpligt 
att behovsanpassa en bostad är för att alla inte nyttjar sin bostad likadant, då livsstilen 
och behoven kan se olika ut. Behov är något som varierar både mellan olika hushåll 
men även något som kan förändras över tid. Därför kan det underlätta om det finns 
möjlighet till anpassning av en bostad redan vid inflyttning, så att den passar hushållet 
på det mest optimala sättet. Alternativt att förändringen görs efter några år då hushållets 
behov kan ha förändrats med tiden.  
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För att det ska vara möjligt för ett hushåll att kunna anpassa sin bostad krävs det därför 
att förutsättningarna för det finns. Att anpassa en bostad ska vara möjligt för att 
tillmötesgå sociala men även ekonomiska förändringar utan att drastiskt förlora 
kvaliteter eller tappa värde, menar Hassan Estaji (2017).  
 
Överensstämmande med detta ansåg anställda i branschen att behovsanpassning var ett 
ord som beskriver “flexibilitet, yteffektivitet, tillgänglighet och att en bostad som är 
behovsanpassad har många användningsområden”. Det menades även att om 
behovsanpassning och flexibilitet beaktas redan vid utformningen av bostäder finns 
möjligheten att förändra bostäderna längre fram, exempelvis om 30 år när behoven kan 
se helt annorlunda ut. Denna typ av utformning av bostäder kan därför bidra till en 
bättre hållbarhet i framtiden då byggnader inte behöver rivas på grund av att de inte 
längre passar de boende.  
 
Som nämnt under föregående rubrik kan det vara svårt att anpassa en 1 RoK utefter 
hushållets behov i fall där fler sovplatser är behövda. Däremot är det inte omöjligt, 
beroende på de förutsättningar som finns i lägenheten kan det gå att göra större 
ändringar för att anpassa den till vad hushållet behöver.  

5.1.3 Flexibla planlösningar 

Förmågan att kunna förändra de fysiska egenskaperna i en byggnad och bostad är en 
konsekvens av hur flexibel byggnaden är. Det vill säga, till vilken grad det finns en 
flexibilitet i byggnaden och dess planlösningar. Begreppet flexibilitet definieras enligt 
Steven Gloák (1992) som “kapabel till olika fysiska arrangemang”. Flexibilitet är och 
skapar, utefter föregående definition, möjligheten att kunna utnyttja ett utrymme till ett 
flertal användningsområden. 
 
Att planlösningar som tagits fram i utformningsprocessen är flexibla stärks genom att 
minst två olika förslag för hur varje lägenhet kan se ut framtagits, för några finns fler 
förslag. I det framtagna huset är plan 2 och 3 utformat likadant med trapphuset, 
korridoren och de lägenhetsskiljande väggarna. Det som skiljer planen från varandra är 
innerväggarnas placering. Innerväggarna gör det möjligt att placera funktionerna i 
bostäderna på olika sätt, detta visar att en planlösning går att lösa på flera olika sätt och 
är därmed flexibel.  
 
Generellt för samtliga framtagna planlösningar är att det finns ett flertal sätt att använda 
de på. De boende kan själva välja om de vill byta plats på funktionerna för sömn/vila 
med exempelvis umgänge, detta innebär även att möjlighet ges till att själv bestämma 
vilken funktion som skall ha störst yta. Genom att samtliga lägenheter har gemensamt 
schakt för personhygien och kök samt att dessa inte flyttas eller ändras, ökar det även 
flexibiliteten i resterande delar av lägenheten. Ifall det finns ett behov att ha två separata 
arbetsplatser i lägenheten är även det möjligt genom att ha en arbetsplats vid matplatsen 
och en annan avskilt vid tv-rummet.  
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Något som även togs hänsyn till under utformningen av planlösningarna var att undvika 
funktioner som kräver installationer mot innerväggarna. Detta gjordes för att det i 
framtiden ska enkelt gå att ta ner väggarna utan att det finns risker för att förstöra 
elledningar eller att nya ledningar ska behövas dras och installeras. För att göra det 
möjligt föreslår därför författarna att kopplingar främst ska dras i de lägenhetsskiljande 
väggarna. Genom att göra dessa val redan vid planering av planlösningarna ökar 
flexibiliteten och gör det möjligt att använda ett utrymme till flera 
användningsområden.  

5.1.4 Flexibla planlösningar genom tiden 

Tidigare genomförda projekt inom vilka flexibla planlösningar har använts är 
Miljonprogrammet och Drömlägenheten. Under Miljonprogrammets tid användes 
flyttbara väggar som spändes upp mellan golv och tak som möjliggjorde ett flertal sätt 
att utforma och använda sin bostad på, då detta ansågs vara en kvalité. På grund av 
ekonomiska skäl slutade dessa väggar användas, då det blev väldigt kostsamt för de 
som uppförde byggnaderna. Dessa väggar infördes för att höja kvalitén i bostaden och 
livskvalitén hos de boende, därför är det väldigt tråkigt att de slutas användas på grund 
av hinder såsom ekonomiska faktorer, speciellt när förutsättningarna redan fanns. Hade 
det varit på grund av tekniska problem vore det en annan sak. Eftersom dessa typer av 
väggar slutade användas för närmare 50 år sedan och situationen gällande ekonomi idag 
ser annorlunda ut vore det intressant att återinföra dem och se om de hade nyttjats bättre 
i dagens samhälle. 
 
När det gäller Drömlägenheten är den utformad på ett helt annat sätt med höj- och 
sänkbara golv, väggar som kan tas fram eller bort och rum som kan förvandlas från tre 
små till ett stort. Något som kan diskuteras är om denna lägenhet verkligen är flexibel 
eller om den faktiskt är mer som konceptet “compact living”, inom vilket det inte finns 
några permanenta lösningar förutom köket och badrummets placering.  Resterande 
delar kan gömmas undan i väggar, tak eller golv om så önskas. Däremot erbjuder denna 
typ av lägenhet en väldigt stor möjlighet till behovsanpassning, eftersom de boende 
själva kan välja hur lägenheten ska se ut. Att utforma en bostad på detta sätt upplevs 
vara väldigt rätt i tiden då boende- och familjesituationen kan förändras radikalt över 
tid.  

5.1.5 Boverkets byggregler 

När en ny bostad ska utformas finns det en hel del krav utifrån BBR som måste följas. 
Kraven innefattar bland annat tillgänglighet, utformning och minsta mått. I en bostad 
måste utrymme för sociala funktioner såsom måltider, matlagning och daglig samvaro 
finnas, men också privata såsom personhygien, sömn och vila.  När det gäller bostäder 
om högst 35 m² får funktionerna för sömn och vila samt sociala funktioner som daglig 
samvaro delvis eller helt och hållet överlappa varandra (Boverkets byggregler, 2019).  
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Under utformningsprocessen när planlösningarna skapades beaktades alla dessa krav. 
Därför är samtliga lägenheter och rum tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. Minsta mått för förvaring har följts och till och med 
överskridits, vilket även är fallet för minsta mått för köksinredningslängd då detta anses 
vara en kvalité. I samtliga sovplatser finns möjlighet att byta ut sängarna från nuvarande 
140 cm till 90 cm, för att på så sätt möjliggöra att personal kan hjälpa till längs 
sängkanten om det behövs.  
 
Efter att författarna genomfört utformningsprocessen kan de konstatera att det finns 
många utmaningar med att utforma små bostäder som tar hänsyn till alla krav utifrån 
BBR samt är flexibel. De höga kraven på tillgänglighet har varit den främsta 
utmaningen då det medför problem gällande plats för alla funktioner på en sådan liten 
yta som 35 m². 

5.2 Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet av den genomförda studien genom att varje 
frågeställning besvaras under respektive underrubrik. Det görs även en återkoppling till 
arbetets mål.  

5.2.1 Frågeställning 1 

För ett hushåll på 1–2 personer, vad innebär en behovsanpassad bostad? 

Ett mindre hushåll bestående av en till två personer har behov att kunna nyttja sin bostad 
effektivt både ifall endast en person vistas i lägenheten men också när två personer 
vistas mer än tillfälligt i den. Detta innebär att det finns behov av ytor för socialt 
umgänge som är rymligt nog för två personer samt någon form av avskiljbarhet i 
bostaden så att det går att utföra två olika aktiviteter i bostaden utan att de ingriper på 
varandra. För att beskriva vad en behovsanpassad bostad innebär krävs det att samtliga 
funktioners användningsområden, tillgänglighet, flexibilitet och yteffektivitet vägs in. 
När dessa aspekter tas i åtanke blir det möjligt för en person att själv avgöra hur deras 
bostad ska se ut och användas. Genom att de boende själva kan välja vart de sociala och 
privata funktionerna ska finnas i sin bostad kan den bostaden kallas behovsanpassad. 

5.2.2 Frågeställning 2 

Hur har flexibla planlösningar tillämpats tidigare? 

Tidigare har stora projekt i Sverige utförts med flexibla planlösningar. Ett sådant är det 
välkända Miljonprogrammet som utfördes under åren 1961–1975. Under 
Miljonprogrammet användes flyttbara väggar som möjliggjorde flera sätt att använda 
sin bostad.  Däremot har planlösningarnas flexibilitet inte nyttjats till den grad det 
initialt var tänkt, då ekonomin för det inte fanns. Detta innebär att möjligheten att 
använda sig av flexibla lösningar i en bostad finns, men att det finns avgörande faktorer 
som ekonomi som sätter stopp för det. 
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Ett projekt som utfördes nyligen (2017) är Drömlägenheten som blev resultatet från ett 
samarbete mellan Linköpings kommun och White Arkitekter. Denna lägenhet har 
beroende på perspektiv och synvinkel en stor grad av flexibilitet eller ”compact living”, 
med ett antal flyttbara väggar samt höj- och sänkbara golv. Detta innebär att bostaden 
kan anpassas utefter den som bor där samt hur livssituationen ser ut. 

5.2.3 Frågeställning 3  

Hur kan en bostad om högst 35 m² behovsanpassas med hjälp av en flexibel 
planlösning? 

En lägenhet på 35 m² har en begränsad yta och därför är det viktigt att den är yteffektiv 
och välplanerad. För att en planlösning då ska kunna bli flexibel går det att placera 
funktionerna för matlagning och personhygien intill varandra för att samordna deras 
schakt. Detta skapar en ökad flexibilitet för hur resterande delar av lägenheten kan 
utformas. En annan aspekt som anses öka planlösningarnas flexibilitet är att undvika 
installationer i de väggar som varken är lägenhetsskiljande eller bärande. På så sätt går 
det att enkelt ta ner väggar utan att kopplingar för exempelvis el hindrar eller behöver 
dras om.  
 
Genom att undvika utrymmen som endast kan nyttjas med ett ändamål skapas flexibla 
ytor som kan anpassas till olika funktioner. På så sätt kan de boende själva välja vart de 
vill ha de olika funktionerna i lägenheten, samt vilken funktion som behöver mest yta. 
En flexibel planlösning bidrar på så sätt till att de boende i en lägenhet får möjligheten 
att behovsanpassa bostaden utefter sina enskilda behov. Behoven kan innefatta hur 
mycket av lägenheten som ska nyttjas socialt och vart i lägenheten de funktionerna 
önskas vara placerade i förhållande till varandra.  

5.3 Koppling till målet

Målet med denna studie var att undersöka och komma fram till hur en bostad kan 
behovsanpassas samt om det kan göras med hjälp av en flexibel planlösning. De tre 
frågeställningarna har bidragit till att uppnå detta mål, där olika förslag för hur flexibla 
planlösningar kan se ut, har framtagits och presenterats. Planlösningarna som tagits 
fram har varit anpassade till bostäder om högst 35 m² och för 1–2 personer.  Genom att 
analysera och ge olika förslag på de planlösningar som tagits fram påvisas deras 
flexibilitet, som i sin tur möjliggör en behovsanpassning av bostaden. I studien ges även 
en teoretisk bakgrund till ämnet, för att se hur användning av flexibla planlösningar sett 
ut tidigare. Detta ligger även till grund för hur författarna själva har utformat de 
framtagna planlösningarna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel sammanfattar studiens resultat och diskuterar den arbetsgång som ägt rum. 
Baserat på resultatet kommer slutsatser och rekommendationer att göras, dessutom 
kommer förslag på vidare forskning att ges.  

6.1 Resultatdiskussion 

Arbetet som utförts är av kvalitativ form och det data som samlats in är i form av text 
och ord, vilket medför att det finns viss marginal för egna tolkningar och uppfattningar 
som kan vara subjektiva. Däremot har de frågeställningar som rapporten besvarar inget 
förväntat resultat med varken positivt eller negativt utfall, detta medför att det inte heller 
finns något intresse hos författarna att göra tolkningar av det insamlade data som kan 
verka i fördel för ett visst resultat.  
  
Vid besvarandet av frågeställningarna och presentation av resultatet har det funnits en 
noggrannhet att inte dra slutsatser som inte har någon grund i det teoretiska ramverket 
eller i insamlad empiri. Valda vetenskapliga artiklar är aktuella och relevanta, vilket var 
viktigt för att säkra att det fakta som samlades in var aktuell och är det som gäller i 
dagsläget. Personerna som har intervjuats anses ha en hög validitet och reliabilitet då 
det är aktiva medarbetare inom branschen med flera års erfarenhet. Däremot hade det 
kunnat genomföras mer semistrukturerade alternativt strukturerade intervjuer för att få 
en djupare och tydligare inblick i deras åsikter och för att stärka deras erfarenhet kring 
ämnesområdet. För att stärka reliabiliteten ytterligare undveks egna subjektiva 
tolkningar eller uppfattningar genom att båda författarna medverkade vid varje intervju. 
Detta tyder på att det finns en validitet och reliabilitet i det teoretiska ramverket och i 
den empiri som resultatet baseras på. 
 

Besvarandet av frågeställning 1 hade kunnat stärkas genom att utföra enkäter med 
hushåll bestående av en till två personer. Detta hade kunnat ge författarna primärdata 
om vad hushållen har för olika behov. På grund av detta finns det utrymme att göra 
vidare mer ingående undersökningar om vad för behov olika typer av hushåll har. Val 
av frågeställningar och dess formuleringar gjorde att undersökningen blev specificerad 
och avgränsad för att uppnå målet med arbetet. Resultatet av arbetet anses vara 
användbart då framtida projekt kan använda sig av principer och tankesätt vid 
utformningen av behovsanpassade planlösningar. 

6.2 Metoddiskussion 

De metoder som användes vid utförandet av undersökningen var litteraturstudie, 
intervjuer och en utformningsprocess. Samtliga metoder har varit nödvändiga för att 
kunna besvara frågeställningarna och anses ha kunnat tillämpas på ett lämpligt sätt. 
Däremot har författarna i efterhand upplevt att ytterligare metoder såsom enkätstudie 
med personer som bor i små hushåll på 1–2 personer kunnat vara intressant för att 
besvara frågeställning 1. 
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Ytterligare hade en fördjupning med fler intervjuer kunnat genomföras med anställda 
inom branschen trots att de intervjuer som genomförts har varit tillräckligt för att kunna 
ge svar på de framtagna frågeställningarna.  
 
Under arbetets gång har utformningsprocessen varit det mest centrala. Tanken med att 
använda ett verkligt projekt för utformningen av planlösningar var att simulera hur det 
i praktiken kan se ut vid planering av små flexibla bostäder. Det hade varit av intresse 
att ta fram en optimal planlösning för en 1 RoK, som inte är beroende av utformningen 
av själva huset. Om fokus endast skulle vara på behovsanpassning och flexibilitet 
kanske den mest optimala planlösningen görs på en helt kvadratisk eller rektangulär yta 
med endast raka ytterväggar. Det hade varit intressant att jämföra en sådan lösning med 
de projektspecifika planlösningarna som författarna tog fram, dock kunde inte detta 
utföras på grund av arbetets tidsbegränsning. 

6.3 Begränsningar 

Arbetet har avgränsats till att utforma planlösningar med en yta om högst 35 m² som är 
anpassade efter ett specifikt projekt i Jönköping. Trots att de planlösningar som 
framtagits är anpassade utefter projektets förutsättningar är många av de principer och 
tankesätt som använts generaliserbara och går att applicera vid utformningen av andra 
projekt. Något som arbetet också avgränsats till är att inga ekonomiska faktorer kommer 
vägas in. De framtagna planlösningarna hade möjligen varit mer realistiska om det 
funnits en budget att utgå från när de utformades.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Denna rapport har undersökt problematik om hur bostäders utformning påverkar hur 
effektivt och lämplig den är för olika hushåll. Det är högst osannolikt att endast ett 
hushåll kommer bo i en bostad under hela byggnadens livslängd, speciellt när det gäller 
lägenheter, därför är det viktigt att ge förutsättningar för att flera olika hushåll kan nyttja 
bostaden på ett effektivt sätt. Detta är något som inte bara är fördelaktigt för hushållens 
trivsel och levnadsstandard utan även ur ett perspektiv för ett hållbart byggande. Målet 
med arbetet var således att undersöka hur en bostad kan behovsanpassas med 
avgränsningar gällande bostadens storlek. Med hjälp av den insamlade teorin och 
empirin uppmuntrar detta arbetet på så sätt ett hållbart byggande med fokus på de som 
faktiskt ska nyttja byggnaderna.  
 
För att utforma en bostad som har möjlighet till att behovsanpassas rekommenderar  
författarna följande tillvägagångssätt: 

1. Identifiera vilka typer av hushåll som kan tänkas bo i bostaden. 

2. Identifiera vilka behov hushållen kan ha (gällande arbetsplatser, sovplatser, 
sociala ytor etc.) 
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3. Identifiera vilka aktiviteter som kan tänkas utföras parallellt i bostaden. Hur 
behöver då planlösningen se ut för att det ska vara möjligt?  

4. Planera så att det enkelt går att möjliggöra olika lösningar för att så många 
alternativ som möjligt av föregående punkt (3) ska uppfyllas.  

5. Utforma lägenheterna så att de boende enkelt kan välja själva vart funktionerna 
ska placeras, genom att exempelvis planera för lätta innerväggar som enkelt kan 
tas ned eller byggas upp. 

6. Framtagna principer för att uppnå en flexibel planlösning:  
a. Samordna schakt för installationer till kök och hygienrum 
b. Undvik installationer i innerväggar  
c. Skapa mångsidiga och yteffektiva utrymmen 

 
Genom att följa stegen i ovanstående lista går det att ta fram bostäder där olika hushåll 
med olika behov kan nyttja bostäder på ett effektivt sätt. Med hjälp av punkt 4 så ska 
det med endast några enkla justeringar i planlösningen anpassa bostaden efter nya 
behov. Däremot finns det behov som kan vara avvikande från mängden eller specifika 
för något hushåll vilket kan vara svåra att förutse. Sammanfattningsvis kan slutsatsen 
att en bostad kan behovsanpassas med hjälp av en flexibel planlösning dras. Detta med 
hjälp av att följa det rekommenderade tillvägagångssättet och de framtagna principerna.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

När det kommer till forskning kring anpassning av bostäder finns det fortfarande 
mycket att undersöka. Detta arbete är avgränsat till hushåll på 1–2 personer men det 
hade även varit av intresse att se hur en behovsanpassning för större hushåll hade kunnat 
uppnås, samt jämföra ifall det går att följa samma tillvägagångssätt som vid 
utformningen av bostäder för små hushåll.  
 
Förslag på undersökningsfrågor som hade, baserat på detta arbete, varit intressant att 
forska vidare på är: 

● Hur ser en optimal planlösning ut för en 1 RoK, med utgångspunkt i flexibilitet 
och behovsanpassning?  

● Hur skulle befintliga regelverk och standarder kunna kompletteras för att uppnå 
en standard för implementering av behovsanpassning i Sverige? 

● Finns det ekonomiska fördelar eller nackdelar med att bygga flexibla bostäder?  
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