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Abstract 
This degree project is an inquiry in how plan layouts and functions should be 
designed to suit families with children. The project aim to, if possible, find good 
solutions and designed houses that satisfy the requirements a family have. 
Last spring we contacted Willa Nordic AB, a company that produce houses, and they 
had a suggestion to investigate living for families with children. Their motif were that 
they lacked in information and knowledge in how to design houses that correspond to 
a family’s needs. We thought the idea was exiting and motivating. 
The autumn 2008 studies were made on earlier published reports, in the subject 
“living environment”, to get a solid background. The earlier inquiries shows a clear 
development through the whole 1900’s, from being without standards to have well 
defined norms. Though, there are still today no defined guidelines for how to design a 
house for a family. 
As a complement to the earlier published reports we have implemented one 
questionnaire and two interviews. Both the questionnaire and the interviews have 
shown us qualities that are important to provide houses made for families. We have 
also decided to clarify aspects as children’s health and secure, and general, functional 
and open plan layouts. 
To get to a result we discuss a few different headlines; storage, spaces for children 
and youths, one or two storey, general layouts, bedrooms, open plan layout and a 
second entry. The discussion is made from a children and family life perspective. 
The result shows that it’s impossible to design one solution that fits all families. Every 
family constellation and their habits looks different and there are no plan layout that 
satisfies all. Although we believe that there are some common points that should be 
considered when planning a house for families with children. It’s important that the 
family answer questions to fulfill their needs. In the result we have illuminate some 
qualities that we assume positive for families with children.



Sammanfattning 

2 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är en utredning av hur planlösningar och funktioner bör se ut för 
att passa en barnfamilj. Arbetet syftar till att i möjlig mån ta fram bra lösningar och 
utformningar anpassade efter familjens behov. 
Willa Nordic gav oss i maj 2008 förslaget att utreda ett barnanpassat boende. Deras 
motiv var att det saknas tydliga riktlinjer och kunskap i utformning av barnfamiljshus. 
De var intresserade av, om det finns speciella faktorer att titta på vid utformningen. Vi 
tyckte att idén verkade spännande och motiverande. 

Tidigare gjorda bostadsundersökningar har gett oss en bred bakgrund att 
utgå ifrån. Undersökningar och studier som gjorts visar en tydlig utveckling, från 
1990-talets början fram till idag. Förutsättningarna och behoven har med tiden 
förändrats och så också utformningen av våra bostäder. Från att tidigare inte ha 
funnits några bestämmelser, har en svensk standard växt fram. Det har formats normer 
för bostadsytor och rumsytor, för kök och badrum med dess utrustning. På senare år 
finns även en utpräglad standard för tillgänglighet. Däremot finns det ännu inte några 
fastlagda riktlinjer för hur en bostad för en familj med barn bör utformas. 

Tidigare studier har i viss mån tittat på utformning utifrån ett 
barnperspektiv. Det har framför allt gällt det utrymmesbehov som barn behöver och 
de krav som ställs på bostaden. Man har tittat på sovrumsfördelningen, då barnen ofta 
fick dela rum med en eller båda föräldrarna eller syskon. Ofta var det trångt och 
familjen fick tränga ihop sig på de få rum som fanns. Det har gjorts undersökningar 
som visar fördelningen av barnens tid i bostadens olika rum och vilka rum som man 
helst såg att barnen inte använde. Även andra faktorer som påverkar en familjs boende 
som förvaring, kökets utformning, rumssamband och planlösning har studerats i de 
tidigare bostadsundersökningarna.  

För att titta vidare på hur situationen ser ut idag har det i examensarbetet 
genomförts enkäter och intervjuer. Enkäten har sickats ut till 20 stycken familjer, dels 
Willa Nordics kunder och dels bekanta till oss själva. Intervjuer har genomförts med 
två arkitekter som har fått delge sina erfarenheter. Både enkäterna och intervjuerna 
har visat på kvalitéer som bör eftersträvas vid ett barnanpassat boende. Andra aspekter 
vi valt att ta upp är barns psykologiska och pedagogiska förutsättningar och säkerhet 
för barn. Vi har också tittat på dagens syn på generella, funktionella och öppna 
planlösningar. 

För att komma fram till ett resultat har diskussionen inriktat sig på olika 
områden. Diskussionen tar upp förvaring, utrymmen för barn och ungdomar, en- eller 
tvåplanshus, generella planlösningar, sovrum, öppen planlösning och groventré. 
Diskussionen har gjorts med barn och familjelivet som utgångspunkt. 

Resultatet visar att det är omöjligt att hitta en bra lösning som passar alla 
familjer. Eftersom familjers situation och levnadsvanor kan se väldigt olika ut finns 
det inte en bostadsutformning som gäller för alla. Vi menar att det finns vissa 
allmänna punkter man bör ta hänsyn till och fundera över när man bygger ett 
barnanpassat boende. Det är viktigt att familjen själv ställer sig vissa frågor när de 
utformar sin bostad. Vi har i resultatet lyft fram några kvalitéer i utformningen som vi 
kommit fram till är positiva för en familj med barn. 
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Nyckelord 
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1 Inledning 
Idag väljer många familjer i Sverige att bo i enfamiljshus, antingen genom att köpa ett 
befintligt eller bygga ett nytt. Oavsett detta vill man att boendet väl ska motsvara de 
behov som finns i familjen. Många bostadsutredningar har gjorts och det finns idag en 
utarbetad Svensk Standard att följa. Problemet är att det hittills inte formulerats några 
specifika riktlinjer för hur ett boende anpassat efter barnfamiljen bör utformas. 
Genom att titta på vilka behov som finns i familjer, vill vi med detta examensarbete 
försöka göra det möjligt att hitta bra lösningar och planutformningar för just 
barnfamiljen.  
Examensarbetet utförs genom Tekniska Högskolan i Jönköping och i samarbete med 
husföretaget Willa Nordic AB. Willa Nordic är uppdragsgivare och de som har lyft 
fram behovet av att titta närmare på frågan. De ser det som en tillgång att ha kunskap 
inom området, då det kan underlätta tidigt i beställningsstadiet. 
Denna rapport bygger på tidigare utredningar och undersökningar, samt nyare 
resonemang och genomförda enkäter och intervjuer. Rapporten innehåller en  
historisk och teoretisk bakgrund som lett oss fram till diskussion och resultat. 
 

1.1 Bakgrund 
Från 1900-talets början har det gjorts många grundliga bostadsundersökningar. För att 
få en rättvis bakgrund och utgångspunkt har vi studerat dessa ingående.  
Tidigare bostadsutredningar har inriktats på problem vad gäller bostäders utformning 
och åtgärder har gjorts i form av förhöjd bostadsstandard. Man har tittat på 
bostadssituationen för familjer och då även barn, men det har inte lett fram till några 
uttalade riktlinjer för hur en bra barnanpassad planlösning bör se ut. Utvecklingen har 
gjort att vi idag har en bättre standard och rymligare bostäder. Med denna utveckling 
som bakgrund kan vi idag ställa oss frågan hur vi i våra utformanden av bostäder tar 
hänsyn till familjelivet, med dess ständigt förändrade behov? Kan man tänka på ett 
speciellt sätt kring detta och finns det särskilda förutsättningar att ta hänsyn till?  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att underlätta det vardagliga livet för familjer, genom att 
hitta planlösningar som förenklar och gör det praktiskt att bo. Vårt mål är att utifrån 
barnfamiljens perspektiv och behov komma fram till riktlinjer, vilka ska kunna följas 
då en familj vill bygga ett hus. Tyngdpunkten kommer vara att med hänsyn till dessa 
riktlinjer, ta fram ett antal förslag på planlösningar som är speciellt anpassade efter 
familjen, där behoven ändras i och med att barnen växer upp och blir äldre. Vi vill ta 
fram moderna lösningar, dvs. lösningar som är estetiskt tittalande och trendriktiga, 
trots att de har en profil som barnanpassat boende. Planlösningsförslagen kommer att 
resultera i fyra stycken exempelvillor som pressenteras i en var sin säljande folder. 
 

1.3 Avgränsningar 
För att arbetet inte ska bli alltför stort och omfattande har vi gjort vissa avgränsningar. 
Vi har i urvalet av tidigare gjorda bostadsundersökningar valt ut de mest relevanta. Vi 
har även lagt tyngdpunkten på bostäders fysiska utformning och praktiska funktion, 
mer än att titta på vilka psykiska och pedagogiska aspekter bostäderna får för barn. 
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Ytterligare en avgränsning som gjorts är att arbetet inriktats på inomhusmiljö. Det 
finns många faktorer att titta på även när det gäller utomhusmiljö, vilket skulle göra 
arbetet alltför omfattande. Vi har inte heller i någon större omfattning tittat på olika 
material och inredning. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en historisk bakgrund som innefattar en överblick över de 
utredningar som gjorts sedan 1900-talets början, men även en mer ingående 
redovisning av några betydande undersökningar. Den innehåller även ett avsnitt om 
normernas framväxt. Därefter följer en teoretisk bakgrund då vi tittar lite närmare på 
barns behov, säkerhetsaspekter och olika tankar kring planutformande. I nästa del 
redovisas de enkäter och intervjuer som gjorts i utredningssyfte för examensarbetet. 
Efter detta diskuteras utvalda delar av det hittills skrivna materialet, vilket leder fram 
till att ett resultat kan formuleras.
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2 Historisk bakgrund 
2.1 1900-talets bostadsundersökningar 
Som en följd av första världskrigets brist på bostäder och hyreshöjningar inriktades 
bostadsproduktionen under 20-talet till största delen på småbostäder, dvs. lägenheter 
på 1 rum och kök. Utrustningsstandarden ökades däremot och blev bättre än vad den 
tidigare varit, det blev allt vanligare med bad-/duschrum, sopnedkast och 
maskintvättstugor. De enklare hemmen på landsbygden var däremot ofta sämre än i 
staden, framför allt när det gällde hygienisk- och teknisk utrustning. Under 30-talet 
angreps bostadsfrågan på flera fronter; arkitekter började på allvar ägna sig åt en 
social bostadsplanering och en statlig bostadspolitik började ta form. Bakom låg en 
insikt om att det fanns ett stort behov av bättre bostäder. Arkitekterna ville göra en 
insatts och åstadkomma bättre och mer differentierade bostäder på de mycket 
begränsade lägenhetsytor som var på grund av kostnadsskäl. Stockholmsutställningen 
1930 blev upptakten. För första gången gjorde man ett omfattande och systematiskt 
utredningsarbete om bostadens funktioner, utformning och ekonomin. Utvecklingen 
gick snabbt. Utställningen 1934 visade helt andra bostäder än tidigare. Strävan efter 
att ytterligare differentiera lägenhetsytan för att möjliggöra mer avskilda sovplatser 
för familjemedlemmarna i barnhushåll hade lett fram till den smala lamellhustypen. 
För de barnrika familjerna byggdes så kallade barnrikeshus med övervägande 
tvårumslägenheter på drygt 40 m2. Samtidigt arbetade den år 1933 tillsatta 
bostadssociala utredningen med att undersöka hur en allmän höjning av 
bostadsstandarden skulle kunna åstadkommas genom ett statligt stöd. 
 
I och med att andra världskriget bröt ut avstannade bostadsproduktionen, staten ingrep 
till en början genom mera tillfälliga 
stödåtgärder. Bostadssociala utredningen 
publicerade tankar om hur den statliga 
bostadspolitiken skulle läggas upp på längre 
sikt. Detta effektiviserade och systematiserade 
de bostadspolitiska åtgärderna. Det var av 
olika skäl nödvändigt att hushålla med 
lägenhetsytan och de gamla planlösningarna 
kunde vara både ineffektiva och allmänt 
dåliga. De nya bostäderna skulle få en 
ändamålsenlig utformning och fastigheterna ett bestående ekonomiskt värde. 1942 
utgavs därför ”Minimifordringar å storleken av bostadslägenheter i hus avsedda att 
uppföras med hjälp av statligt lån”, vilket kan ses som första numret i ”God bostad” – 
serien.  
 
Som följd av den offentliga bostadspolitiken, som intensifierats under och efter andra 
världskriget, har en höjning av den svenska bostadsstandarden skett. Man ville främja 
produktionen av ”rymliga” familjebostäder och stödja, i första hand barnfamiljer, att 
ta nyproduktionen i anspråk. 1949-53 kan man tydligt se en omstrukturering, nu är de 
medelstora lägenheterna (2 och 3 rum och kök) dominerande. Men trots 
nyproduktionen nådde man inte upp till den utrymmesstandard som rådde i länderna 
runt Sverige. Följden av den sedan långt tillbaka låga utrymmesstandarden hade blivit 
en utbredd trångboddhet. 1936 beräknades 38 % i Sverige vara trångbodda men med 
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den stigande utrymmesstandarden lyckades man uppnå en förbättring av 
trångboddheten, 1945 var andelen istället 21 %. 
Kärnfrågan i svenska bostadsfrågan hade länge varit trångboddheten. Det var ett 
betydligt bättre läge på landsbygden än i städerna. Landsbygden har sedan gammalt 
en per rum räknat högre utrymmesstandard. Svenska bostadsproblemet var att den 
tekniska standarden var en av de högsta i världen medan utrymmesstandarden var en 
av de lägsta. 1 rum och kök (eller mindre) uppgår 1945 fortfarande till nära hälften av 
det totala bostadsbeståndet i tätorterna, 45 % i tätorter och 28 % på landet.  
Höjandet av utrymmesstandarden och avskaffandet av trångboddheten har varit det 
främsta målet för den aktuella svenska bostadspolitiken. Redan vid mitten av 30-talet 
inriktades genom de då införda stödåtgärderna för barnrika familjer arbetet på att 
bekämpa de svåraste formerna av trångboddheten.  Det första var ökning av det 
existerande bostadsutrymmet och en omfördelning av bostadsbeståndet, det andra var 
att sätta hyran till en sådan nivå att de som behövde större bostad hade råd att skaffa 
sig detta. Detta blev utgångspunkten för det bostadspolitiska program som las fram i 
Bostadssociala utredningens slutbetänkanden 1945 och 1947.  
 
Det ursprungliga programmet räknade med att trångboddheten skulle vara löst redan 
1960, men detta försenades under slutet av arbetet på grund av ett annat problem, 
bostadsbristen. Att lösa bostadsbristen blev istället under 1960 talet det aktuella 
problemet. Att skaffa fram bostäder i tillräckligt antal, av tillräcklig storlek och till en 
hyreskostnad som svarar till de boende för bostadsfrågans lösning. Inte nog med att 
bostaden är tillräckligt stor räknat i rumsantal eller kvadratmeter, den måste också i 
sin planlösning och inredning vara utformad så att den väl fyller sina funktioner och 
svarar för den boendes behov. Bostaden måste även användas så att den fungerar på 
det sätt den är avsedd annars riskerar man en frivillig trångboddhet istället.  

2.1.1 Publicerade undersökningar i kronologisk ordning 

Redan på 1930 och 40-talen insåg man behovet av att studera boendevanor och ta reda 
på de boendes uppfattning om utrymme, utrustning och bohag. För att åstadkomma 
bättre bostäder behövdes mer kunskap om vilka aktiviteter och behov i olika 
livssituationer som skulle tillgodoses. 1941 genomfördes den första mer omfattande 
utredningen av Brita Åkerman, ”Familjen som växte ur sitt hem”[1]. Studien 
omfattade 214 Stockholmsfamiljer. Syftet med undersökningen som tillkom på Sven 
Wallanders, HSB:s, initiativ, var att anpassa de bostäder som skulle byggas efter 
familjernas önskemål och behov.  
 
Statens Kommitté för Byggnadsforskning gav 1943 Svenska Arkitekters Riksförbund 
och Svenska slöjdförening bidrag för att genomföra forskning rörande bl.a. ”för 
bostadsrum lämplig rumshöjd, rumsvolym och rumsyta”. Syftet var att ta fram ett 
skaligt underlag för byggnadsstadgans och byggordningarnas bestämmelser. På grund 
av bristande överblick över vad som hittills gjorts påbörjar 1944 Svenska Arkitekters 
Riksförbund en förberedande undersökning, för att skaffa en överblick av 
tillgängligtforskningsmaterial. Resultatet av den förberedande undersökningen 
presenterades 1945 i utredningen ”Bostadens funktioner och Utformning” genom C-F 
Ahlberg [2]. 
 
Samma år, 1945, påbörjas arbetet med den första egentliga normsamlingen ”God 
Bostad”. Den tidigare förupplagan kompletterades nu med ändringar och tillägg efter 
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samråd med representanter ur Hemmens Forskningsinstitut och den pågående 
utredningen av Svenska Arkitekters Riksförbund. Publikationen innehåller några av 
våra tidigaste normer och har haft en stor del i utvecklingen av den svenska 
bostadsstandarden. 
 
1949 kommer ”Mor och barn från morgon till kväll” ut, utförd av Carin Boalt och 
Gösta Carlsson [3]. Detta är Hemmens Forskningsinstituts första försöka att ta upp 
hemfrågor ur sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Undersökningen har en 
begränsad omfattning men lyfter fram många av de viktiga problem som hör samman 
med familjelivet och utformningen av barnens hemmiljö. Fältarbetet ägde rum under 
våren 1946 och omfattar 80 barn ur 59 familjer. Bakgrunden till undersökningen var 
att svensk socialpolitik ville inta åtgärder till stöd för familjen.  
 
1954 publiceras ”God Bostad” som bygger på de resultat som Hemmens 
Forskningsinstitut och Byggstandardiseringen kommit fram till.  
Under åren 1951-1954 genomför Lennart Holm en studie, som pressenteras i ”Familj 
och Bostad” [4], vilket är en redovisning av fem fältstudier i moderna svenska 
familjebostäder. Utredningen omfattar 600st bostäder byggda omkring 1950, efter 
anvisningar av ”God bostad”, och görs genom omfattande tidsstudier i hushållen. De 
boende fick även värdera lägenheternas planegenskaper.  
 
”Konsumentinstitutet meddelar, Hem arbete och grannar” [5] från 1958 är en 
intervjuundersökning hos unga familjer i nya bostadsområden i Örebro, Rosta och 
Baronbackarna. Nya formen av stadsbyggande tar sikte på en särskild hushållstyp; en 
förvärvsarbetande man, en hemarbetande hustru och barn, där det särskilt sörjts för att 
de yngsta ska kunna leka fritt utomhus under uppsikt av modern från lägenheten. 
Bostadsförmedlingarna placerar i första hand unga familjer med små barn i dessa 
områden. Hur tiden disponeras av de boende i hushållet har man fått en ganska god 
bild av i tidigare bostadsundersökningar. Men det finns även många hushåll där 
hustrun har heltids eller deltids jobb, och denna andel blir troligtvis större ju äldre 
området och barnen blir. Vad detta har för konsekvenser för hemarbetets organisation 
och för bostadsanvändningen visste man mycket lite om. Undersökningens 
huvuduppgift var därför att ge bättre kunskap om detta.  
 
Under tiden hade SAR:s/ SSF:s arbete med att ta fram ett skäligt underlag för 
byggnadsstadgans och byggordningarnas bestämmelser fortsatt. Studie omfattade 100 
hushåll i Stockholmsregionen. Resultatet publicerades 1964 i ”Bostadsvanor och 
Bostadsnormer” [6].  Trots att den inte utgavs förrän då användes resultatet långt 
tidigare i arbetet med bostadsnormernas utformning i ”God bostad”. 
 
”God bostad” har sedan 1954 då den första upplagan publicerades kompletterats ett 
antal gånger bl.a. gällande småhus. Den gavs ut i reviderade upplagor 1960, 62 och 
63. 1964 kom ytterligare en ny upplaga, God Bostad – idag och imorgon [7], av 
Kungliga Bostadsstyrelsen.  
 
Under senare delen av 1970 talet utfördes två bostadsvaneundersökningar, den ena vid 
Statens Institut för Byggnadsundersökningar, SIB, den andra vid Konsumentverkets 
Boendebyrå. 
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I SIB:s projekt ”Bostadsutformning och Bostadsanvändning” gjordes 1975-76 en 
bostadsvaneundersökning där man intervjuade 308 hushåll i flerbostadshus och 
småhus. Avsikten med denna undersökning var att diskutera de bostadsnormer som 
gällde då. Normerna kom sedan med i Svensk Byggnorm som gavs ut av Statens 
Planverk. I samma projekt vid SIB ingick ytterligare två studier, inriktade på barns 
bostadsanvändning. Den tidigare är en studie av ”158 småbarns bostadsanvändning” 
[8] i åldrarna 2 -7 år och den senare en studie av ”205 skolbarns bostadsanvändning” 
[9]. De båda undersökningarna genomfördes av Louis Gaunt 1977 respektive 1979. 
Louis Gaunt genomförde 1982 ytterligare en undersökning som heter ”Bostaden, 
användning, utformning” [10]. Under tidens gång har familjesammansättningarna 
förändrats och traditionella barnfamiljer utgjorde på 80-talet inte längre den självklara 
majoriteten bland hushållen. Hon menar inte att barnfamiljernas bostadsproblem 
skulle vara lösta eller ointressanta för bostadsplaneringen, men att 
hushållssammansättningarna över lag hade förändrats och därför ställde nya krav. 
Andelen äldre hade ökat och även hussåll med ensamstående föräldrar och barn var 
allt vanligare. 1980 uppskattades andelen ensamstående föräldrar med barn till 
omkring 13 % av barnfamiljerna, även dessa hushåll ställde krav på bostadens 
utrymmen som avvek från de vanliga barnfamiljernas.  
  
Den nya trångboddhetsnormen innebar en trångboddhet vid fler än två personer per 
rum, kök och vardagsrum oräknade. Under 70-talet hade många röster höjts för en 
höjning av kraven på vad som skulle ses som en rimlig utrymmesstandard, man tyckte 
att åtminstone varje barn i barnfamiljerna kunde få ett eget rum. 1975 var det 
fortfarande, i en tredjedel av de större hushållen, barn som inte kunde få egna rum. 
Efter 1975 minskade successivt trångboddheten, åtminstone bland de som bodde i 
småhus. 1981 hade andelen trångbodda halverats. 

2.1.2 Resultat av forskningen 

Bostadssituationen har sedan 1900-talets början, och speciellt efter andra världskriget, 
förbättrats avsevärt. Till stor del har detta skett genom de viktiga steg som togs inom 
bostadspolitiken och boendeforskningen under 1940-talet. Människor har fått allt 
bättre bostadsförhållanden och trångboddheten kan ses som i stort sätt övervunnen. 
Men utgångspunkten för boendet har förändrats och nya problem har dykt upp. Den 
traditionella familjen är inte längre den vanligaste hushållstypen, en- och 
tvåpersonshushåll har blivit allt vanligare och många hushåll består av en 
ensamståendeförälder med ett eller flera barn. Idag är det många bostäder som inte 
fungerar för den sortens hushållssammansättningar. Idag är ett rum per boende, 
vardagsrum och kök oräknat, som bör ses som normal utrymmesstandard. Detta är ett 
rimligt mål för många nya hushållssammansättningar men 1980 var det fortfarande få 
hushåll som uppfyllde detta. Faktorer pekade på att det behövdes nya boendeformer. 
Mellan 70- och 80-talet var det småhusen som helt dominerade bostadsbyggandet, 
men under början av 80-talet försöktes nya boendeformer hittas. Boendeformer som 
inte längre enbart skulle tillgodose den enskilda familjen utan människor från olika 
generationer och inte nödvändigtvis med familjeband. Man sökte en rationell och 
ekonomisk lösning på boendet som samtidigt skulle var en social lösning, en 
gemenskap med andra. 
 
Sammanfattningsvis har undersökningarna som gjordes den första och en bit in på 
senare delen av 1900-talet syftat till att ge förståelse för hur livet gestaltar sig inom 



Historisk bakgrund 

12 

bostaden, att ge kunskap om hur människor ser på val av möbler och annan inredning 
och hur deras värderingar präglar den del av miljön som de kan påverka samt att ge 
underlag för rums- och lägenhetsutformning. Vi kan med denna bakgrund konstatera 
att förutsättningarna i hushållen ständigt förändras och kommer fortsätta göra så i och 
med att vi får nya hjälpmedel, nya arbetsmetoder och fördjupade psykologiska 
insikter. Med denna bakgrund kommer vi titta närmare på vårt område, bostäder 
anpassade för barn, och utvecklingen som varit. 
 

2.2 Fördjupning av bostadsundersökningar 

2.2.1 Övergripande bostadsutveckling 

Det har sedan 1900-talets början, som tidigare nämnts, gjorts en hel del utredningar 
och efterforskningar på området – bostadens utformning. I detta kapitel har vi valt att 
belysa några av de studier som haft stor betydelse för utvecklingen. Vi har även valt 
att fördjupa oss i de delar som berör praktiska bostäder för barnfamiljer. 

2.2.1.1 Familjen som växte ur sitt hem 
En av de första mer omfattande bostadsutredningarna gjordes på 1940-talet och 
redovisas i boken ”Familjen som växte ur sitt hem” av Brita Åkerman [1]. För att veta 
hur en lämplig bostad skulle utformas var man tvungen att ta reda på hur familjerna 
levde och vilka behov de hade. Man plockade slumpvis ut några hundratal familjer 
med barn som bodde i 1-3 rum och kök i Stockholm. Familjerna tillfrågades mycket 
ingående om vad det tyckte om sin bostad, vad som var bra och vad de skulle vilja 
ändra på. 195 av familjerna bodde i lägenheter i Stockholm, men för att även få med 
den andra i Stockholm vanliga bostadsformen, villan, så medtogs även en grupp på 19 
familjer boende i småhus.  
 
Ett stort problem var sovplatserna. Lägenheterna var ofta väldigt små för det antalet 
familjemedlemmar som bodde i bostaden. Familjer som bodde i ett rum och kök och 
hade ett barn valde vanligen att låta alla sova i sovrummet till barnet blev i 10–12-
årsåldern, då det fick flytta ut i köket. Man upplevde svårigheter med barnens 
sänggående då föräldrarna ville ha tid att sitta och prata och även när de ville ta emot 
främmande. Besvärligheterna minskade dock ju äldre barnen blev, eftersom deras tid 
för att sova då sammanföll med föräldrarnas.  
 
I familjer som bodde på två rum och kök, valde vanligtvis 
föräldrarna att bo själva, eller med barn, i det lilla 
sovrummet. Det lilla sovrummet användes alltså inte för 
att barnen skulle ha det rummet själva. Kravet på ett eget 
rum åt barnen, kunde till viss del tillgodoses i 
matvrålägenheten och i tvårumslägenheten, men idealet 
att man även skulle ha ett vardagsrum uppfylldes inte.  
 
Även i trerumslägenheten visade det sig att man gärna 
trängde ihop sovplatserna för att utnyttja de andra 
rummen till finare möblering. Sängplatsproblemet i 
smålägenheterna framstod följaktligen som barnens 
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problem, det var de som blev negativt påverkade av den sammankrympning och 
undanskaffning av bäddarna, som blev nödvändig.  
 
Av  stadsfamiljerna hade drygt hälften tillgång till badrum, gemensamt eller eget. De 
övriga familjerna hade i de flesta fall duschrum och i annat fall tvättrum. En del hade 
inga av dessa bekvämligheter.   
Garderoberna var, enligt undersökningen, alltid ett aktuellt problem. Ju fler barn och 
framförallt ju äldre barn man hade, desto mer ökade behovet av förvaringsutrymmen 
för kläder. Trängseln i garderober var ofta mycket stor i de små lägenheterna, och 
svårigheterna att hålla ordning ökades därmed betydligt. Oftast var det ju inte endast 
kläder som skulle förvaras i garderoberna, utan även linne, smutskläder, symaskin, 
dammsugare och i många fall även sängar. Det är svårt att dra en slutsats av vad 
familjerna i undersökningen önskade sig när det gäller garderober och 
förvaringsutrymmen, eftersom önskemålen var väldigt skiftande. Det som höll tillbaka 
önskan om flera garderober i smålägenheterna, var att man var rädd för ökningen av 
antalet dörrar.  
 
Faktorer som hade stor betydelse för såväl kvaliteten, för moderns arbete som för 
hennes och övriga familjens trivsel, var kökets planläggning, storlek, belysning och 
utrustning. Skillnaden var dock stor i alla de kök som undersöktes, varpå klagomålen 
och önskemålen var väldigt varierande. Det flesta var ändå överrens om att stora kök 
var bra. 
 
Ett kapitel i boken behandlar speciellt barn och vad detta kräver av bostaden. 
Förhållandena för föräldrarna och i bostaden blev i och med barn förändrade. I studien 
belyste man att föräldrarna lämpligen alltid borde ta hänsyn till barnets sömn, och 
redan därmed följde en viss inskränkning av rörelsefriheten i hemmet. Studien visar 
att barnet upptog en ganska stor golvyta, eftersom även det hade sin sängplats, plats 
för ombyten och tillbehör som behövdes vid skötseln.  
 
Man ansåg att när barnet var mellan 1 och 2 år var barnets eftersyn som allra mest 
krävande. Det behövde rörelsefrihet och var ständigt i farten och redo att intressera sig 
för nya föremål, klättra upp på möbler etc. I en av undersökningsfamiljerna hade man 
två flickor, en på 1 år och 3 månader, och en på 2 ½ år. Där ville barnen helst vara där 
mamma var med sina sysslor. De lekte dock en del i matvrån, som kallades ”barnens 
rum” och då kunde modern se dem från köket genom glasdörren.  
 
På frågan om småbarnen kunde ”slaska” eller klättra under sina lekar svarade knappt 
hälften av mödrarna. Av dem var hälften helt oförstående och tyckte att frågan var 
malplacerad. Av den andra hälften talade de flesta om nöjet barnen hade av att slaska i 
vatten och klättra, som en naturlig sak. Några få hänvisade till att barnen höll på med 
liknande sysselsättningar ute.  
 
När barnen började skolan kom ytterligare en aspekt in som rör utrymmet i bostaden. 
Barnen behövde då en arbetsplats där de kunde utföra sin läxläsning. Denna plats 
behövde vara lugn, där inget kunde distrahera och dessutom även vara en bra belyst 
skrivplats vid ett rymligt bord. I de hem där man var många och där lägenheten var 
trång, upplevdes dessa förutsättningar svåra att uppnå. Förutom att skolbarnen 
behövde hemmet för; sovplats, måltider som passades in på de många varierande 
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tiderna, samt en arbetsplats, kom så frågan om i vilken utsträckning hemmet kan bli 
den plats där skolbarnen trivs med att vistas när de är lediga och vill ha roligt.  
 
Man ansåg att i och med att barnen kom upp i 14–15-årsåldern fick de ett ökat intresse 
för att vistas borta med jämnåriga. Det visade sig att de då inte spenderade så mycket 
tid i hemmet utöver att sova och äta, varvid deras utrymmesbehov hölls till dessa 
tider.  
Uttalanden av stadsfamiljerna visar att inte ens hälften är nöjda med sitt boende. De är 
ofta de minsta lägenheternas invånare som är missnöjda, vilket är naturligt. De som 
visade sig vara mest nöjda, var de som bodde i hus.  
 
Av undersökningen kan man se att vardagen bland dessa familjer är väldigt korrekt 
och stel. Barnen får inte det utrymme, stimulans och den rörlighet de skulle behöva 
för sin utveckling. Vården och tryggheten blir tillgodosedd i dessa hem, men det 
skulle behövas lite mer bekymmerslöshet och fantasi.   
 
Slutsatsen av undersökningen var att familjen behövde en rymligare bostad. Men med 
tanke på vilka merkostnader det skulle medföra så var det inte möjligt. Istället ansågs 
det att ytan borde inredas med tanke på familjen. Köket borde vara tillräckligt rymligt 
och belyst och det borde finnas ett avskilt sovutrymme för barnen, om det sen innebar 
en inskränkning av ytan på vardagsutrymmet kunde det inte hjälpas. Man kom även 
fram till att det skulle behövas fler garderober, städskåp, linneskåp och skåp för 
smutskläderna. En dusch och tvättrum var även det önskvärt. Arkitekten för projektet 
tyckte dock att detta skulle medföra för stora kostnader, men att det skulle gå att göra 
en del i alla fall. 

2.2.1.2 Mor och barn från morgon till kväll 
Fem år efter undersökningen ”Familjen som växte ur sitt hem” genomfördes 
undersökning ”Mor och barn från morgon till kväll” [3], som omfattade 80 barn ur 59 
familjer.  
 
En av de viktiga frågorna som togs upp i denna undersökning var moderns centrala 
plats i hemmet, exempelvis köket, där hon kunde ha uppsyn över de allra minsta 
barnen. I de flesta fall i undersökningen hade vardagsrummet möblerats så att det inte 
passar barnen alls. Ofta förekommer blanka ytor och stoppade möbler som var svåra 
att hålla rena. Matrummen som fanns var avsedda som matplats för familjerna, vilket 
innebar att man inte skulle behöva äta i köket eller i vardagsrummet. Det användes 
dock i de flesta fall som sovrum eller ibland även som ett extra vardagsrum.  
 
Man kunde se på sovplatsföredelningen i hemmen att det inte bara var en fråga om 
sömn och var den skulle placeras, utan även en fråga om fritidens användande och var 
man skulle vila. Det blev desto svårare när inte alla familjemedlemmar hade samma 
dygnsschema. Barnens tidiga läggning gjorde det svårt för föräldrarna att ta emot 
främmande. Eftersom modern hade ett behov av att kunna övervaka barnen blev det 
även naturligast att barnen sov i samma rum som modern, vilket vanligtvis då blev i 
föräldrarnas sovrum. Detta kom då i strid med att föräldrarna skulle få ostörd 
nattsömn. I denna undersökning liksom den föregående, innebar sovplatserna ett 
problem med att ha gäster på kvällarna. Även här valde man att tränga ihop 
sovplatserna, trots att man hade tillgång till fler rum.  
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För spädbarnen i familjerna upptog, liksom även idag, sömnen en betydande del av 
dagen. I regel sov barnet på samma plats under dagen som på natten. Ibland måste 
dock barnets sovplats vara en annan på dagen då det krävde tillsyn av modern som 
ville kunna sköta hemmet undertiden. När spädbarnet var vaket, sysselsattes modern, 
så väl då som nu, av tillhörande sysslor som amning, matning och lek med barnet. 
Förläggningen av dessa sysslor berodde mest på barnets sovplats och var även en 
möbleringsfråga. Tillgången till skötbord och dess placering blev avgörande. Då 
modern tvättade eller badade barnet flyttades det till badrummet eller köket, ibland 
hände det att modern gjorde i ordning för bad i rummet där barnet sov. I undersökning 
finner man att hälften av alla mödrar tvättade sina barn i köket, vilket kan höra 
samman med bristen på varmvatten vid undersökningstillfället. En stor del av 
barnskötseln var amningen eller matningen av barnet. Man menade att modern hade 
ett behov av att vara ostörd vid amningen. I undersökningen fann man att de flesta 
barnen ammades och att detta vanligtvis skedde i sovrummet.  
 
Man kom i undersökningen fram till att sömnen för 1-åringarna spelade en mindre 
framträdande roll och ersattes istället av leken, med ett krav på förhöjt 
rörelseutrymme. Barnavård och lek var fördelade på ett flertal olika utrymmen i 
bostaden. Man fann att det för barnens skull var viktigt med en fri sträcka som de 
kunde springa på och en bra golvyta att leka på. Det ställdes även krav på att barnet 
skulle kunna få en egen vrå där de kunde vara fria från de vuxnas sysslor och förvara 
sina leksaker. Det kom i studierna fram att de yngsta barnen krävde ett ganska stort 
mått av tillsyn, jämfört med de lite äldre barnen, som däremot innebar en lättnad i 
arbetsbördan, om de höll sig lite för sig själva och inte vistades så mycket i köket. Det 
som har tagits upp i undersökningen rör familjen i sin helhet, vilket gör att den har en 
ganska allmän prägel. 

2.2.1.3 Familj och bostad 
I början av 50-talet, ytterligare 2 år senare, påbörjade Lennart Holm en studie, som 
pressenteras i ”Familj och Bostad” [4].   
 
I mer än hälften av alla tvårumslägenheter som studerades användes endast 
sovrummet som familjens enda sovplats. Det hade inte skett någon utveckling då det 
gällde att tränga ihop sovplatserna på minsta möjliga yta. Det var ofta barnens 
sovplatser som påverkades av lägenhetens storlek och antalet familjemedlemmar. 
Eget rum för barnen förekom nu något mer än tidigare, men nästan endast i 
enbarnsfamiljer. För det mesta fick barnen dela rum med en eller båda föräldrarna.  
 
Man studerade på vilket sätt barnens rumsanvändning var fördelad på funktioner, och 
då framförallt var de lekte mest. I de mindre lägenheterna dominerade kök och 
vardagsrum som lekplats. I de lite större lägenheterna försökte man göra ett av 
sovrummen till barnkammare. Vardagsrummet spelade inte så stor roll. I 
undersökningen frågade man om det var något rum som man inte ville att barnen 
skulle vara och leka i. På detta svarade mer än hälften att de inte ville att barnen skulle 
leka i vardagsrummet. De visade sig att barnen i den flesta hemmen läste sina läxor i 
köket eller i sovrummet. Vardagsrummet användes endast av föräldrarna. Där 
tillbringade de sin fritid efter det att barnen hade lagt sig. Ibland satt modern där på 
dagen och sydde och handarbetade. Vardagsrummet användes även som matrum när 
man hade gäster och ibland även på söndagsmiddagen.  
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När man tittade på kommunikationen mellan rummen, föredrog de flesta att rummen 
bara skulle nås från hallen, det vill säga utan inbördes förbindelser. Detta eftersom 
många dörrar ofta försvårar möblerbarheten i de redan ganska små lägenheterna. 
Några få av undersökningsfamiljerna önskade dock en dörr mellan kök och sovrum, 
då detta skulle medföra bättre tillsyn av barnen.  
 
Vid studier av förvaringsutrymmena i de olika bostäderna visade resultatet att kökets 
förvaringsutrymmen i stort sett användes på det sätt som var avsatt i projekteringen 
och i svensk köksstandard.   
 
När man tittade på förvaringen av kläder såg man att detta skedde uteslutande i de 
fasta 
förvaringsutrymmena, det 
vill säga i klädkammare 
eller garderober. 
Förvaringen av linne, 
underkläder, strumpor, 
smutskläder och 
strykkläder var däremot 
spridda i lägenheten 
beroende på den fasta 
inredningens omfattning. 
De familjer som hade 
klädkammare visade sig 
var mer nöjda än de som bara hade garderober.  
 
Kring 1952 började tvättmaskinerna komma, och hemmen började mer allmänt få 
tillgång till dessa. Först talades det för kollektiva tvättstugor som kunde utnyttjas av 
många hushåll. Man såg dock vilka tvättbehov barnfamiljer hade och kunde se att det 
fanns skäl som talade för egen tvättmaskin. Badrummet användes framförallt av 
modern till tvätt och barnavård. Barnavården i badrummet innefattade i många av de 
studerade hushållen avtagning av smutsiga ytterkläder. I vissa fall ställde man barnet i 
badkaret och sköljde av galonkläder och stövlar när man tog av dem.  
 
Undersökningen visade att badrummet vanligtvis förlades till entrén och att detta inte 
medförde några olägenheter. Det visade sig att i större lägenheter önskade man sig att 
wc skulle vara skilt från badrummet. Där det fanns egen tvättstuga borde badrummet i 
så fall föras till sovrummen och wc till entrén. Det framgick av undersökningen även 
ett visst önskemål om att det skulle vara bra med fönster i badrummet, detta för att 
förbättra vädringsmöjligheterna. 

2.2.1.4 Den barnfientliga tvåan 
I en artikel, ”Den barnfientliga tvåan” [11], ur aftonbladet den 2 oktober 1952, 
diskuterar Lennart Holm bostadsutvecklingen och problemet med den då höjda 
bostadsstandarden. I undersökningar av svenska bostäder utfördes, genom intervjuer, 
en gradering av idealbostadens egenskaper. De mest uppskattade egenskaperna enligt 
kvinnorna var bra kök och tvättanordningar, lämplig sovplatsfördelning och goda 
lekplatser. För männen var det önskvärt med bättre kommunikationsmöjligheter, 
möjlighet till utevistelse och ostördhet från grannar.  
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L. Holm skrev att vardagsrummen gavs den finaste materialbehandlingen, de största 
fönstren och ofta även balkongen. Undersökningar visade även, att när 
vardagsrummet inte var det enda rummet, så var det detta rum som användes minst, 
då det endast utnyttjades på kvällen. Barnen fick i de flesta fall inte tillgång till detta 
bäst placerade och oftast stora rum. Efter de hittills gjorda bostadsundersökningarna 
blev det en kamp mot ”finrumssystemet”, eftersom andra rum som kök och sovrum 
blev överansträngda som arbetsplatser och framförallt som barnens uppväxtmiljö.  
Vidare skrev han att det nu var barnfamiljernas bostadsproblem som blev det viktiga i 
det fortsatta bostadsbyggandet och då framförallt barnens boendemiljö. Att 
vardagsrummet inte användes så mycket som det skulle kunna, var en motivering till 
varför han ansåg att tvårumslägenheter var olämpliga för barnfamiljer. Antalet 
enrumslägenheter sjönk för antalet större lägenheter, men däremot genererade nu 
tvårumslägenheterna samma problem som enrumslägenheterna gjorde på trettiotalet. 

2.2.1.5 Bostadsvanor och bostadsnormer 
1964 publicerades ”Bostadsvanor och Bostadsnormer” [6], en undersökning som 
påbörjats redan på mitten av 40-talet, genomförd av SAR/ SSF. I denna studie var det, 
med utgång i bostadsfrågan, bostadens utformning man tittade grundligt på. Av denna 
undersökning framgår att det inte räckte med att utforma bostaden på ett rationellt sätt 
och ge den en större yta för att avskaffa trångboddheten. Utöver detta behövdes en 
anpassning av bostadsvanorna göras, så att bostaden effektivt kunde utnyttjas. De 
dåliga bostadsvanorna behövde inte vara den boendes fel utan kunde bero på bostaden 
i sig. Till exempel ansågs det nu vara bra om man även använde vardagsrummet som 
sovrum i smålägenheter, dock medförde detta problem när föräldrarna vill ha 
någonstans att vistas på kvällen.  
 
Undersökningen visar dock att man i de lägenheter som var överbefolkade och små, 
ändå helst samlade ihop sovplatserna. För att hålla ett eller flera rum fria från 
sovplatser, överfyllde man istället andra och skapade på så sätt en frivillig 
trångboddhet, vilket medförde att utrymmet inte utnyttjades på lämpligt sätt. Ett annat 
sätt att hålla ett rum fritt från sovplatser var att barnen fick sova tillsammans med 
föräldrarna, längre än vad som ansågs vara lämpligt. Av undersökningen kunde 
slutsatsen dras att målet på längre sikt borde vara att kunna hålla minst ett rum fritt 
från sovplatser utan att de andra rummen skulle behöva överbefolkas.  
 
I de trångbodda hemmen var det svårt att hitta en ostörd plats på dagen där skolbarnen 
kunde sitta och göra sina läxor. Många av mödrarna förklarade att barnen sitter på det 
ställe som är lugnast för tillfället. Man försökte dock i så stor utsträckning som 
möjligt ordna så att barnen skulle kunna göra sina läxor i skilda rum. I de 
överbefolkade lägenheterna fick däremot drygt hälften göra sina läxor i samma rum 
som ett eller flera syskon. De yngsta barnen satt vanligen i matvrån och gjorde sina 
läxor eftersom modern ofta lättare skulle kunna hjälpa till från sin arbetsplats i köket.  
I undersökningsfamiljerna fanns det 27 spädbarn varav 20 var i behov av en skötplats. 
Skötbord fanns endast i två av familjerna där den ena hade lagt en masonitskiva på 
badkaret och den andra använde sig av köksbordet. De övriga barnen sköttes i 
moderns knä eller på sängen, vanligen i det rum där barnet sov på dagen, vilket inte 
alltid var samma som där barnet sov på natten. I vissa fall sov barnet i matvrån eller i 
vardagsrummet på dagen för att modern skulle kunna ha mer uppsikt. När barnen 
skulle sova ute användes ofta balkongen, där sådan fanns.  
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När barnen blir lite större och börjar krypa, gör de egna upptäcktsfärder vilket kunde 
utgöra ett problem. Endast i ett par familjer fanns det en väl ordnad lekplats eftersom 
man där hade haft tillräckligt utrymme att inreda en särskild barnkammare. De flesta 
familjer hade dåligt med utrymme som kunde avvaras för ett lekrum. Föräldrarna ville 
heller inte att barnen skulle leka i rum med fina och ömtåliga möbler, därför blev det 
svårt med lek inomhus. Det uppstod även funktionskonflikter när barnen skulle leka 
då ett spädbarn sov, andra barn i familjen gjorde sina läxor eller om fadern var i behov 
av en ostörd arbetsplats. Många mödrar upplevde en stor lättnad när barnen uppnått 
den ålder då de istället kunde vara ute och leka själva. Det som även kunde vara 
hämmande när det gällde barns lek var att de sällan fick ta hem lekkamrater och leka 
inomhus. 

2.2.1.6 Konsumentinstitutet meddelar, Hem arbete och grannar 
Hemmens Forskningsinstitut gav några gånger per år ut ett magasin med resultat av 
deras arbete. 1958 i numret, ”Konsumentinstitutet meddelar, Hem arbete och 
grannar” [5], redovisas en undersökning gjord med hjälp av intervjuer bland unga 
familjer i nya bostadsområden i Örebro och Rosta. Fortfarande gjorde sig 
trångboddheten påmind i hemmen, trots de senaste 15 årens framsteg. En förändring 
som skett i takt med att matvanorna hade förändrats, på grund av förädlingen av 
råvaror, var att hushållen nu hade kunde avlastas från en rad tids- och platskrävande 
arbeten. Den yta man behövde för fler sovplatser kunde man därmed nu ta från det 
”gamla” köket. 
 
Matplatsen hade i dessa lägenheter flyttats från köket ut i vardagsrummet och med det 
följde även vissa andra sysslor, som till exempel sömnad. Detta gjorde att 
vardagsrummet fick en mindre ”fin” karaktär och det blev dessutom mer engagerat i 
det dagliga hushållet, vilket var en fördel. Det blev nu mer som ett allrum och fick 
förutom hushållssysslor fler funktioner som hobbyrum och barnens lekrum. De 
boende visade sig dock inte uppskatta allrummet och önskade istället stora ordentliga 
kök. Att hålla vardagsrummet fritt från sovplatser var något som fortfarande höll i sig.  
 
Baronbackarna i Örebro var det första området 
där den nya typen av lägenhetsutformning 
utgjorde ett stort inslag. För att underlätta 
moderns hemarbete gjordes nu även en enhet av 
arbetsrum- kök- tvättrum, med funktioner som 
var desamma som i det gamla storköket. Kök, 
tvätt- och badrum fick ett intimare samband, 
genom att det endast avskiljdes av en glasvägg. 
Detta gjordes för att modern skulle kunna ha 
uppsikt över grytorna på spisen samtidigt som 
hon tvättade.  
I arbetsrummet som även det hade kontakt med 
köket, utfördes sömnad, strykning, läxläsning och 
barnlek. Alla dessa rum låg mot gården och uteplatsen, detta för att modern skulle 
kunna ha uppsikt över barnen när de lekte utomhus.  
 
I undersökningshemmen i Rosta, med liknande planlösning, bodde man i två- och 
trerumslägenheter. I dessa kunde man dra slutsatsen att barnen mestadels lekte i 
sovrummen, och i de mindre lägenheterna även i köket. Läxläsning skedde däremot 
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både i sovrummet och i köket, och ibland även i vardagsrummet, vilket var den enda 
barnsyssla som tilläts där. Även i Rosta använde man sällan vardagsrummet som 
sovrum utan trängde hellre ihop sig. 

2.2.1.7 God bostad – idag och imorgon 
1964 gavs ”God bostad – idag och i morgon” [7] ut. Kriteriet för en god bostad var 
tillräcklig rymd, vilket innebar att ytan i de enskilda rummen skulle vara tillräcklig, 
och då även rumsantalet. De dagliga funktionerna som, måltider, arbete, lek och vila 
krävde rymlig plats för familjens medlemmar. Antalet rum bestämdes i första hand av 
antalet sovplatser. Det var nu önskvärt att alla skulle få sitt eget sovrum. En god 
bostad skulle även vara effektivt planerad och det inbördes sambandet mellan olika 
utrymmen i bostaden skulle vara sådan att de boende kunde trivas, och att hemarbete 
och skötsel kunde underlättas.  
 
Det var viktigt att köket var lättarbetat och rymligt. Dessutom ansågs att köket borde 
ha ett centralt läge och vara i god kontakt med övriga rum. Från köket var det även 
bra om man kunde ha uppsikt över de minsta barnens utelekplats. Det sågs som en 
fördel om köket hade direkt anslutning till något bostadsrum eftersom det då fick en 
rymligare karaktär och barnen då kunde leka i rummet intill, samtidigt som modern 
kunde ha dem under tillsyn. 

2.2.1.8 158 småbarns bostadsanvändning 
Louis Gaunt intresserade sig, i slutet på 70-talet, speciellt för att titta närmare på barns 
bostadsanvändning. I hennes första utredning ”158 småbarns bostadsanvändning” [8] 
tittar hon närmare på barn mellan två och sju år och deras bostadsförhållande vad 
gäller sovrum, tillgång till och utnyttjande av bostadens olika utrymmen, 
kamratumgänge, ute- respektive innevistelse och tillsynsform. Hon gjorde även en 
viss jämförelse mellan flerbostadshus och markbostäder. 
 
Undersökningen visade att barnen mest lekte lekar som var lugna och som inte ställde 
så stora krav på omgivningen, det vill säga lekar som inte behövde tåliga ytor och 
oömma material. I de fall där barnen lekte själva var det påtagligt ofta lugnare lekar 
än när man lekte flera ihop. Man fann att fler barn inspirerar varandra till livligare 
lekar. Barnen hade ofta sin lekplats i samma rum som där de sov eller i köket. I några 
sällsynta fall kunde man ordna ett lekrum, och i markbostäderna ett allrum eller låta 
barnen leka i källaren. De relativt små sovrummen gav en begränsad möjlighet till 
barnens aktiviteter. Det visade sig vara svårt med läxläsning och kamratumgänge.  
 
Vissa utav barnens lekar stod ofta i konflikt med de vuxnas intressen. Livliga och 
bullriga lekar tycktes vara påfrestande för vuxna att lyssna på någon längre tid. De 
skapande lekarna var i behov av oömma ytor på golv, väggar, inredning och möbler så 
att de inte skulle bli förstörda när barnen målade, ritade eller klistrade. Det visade sig 
att föräldrarna ibland var tvungna att avleda barnen när de tänkte leka något som 
ställde allt för höga krav på omgivningen. De lekar som ställer högst krav på 
omgivningen visade sig bland annat vara hoppa rep, dansa, klättra, åka sparkbil, leka 
med bollar och leka med vatten i balja.  
 
De lekar som kräver höga krav på omgivningen var vanligast i flerfamiljshus, där 
barnen hade lite längre väg ut. I markbostäder hade föräldrarna som argument att 
barnen kunde gå ut och leka dessa lekar. Ibland ville barnen fortsätta med samma lek 
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flera dagar i rad, det vill säga att det ville att leksakerna skulle få vara på samma sätt 
som när de lämnade dem. Då uppstod ofta en konflikt eftersom föräldrarnas 
ordningssinne bidrog till att de ville plocka i ordning efter lekdagens slut.  
 
En del av barnens lekar skedde parallellt med de vuxnas sysslor. Ett exempel på det 
var att när den vuxne arbetade i köket så kunde de små barnen sitta på golvet och leka 
med köksredskap, de lite äldre barnen ville gärna hjälpa till med matlagning, disk och 
städning. Det var dock inte alltid lätt att ha med barn vid bakning och matlagning. 
Skulle riktigt små barn vara med och till exempel vispa i skålen, var de tvungna att 
sitta på bänken. Detta krävde att bänkytan måste ökas, för att även få plats med ett 
sittande barn. Ur säkerhetssynpunkt var detta inte särskilt lämpligt då diskhon var på 
ena sidan och spisen på den andra. För de lite större barnen var det lättare att stå på en 
stol bredvid den vuxne, men även detta medförde att en större arbetsyta skulle krävas, 
eftersom de är två som ska samsas om arbetsytan.  
 
Man såg även att lekens förläggning påverkades av om bostaden var utformad i ett 
eller två plan. Barn som bodde i tvåplansbostäder använde hela bostaden och lekte 
mindre i sina egna rum och mer i vardagsrummet, om det låg i samma plan som 
köket. Köket och hallen användes däremot lika mycket vare sig bostaden var i ett eller 
två plan. 
 
Det är ofrånkomligt att bostadens utformning påverkar lekens förlopp. Även om barn 
behöver mycket utrymme för sin lek så var det, enligt undersökningen, de små 
rummen med mindre proportioner som var mest tilldragande för barnen. L. Gaunt 
menade att miljön ska vara en ram för vad barnen kan hitta på inom den. Under en 
trappa i ett tvåvåningshus kan barn till exempel leka affär och bygga koja. 

2.2.1.9 205 skolbarns bostadsanvändning 
Louis Gaunts följande undersökning riktade sig mot de lite äldre barnen och redovisas 
i boken ”205 skolbarns bostadsanvändning” [9]. Bostäderna i undersökningen var 
normala lägenheter och enfamiljshus under 60- och 70-talet. Det visade sig vid 
studien att barnens aktiviteter förändras i och med en stigande ålder. Kojbygge, 
kurragömma och docklek ersattes med telefonerande, läxläsning och musiklyssnande.  
 
Även i denna undersökning har man tittat på vilka aktiviteter som var de mest 
förekommande och det visade sig att läsa tidningar och böcker var vanligast. Efter det 
kom lyssna på musik och därefter rita, klippa och lägga pussel. Aktiviteter som krävde 
stora krav på omgivningen var mindre vanliga.  
 
I undersökningen hade ca hälften av barnen eget rum. Dessa utförde till större grad 
exempelvis aktiviteter som bygga koja och affär, måla, snickra, lyssna på musik och 
telefonera än de som delade rum.  Barn som hade eget rum hade även kamratbesök 
oftare än barn som delade rum. Studien visar att barn som delade rum med syskon 
hade mindre utrymme än barn som hade eget rum. De som delade rum höll även på 
med färre aktiviteter än barn som hade eget rum.  
 
Resultaten av studien visade att de yngre skolbarnen lekte mest i sina rum och 
använde kök och vardagsrum till de mer ”vuxna” sysselsättningarna som lyssna på 
musik, TV-tittande och ritande. De äldre barnen utförde dessa aktiviteter i sina 
sovrum eftersom de ofta till exempel hade egen skivspelare.  
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De olika hushållen i undersökningen resonerade på många olika sätt vid fördelningen 
av sovrummen. Om man hade tillräckligt många rum så att barnen kunde få ett eget, 
så blev det ofta de mindre sovrummen. Men om barnen måste dela rum, fick man 
väga de olika familjemedlemmarnas behov emot varandra och hur bostaden bäst 
skulle kunna utnyttjas för att möta dessa behov. Föräldrarna i undersökningen var 
eniga om att en extra yta i bostaden skulle läggas på barnens rum.  
 
I undersökningen fann man att, i samband med stigande ålder på barnen, ökade 
barnens utnyttjande av bostadens rymlighet och utformning, eftersom barnen då själva 
kunde bestämma vad de vill göra och ta ansvar för det. Man såg också att om barn 
skulle kunna hålla på med rörelseaktiviteter hemma, krävdes det en fri golvyta och 
den borde i första hand läggas till sovrum eller i anslutning till kök och entré. 
Resultaten från undersökningen visade även att större yta i vardagsrummet inte 
innebar mer fri yta utan snarare större möbleringsgrupper.              

2.2.1.10 Bostaden, användning, utformning 
Louis Gaunt genomförde 1982 ytterligare en undersökning som heter ”Bostaden, 
användning, utformning” [10]. I denna studie tittade hon närmare på för vem vi ska 
planera. 
 
L. Gaunt menade att barnens behov av utrymme tidigare hade blivit åsidosatt, trots att 
det ägnats stort intresse för just barnfamiljer i bostadsplaneringen. Det var fortfarande 
i slutet av 70- och början av 80-talet barnen som fick de minsta sovrummen, trots att 
de hade mer eller lika stort behov av utrymme som de vuxna. Övriga utrymmen i 
bostaden dominerades av vilka behov och vanor de vuxna hade. Hon menade att barn 
även utnyttjar kök och vardagsrum, men då på de vuxnas villkor. Vardagsrummet var 
fortfarande det rum där användningen för barnlek var minimal. Man ville fortfarande 
ha ett rum som var snyggt och välstädat.  
 
Markkontakten, en mindre skala och en mer trafikskyddad miljö var saker som bidrog 
till att småhus ansågs vara en bättre uppväxtmiljö för barn än flerfamiljshus. Däremot 
förbättrades inte utrymmesstandarden för barnen genom flyttning till småhus. 
Visserligen fick barnen ofta ett eget rum, men dessa var då små och ytorna låg istället 
i vardagsrum och andra sällskapsrum. Det inredningsideal som fanns gick ofta emot 
barnens intressen av en oöm och användbar innemiljö.  
 
I undersökningen tittade L. Gaunt på barns och ungdomars utrymmesbehov utifrån tre 
kompletterande nivåer; det egna rummet, bostaden som helhet och bostadsområdet. 
Det egna rummet, menade hon, behövdes för de mindre barnen till lek och för de lite 
äldre till avskildhet. Detta ansågs även vara platsen som kunde garantera barnen ett 
visst mått av privatliv och möjlighet att kunna påverka sin miljö. Hon kom även fram 
till att det var en fördel om barnens rum låg intill varandra, varvid de kunde slås ihop 
till en större barnkammare. Det var även en fördel om man kunde ordna ett rum per 
barn, man kunde då välja att använda ett rum som gemensamt sovrum och ett rum för 
lek och andra aktiviteter.  
 
Kök och vardagsrum var rum som hade diskuterats mycket och länge. Köken hade 
med tiden fått en ökning av minimikraven medan vardagsrummen praktiskt taget var 
oförändrade. Samtidigt planerades det nu bostäder där köket slogs samman med 
vardagsrummet.  
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Trots trångboddheten fanns länge en önskan om ett finrum. Detta ideal medförde att 
det största rummet stod oanvänt under vardagarna och man försökte planera bort 
finrummet under 50-talet. Det var till 30-talsidéerna man återvände, med ett mindre 
kök och ett allrum för umgänge och måltider. Till finrum kunde man då ha ett mindre 
rum. Men i verkligheten räckte inte ytan till båda dessa. I takt med att 
köksmatplatserna hade blivit större, hade en del umgänge och gästmåltider flyttat från 
vardagsrummet till köket, och vardagsrummet hade blivit ett rum för TV-tittande och 
samvaro. Med tiden har köken blivit lite ”finare” och vardagsrummen lite 
”vardagligare”.  
Hon fann att köken fortfarande planerades som att det bara var en person som skulle 
arbeta där. Det var svårt att låta barnen vara med trots att detta kunde vara en bra 
övning för till exempel motorikens skull. Fanns det ett köksbord i närheten ansåg man 
att detta kunde utnyttjas när flera skulle arbeta i köket samtidigt. Köksgolvet var ett 
viktigt lekutrymme speciellt för de minsta barnen.  
 
Ett utrymme som ofta visade sig vara mycket begränsat var entréutrymmet. 
Passagemått och friytor var ofta inte tillräckliga för på- och avklädning. Ofta ville 
man även förvara en del kläder där och i vissa fall redskap till de fritidsintressen man 
hade. Genom att entrén hade stor belastning, var det viktigt att den utformades med 
slitstarka material och lättstädade stora ytor. Ofta ignorerades kraven på en noggrant 
genomtänkt planslösning i entrén. En god belysning och plats för ytterskor nära 
entrédörren var ett par av de aspekter som måste tas hänsyn till vid utformning av 
entrén.  
 
Förvaringen ansågs enligt studien ofta vara ett problem och då var det inte dess 
storlek utan mer utformningen och placeringen av förvaringen. Man ansåg att en 
kombination av klädkammare och högskåp var det bästa. Även flyttbara garderober 
tyckte man var bra. Många skulle behöva mer förvaringsutrymme i hallen, men denna 
var, som sagt, ofta trång och svår att komplettera med detta.  
 
Öppen planlösning var något som kom allt mer i början på 80-talet och innebar att 
väggen togs bort mellan kök och 
vardagsrum, vilket gjorde att bostaden 
blev luftigare och rymligare. Det öppna 
rumssambandet ansågs främja samvaron 
i familjen och den som arbetade i köket 
kunde på detta sätt ha kontakt med de 
andra. Ytorna för kök och vardagsrum 
kunde minskas eftersom det endast 
behövdes en matplats som kunde 
användas både till vardags och till fint. 
Man såg dock att det fanns vissa 
nackdelar, antalet väggar blev färre 
vilket gjorde att möblerbarhetens 
minskade. Möblerna måste ställas mer 
fritt i rummet då de inte hade någon 
vägg att stå mot. En annan nackdel som lyftes fram var svårigheten med att rummen 
fick samma ljud- och luftklimat. Framförallt blev ljudnivån ofta hög när ljud från TV 
blandades med ljud från köksmaskiner. Köksbordet var ofta använt vid till exempel 
läxläsning vilket blev svårt då ljud från TV och övrig familj lätt störde, då det inte 
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fanns någon avskiljande vägg mellan kök och vardagsrum. I ett öppet rumssamband 
tenderade den lite finare inredningen att komma in i köket och det förlorade då sin 
prägel som arbetsplats. Hushållen blev alltmer hänvisade till halvfabrikat och 
färdiglagad mat. Detta blev ett problem eftersom man tidigare kunde hålla nere 
matkostnaderna tack vare att man bakade och lagade mycket husmanskost, när köket 
fortfarande var utformat som en arbetsplats och inte som ett finrum. För barnen 
innebär köket ett viktigt komplement där de kan leka, rita och klistra. Men även detta 
blev svårare i och med den finare inredningen.  
 
Vidare i utredningen tittade L. Gaunt på för- och nackdelar med sovrummens olika 
placering. Genom att ett sovrum placerades innanför vardagsrum eller kök, kunde 
man vinna kommunikationsyta. Att placera ett sovrum för mindre barn innanför 
vardagsrummet kunde dock vara störande på kvällen när barnet skulle sova. Ett sådant 
sovrum ansåg hon bättre att använda som föräldrasovrum, men även detta kunde 
medföra problem då ungdomar ville ta hem kompisar sent på kvällen och föräldrarna 
istället ville sova. Många föräldrar tyckte även att de kom för långt ifrån barnens 
sovrum på detta viset. Ett sovrum innanför köket kunde däremot vara mer praktiskt 
och detta kunde då framförallt användas som barnsovrum. Det visade sig att 
möblerbarheten kunde utnyttjas mer i ett sovrum som var kvadratiskt än i ett djupt 
sovrum. De djupa sovrummen innebar att mycket yta gick åt för passage förbi säng 
och förvaringsmöbler. Dessa sovrum blev ofta även väldigt mörka och tråkiga. Rum 
som hade en hel fast garderobsvägg, kunde i stort sett bara användas till 
föräldrasovrum eftersom det var de som hade behovet av så mycket förvaring, en 
nackdel var även att en hel väggs möblerbarhet försvann.  
 
I SIB:s bostadsundersökning kom man fram till att de lekar som barn mest lekte, var 
de som ställde minst krav på omgivningen och de lekar som krävde mycket tålig miljö 
var sällsynta. Det man såg var även att de barn som inte var trångbodda var 
mångsidigare i sina val av lekar och dessa hade även mer kamratbesök. Man talade för 
vikten av att barn skulle få en allsidig lek för sin utvecklings skull. Att barn skulle få 
lära sig att de kan påverka sin miljö och säga sin mening. Genom att tidigt få vara 
med och arbeta med konkreta saker, lär barnen sig att det lönar sig att arbeta och att 
andra bryr sig om ens mening. Därför, skriver L.Gaunt, kan en dålig bostadsmiljö bli 
ett hinder för barns möjligheter till en rik och omväxlande uppväxt och en dålig 
förberedelse för vuxenlivet. 
Av undersökningen drogs slutsatsen att i takt med att behoven förändras i en familj, 
behöver bostaden kunna förändras. När barnen är små behövs många rum som sedan 
ska kunna användas som t.ex. kontor eller gästrum när barnen har flyttat hemifrån. 
Resultaten visade på att det är bra om bostaden kan tillgodose ett mått av 
anpassbarhet. Möjlighet att göra två tonårsrum av en stor barnkammare kan vara 
praktiskt. Om fler sovrum dessutom utformas med plats för parsängsuppställning och 
flyttbara förvaringsmöjligheter, blir dessa rum mer generella och man kan flytta runt i 
huset vartefter behoven förändras. 

2.2.2 Enfamiljshusets utveckling 

När det gäller höghus har det visat sig att folk helst vill bo på översta våningen där 
man är minst störd av grannar och har fri utsikt, detta talar för enplanshus och det är 
också i enfamiljshus folk helst vill bo. 
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Leif Jonsson har i sin bok ”Från egnahem till villa” [12], 1985,tittat närmare på 
småhusens utveckling.  
Under 1900-talets början var det på landsbygden småhusen dominerade och det var 
även här bostadsförhållandena ofta var undermåliga. Landsbygdens behov av bättre 
bostäder var stort. Det var därför mycket av utvecklingsarbetet kring det ”egna” 
hemmet ägnades just åt landsbygden.  
 
De hus som var tänkta som lantarbetarbostäder gavs en yta på 50 m2 och höll en enkel 
standard utan toalett i bostadsplanet. De typer som var tänkta för familjejordbruket 
hade en högre standard med toalett på nedre botten och badrum en trappa upp. 
 
Under 1900-talets första årtionde, började även tillkomsten av de borgerliga 
villasamhällena i de större städernas utkanter ta fart, men också framväxten av 
egnahemsrörelsen. Verksamhet som ägnades åt utveckling var dock främst riktad till 
rena landsbygdsbehov och kunde inte erbjuda egnahemsbyggarna i mindre samhällen 
och städer någon större hjälp, där var man ofta hänvisad till trähusfabrikanterna. 

2.2.2.1 Typritningar 
Bostadsstyrelsen publicerade emellertid 1939 en samling typritningar till egna hem, 
anpassade till tätorternas bostadsbyggnadsbehov. Typritningar var inte någon ny 
företeelse i vårt land då Bostadsstyrelsen inledde sin typritningsverksamhet vid slutet 
av 1940-talet. Bostadsstyrelsens typritningsverksamhet knöt nära an till tidigare 
försök att genom mönsterritningar försöka påverka egnahemsbyggandet. Genom de 
nya typritningarna nådde man längre än vad man gjort tidigare. Det gjorde det möjligt 
att på mindre orter och på landsbygden, utan att anlita byggnadsteknisk expertis, 
uppföra bostäder med en hög planteknisk och byggnadsteknisk standard. Det utgjorde 
även ett alternativ till kataloghusen och skapade på det sättet konkurrens på 
marknaden. Bostadsstyrelsen bidrog även genom sitt utvecklingsarbete och 
propaganda till att göra småhusbyggandet ekonomiskt tillgängligt för fler hushåll än 
tidigare. I samband med det ökande grupphusbyggandet i mindre tätorter och i de 
större städernas ytterområden vid 1950-talets mitt, försökte man också på olika sätt 
stödja utvecklingen och styra den i positiv riktning.  
Det var anställda arkitekter som ägnade sig åt att utarbeta typritningar. Drivkraften var 
de ofta dåligt utformade egnahem-planritningarna samt ett behov av goda förebilder 
och vägledning. Ritningarna som utarbetades av de olika trähusföretagen uppvisade 
ofta brister i planutformningen eller avsåg villor av en storlek som väldigt få hade råd 
att bygga.  
 
1950 fanns det sju olika typritningar som började säljas. Byggnadstypen som vid 
denna tid blev allt vanligare i egnahemsområdena var enplanshus med källare. Under 
hela 50-talet var sedan källaren en självklarhet och bostadens ekonomiutrymmen var 
väl tilltagna. Här inrymdes ofta tvättstuga, torkrum, matkällare, pannrum, verkstad 
och diverse förråd. Dessa möjligheter försvann emellertid senare i och med källaren, 
då man istället fick inrymma detta i bostadsplanet och garaget. De enkla och rationella 
planlösningarna blev snabbt populära i början på 50-talet. När man på 50-talet började 
använda centralvärme blev man mindre beroende av skorstenens placering och kunde 
ändra på de olika rummens proportioner och ge övervåningen en mer praktisk 
utformning. I mitten av 50-talet försökte man, pga. de kraftigt stigande 
byggnadskostnaderna, att på minsta möjliga yta skapa väl fungerande bostäder. Ibland 
lyckades detta mindre bra då man t.ex. för att undvika onödig hall/korridor yta, 
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placerade badrummen långt från sovrummen och många dörrar till rummen gjorde de 
svårmöblerade.  
 
Under 1950-talets första hälft var det mycket populärt att bygga 1 ½- planshus med 
”elastisk” planlösning, som lätt kunde ändras från tvåfamiljshus till enfamiljshus, 
också detta på grund av de stigande byggnadskostnaderna som gjorde det svårt för 
många barnfamiljer att klara kostnaderna för ett enfamiljshus. Det kan också ses som 
en övergång från de tidigare egnahemhusen, som ofta var tvåfamiljshus, och det 
enfamiljshus som sedermera blev helt dominerande under 1950- och 60-talen.  

2.2.2.2 Exempel på villor 
I några exempel på enfamiljshus som ritades under 50- och 60-talen kan man se några 
tydliga egenskaper i planlösningarna. 
 
En arbetarbostad, ett enfamiljshus i ett plan med källare, från 1951 ritad av Jöran 
Curman, utgår helt från den traditionella korsplanen. Genom att uppvärmningssättet 
hade förändrats fanns det inte längre några krav på att samtliga rum måste stå i 
förbindelse med skorstensstocken, därför har i denna plan rummens inbördes 
storleksförhållanden kunnat varieras mer än vad som tidigare var möjligt, och ett 
utrymme för badrum har kunnat ordnas. En viktig detalj är inomhusförbindelsen 
mellan bostadsplanet och källare, även badrummets placering till bostadsplanet tyder 
på en arbetarbostad med hög standard. I källaren finns en ”tvättstuga”, förråd och 
plats för ved till uppvärmning. 
 
En förmansbostad, ett enfamiljshus i ett plan med källare, från 1951 ritad av Nils 
Henrik Winblad, har även den sina huvuddrag hämtade från korsplanen. Tillskillnad 
från den förra har här lagts extra vikt vid det representativa och extra ytan har lagts på 
en rymlig hall och ett större vardagsrum.  
 
Ett annat exempel från 1956, ritat av AB 
Elementhus, ger flera exempel på 
byggnadstekniska och plantekniska 
nyheter. Exemplet bryter helt med den 
tidigare dominerande korsplanen och 
pekar framåt mot de byggnads- och 
planeringsprinciper som kom att dominera 
villabyggandet under 1960-talet. Genom 
den ytsnåla planlösningen, där köket 
utformats som ett arbetskök och 
matplatsen förlagts till en del av 
finrummet, har man lyckats planera en 
bostad på 4 rok på knappt 80m2. Man har 
då även fått in en extra toalett utöver badrummet. Det är däremot snålt med 
ekonomiutrymmen, eftersom huset inte har någon källare och enbart en öppen carport 
finns det inga extra förvaringsutrymmen. I förhållande till storlek och redovisade 
byggnadskostnader förefaller det ändå vara en god bostad för en barnfamilj. 
 
En annan villa från 1958, ritad av Folke Hederus, har getts en effektfull entré och ett 
rumssamband som fungerar väl vid de tillfällen man har gäster. Vardagsrummet och 
den ljusa matsalen är belägna i bekväm närhet till köket och i direkt anslutning till 
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terrassen. I källarplanet finns en mörk hall, gästtoalett och ett kapprum. Det finns även 
ett rum som på ritningen betecknas som hobbyrum, som också kan fungera som ett 
mer avskilt sovrum för det något äldre barnet. Den representativa utformningen av 
villan har inte fått gå ut över bostadens vardagliga funktion som familjebostad. 
 
En villa från 1961, ritad av Curman och Gunnartz Arkitektkontor, är ett typhus på 3 
rok utan källare. Planutformningen ger att uttryck av en strävan att åstadkomma en 
billig men väl fungerande bostad. De tekniska installationerna har samlats till husets 
ena sida och har gjort uppförandet billigare. Ekonomiutrymmena har förlagts till ett 
vidbyggt garage istället för källare så att utgrävningskostnader kan sparas. Genom att 
kök och matrum har utformas som ett barkök har man kunnat undvika onödiga 
passageutrymmen. Här finns också detaljer med intresse för det praktiska som 
vindfång vid ytterdörren, tvättstuga intill köket med förbindelse till trädgården genom 
förrådet, isolerad matkällare och ett extra förråd för cyklar i garaget. 

2.2.2.3 Förändring och utveckling 
Många av de bostäder som uppfördes under 1950- och 60 talen projekterades av 
kända arkitektkontor men detta utgjorde inte alltid en garanti för att de lösningar som 
presenterades var av särskilt hög klass. 
 
1960 hade badrummet och hallen blivit rymligare och getts en större golvyta. Kökets 
disposition hade ändrats radikalt, genom en vinkeluppställd inredning ökades 
arbetsytorna. Det blev också vanligare med en toalett på övervåningen. Nästa typhus 
publicerades 1966 och den förändring man lägger märke till först är att antalet 
sängplatser minskat från sju till fem, vilket visar att den normala 
familjesammansättningen hade förändrats sedan början av 50-talet. På 60-talet blev 
man även allt mer intresserad av att öka kontakten mellan inne och ute. 
Vardagsrummet försågs med en glasad altandörr, större fönster och lägre 
bröstningshöjd. Ungefär samtidigt började den öppna spisen försvinna från 
vardagsrummet, tidigare var den nästan obligatorisk. Sammanfattningsvis har de 
förändringar som skett främst berört bottenvåningen, där rumsambanden gjorts 
öppnare och ytorna i ökad utsträckning kommit att användas för samvaro och 
representation. Förutom att ändra de äldre planerna försökte man också anpassa sig till 
de genom åren förändrade kraven på bostäder.  
 
Bostadsstyrelsen fick dock kritik för att deras typritningar inte förde 
småhusbyggandet framåt, vilket man inte heller sett som sin uppgift. 
Bostadsstyrelsens typhus var ”egna hem” inte ”villor” och anslöt till den äldre 
egnahemsrörelsens traditioner, där enfamiljshuset betraktades som den ur social 
synvinkel lämpligaste bostaden för barnfamiljer. Med sina typritningar ville man nå ut 
till den kategori människor som inte hade möjlighet att vända sig till ”arkitekter” och 
”ingenjörer”. Resultatet av kritiken blev ändå att man till slut producerade en mindre 
serie typritningar av villakaraktär. Dessa villahustyper kom att bli de mest sålda under 
60-talet, i flera fall var det dessa ritningar som låg till grund för småhusbyggandet 
under denna tid. Skillnaden från tidigare, är att en mörk hall delar planen i två delar, 
sovrumsdel och köks- och vardagsrumsdel. Kökets utformning är mycket lik den som 
redan användes men man har lagt större vikt vid möjlighet till uppsikt över entré och 
garageinfart under arbetet i köket än tidigare och istället låtit matplatsen få en mer 
undanskymd placering utan någon direkt kontakt med något fönster. Man strävade i 
exteriören till att följa det tidiga 60-talets villaideal med bland annat stora fönster med 
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låg brösthöjd i vardagsrummen. Med tillkomsten av sex olika typer enplansvillor med 
och utan källare under åren 1963-64 avslutades det aktiva arbetet med 
typritningsverksamheten för Bostadsstyrelsen. Ritningarna användes ända fram till 
1977 men genom de ökade kraven på handikappstillgänglighet som kom 1975 kunde 
typritningarna inte längre användas direkt för uppförande av statligt belånade småhus. 
 
Under 1930-, 40- och 50-talen fanns en diskussion om hur bostadsytan i 
enfamiljshusen skulle fördelas på olika funktioner både vad gäller kök och 
vardagsrummets placering och funktion. Men försök med att avskaffa vardagsrummet 
som det traditionella finrummet fick inte något genomslag, snarare tvärt om. Med den 
successiva ökningen av enfamiljshusets sammanlagda bostadsyta som skedde under 
1950-, 60- och 70-talen har en allt större del av den tillkommande ytan satsats på 
utrymmen för samvaro och representation. Till en viss punkt ökades bara 
vardagsrummens yta för att sedan ge de övriga rummen sin andel och sedan satsa på 
vardagsrummets yta igen. Utvecklingen under 60- och 70-talet är inte lika väl 
dokumenterat men man antar att den följt samma mönster som under 50-talet. Det 
hade blivit allt vanligare att dela upp utrymmet för umgänge på två olika rum, det 
traditionella finrummet fanns kvar och blev större, samtidigt som det kompletterades 
med ett rum för mer vardaglig samvaro, i 60-talets villa ofta i källarplanet i form av 
gillestuga. Under 70-talet med en ökande del 1 ½ planshus utan källare ersattes det av 
allrummet på det övre våningsplanet. Denna satsning på ytor för samvaro fick 
uppenbara konsekvenser för sovrummens storlek. Under 50-talet ökade det största 
sovrummets storlek från 10m2 till 15 m2 då bostädernas totala yta ökades, medan de 
mindre sovrummens yta bibehölls på 10m2 respektive 9 m2, om ett sådant fanns. Med 
detta uppfylldes de krav som fanns i God bostad 1954 som hade ett minimikrav på 7 
m2. Den fortgående ökningen av bostadens yta under 60- och 70-talet medförde inte 
någon allmän ökning av sovrummens yta. Man hade uppfattat normernas ytmått som 
rekommendationer inte minimimått.  
Det var vid 70-talets mitt särskilt ekonomiskt fördelaktigt att uppföra småhus utan 
källare, det var ekonomiskt ofördelaktigt att bygga 2-plans hus i stället för hus i 1 ½ 
plan. Det källarlösa huset var på mitten av 
70-talet väl anpassat till det 
bostadsbyggande på plan mark som då var 
vanligt. Samtidigt var det bekvämt att bo i. 
Med ett bostadshus i 1 ½ plan kunde man 
på ett enkelt sätt skapa flexibilitet, övre 
våningen kunde i första etappen enkelt 
lämnas oinredd. Samtidigt gav ett fullt 
inrett 1 ½-plans hus en god avvägning 
mellan bostadsytorna i de olika 
våningsplanen.  
 
Från 80-talet och framåt gick tendenserna i planlösningar mot mer öppna ytor, främst 
för de offentliga delarna som kök, entré, hall och vardagsrum. Man kan tydligt se en 
utveckling av öppna planlösningar där kök och vardagsrum helt flyter in i varandra. 
Detta bidrog till att släppa in mer ljus, rymd och luft vilket var en positiv utveckling 
från 60- och 70-talets ofta mörka planer. Uppdelningen av de privata och offentliga 
delarna i planlösningen blev i och med detta ännu tydligare. Den öppna planlösningen 
medförde även att finrummet successivt försvann, istället blev vardagsrummet mer 
använt. 
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Under 2000-talet har en förändring när det gäller kökets användning skett. Idag 
används inte köket bara under vardagen för måltider, läxläsning, och pappershögar, 
utan som en del av vardagsrummet som ska kunna visas upp när man har 
middagsbjudningar och gäster på besök. Idag väljer man ofta kök av det mer 
exklusiva slaget, och flyttar gärna umgänget till köksbänken samtidigt som middagen 
förbereds.  
 
I och med att vårt sätt att leva har förändrats genom tiden har även utvecklingen av 
våra egna hem skett. Det som styrt utvecklingen är dels våra egna behov men också 
samhällets ekonomi, kunskap och trender. Även uppgång och nedgång i antalet 
småhus som byggts följer dessa faktorer. Det har vistats sig att det, för familjer, finns 
ett övervägande antal fördelar med att bo i ett eget hem vilket gör att flertalet 
människor väljer att bo så. 
 

2.3 Normer och bestämmelser 
Vi kommer i detta kapitel närmare studera hur våra bostadsnormer har växt fram. När 
man i början av 1900-talet insåg att det fanns behov av att titta närmare på utformning 
av människors bostäder hade man inte för avsikt att skapa och fastsälla normer som 
överlag skulle vara gällande. Målet var då att göra dugliga bostäder för familjerna att 
leva i. Även om det inte fanns några uttalade normer fanns det ändå vissa kvalitéer 
och funktioner man ville uppnå. Det första försöket att formulera normer för bostäders 
och områdens kvalitéer gjordes redan 1920, men dessa ledde inte till några åtgärder. 
Med tiden började man mer och mer intressera sig för och sätta sig in i människors 
bostadsvanor. Utredningar och undersökningar gjordes med början på 30- och 40-
talet, och man försökte hitta fram till bostäder som skulle fylla funktioner och behov. 
Samtidigt som planlösningarna kunde vara både ineffektiva och allmänt dåliga så steg 
kontinuerligt byggnadskostnaderna. Omständigheterna gjorde att staten hade ett 
intresse i att nya bostäder som byggdes skulle få en ändamålsenlig utformning, vilket 
resulterade i att ”Minimifordringar å storleken av bostadslägenheter i hus avsedda att 
uppföras med stöd av statligt lån” 1942 gavs ut. Detta kan ses som första upplagan till 
normsamlingen ”God bostad” som sedan kom att utvecklas och användas flitigt inom 
området. 
 
I Svenska Arkitekters Riksförbunds utredning från 1945 genomfördes forskning 
rörande bland annat lämplig rumshöjd, rumsvolym och rumsyta. Syftet var att nå ett 
sakligt underlag för byggnadsstadgans och byggnadsordningarnas bestämmelser. De 
ansåg att ett av de främsta målen med bostadspolitiken borde vara en kraftig höjning 
av bostädernas rymlighetsstandard. Därför behövde det finnas grundlig kännedom om 
bostädernas lämpliga utformning. De ansåg att det måste vara av samhällets 
ekonomiska intresse att undvika felinvesteringar i form av mindre ändamålsenliga 
bostäder. Statens Byggnadslånebyrå tillämpade redan på den tiden vissa 
kvalitetsnormer i fråga om lägenhetsutformning, byggnader uppfördes enligt 
normsamlingen som gavs ut 1942. 
Det fanns i dåvarande lagstiftning en del allmänna föreskrifter och vissa minimimått. 
Dessa bestämmelser hade en återhållsam karaktär och var mest uppsatta som 
skyddsåtgärd. De minimimått som då angavs var mer för att motverka krafter som 
gick i kvalitetssänkande riktning, än vad som kunde betraktas som lämpligt eller 
önskvärt. En avvägning mellan det ekonomiska kravet på billig produktion och det 
sociala kravet, ansågs bara kunna göras med ett objektivt kunskapsmaterial rörande de 
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boendes behov av utrymme, ljus etc. En rationalisering av bostadsproduktionen 
ansågs nödvändig och bland dem viktiga delar som standardiseringsarbetet och 
konstruerandet av fabriksgjorda standardelement. Utarbetandet av normer som skulle 
vara en vägledning för bostadsutformningen, var tvungna att baseras på ett 
klarläggande av faktiska förhållanden och dels på målsättningar rörande de uppgifter 
som bostäderna ska fylla. Formulerandet av målsättningarna var närmast en politisk 
fråga.  
 
Utredningen ”Bostadsvanor och bostadsnormer” [6] från 1955 tar upp den tidiga 
bostadsnormsproblematiken. Det saknades i början av 1900-talet helt en 
måttstandardisering, måttvariationerna var väldigt stora. I lägenheter med samma 
rumsantal kunde den totala lägenhetsstorleken ha stora skillnader. I samband med en 
bostadsräkning 1945 konstaterades att 1-rumslägenheter kunde variera från mindre än 
15m2 till över 75 m2. Visserligen låg hälften av de undersökta lägenheterna på mellan 
30-40 m2 men de stora ytterligheterna ansågs vara ett problem. Men det var emellertid 
inte bara de stora ytmåttsvariationerna som varierade, även rummens dimensioner i 
djup och bredd växlade på en mängd olika sätt. Detta insåg man spelade en lika stor 
roll för rummens användbarhet och möbleringsmöjligheter som för själva rummets 
yta. Man kunde också konstatera att det inte fanns några samband mellan 
lägenhetsytans storlek och rummens dimensioner, det var alltså inte sagt att en till 
ytan stor lägenhet hade välplanerade stora rum.  
 
Tidigare har vi nämnt att Stockholmsutställningen 1930 tog upp nya typer av 
planlösningar som hade avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. Men även 
dessa planlösningar uppvisade stora brister och till synes omotiverade variationer i 
rumsytorna. Det konstaterades att det för de boende inte kunde vara likgiltigt, om ett 
kök var 3 m2 eller 9 m2 eller om ett vardagsrum var 15 m2 eller det dubbla, om man på 
en given yta och till en given hyra får två rum eller fyra.  Man kom fram till att det 
primära i bostadens gestaltning borde vara att försöka fastställa vissa normer för 
rummens mått och dimensioner och låta det bli utgångspunkten för planlösningen. 
Frågan var hur man skulle hitta de rätta normerna. Det som är stort för den ena kunde 
ses som litet av någon annan, men man insåg att den massproducerade bostaden inte 
kunde vara individuellt anpassad i den omfattningen. Däremot kunde vissa av 
faktorerna som påverkar planutformningen objektivt klarläggas och 
mätas. Ett kök behöver vissa arbetsplatser och förvaringsenheter 
vilkas dimensionering och placering kan studeras och fastställas. Ett 
sovrum kan vara större eller mindre men måste i varje fall ge 
tillräckligt utrymme för en eller ett par sängar. Utrymmesbehovet för 
en matplats kan beräknas om man vet hur många personer den ska 
betjäna. Det blev alltså klart att vägen till en normering av bostaden 
måste ske genom ett studium av bostadens funktioner, och det var 
detta man i utredningen 1955 ville göra.  
Vid undersökningen var man dock tvungen att ta hänsyn till vissa 
begränsningar. Den utrymmesstandard som då var kunde inte tillåta 
alltför stora förändringar. Om det exempelvis skulle komma fram att 
det ideala var att varje funktion och person hade sitt eget rum skulle 
detta innebära en så betydande höjning av utrymmesstandarden att det 
för de flesta skulle framstå som en ekonomisk omöjlighet. Därför 
sågs den dåvarande svenska bostadspolitiken ligga närmast till grund, 
vilken innebar en utrymmesstandard på högst två personer per rum, 
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köket oräknat. Redan detta var en väsentlig höjning av den nuvarande standarden, 
men man kunde se att denna inte var tillfredställande på längre sikt. I andra länder 
fanns krav på att det skulle finnas minst ett sovplatsfritt rum, men för Sverige låg 
emellertid ett allmänt genomförande av en sådan standard långt fram i tiden. I 
undersökningen sattes, trots dessa men, de två standardkraven, högst två personer per 
rum och minst ett sovplatsfritt rum, som utgångspunkt för hur bostäderna skulle 
utformas. Andra faktorer som togs i åtanke vid undersökningen var bostadens relativa 
storlek, dvs. förhållandet mellan bostadens och familjens storlek, och även ett 
avvägningsproblem av ekonomisk och politisk karaktär. Om man skulle öka 
utrymmeskravet på de enskilda bostadsutrymmena skulle man minska möjligheterna 
att öka bostadens rumsantal eftersom det inte fanns ekonomi för att bygga större.  
Utredningens mål var att med dessa begränsningar försöka nå fram till så långt som 
möjligt objektiva normer för utformningen och dimensioneringen av bostadens olika 
utrymmen och inredningselement och metoden för detta var att studera de boendes 
behov och bostadens funktioner. De olika normer utredningen syftade till att ta fram i 
fråga om de olika bostadsutrymmenas dimensionering var miniminormer, alltså det 
utrymme som inte fick underskiridas. 
 
Tidigare i kapitlet nämndes att ”God bostad” – serien har haft en stor del i den 
normgivande utvecklingen. ”God bostad” har varit normgivande, inte bara för drygt 
90 % av det totala bostadsbyggandet som tillkommit med statligt stöd, utan också för 
större delen av de återstående procenten. Därför är det motiverat att ta med God 
Bostad – skrifterna vid närmare studier av bostadsstandardens utveckling under 40-, 
50- och 60-talen. Den första skriften från 1942 gav allmänna riktlinjer för 
bostadsprojekteringen och fastställde minimikrav på ytan av de olika 
bostadselementen och på den totala lägenhetsytan i olika typer av bostäder. 
Bostadstekniska standardhöjningen fortsatte och karakteriserades av stigande standard 
både för utrymme och teknisk utrustning. 1948 skärptes kraven, tvårumslägenheter 
föreskrevs en lägenhetsyta på minst 50 m2, istället för det sedan tidigare gällande 45 
m2, för att lägenheten skulle berättiga till den nya formen av familjebostadsbidrag.  
1954 kunde ”God bostad” publiceras. Den byggde på resultat som Hemmens 
Forskningsinstitut och Byggstandardiseringen hade kommit fram till genom ingående 
studier. Efteråt konstaterade Lennart Holm i sin doktorsavhandling ”Familj och 
bostad” [4], 1955, att de åsikter och rekommendationer som framfördes i ”God 
bostad” i stort sett stämde förvånansvärt väl med vad de boende önskade. I häftet 
fastslogs kriterier för en god bostad; den skall vara tillräckligt rymlig, effektivt 
planlöst, hygienisk och lättskött. För en tvårumslägenhets angavs totalytan till mellan 
50 och 60 m2. Rumsenheterna skulle i lägenheter på två eller flera rum och kök ha 
minst ett vardagsrum på 18 m2, sovrum för två sängar på 10 m2, sovrum för en säng 
på 7 m2 och kök på 10m2. Man var under denna tid medveten om att det fortfarande 
av ekonomiskt skäl var tvunget att byggas åtskilliga smålägenheter och 
rekommenderade därför elastiska planlösningar, det vill säga lösningar som skulle 
göra det möjligt att i framtiden slå ihop smålägenheterna med angränsande 
tvårumslägenheter.  
 
I utgåvan av ”God bostad” som kom 1960, sågs att med fortsatt ökad levnadsstandard 
förutspåddes ett högre krav ställas på utformning och utrustning i bostaden. Kraven på 
golvytan ökades, minimiytan för vardagsrum skulle nu vara 20 m2 och för det största 
sovrummet i lägenheten 12 m2. Som en följd av detta justerades normerna för 
lägenhetsytor uppåt – för tvårumslägenheter angavs nu minimiytan 55 m2. ”God 
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bostad” 1960 fick två komplement, 1962 och 1963. Komplementet som publicerades 
1962 gjordes framförallt med anledning av en ny köksstandard och ändrade nordiska 
normer för rumsdimensionerande möbelmått. Nytt var också att man framhöll 
betydelsen av att man redan i samband med planering och inredning av hus och 
bostäder skulle vidta åtgärder för att förhindra barnolycksfall. 
 
Det sista numret i ”God bostad” – serien är ”God bostad – idag och i morgon” [7] 
som gavs ut 1964. Sedan 1960 hade en spontan kvalitetshöjning med avseende på 
såväl utrymmes- som utrustningsstandard fortsatt. Det ansågs inte nödvändigt att 
skärpa de bostadstekniska kraven, istället sammanfattades kraven från 1960 och man 
gav förslag på olika sätt att höja bostadsstandarden i dagens och morgondagens 
bostäder. I första hand är det utrymmesstandarden som understryks i ”God bostad – 
idag och i morgon” [7] men det nämns även en del om utrustningsstandarden, främst i 
kök och hygien- och tvättutrymmen.    
 
I en senare utredning ”Höjd bostadsstandard” har man ägnat intensifierad 
uppmärksamhet åt bostadens ljudisolering samt tvätt- och klädförvaringsutrymmen. 
Utredningen anser även att en ökning av antalet rum i lägenheterna tills vidare var 
viktigare än en ökning av golvytan i lägenheter med givet rumsantal. Man framhåller 
emellertid liksom i ”God bostad” att lägenheterna bör planeras på ett sådant sätt att 
nya utrustningsdetaljer, framför allt i kök och badrum, kan installeras senare. 
 
Fortsättningen av standardutvecklingen, genom normer för utrymmen och utrustning, 
var ganska oviss. Det fanns tendenser som pekade på att standarden var på väg neråt i 
motsatt riktning igen. Man kunde se att klockan var på väg att vridas tillbaka genom 
att krympa den tidens normallägenheter. Det ansågs att tempot för den eftersträvade 
höjningen för bostäder var tvunget att dämpas för att inte låta den dittills uppnådda 
höjningen slå över i en sänkning. En insikt om att problemet måste angripas genom en 
ökad rationalisering och standardisering väcktes, industriellt byggande - som i det 
långa loppet resulterar i sänkta byggkostnader - och nya försök med elastiska 
lägenheter. 
 
En övergång skedde från ”God bostad” till ”Svensk Byggnorm”, SBN, som 
publicerades 1967 första gången. Dåvarande Statens Planverk meddelade föreskrifter 
om tillämpningen av kraven i den tidigare byggnadsstadgan. Föreskrifterna var 
tvingande och ställde bl.a. preciserade krav på vissa tekniska lösningar för en 
byggnads olika delar. SBN innehöll också exempel och allmänna råd. De tidigaste 
upplagorna av SBN kritiserades av många under 70-talet. Vid överflyttningen tros det 
ha uppstått, tillsammans med ekonomiska argument, en bristande normrespekt. 
Dispenser från normerna, på grund av ekonomiska skäl, tog bort engagemanget och 
arbetet att driva normerna framåt. Något som sannolikt bidrog till att normerna 
urholkades var att granskningen av bostäder flyttades från Bostadsstyrelsen till 
länsbostadsnämnderna och senare till kommunerna. Direktkontakten mellan arkitekter 
och granskarna på Bostadsstyrelsen, som hade överblick, bred kunskap och 
erfarenhet, bröts på detta sätt. 
 
SBN har omarbetats flera gånger, den andra upplagan kom 1976 och innehöll inga 
större förändringar. När man sedan inför nästa omarbetning 1980 skulle se över 
bostadsnormerna insågs att de bostäder som byggdes enligt ”God bostad” och SBN 
inte alls upplevdes som positiva. Verkligheten och levnadsvanorna hade förändrats 



Historisk bakgrund 

32 

och bostäderna tillgodosåg inte längre människors behov. Ett skäl till missnöjet var att 
ytan som bestämde hyran var alldeles för stor i förhållande till den nytta de boende 
fick ut. En av orsakerna till detta tycktes kunna vara att normerna inte förmådde att 
fånga och garantera en god bostadsnytta till rimliga kostnader. Man kom fram till att 
normerna måste utgå från helheten, att det måste finnas en balans mellan bostadens 
gemensamma och enskilda utrymmen. Att skapa en större frihet för rumsfördelningen 
mellan t.ex. kök och vardagsrum eller fördelningen av sovrumsstorlekar var 
nödvändigt. Därefter skulle kunnas ställa krav på möblerbarhet, areor för barns lek 
och handikappades rörelser. SIB upptog återigen sina studier av bostadsanvändning 
och bostadsvanor för att identifiera de nya behoven och kunna omarbeta normerna 
efter det nya synsättet. 1980 kom en ny svensk byggnorm SBN 80 som i många delar 
var banbrytande.                             
 
Statens Planverks bestämmelser är numera avskaffade och ersatta med BBR, 
Boverkets byggregler. De är dock ändå fortfarande aktuella då nästan hela Sveriges 
fastighetsbestånd är byggt efter dessa normer. SBN ersattes först av Boverkets 
nybyggnadsregler (NR), 1989, baserade på plan- och bygglagen. Normerna hade då 
successivt förändrats från detaljkrav till funktionskrav, det vill säga mer praktiska 
lösningar. Detta var en utveckling som 1994 ersattes av Boverkets byggregler, BBR 
94 och Boverkets konstruktionsregler, BKR 94. Båda dessa senare regler är anpassade 
till EU:s byggproduktdirektiv och stöder sig sedan 1995 på lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, BVL. Boverket är en central förvaltningsmyndighet 
som tillkom 1988 genom att tidigare Bostadsstyrelsen och Statens Planverk gick 
samman. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande 
och boende. Verket arbetar på uppdrag av regering och riksdag, i samverkan med 
andra, för att människor ska ha hög kvalité i sitt boende. Det är numera Boverket som 
har hand om att ge ut, vad som motsvarar det som tidigare var Svensk byggnorm, i 
form av olika regelverk och handböcker som är mer eller mindre tvingande. Även 
normerna i BBR har ändrats och omarbetats ett flertal gånger. Våra senast 
uppdaterade byggnadsregler började gälla 1 juli 2008 och finns i BBR 2008. Utöver 
detta har vi idag Svensk Standard som bland annat ger minikrav och normalkrav för 
rumsmått. 
 
Våra normers och bestämmelsers fortsatta utveckling tyder på att det fortfarande finns 
möjlighet att förbättra boendets kvalitéer. Man har hittills studerat och fastlagt många 
bestämmelser kring rumsytor, köksplanering, badrum och handikappanpassning 
genom tillgänglighet. Men trots många ingående studier av barns bostadsanvändning 
finns inga fasta normer eller standarder för hur bostäder kan utformas utefter denna 
aspekt. 
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3 Teoretisk bakgrund 
3.1 Barns behov 
Hus och rum som byggs ger barn den miljö de ska mogna och utvecklas i. Det finns 
ett starkt samband mellan deras utveckling och förhållandet till rum, därför har vi i 
detta kapitel tittat närmare på olika aspekter i utformningen av barns miljö utefter 
deras psykologiska och pedagogiska behov. Även inredning, materialval och möbler 
behandlas här, och dess betydelse för de barnens upplevelser. 

3.1.1 Barn, Rum, Relationer 

I artikeln ”Barn, Rum, Relationer”, Arkitektur, 1999 [13], har Gunilla Lundahl tittat 
speciellt på hur förskolepedagogiken i byn Reggio Emilia har formulerat ett 
förhållningssätt till planeringen av rum för barn. Det talar om att barn behöver bra 
rum som är vackra, spännande och fantasieggande, rum som tillåter dem att växa och 
utvecklas. Rum som lockar fram deras fantasi, empati och vilja till möten. De lägger 
vikt vid hur viktigt det är att ta barns rättigheter på allvar i planeringen och vara 
medveten om att de har rätt till en god arkitektur som stöder deras sociala, 
känslomässiga och intellektuella utveckling.  Daghemmen i Reggio Emilia har ett 
rumstänkande som utgått ur deras pedagogik. 
Pedagogiken i Reggio Emilia är att man arbetar i projekt, som ibland kan sträcka sig 
över ett år, där personalen studerar barnen och dokumenterar för att skaffa sig en 
grund för det pågående arbetet med barnen. Att utgå från barnen, lära av barnen, sätta 
tilltro till deras förmågor och att kunna ge utrymme för varje individ efter dess 
förutsättningar blir då en kärna i den målmedvetna uppbyggnaden av ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Barnen får vägleda, vilket är idéer som nu även snabbt sprider sig 
över den västliga världen. 
 
Children, space, relations, metaproject for an enviorment for young children, heter en 
bok som utgivits som en sammanfattning av det resultat som format en berättelse om 
förhållningssätt inför planeringen av rum för barn. Det presenteras åtta nyckelord där 
den pedagogiska grundsynen omsatts i begrepp som relaterar till arkitektur. 
Nyckelorden är ett försök att med uttrycksfulla sammansatta begrepp skildra en miljö 
anpassad till våra livsformer. Detta kräver nya tankesätt kring arkitekturen och man 
tar i boken utgångspunkt i hur barnens liv kan främjas, hur barn påverkas av rum just 
för dem. 
Overall softness, pekar på uttryck för vänlighet, mjukhet, och välkomnande, som ger 
både alla plats i gruppen och avskildhet. Barnen fogas inte in i en ordning med 
bestämda ramar, motsatser övergår i varandra – ute/inne, formalitet/flexibilitet, 
materialitet/immaterialitet. Rummen får sitt uttryck av de sammanhang som uppstår. 
Relation, Rummets estetiska kvalitet blir beroende av det som kan uppstå i rummet, 
inte formen själv utan de relationer den ger utrymme för, skapar skönheten.  
Osmos, Barnstugans tillhörighet till det omgivande samhället. Barnstugan blir en 
spegel av omvärlden.  
Multisensoriality, öppenhet för alla sinnen. Betonar i första hand inte rikedomen på 
intryck utan snarare nyanseringen av den. En mångfald som gör det möjligt för olika 
individer att få svar i omgivningen och som tydliggör skillnader. 



Teoretisk bakgrund  

34 

Epigenes, står för förmågan att anpassa och öva upp sin egen utvecklingsprocess i 
samspelet med omgivningen. Rummet ska svara på barnens fantasifulla aktiviteter och 
väl tåla förändringar. 
Community, upplevelsen av gemenskap och samhörighet genom rummet. Det sociala 
rummet rymmer olika typer av individer som alla har del i det och där ska man finna 
uttrycken för gemensamma värderingar och tillhörigheter i hela gruppen. 
Konstruktivitet, Barnstugan är en verkstad där barnen forskar och experimenterar själv 
och i grupp. Iakttagelser, handlingar och reflektioner är element i barnens 
kunskapsbyggande. Barnet konstruerar sin bild av vekligheten i ett utbyte med 
omgivningen. 
Berättelse, omgivningen sedd som energigivande. Omgivningen ska ta emot och 
återge barnens forskande och kunskapsprocesser. Barnen ska vara närvarande i 
rummet även i sin frånvaro.  
 
Designverktygen står för ett tillvägagångssätt för hur man ska kunna uppnå 
nyckelbegreppen. Verktygen hanterar plankvalitéer och rumsordning samt de ”mjuka” 
kvalitéerna, ljus, färg, material, ljud, doft och mikroklimat. Vikten av att utgå från det 
specifika fallet betonas, men vissa viktiga element i rumsbyggandet har visat sig.  
Först igenkännandet, arkitekturen ska vara tydlig trots andra förändringar. 
Horisontaliteten i planen menar man skall vara viktig för likvärdigheten mellan 
rummen och främjar sociala samspel. Det centrala torget fungerar som en inbjudan till 
möten.  
 
Både barn och vuxna måste kunna använda rummen och förvandla dem efter sina 
behov. Förslag som underlättar detta är; rumsavdelare och rörliga väggpaneler, 
skärmar för skuggspel och projektioner, möbelelement som rymmer förvaring, 
flyttbara och vändbara möbler och möbler på hjul. Arkitekten måste se till att huset är 
öppet för förändringar och omvandlingar, att det finns möjlighet till utbyggnad och 
växlande användning kan tillgodoses.  
Transparens är ett begrepp som gör det möjligt att se genom rum och väggar för att 
begripa samband. Speglarna ges också en viktig roll i samtalet mellan barn och rum. 
En viktig kvalitet är ett varierat ljuslandskap, detta ställer krav på hela arkitekturen 
som formar både dagsljus och artificiellt ljus.  
Idag blir de naturliga hantverkligt behandlade materialen allt färre, det som framställs 
maskinellt har en släthet som trubbar av. Doftsinnet är vårt mest primitiva sinne och 
genom olika materialval kan man berika doftsinnet. Mikroklimatet är den svåraste 
faktorn att klara av. Klimatet kan varieras efter aktivitet och det finns olika 
klimatzoner. En del kan vara att golven bör vara varma eftersom barnen vistats så 
mycket på golven.  
Exempel på hur man kan skapa intressanta rum för barnen kan vara att göra podier på 
golvet som skapar höjdskillnader, ta bort höga hyllsystem och göra material nåbara 
för barnen. För att lätt ändra rumsvolymen kan man sätta upp tyger som sänker taket 
och diffuserar ljuset.   

3.1.2 Opsis Kalopsis 

I en artikel ur ”Opsis Kalopsis” [14] från 1988 förklarar Eva Eriksson att man på ett 
daghem som ligger vid Kristofferskolan i Stockholm, har arbetat med inredningen för 
att ge barnen en bra miljö. Mycket av inredningen är i trä, många detaljer och många 
färger. Rummen har en rik artikulering och även många olika krypin. Det konstnärliga 
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skapandet, att leka med form och färg, anses som en viktig del av barnens uppfostran 
enligt Antroposoferna som driver daghemmet. Det blir en miljö man älskar och 
vårdar. Trä är även ett mycket slitstarkt material men ser ändå inte trist ut.  

3.1.3 Hus och rum för små barn 

Boken Hus och rum för små barn [15], av Gunilla Lundahl från 1995, är en 
sammanfattning av de erfarenheter man har gjort av undersökningsprojekt bland 
förskolor och dess påverkan som miljö. Man anser även här att möbler och inredning 
är viktiga faktorer för barns upplevelse och utveckling, och för att vardagslivet ska 
fungera för barn. För små barn kan det vara bra om böcker står synliga i en bokhylla 
eftersom detta väcker nyfikenhet.  Det finns stora möjligheter för fantasi när 
inomhusmiljön innehåller varierande inredning. En trappa med sin spännande form 
kan vara ett bra ställe att klättra på och trappstegen i sig en plats att sitta och leka på.  
Entrén är ett rum som medför många känslor. Det är en plats där man träffas och där 
man skiljs åt. Det kan vara lugnt och vilsamt men även rörigt och kaotiskt. Dessa 
mentala delar kan vara nog så viktiga som de praktiska funktionerna. 
Barn lever ett eget liv som måste utforskas. De har oförstörda resurser som kan 
utvecklas i en stimulerande omgivning. Det finns inga bra mallar att gå efter när man 
gör rum för små barn, men det finns idéer och erfarenheter att hämta från pedagoger 
som arbetat med att införliva arkitekturen i ett pedagogiskt program, menar Gunilla 
Lundahl. 
 
De fyra elementen har, enligt boken, mycket att lära oss om form och färg. När man 
tittar på luft spelar den, med sin rymd, störst roll vid utomhusvistelse. För att komma 
så nära detta som möjligt inomhus, kan man tänka på att placera fönster högt upp så 
att man ser himlen. Låga fönster så nära marken som möjligt är bra då barn är små 
och även de vill se ut. 
Ute i naturen stimuleras barn genom att terrängen är varierande. På samma sätta kan 
nivåskillnader i rum ge omväxling för barn. Barn leker mycket på golvet vilket 
innebär att golvet borde vara skönt att vistas på. Det kan även vara bra om det inte 
finns någon bländande belysning i taket som gör det obehagligt om man vill lägga sig 
på golvet och fundera. Golvets fria ytor ger även möjlighet till att breda ut saker som 
inte får plats på ett bord.  
Barn gör viktiga upptäckter hela tiden. Att bland annat förstå att ett rum fortsätter 
bakom hörnet är en intellektuell upptäckt som barnet gör med sin kropp. Av barns 
kojbyggen kan man se att de inte har några bestämda fördomar om hur ett hus ska se 
ut. Det är arkitekternas ritteknik som kan komma att bli hindret för ett fantasifullt 
rumsbildande. Det som kan vara glädjande och utvecklande för barn är att se 
vuxenvärldar kring sig. 
 
I boken Hus och rum för små barn [15], finns även en del som handlar om barns 
behov av arkitektur där man talar om hur hus och rum bidrar till barns praktiska, 
sociala, emotionella och intellektuella utveckling. Dessutom, menar man, stärks 
barnens självtillit av arkitekturens form. Detta har dock kommit i skymundan 
eftersom det inte finns så mycket forskning kring samspelet mellan barn och rum. 
Däremot finns en del som betonar barns behov av konstnärliga impulser, av fantasi 
och av konkret stimulans för sinnena. Men medvetenheten om att man måste ge större 
plats åt barns behov växer. 
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Boken omnämner några personer som tittat närmare på barns psykiska och 
pedagogiska påverkan av rum och miljö. 
I Maria Nordströms avhandling om Barns boendeföreställningar ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, finns ett viktigt påpekande om att barn har ett 
mycket starkare och mer levande intryck av miljön utomhus än inomhus.  
J M. Thornberg menar att barn som är mellan tre och fem år tilldelar en plats en 
betydelse efter sina egna sysslor. Det som utförs har samma mening som platsen det 
utförs på. Mellan fyra och sju förvandlar barnet material och ting i fantasin och 
försöker själv ta reda på hur platsen kan användas. Ännu lite senare, mellan åtta och 
nio år, kommer konkretiseringen av rummen in i barnets tankar. Tonåringen träder 
slutligen in i ett stadium där de får en egen rumsuppfattning och är då skapare av 
rumsföreställningar. 
Jean Piaget är psykolog och en av dem som har haft mest inflytande på de svenska 
daghemmen. Han menar att barnens tänkande utgår från olika strukturer, som 
karaktäriserar olika åldrar. För att lära sig måste barnet själv vara aktivt och det måste 
få konkreta erfarenheter att bygga upp sin verklighet med. Han menar att mening 
uppstår när barn hanterar sin omgivning, detta medför även stor betydelse när de blivit 
vuxna. Fram till barnet är ungefär ett och ett halvt år, skaffar det sig all kunskap 
genom sinnesintryck och det försöker lägga alla upplevelser utanför sig själva.  
D.C Winnicott menar att lek är att använda sin fantasi, det viktigaste en människa kan 
göra. Lek förbinder yttre och inre upplevelser och i leken uttrycks en mängd behov. 
Leken är ett sätt att utöva koncentration och det är ett sätt att få kontroll och samtidigt 
släppa in det nya. Enligt Winnicott bygger hela människans upplevelseexistens på 
lekandet.  
Lis Ahlman som är en dansk psykolog påstår att vi sitter alldeles för mycket. Barn 
sätts i stol långt innan deras kropp är färdig för det. Det behöver stärka sina muskler 
ordentligt innan de sätts i stol, genom att röra sig fritt på golvet. Golvet måste därför 
göras till en stimulerande miljö, så att barnet får lust att krypa, rulla, sträcka sig och 
utöka sitt område. Att detta inte har gått upp för planerare av bostäder, bekymrar 
henne. Vinyl, linoleum och kork läggas direkt på hårda, kalla betonggolv, vilket 
medför att man får göra nödlösningar som att lägga ut mattor och madrasser. 

3.1.4 Arkitektur och socialingenjörskonst 

I boken Arkitektur och socialingenjörskonst, 1989 [16], av Ulf Sandström finns ett 
kapitel som heter ”Hus i människan”. Boken behandlar bland annat hur den svenska 
arkitektpsykologin har ägnats åt att ta reda på hur människor upplever sin miljö. 
Upplevs den som tråkig, trivsam eller stressande? Den mening som människor lägger 
i olika företeelser och deras värderingar har studerats av många. Genom våra sinnen 
får vi kännedom om föremål i världen, men sinnena vittnar snarare om vårt eget sätt 
att reagera på dem än om den fysiska världens beskaffenhet. 
 
Rikard Küller (avhandling fr. 1972) beskriver följande dimensioner i 
miljöupplevelsen. Trivsamhet; ger ett mått på den grad av trivsel och trygghet som 
individen upplever inför miljön. Komplexitet; är ett mått på miljöns livlighet och grad 
av sammansatthet. Originalitet; är ett mått på det ovanliga och överraskande i miljön. 
Rumslighet; beskrivet t.ex. ett gaturums slutenhet eller öppenhet. Helhet; ger ett mått 
på hur väl olika delar av miljön passar ihop. Kraftfullhet; beskriver graden av dignitet 
i miljön. Social status; är en ekonomisk och social värdemätare. Affektion; beskriver 
en åldersaspekt hos miljön t.ex. tidlös, gammal eller modern. Enligt Küller är det 



Teoretisk bakgrund  

37 

troligt att olika miljöer måste kunna tillskrivas olika optimala sammansättningar av 
egenskaper för att människor ska kunna finna sig tillrätta och uppleva trygghet. 
Rikard Küller påpekar att vi inte vet hur den byggda miljön påverkar oss, vi kan inte 
heller genom mätningar och teorier få kunskap om hur miljöer bör se ut för att passa 
människor.  
 
Carl-Axel Ackings sammanfattning, av olika projekt inom området,( Att värdera 
planerad miljö, 1974), avslutas med en plädering för att planförslag också ska ta 
hänsyn till känslomässiga upplevelser av miljön, att den enskilda människan skall 
medverka i planeringen. Acking undersökte hur människor påverkas av att vistas i ett 
antal olika miljöer. Resultatet visade att människor tror sig bli mer aggressiva i 
onaturliga miljöer. Küllers försökspersoner trodde sig bli utåtriktade i miljöer som har 
höga värden av vad gäller trivsamhet. Stabila personer trodde sig påverkas gynnsamt 
av miljöer med låg komplexitet.  
 
Författaren av boken, Ulf Sandström, menar att människor upplever miljön på olika 
sätt beroende på deras tidigare erfarenheter och händelser. ”Människan integrerar med 
sin miljö, dels utifrån hur miljön uppfattas och avläses, dels utifrån hur den tolkas mot 
bakgrund av tidigare erfarenheter och kunskaper. Tolkning, erfarenheter och kunskap 
är funktioner av det kulturella och sociala ramverk människor befinner sig i. Sådant 
som minnen, känslor, farhågor, trosföreställningar, vanföreställningar, 
missuppfattningar, vanor, förväntningar tillsammans med olika institutionella faktorer 
kommer således att bestämma människors uppfattning av rummet och därmed också 
deras beteende i rummet. En specifik byggnad kommer på grund av detta inte att 
upplevas på ett likartat sätt av olika människor. Hus och platser lastas med olika 
mening och innehåll beroende av placering, storlek, formgivning, grannskap m.m., 
och avläsningen av de egenskaperna är socialt och kulturellt determinerad.” 
 
Boken belyser även arbetet psykologerna Torbjörn Andersson och Enar Olsson under 
1980-talet visade i sina skrifter. De menar på att de starka emotionella laddningar som 
människor förankrar särskilt i barndomsmiljön, kommer att fungerar som ett korrektiv 
för miljöupplevelserna i vuxen ålder. Det finns en betydelse i att bostaden, ”det yttre 
huset”, utformas så att det gynnar individens aktivitet och personlighetsutveckling, 
”det inre huset”, (1988). 
 
Bobo Hjort kommenterar även han hur barndomsmiljön påverkar den vuxne 
människan i hans avhandling Var hör människan hemma? från 1983. 
”Miljöpreferenser uppstår genom prägling, dvs. uppväxtmiljöns rumsliga aspekter 
kommer att få avgörande betydelse för hur man kommer att uppleva vackerhet. Det 
vackra är där man hör hemma. Med detta synsätt följer också föreställningen att den 
vuxne kommer att uppsöka miljöer som liknar barndomshemmet”, menar Bobo Hjort. 

 

3.2 Barns säkerhet 
Boverket gav 1996 ut en handbok om ”Barnsäkerhet i byggnader” [17]. I den 
besvaras frågor om vilka lagar och regler som finns och hur man kan planera och 
bygga barnsäkert. 
Barn är speciellt utsatta för olycksrisker genom att de inte har samma möjligheter att 
skydda sig själva som vuxna. Därför finns det lagar och föreskrifter som har till syfte 
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att skapa en trygg miljö för barnen. I enlighet med FN:s barnkonvention har barn rätt 
till en god omvårdnad och trygghet, men även till avkoppling, lek och 
fritidsaktiviteter som är lämpliga för dess ålder. Byggnader och utemiljö ska därför 
utformas så att barn inte utsätts för risker. Samtidigt måste miljön utformas så att den 
ändå är utvecklande, stimulerande och anpassad efter barnens behov. I boverkets 
föreskrifter ställs särskilt höga krav på utrymmen i byggnader där barn kan vistas. Det 
kan då vara rum där barn i förskoleåldern ska kunna vara själva utan ständig uppsyn 
av en vuxen.  
 
För barn är leken mycket viktig. De leker i stort sett alltid och överallt. Detta är 
nödvändigt för deras utveckling både socialt och fysiskt. Motoriken och 
rörelseförmågan utvecklas i takt med att barnet växer och leken är en viktig del i 
detta. Hela bostaden bör därför vara utformad för att tillåta lek. Barn söker sig ofta till 
spännande platser och vill pröva sina förmågor vilket medför risker. Det är omöjligt 
att bygga bort alla risker som finns, men det går att bygga så att farorna syns och blir 
tydliga så att barnen uppfattar dem. Säkerhet är olika för vilken ålder barnen är i. Det 
som anses vara säkert för ett förskolebarn, kan medföra stor fara för en ettåring.  
I bostaden skadas barn mest i den miljö där de vistas mest. De vanligaste olyckorna i 
hemmet är fall från möbler, skötbord och trappor, brännskador och förgiftningar av 
hushållskemikalier och läkemedel. Balkonger, fönster och fönsterdörrar utan 
tillräckliga säkerhetsanordningar innebär stora risker för att barn ska trilla ut. Barnet 
kan klämma sig i skåp, ugnar, diskmaskiner och annan inredning. Även entrédörrar 
och andra dörrar bidrar till klämrisk. Skador som är orsakade av elektricitet är inte 
vanliga, men medför dock allvarliga följder som brännskador och hjärnskador. En risk 
för detta finns när ett barn sticker in ett ledande föremål i ett eluttag.  
Det som har betydelse för barnsäkerheten är ofta detaljer. Vassa kanter, ojämnheter i 
golvet och delar som sticker ut kan vara farliga detaljer som inte syns på ritningar 
eller beskrivningar. Saker som måste ägnas stor omsorg kan vara ett räckes 
utformning, dörrfoder, springor mellan material och radiatorer. Man bör tänka på 
detaljmått, särskilt öppning mellan 100-230 mm, på grund av att barn kan fastna där 
med huvudet.  
 
I hallen och entrén finns ofta många dörrar som leder till olika rum. Dessa bör vara 
planerade så att de slås upp utan risk men även att de inte står i vägen när de är öppna.  

3.2.1 Trappor 

Trappor bör planeras med dagljus och bra belysning så att man tydligt ser var trappan 
börjar och var den slutar. Trappor utomhus blir ofta hala av regn och snö, därför bör 
de planeras med tak över. Trappans lutning, form och längd har även denna betydelse 
för säkerheten. I en trappa som är U-formad och trappor med raka halvplan, ett 
vilplan, har man inte så hög fallhöjd. Öppningarna mellan planstegen bör högst vara 
100 mm, för att små barn inte ska kunna krypa igenom och sedan fastna med huvudet. 
Räcken på trapplan bör vara minst 0,9 m höga. Om räcket inte har öppningar, 
horisontella stänger, stag eller andra anordningar blir det svårt för barn att klättra upp 
på det, vilket är bra. Ledstänger ger bra grepp om de är runda och det är en fördel om 
de dras fram 30 cm förbi det översta och nedersta steget för att få mer stöd när man 
börjar gå i trappan. Det kan även vara till fördel att göra en extra ledstång i barnens 
höjd som inte bara är till stöd för dem utan som även skyddar väggen.  
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3.2.2 Köket 

För småbarn är det spännande att vara med mamma och pappa när de arbetar i köket. 
Där finns det skåp och lådor som är fulla med spännande saker och där finns det även 
vatten att leka med. Därför finns det risk att det sker olyckor i samband med 
matlagning. Om man planerar inredningen med omsorg kan man minimera 
olycksriskerna. Plats är framförallt viktigt och arbetsytan mellan spis och diskbänk 
bör vara stor. Det är en olycksrisk om det finns dörrar som kan stöta ihop med 
ugnsluckan och diskmaskinsluckan. En fri golvyta som inte kolliderar med kökets 
inredning, är bra för de minsta barnens lek. Det är viktigt att ordna en avställningsyta 
för kastruller i närheten av spisen och som är onåbar för de små barnen. Även bredvid 
inbyggda ugnar borde det finnas en avställningsyta. Brännskador av het vätska eller 
mat är en vanlig orsak. Det är viktigt att kunna lyfta kastruller från spisen till slasken 
över en sammanhängande yta. Barn kan även bränna sig av hett kranvatten, vilket är 
viktigt att tänka på. Det är även viktigt att det finns många och väl placerade petsäkra 
eluttag för hushållsmaskiner. Vid spisen är det bra att ha hällskydd och ugnsskydd 
som hindrar barn från att få tag på kastrullhandtag och dra ner kastruller över sig. För 
att spisen inte ska kunna tippa om barnet ställer sig på en öppen ugnslucka, så kan 
spisen monteras fast i väggen med ett tippskydd. Det är en fördel om diskmaskinen 
har en säkerhetsspärr så att barnet inte kan öppna luckan och få hett vatten eller het 
ånga mot sig eller komma åt maskindiskmedel.  Det är även viktigt att förvara 
maskindiskmedel och andra rengöringsprodukter i ett skåp som barnen kommer åt, 
eller ett skåp som har säkerhetsspärr.  

3.2.3 Förvaring 

De flesta olyckorna med kemisk-tekniska preparat sker i samband med användandet. 
Därför är det viktigt att medlen förvaras så nära det ställe där de används på som 
möjligt. Det är viktigt att badrumsskåp placeras högt upp och onåbart för små barn 
eftersom förvaringen av hårspray och andra farliga preparat, sker där. Medicinskåp 
ska placeras på minst 1,4 m höjd och försett med lås. Där man använder sig av till 
exempel flyttbara garderober, bokhyllor eller andra inredningsskåp, är det viktigt att 
förankra dessa i väggen så att de inte kan välta.  
 

3.2.4 Badrum 

I badrummet vistas ofta barn barfota och där är det även ofta vatten på golvet vilket 
medför stor halkrisk. Dessa golv bör utföras med hög friktion eller förses med 
halkskydd. Detaljer som golvbrunnar, rör och ventiler som är lättåtkomliga får inte 
vara vassa så att man kan skära sig. För att undvika att barn ska få tandskador när de 
leker i badkaret, bör blandaren inte sättas direkt på badkaret. Det bör sättas skydd på 
värmeinstallationer som överstiger yttemperaturen 60 .  

3.2.5 Fönster 

Öppningsbara fönster som sitter på 1,8 m höjd eller lägre ska ha säkerhetsbeslag, 
spärranordning eller annat skydd som hindrar barn från att falla ut. Med 
säkerhetsbeslag menas ett öppnings- och stängningsbeslag som inte kan öppnas av 
mindre barn, detta kan vara ett lås med en löstagbar nyckel. Med spärranordning 
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menas en säkerhetsanordning som inte ska kunna öppnas av mindre barn och som 
endast kan öppnas 10 cm. Ett vädringsbeslag kan inte hindra barn från att öppna och 
falla ut.  

3.2.6 Glasytor 

Glasytor i dörrar ska vara tydligt markerade så att de syns och inte förväxlas med 
öppningar. Lågt sittande och oskyddade glasytor ska vara utformade så att risken för 
att man skadas är liten. Det ska även kunna ta emot en viss del stötar och slag. Ett lågt 
sittande glasparti kan skyddas med till exempel ett räcke. Det finns två olika typer av 
säkerhetsglas, härdat glas och laminerat glas. Härdat glas tål slag och stötar bättre än 
vanligt planglas och är ungefär fem gånger starkare. Laminerat glas är utformat med 
två vanliga planglasskivor och med plastfolie emellan. Detta gör att om det skulle gå 
sönder så sitter det ändå ihop och minimerar risken för skärskador. Det finns även 
kombinationen härdat - laminerat glas.  

3.2.7 Golvet 

Golv bör utformas och ha ett material som inte medför risk för att halka eller snubbla. 
Enstaka trappsteg eller podier bör utformas så att de är lätta att upptäcka. Plötsliga 
växlingar i olika hala golv bör undvikas. Lister som placeras mellan olika golv får inte 
vara vassa.  

3.2.8 Dörrar 

Dörrar är viktigt för att man ska kunna röra sig naturligt genom de olika rummen och 
även för att få en bra genomblick. Dörrbladet ska kunna svänga ut och stå öppen utan 
att dörrbladet står rakt ut i rummet. För att hindra att barn ska klämma sig i till 
exempel entrédörrar, kan man välja en dörr med klämfri bakkant. Handtag på dörrar 
bör utformas så att barn inte fastnar med halsdukar etc. Trösklar innebär ibland en risk 
för att halka eller snubbla, därför kan det vara bra att utforma så många dörrar som 
möjligt utan trösklar, vilket även underlättar för rörelsehindrade.  

3.2.9 Eluttag 

Det är bra om det i bostaden finns många eluttag. Detta minimerar risken för att 
sladdar sträcker sig över golv och utgör en snubbelrisk. De eluttag som inte används 
bör förses med ett pet skydd. Eluttag och TV-uttag bör placeras med några olika 
alternativ utifrån en genomtänkt möblering.  
 
Det finns inte någon samlad lagstiftning som reglerar den byggda miljön och 
utomhusmiljön i Sverige. Flera myndigheter ansvarar för barnens miljö. Det finns en 
mängd olika bestämmelser och lagar som reglerar olika riskområden i miljön och 
användningen av olika produkter.      
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3.3 Utformning av planlösningar 
Det finns många aspekter och faktorer att titta på vid utformning av planlösningar. 
Både allmänt när det gäller planutformning men även bostäder som är mer anpassade 
för familjer med barn. Vi har tidigare tittat närmare på utredningar vilka har 
utvärderat olika former av planlösningar. I detta kapitel tittar vi dels på generella 
tankar om planlösningar som håller över långa tidsperioder, och dels på vad arkitekter 
och kunniga inom området anser vara bra planlösningar för barnfamiljer. Här kommer 
även in exempel på hur dagens familjer tänker i fråga om planutformning. 

3.3.1 Generella och allmänna planutformningar 

I boken Arkitektur och Samhälle: funderingar över 50 års svenska arkitektur. (Nils 
Ahrbom) 1983 [18] diskuteras hur det med hänsyn till förändring av olika behov är 
nödvändigt med en bostad som går att förändra utefter dessa.  
Han menar att på grund av bostadsbristen har människor tidigare inte fått tillfälle att 
välja sin bostad eller förverkliga några egna önskemål om den. Bostadsvanor 
förändras genom propaganda och en successivt höjd bostadsstandard. Vårt sätt att leva 
och bo är lika lite stabilt som något annat i vårt nuvarande samhälle. Planlösningar 
som tillgodoser rörlighet, föränderlighet, anpassbarhet och generalitet får i varje fall 
inte förhindras av stelhet och ensidighet i produktionsmetoderna. 
Ett exempel på hur bostäder kan förändras efter behov, finns i ett tidigt publicerat 
projekt av elementhus. Husen i projektet var inte bara tillbyggbara, allt eftersom 
familjen växte. När barnen blev vuxna, kunde de ta med sig sin del och sätta upp den 
någon annanstans och bilda en ny familj och ett nytt växande hus osv. Kravet på 
rörlighet fick här ett drag av rotlöshet. 
I boken skriver N. Ahrbom att hänsyn måste tas till att de verksamheter som 
byggnaden ursprungligen planlagts för, kommer att förändras med tiden och att dessa 
förändringar måste kunna ske, antingen genom en allmängiltig planlösning eller 
genom en inbyggd förändrbarhet. Detta kallas enligt honom ”den öppna formen” och 
den möjliggör förändringar utan att sammanhang och helhet går förlorade. 
Verksamheter kan försvinna, uppgå i eller ersättas av andra. De kan förändras hastigt 
eller långsamt och både öka och minska. ”Öppna formen” ger brukaren möjligheter 
till individuella insatser, som kan medföra en naturlig variation i bebyggelsen. 
Ett uttryck som tas upp i boken är - ”Forms follows function” (Sullivan) men 
författaren menar att ett bättre uttryck är – ”Functions change while forms stay” 
(Habraken). Nyckelbegreppet i den senare filosofin är frihet i planeringen, frihet för 
brukarna, med möjligheter till alternativ och variation. Föränderbarhet kostar i regel 
något mer än oföränderbarhet. 
 
I en artikel ”Anpassbara bostäder” [19] hämtad ur tidskriften Att bo från 1951, 
diskuteras anpassbara bostäder av Sven Thiberg. Han menar att föränderbarheten av 
bostäder är nödvändig. Ofta vid nybyggnationer betraktade man förr brukarens vanor, 
beteende och värderingar som konstanta under hela brukstiden. Han påpekar att det 
hela tiden sker förenklingar och generaliseringar av vilka behov som finns hos de 
boende. Detta är naturligtvis positivt för teknisk och ekonomisk del i 
bostadsbyggandet. Det negativa är dock att bostaden inte blir anpassad efter 
individens behov.  
Tre typer av anpassbara bostäder diskuteras i artikeln, vilka är flexibla, generella och 
elastiska. Flexibla planlösningar har en bestämd yttre ram men medger tekniska 
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förändringar i utformningen med tillexempel flyttbara mellanväggar. Med generella 
planlösningar menas att rummen har en stor spännvidd i användningssättet. Rummen 
utformas som neutrala, lika stora rum. Elastiska bostäder medger att lägenheten 
adderas med ett rum efter en tid, eller att ett rum skiljs av. Bostäder som saknar dessa 
egenskaper kallas statiska.  
Enligt författaren till artikeln borde man i första hand satsa på en generalisering av 
bostadsbyggandet. I familjen sker ofta en förändring av tidsdispositionen i takt med 
att barnen växer. Bland annat vill barnen i större utsträckning ta hem kamrater ju äldre 
de blir. Med rymligare och mer differentierade bostäder blir det lättare för barnen att 
göra detta.  
 
En liknande aspekt på hur planlösningar ska utformas, behandlas i boken Vardagens 
arkitektur: vem bestämmer din livsmiljö [20] från 2001, skriven av Jöran Lindvall. 
Där talar man om hur bostäder ska utformas för att kunna uppfylla alla krav på 
funktioner, d.v.s. laga och äta mat, umgås, sova, älska, koppla av, förvara och vårda 
kläder, sköta hygienen, förvara saker, studera och arbeta. Vissa av funktionerna utförs 
med en integritet, därför måste bostaden delas in i rum eller utrymmen där dessa kan 
skötas. 
Även sambanden mellan de olika rummen måste fungera på ett bra sätt. Dock behöver 
inte alla funktioner vara indelade i rum, det finns många sätt att även utforma en 
bostad med mer öppen planlösning. Även här diskuteras att byggnader under olika 
tidsperioder har utformats olika och att de inte alltid används till samma ändamål, och 
man kommer fram till att eftersom våra behov förändras med tiden, är en riktigt bra 
utformad bostad sådan att den går att anpassa efter dessa.  

3.3.2 Dagens synpunkter på planutformning 

Bland dagens familjer är det populärt att utforma sin bostad med öppen planlösning 
och möjlighet till överblick och gemenskap. Ett exempel på detta hittar vi i tidningen 
Hus och hem, 2007, häfte 6 där Maria Malmström, författaren av artikeln ”Plats för 
barn, gäster och fester” [21], beskriver familjen Dolks tankar om sitt hem. Familjen 
består av Jens och Annica och deras två söner. Familjen köpte sitt hus 2001 och fick 
då renovera en hel del för att få det som de ville ha de.  
Det rum de gjorde mest med var köket eftersom de tycker att detta är den viktigaste 
platsen i huset.  De öppnade upp mellan köket och matplatsen vilket gav en bättre 
kommunikation mellan dessa. Trappan till övervåningen frigjordes från väggar och 
dörrar vilket innebär att man kan sitta i trappan och samtidigt umgås med den som 
lagar mat. På entréplanet finns även lekrummet som från början var tänkt som ett rum 
för vuxna där de kunde sitta och läsa, men eftersom detta inte utnyttjades gjorde man 
istället om det. Från början var ambitionen att barnen skulle leka på övervåningen 
eller i källaren. Men med tiden insåg de att barnen helst ville vara där föräldrarna var.  
På övervåningen finns den privata delen med två sovrum, ett allrum och toalett. I 
källaren finns ännu ett allrum, men även tvätt, bastu och wc/dusch.  
 
Ett annat exempel på en familj som själva renoverat bostaden efter deras egna behov, 
ser vi i Föräldrar och barn, 2008, häfte 5, i artikeln ”Cityliv med radhuskänsla” [22] 
skriven av Ulrika Hjort.  Johan Wahlström och Marit Westman valde att bo kvar i stan 
när deras son föddes. De fick tag i en barnvänlig södermalmsvåning med egen ingång 
och garage. Lokalen hade tidigare varit både kontor, tryckeri och systembolag, så det 
var ett stort renoveringsprojekt. Lägenheten har nu en entré med en liten hallsektion 
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där barnvagn och ytterkläder får plats. Tre trappsteg upp finns även här 
vardagsrummet och köket i en öppen planlösning. Barn som kommer hit brukar tycka 
det är bra att det finns så mycket yta att springa omkring på, säger Marit. Garaget som 
är placerat vid sidan om entrédörren, nås även från en dörr i vardagsrummet. Från 
början var det meningen att planlösningen skulle bli ännu öppnare än vad den är. De 
är dock glada att det blev en halvtrappa som leder upp till sovrummen, badrummet 
och arbetsrummet. De tycker att deras badrum är väldigt praktiskt som inrymmer 
tvättmaskin, torktumlare, dusch, badkar, stor plats för torkställning och en stor ekbänk 
där de byter blöjor och stryker och viker tvätt.  
 
Ulrika Palmcrantz inleder artikeln ”Så hittar du ditt drömboende” [23] i Föräldrar 
och barn, 2008, häfte 2 med följande resonemang. Med första barnet kommer även 
ofta en dröm om det perfekta boendet. Hälften av alla förstagångsföräldrar flyttar i 
samband med sitt första barn. Att få barn innebär en massa förändringar och så även 
med boendet. Då vill man ha ett hem som både trivsamt och praktiskt och funktionellt 
att leva i. Att köpa hus, både bygga nytt eller köpa ett gammalt, är ofta ett stort projekt 
som behöver mycket eftertanke. Inte bara vad som är snyggt utan även vad som är 
nödvändigt.  
I artikeln ger Fredrik Brehmer, delägare i husföretaget Modern Living, tips om vad 
som är bra att tänka på vid planeringen av en praktisk familjebostad.  
Fredrik tycker att man ska tänka för en längre tidsperiod. Det som är praktiskt när 
barnen är små, kanske inte är nödvändigt när de blir äldre. När barnen är små kanske 
man tänker mycket på groventré, plats att ställa vagnen osv. Vill man bo under längre 
period måste man tänka på hur huset skulle fungera med större barn. Tonårsfamiljer 
har ofta en önskan om att det ska finnas två delar i huset så att man inte alltid behöver 
vara på varandra, säger Fredrik Brehmer. Han tillägger att om man inte är den som har 
mycket fester kanske inte vardagsrummet behöver uppta 80 procent av huset. 
Han tycker inte att man behöver tänka så ”fyrkantigt” när det gäller rummen i ett hus. 
Man skulle kunna ha ett litet gemensamt sovrum för barnen, nära föräldrarna, menar 
Fredrik. Ett lekrum kan då till fördel vara i närheten av köket. Köket har blivit det 
viktigaste rummet i ett hem för många. Man gör mycket mer än bara lagar mat och 
äter där. Han menar att för tio år sedan var trenden att köket och vardagsrummet 
skulle sitta ihop, idag är det köket som är vardagsrummet.  
 
Arkitekterna Lotta Werner Flyborg och Andreas Flyborg har i samma tidning i 
artikeln ”Guide – välj rätt hustyp” [23] ytterligare ett antal tips till barnfamiljer som 
ska välja hus. De menar att det med små barn är viktigt med ytor i samband med 
köket där de kan leka och man kan ha översikt medan man jobbar i köket. Det är bra 
att dela in huset i en särskild sovavdelning och en avdelning där man umgås. De 
menar att kvadratiska rum ofta uppfattas behagligare än avlånga rum. Det är alltid 
positivt när man får en tydlig bild av huset direkt när man kliver in. Man ska förstå 
hur det är planerat ganska omgående, och det är skönt att kunna se ut direkt. De menar 
att det ger en bra känsla att kunna gå runt i bostaden på olika sätt. Att det finns rum 
som har två dörrar, även om det så bara är i ett badrum. Vardagsrum och kök ska 
gärna ligga i anslutning till varandra. Om man har tre sovrum är det bra med två 
duschar/badrum, speciellt när barnen blir äldre. De anser även att det kan vara bra att 
ha mycket förvaringsmöjligheter i hallen och även en neutralt belägen klädkammare, 
som inte bara nås från sovrummen. En fördel skulle vara om man kunde dela in t.ex. 
vardagsrummet i två rum.
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4 Genomförande 
4.1 Enkätundersökning 
För att få en bild av vad dagens barnfamiljer anser vara ett bra barnanpassat boende, 
gjordes en enkätundersökning bland 19 barnfamiljer. Hälften av antalet familjer var 
Willa Nordics kunder och resterande familjer var slumpvis utvalda. Familjerna, som 
alla bor i egen villa, fick ett antal frågor som skulle besvaras utifrån deras positiva och 
negativa erfarenheter. Frågorna var utformade med två eller fler svarsalternativ och 
även med möjlighet till kommentar. Fullständig enkät finns som bilaga 1. 
 
Den första frågan handlade om var barnens rum helst placerades i förhållande till 
övriga, med hänsyn till barnets stigande ålder. Svaret visar tydligt att de flesta anser 
det vara bäst att barnens rum placeras tillsammans med andra sovrum, uppdelade i två 
delar av huset. I de två fall som valde ”annat förslag”, kommenterade den ena 
familjen att det till en början skulle vara bra med ett barnsovrum intill föräldrarnas för 
att eventuellt byta till ett annat rum senare. De ansåg även att det var bra att ha 
sovrum i två delar av huset när barnen var tonåringar. Den andra familjen som angav 
annat förslag, tyckte att ett separat föräldrasovrum skulle vara bra men att ett av 
barnsovrummen gjordes större för att kunna användas som föräldrasovrum under 
småbarnsåren, dvs. att det skulle finnas möjlighet att flytta runt.     
 
Även på den andra frågan var svaret ganska entydigt och det visade sig att det inte var 
önskvärt med ett sovrum i direkt förbindelse med föräldrasovrummet. Anledningen 
till att de inte ville ha det, var bland annat att användbarheten skulle vara under en 
väldigt begränsad tid, då barnet är litet. Någon kommenterade med att när barnet är 
väldigt litet kan det sova i föräldrasovrummet. De som ställde sig positiva till 
förslaget kommenterade det med att det skulle vara bra när barnet är litet.   
På tredje frågan var svaret inte helt självklart, men de flesta svarade dock nej på 
frågan om en flexibel planlösning, alltså om enkelt flyttbara väggar skulle utnyttjas, i 
takt med att barnen växer och behoven förändras. En familj svarade att det snarare var 
inredningen än planlösningen som behövde förändras. De som var positiva 
kommenterade med att det skulle vara en kul idé om det kan fungera rent praktiskt 
och tyckte att det lät intressant.     
Av undersökningen visar fråga fyra att nästan alla familjer anser att barnen ska ha var 
sitt eget större rum. Alternativen hade annars varit att dela sovrum för att få ett större 
rum enbart till lek eller små egna sovrum och ett större rum till lek. En familj angav 
att dela rum för att få ett lika stort till lek är bra när barnen är små men sedan var sitt 
eget större rum.  
 
Hälften av alla barnfamiljer anser att det är mest praktiskt ur barnsynpunkt att ha 1-
plans hus. Även 1 ½ -plans och 2-plans hus var det stor del som ansåg vara bra. Några 
få tyckte de skulle vara praktiskt med suterränghus. En av familjerna tyckte att 2-
plans hus var bra på grund av att gästerna inte behöver se röran i sovrummen som 
finns på övre plan. På denna fråga valde tre familjer att ange två alternativ och en 
familj angav inget alternativ då de menade att det inte spelar någon roll. En av 
familjerna som angav två alternativ menade att det var perfekt med 1-plans hus när 
barnen är små, men att det när barnen blir tonåringar är bättre med 1 ½- plans eller 2-
plans hus så att de får en egen umgängesdel med sina kompisar.  



Genomförande 
 

45 

Fråga sex innebar att familjerna skulle välja de tre alternativ de tyckte var viktigast att 
inrymma i en groventré. Det som fick flest antal röster var förvaring i form av 
garderober eller klädkammare. På en andra plats kom tvättstuga och efter det valde de 
flesta att det skulle finnas torkmöjligheter exempelvis ett torkskåp. Även en sittplats 
för påklädning ansågs vara bra.  
 
Det visar sig av fråga sju att de flesta tycker att en öppen planlösning fungerar bra ur 
ett barnfamiljsperspektiv. De flesta svarar ganska bra och några mycket bra. Några av 
de positiva anledningarna är att det är fint och trevligt. Det anses vara bra att kunna 
stå i köket och ändå kunna vara med i samtalet med de som är i vardagsrummet. 
Någon säger att man får bättre överblick i huset när barnen leker. En annan familj 
menar att man umgås ledigare och har bra uppsikt. Klämrisken i dörrar minskar, 
menar en familj. Det är bra när barnen är små, men blir svårare när de blir äldre. Det 
familjerna tycker är negativt är bland annat att ljudnivån lätt blir hög och att det är 
svårt att ”stänga av” vissa rum. De som inte tycker det är något bra alternativ med 
öppen planlösning, menar att det är bra att kunna begränsa små barns rörlighet och 
även husdjurens. Någon familj tycker att det är bra om ”köksröran” begränsas till 
köket och det som hör till vardagsrummet får vara där.  
 
Utifrån undersökningen kan utläsas att de flesta barnen helst sitter i köket vid 
läxläsning och några väljer sitt eget rum. Endast en familj angav att barnen sitter i 
vardagsrummet när det gör sina läxor.  
 
På fråga nio fick familjerna rangordna vilken typ av förvaring de tycker är den bästa. 
Som första alternativ valde de flesta klädkammare och som andra alternativ fasta 
garderober. Det som var minst populärt var flyttbara garderober.  
 
Alla familjerna i undersökningen anser att det är bäst om skötbordet finns i 
badrummet. Någon ger som anledning att de aldrig har bytt någon blöja på natten. En 
annan familj menar att även om man har en ”superbra” blöjhink så finns lukten ändå 
där, och det är bra om man har vatten nära till hands. Familjen säger även att det 
skulle fungera bra att ha skötbordet i groventrén/tvättstugan.  
 
På frågan om vilket utrymme, kök och vardagsrum, som används mest av familjen, 
svarar lika många ”köket” som “båda lika mycket”.  
 
Familjerna fick även möjlighet att ge övriga synpunkter och tips om hur man skulle 
kunna göra ett boende mer praktiskt när man har barn: 
 

• Centraldammsugare, gärna med slang och uttag i köket.  
• Lådspärrar i kök och badrum 
• Standardmonterade brandvarnare 
• Dimmers i sovrum och badrum 
• Tåliga golv och målade väggar 
• Induktionshäll 
• Grind i eventuell trappa 
• Plats för skötbord i badrum 
• Stor tvättstuga/groventré 
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• Bra med flera klädkammare 
• Två ”umgängesdelar” 
• Regn- och vindskyddad uteplats för barnvagnen och cyklar 
• Barnvänlig del i vardagsrummet 
• Välisolerade innerväggar 
• Fyrkantiga barnrum 
• Bra leksaksförvaring 
• Elsäkerhet  
• God planering av belysning 
• Skotork bra alternativ till torkskåp 
• Golvvärme och klinkers vid groventré 
• Garderob med back för varje familjemedlem 
• Uppfällbar sits för påklädning 
• Dusch och badkar i samma badrum 

4.2 Intervjuer 
Planeringen av bostäder har sett olika ut genom tiderna, därför gjordes intervjuer med 
två arkitekter för att undersöka hur planerare tänker idag. Syftet var även att få idéer 
om hur de tänker när de utformar en bostad som är praktisk för barnfamiljer. Kunniga 
arkitekter valdes ut till intervjuer för att få så mycket information som möjligt om de 
erfarenheter de har inom området. Frågor som diskuterades var bland annat om det 
finns något speciellt viktigt att titta på när man utformar bostäder för barnfamiljer och 
om familjer själva brukar efterfråga något särskilt. Öppen planlösning har varit 
populärt under en längre tidsperiod och dess för- och nackdelar var en stor fråga som 
var ofrånkomlig att belysa ur ett barnfamiljsperspektiv. Det diskuterades även om det 
var bra med flexibla planlösningar och bostäder med möjlighet till utbyggnad när 
behoven av utrymme förändras. 

4.2.1 Intervju med Jessica Lindblad, Hansen & Leijonberg Arkitekter 

Jessica har jobbat som arkitekt på Hansen & Leijonberg Arkitekter i Jönköping i 
ungefär ett halvår. Innan dess jobbade hon på Wingårds arkitektkontor i Göteborg. 
Hon har ritat mycket bostäder vilket hon tycker är roligt.  
Jessica anser att det kan vara bra att ha ett extra rum för lek, eller senare kontor, på 
nedre plan om man har flera våningar, eftersom det är där föräldrarna vistas mycket 
på dagen och barnen gärna vill vara i närheten. Ett extra allrum är också bra eftersom 
barnen kan använda det som lekrum och senare, när de blir äldre, till att umgås med 
kompisar.  
Det är till stor del bra med öppen planlösning, men något som noga måste beaktas är 
ljudet vilket tenderar att få en hög nivå, om man inte skiljer av rummen. Ett alternativ 
kan vara att göra en uteplats mellan köket och vardagsrummet som skiljer av dessa 
rum till en viss del, dvs. fysiskt men inte visuellt. 
Hon menar att det är bättre att ha fler små rum än få stora. Sovrummen behöver inte 
vara mer än 9 m2. Det är bra att göra så många rum ”generella” som möjligt, så att de 
kan användas till olika ändamål. En flexibel planlösning kan vara bra, men det kräver 
god planering av fönstersättningen om man ska flytta väggar.  
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Jessica tycker att det är en fördel med 1-plans hus men att även suterränghus kan vara 
praktiska. Suterränghus har fördelen att man kan ha de mest använda funktionerna i 
entréplanet, och förråd, garage och tvätt på det andra planet. Det skulle även vara en 
fördel om det gick att bygga på huset senare när man har behov av mer utrymme.   
Det borde finnas ett neutralt inneförråd på ca 3 m2 och även gott om förråd ute, för 
förvaring av till exempel cyklar och redskap. Hon poängterar att det är bra med låg 
brösthöjd på fönster så att barnen ser ut. Enligt Jessica är det även en fördel är om ett 
sovrum utformas så att sängen inte behöver stå mot en kall yttervägg. 

4.2.2 Intervju med Håkan Albeman, Creacon Arkitekter 

Håkan Albeman läste till arkitekt på Chalmers och har nu jobbat på Creacon i 
Jönköping sedan 2001. Han har ritat många flerbostadshus, grupphus och radhus. 
Generellt brukar han inte tänka på specifika lösningar för barnfamiljer, men försöker 
anpassa planerna till att fungera för de flesta familjesammansättningar. 
 
Håkan tycker att det är bra om man kan utforma generella bostäder så att de passar 
barnfamiljer men även de som inte har barn.  Han tror att de flesta vill att barnen ska 
ha ett eget rum. Håkan tycker att det finns en fördel med hus i två plan då de olika 
planen ger olika upplevelser. När barnen är små menar han att det är bäst om de är på 
samma plan som föräldrarna, om man har flera våningar. När de blir tonåring kan de 
behöva en egen del av huset. Han tycker även att det är en fördel om det finns en entré 
och även en toalett som är förlagd i anslutning till tonårsavdelningen.  
 
Öppen planlösning är väldigt populärt idag och har varit det i många år. Att man vill 
ha öppen planlösning beror till stor del på att köket har blivit en statuspryl, det är där 
man lägger mest pengar och det är det man vill visa upp. Det har även blivit mer 
vanligt att man lagar mat när gästerna är där, kanske till och med låter dem hjälpa till, 
man umgås då samtidigt i köksdelen. Håkan tror dock inte att öppen planlösning är så 
bra ur barnfamiljsperspektiv. Han menar att det är svårt att hantera den höga ljudnivån 
som uppstår när exempelvis någon tittar på TV samtidigt som köksfläkten eller andra 
köksmaskiner är igång. En annan nackdel kan vara att det blir mycket spring mellan 
köksdelen och vardagsrumsdelen så att man ”kladdar” ner de fina möblerna. En 
lösning på detta tror han skulle vara skjutdörrar. Man skulle då kunna ha öppet mellan 
rummen när man vill det och stänga igen vid vissa tillfällen.  
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5 Sammanställning och diskussion 
5.1 Förvaring 
Utifrån de fakta som lyfts fram i rapporten kan konstateras att det i en barnfamilj finns 
ett stort behov av förvaringsmöjligheter, men hur tillfredställs detta på bästa sätt? Det 
är många saker i ett hem som ska förvaras; kläder, ytterplagg, inne- och uteleksaker, 
skrivmaterial, städredskap, tvätt etc. För att det ska finnas möjlighet att skapa ordning 
och struktur blir det viktigt med rätt sorts förvaring och i tillräcklig omfattning.  
 
Vilken typ av förvaring som är att föredra har diskuterats genom tiden och frågan är 
vilken eller vilka typer som lämpar sig bäst. Är det fasta- eller flyttbara garderober 
eller klädkammare och förråd som bäst tillgodoser en familjs behov? De tidigare 
undersökningarna visar på en variation mellan olika de alternativen, och att det utöver 
tillräcklig storlek är utformningen och placeringen av förvaringen som är viktig. 
 
I den tidiga undersökningen ”Familjen som växer ur sitt hem” [1] var man orolig för 
de många dörrarna vid ett ökat antal garderober. Detta talar för att det är bättre med 
klädkammare där man har en dörr till ett större förvaringsutrymme. Det som även 
talar för klädkammare är att den inte tar upp någon yta i ”rummet”, utan vanligtvis 
görs som ett intilliggande utrymme.  
 
De familjer som i ”Familj och bostad” [4] hade klädkammare visade sig var mer nöjda 
än de som bara hade garderober, och studien ”Bostaden, användning, utformning” 
[10] visade att en kombination av klädkammare och högskåp var det bästa. 
Enkäterna som genomfört visar att de flesta som första alternativ valt klädkammare 
och som andra alternativ fasta garderober. Det som var minst populärt var flyttbara 
garderober. 
 
Med stöd i de tidigare resultaten kan konstateras att det ur familje- och barnperspektiv 
är en fördel att ha tillgång till klädkammare och att kombinera detta med garderober. I 
tidigare undersökningar och enkätundersökningen talar man för fasta garderober. Det 
bästa alternativet i kombination med klädkammare menar vi dock är flyttbara 
garderober, då detta skapar en valfrihet i vart den kompletterande förvaringen behövs 
bäst. 
 
När det gäller placering och omfattning av förvaring bör man titta på hur behoven ser 
ut i de olika delarna av huset. Vuxna har ofta lättare att hålla ordning och kan 
strukturera upp en större klädkammare, därför tycker vi att en större klädkammare kan 
placeras i direkt kontakt med föräldrasovrummet. ”Familjen som växer ur sitt hem” 
[1] visade att ju fler barn, och framförallt ju äldre barn man hade, desto mer ökade 
behovet av förvaringsutrymmen för kläder. Vi tror emellertid att det för barn är 
svårare att hålla ordning och att en mindre klädkammare i direkt anslutning till 
rummet, alternativt flyttbara garderober därför är lämpligast. Som komplement till 
detta kan det vara bra att ordna en neutral klädkammare eller garderob för extra 
förvaring.  
 
Det finns en fördel i att ha neutrala förvaringsutrymmen som är lättillgängliga, vilket 
det finns mycket stöd för i materialet. Med neutrala förråd kan man variera funktionen 
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efter de behov som finns i familjen. I ”Bostaden, användning, utformning” [10] ansåg 
många att de skulle behöva mer förvaringsutrymme i hallen men denna var ofta trång 
och svår att komplettera med detta. I artikeln ”Så hittar du ditt drömboende” [23] 
menar Fredrik Brehmer att det kan vara bra att ha mycket förvaringsmöjligheter i 
hallen och även en neutralt belägen klädkammare, som inte bara nås från sovrummen. 
Vid intervjun med Jessica Lindblad kom diskussionen om förvaring upp och även hon 
tyckte att det borde finnas ett neutralt förråd på ca 3 m2. Enkätunderökningen visar att 
det viktigaste att inrymma i en groventré är förvaring i form av garderober eller 
klädkammare och att det är bra med flera klädkammare. 

5.1.1 Riktlinjer för förvaring 

Slutsatsen vi kan dra utifrån vårt material och våra egna tankar, är att det bör finnas 
gott om förvaring både i form av klädkammare och garderober, och då anser vi 
flyttbara bättre, då man utifrån ett antal fasta klädkammare kan placera ut garderober 
där behovet finns. I fråga om förvaringens placering ser vi att det utöver garderober 
och klädkammare i direkt anslutning till sovrummen bör finnas neutrala 
förvaringsmöjligheter. Enligt oss, med stöd i tidigare material, placeras dessa 
lämpligast i groventré, hall eller på annat lättåtkomligt ställe. Vi anser det viktigt att 
vid utformningen planera för neutral förvaring i form av förråd eller klädkammare, 
och att planera plats för garderober. 
 

5.2 Utrymmen för barn och ungdomar 
Redan i de tidigaste undersökningarna lyfts det fram att det med barn i familjen ställs 
nya och speciella krav på bostaden och dess utrymmen. Vilka utrymmen blir viktiga 
när man har barn och hur ska ytan fördelas?  
 
Många av undersökningarna visar på att små barn gärna vill vara nära föräldrarna. 
Studierna visar också att en förälder som är hemma ofta vistas kring de allmänna 
ytorna kök, vardagsrum och tvättstuga. Ett exempel på detta är en av 
undersökningsfamiljerna i “Familjen som växte ur sitt hem” [1] där familjens två 
flickor helst lekte i rummet intill köket, som kallades ”barnens rum, vilket modern 
kunde ha uppsikt över dem genom en glasdörr. 
 
I ”Familj och bostad” [4] studerade man på vilket sätt barnens rumsanvändning var 
fördelad på funktioner, och då framförallt var de lekte mest. I de mindre lägenheterna 
dominerade kök och vardagsrum som lekplats. I de lite större lägenheterna försökte 
man göra ett av sovrummen till barnkammare. 
 
Det mesta talar för att de allra minst barnen nöjer sig med närhet och trygghet men att 
de snart ställer högre krav på utrymmen. 
I undersökningen ”Mor och barn från morgon till kväll” [3] kom man fram till att 
sömnen allteftersom ersätts av leken, med ett krav på förhöjt rörelseutrymme. Man 
fann att det för barnens skull var viktigt med en fri sträcka som de kunde springa på 
och en bra golvyta att leka på. Det ställdes även krav på att barnet skulle kunna få en 
egen vrå där de kunde vara fria från de vuxnas sysslor och förvara sina leksaker. 
 
Boken ”Familjen som växte ur sitt hem” [1] lyfte fram att barn även innebar en 
inskränkning av rörelsefriheten i hemmet för föräldrarna, eftersom man inte vill störa 
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barnet när det sover. Studien visade att barnet upptog en ganska stor golvyta, eftersom 
även det hade sin sängplats, plats för ombyten och tillbehör som behövdes vid 
skötseln. 
 
Utifrån studierna kan konstateras att 
barn behöver rörelseutrymme, golvyta 
och plats för att leka på. Vart denna 
yta ska läggas och behövs mest 
varierar med åldern och bör fördelas 
så att det fungerar ur flera perspektiv. 
Det är tydligt att barn vill vistats nära 
föräldrarna men behöver samtidigt, 
när de blir lite äldre, ett visst mått av 
avskildhet.  
 
I undersökningen ”205 skolbarns 
bostadsanvändning” [9] fann man att, i samband med stigande ålder på barnen, ökade 
barnens utnyttjande av bostadens rymlighet och utformning, eftersom barnen då själva 
kunde bestämma vad de ville göra och ta ansvar för det. Man såg också att om barn 
skulle kunna hålla på med rörelseaktiviteter hemma, krävdes det en fri golvyta och 
den borde i första hand läggas till sovrum eller i anslutning till kök och entré. 
Föräldrarna i undersökningen var eniga om att en extra yta i bostaden skulle läggas på 
barnens rum. 
 
Flertalet av de undersökningar som lyfts fram i rapporten tyder på att barnens behov 
av utrymme ofta blivit åsidosatt i bostadsplaneringen. Trots att det är tydligt att barn 
behöver utrymme är det de vuxnas behov som dominerat tankarna vid utformning. 
Något som kommer igen i studierna är att familjer oftast inte vill att barnen ska vistas 
i vardagsrummet där man vill hålla det fint och prydligt. Frågan är om det ges 
tillräcklig plats för barn att vara på?  
 
L. Holm skrev i sin artikel ”Den barnfientliga tvåan” [11] att undersökningar visade 
att när vardagsrummet inte var det enda rummet, så var det detta rum som användes 
minst, då det endast utnyttjades på kvällen. Barnen fick i de flesta fall inte tillgång till 
detta bäst placerade och oftast stora rum. Efter de hittills gjorda 
bostadsundersökningarna blev det en kamp mot ”finrumssystemet”, eftersom andra 
rum som kök och sovrum blev överansträngda som arbetsplatser och framförallt som 
barnens uppväxtmiljö. 
 
Barn behöver tillräckligt utrymme för att kunna utvecklas och L.Gaunt skriver att en 
dålig bostadsmiljö kan bli ett hinder för barns möjligheter till en rik och omväxlande 
uppväxt och en dålig förberedelse för vuxenlivet. Hon såg även i sin undersökning att 
de barn som inte var trångbodda var mångsidigare i sina val av lekar och dessa hade 
även mer kamratbesök. Hon talade för vikten av att barn skulle få en allsidig lek för 
sin utvecklings skull. 
 
Det är tydligt att det är av stor vikt att barn får det utrymme de behöver och det kan 
konstateras att det vid bostadens utformning bör vara en självklarhet att ta med detta.  
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 För att få en bild av hur man idag helst väljer att fördela rumsytan med hänsyn till 
barnen ställdes denna fråga i enkätundersökningen. Den visade att nästan alla familjer 
prioriterar att barnen ska få ett eget rum framför att dela rum eller ha ett rum för 
enbart lek. 
 
När barnen kommer upp i skolåldern och får läxor så kommer ytterligare en aspekt in 
som rör behovet av utrymme. Barnen behöver en lugn skrivplats där inget kan 
distrahera dem. Många undersökningar har tittat på läxplatser och de visar att det är i 
köket eller sovrummet man helst gör läxorna, vilket även stämmer överrens med 
enkätsvaren. De mindre barnen sitter oftast i köket medan de äldre oftare sitter i sina 
rum, vilket kan ha en naturlig förklaring i att man har mer behov av stöttning och att 
”förhöras” när man är yngre.  
 
Barn kräver olika typer av utrymme för sina aktiviteter. De behöver utrymme för 
lugna lekar som att läsa och lyssna på musik, men även utrymmen som klarar mer 
påfrestning. Det behöver finnas plats för att måla och leka med vatten, men även 
bygga kojor och bilbanor. I ”Familjen som växte ur sitt hem” [1] talade hälften av de 
tillfrågade om nöjet barnen hade av att slaska i vatten och klättra, som en naturlig sak. 
 
L. Gaunt skriver i ”158 småbarns bostadsanvändning” [8] att vissa utav barnens lekar 
ofta stod i konflikt med de vuxnas intressen. Livliga och bullriga lekar tycktes vara 
påfrestande för vuxna att lyssna på någon längre tid. Hon skriver även att ju fler barn 
som fanns i familjen desto mer restriktiva blev reglerna om var barnen fick vara. 
Ibland ville barnen fortsätta med samma lek flera dagar i rad, det vill säga att det ville 
att leksakerna skulle få vara på samma sätt som när de lämnade dem. Då uppstod ofta 
en konflikt eftersom föräldrarnas ordningssinne bidrog till att de ville plocka i ordning 
efter lekdagens slut. 
 
Det är ofrånkomligt att bostadens utformning påverkar lekens förlopp. Även om barn 
behöver mycket utrymme för sin lek så var det, enligt undersökningen, de små 
rummen med mindre proportioner som var mest tilldragande för barnen. L. Gaunt 
menade att miljön ska vara en ram för vad barnen kan hitta på inom den. Det visade 
sig även att det inte spelade någon roll om barnen hade eget eller delat rum för 
kamratumgängets skull. Möjligen kunde man i undersökningen även avläsa att barn 
med eget rum oftare lekte lekar som krävde högre kravnivå, alltså en mer tålig 
omgivning.  
 
Allteftersom barnen blir äldre förändras deras aktiviteter och även kravet på 
utrymmen. Efterhand minskar de utrymmeskrävande lekarna och undersökningarna 
visar att man istället ägnar sig åt lugnare aktiviteter. I ”205 skolbarns 
bostadsanvändning” [9] tog L. Gaunt upp frågan om i vilken utsträckning hemmet kan 
bli den plats där de äldre barnen trivs med att vistas när de är lediga och vill ha roligt.  
 
De äldre barnen som senare blir tonåringar är inte lika beroende av närheten till 
föräldrarna, de uppskattar istället mer och mer möjlighet till avskildhet och att få rå 
om sig själva. De vill kunna lyssna på musik, ta hem kompisar och gå och komma, 
med föräldrarna på ett behörigt avstånd. Vid intervjun med Håkan Albeman nämner 
han att när barnen blir tonåringar kan de behöva en egen del av huset. Han tycker även 
att det är en fördel om det finns en entré och även en toalett som är förlagd i 
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anslutning till tonårsavdelningen. I enkäten finns det förslag på två umgängesdelar i 
huset och även väl ljudisolerade väggar. 

5.2.1 Riktlinjer för utrymmen för barn och ungdomar 

Vi tror, med stöd i enkäterna och undersökningarna, att det är eftersträvansvärt att 
barnen får sitt eget rum, med en golvyta där de har möjlighet att leka. Om dessa inte 
ligger i närheten av där föräldrarna vistas ser vi att det kan vara bra att komplettera 
dessa med ett rum för lek när barnen är små, alternativt göra kök och vardagsrum så 
pass rymliga att det finns plats för småbarnslek. 
 
Vi ser att det finns många aspekter att titta på när det gäller vilka typer av utrymmen 
som ska kunna ordnas. I det 
egna rummet kan de lugnare 
lekarna ske och de lekar som 
kräver oömma ytor anser vi 
att det bör finnas plats för i 
ett eventuellt lekrum och i 
annat fall tvättstuga eller 
kök. För att kunna ha kvar 
saker framme, som t.ex. 
kojbygge eller bilbanor 
tycker vi att det är lämpligt 
med ett lekrum alternativt 
allrum där man kan låta allt 
vara.  
 
De bästa proportionerna för rummen visar sig, både i undersökningarna och i 
enkäterna, vara fyrkantiga rum, vilket vi tror beror på att det då blir störst golvyta i 
mitten. Utrymme för läxläsning är också något vi anser är viktigt att ta med vid 
planeringen av bostaden. 
 
Motsägelsen att barnen behöver utrymme nära föräldrarna när de är små och i en egen 
del av huset när de är tonåringar, tror vi att man kan lösa genom att dela upp huset i 
olika delar, och att detta är nödvändigt för att kunna tillgodose alla utrymmesbehov. 
 

5.3 Enplans- eller tvåplanshus 
En fråga att diskutera är för- och nackdelar med enplans respektive tvåplans hus och 
vad det har för inverkan på barnfamiljen. Att trappan kommer väl till pass vid 
kojbygge har konstaterats men vad finns det för övriga synvinklar på detta?  
 
I ”158 småbarns bostadsanvändning” [8] såg man att lekens förläggning påverkades 
av om bostaden var utformad i ett eller två plan. Barn som bodde i tvåplansbostäder 
använde hela bostaden och lekte mindre i sina egna rum och mer i vardagsrummet, 
om det låg i samma plan som köket. Köket och hallen användes däremot lika mycket 
vare sig bostaden var i ett eller två plan. 
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Barns lek och utnyttjande av rummen varierar alltså beroende på om bostaden är i ett 
plan eller två. I fallet ovan fanns antagligen inget separat lekrum på bottenvåningen 
eftersom vardagsrummet användes för lek då det låg nära köket.  
 
I ”Från egnahem till villa” [12] nämns att man med ett bostadshus i 1 ½ plan på ett 
enkelt sätt kan skapa flexibilitet då övre våningen i första etappen enkelt kan lämnas 
oinredd. Samtidigt ger ett fullt inrett 1½-planshus en god avvägning mellan 
bostadsytorna i de olika våningsplanen. 
Även idag tycks fördelarna med två plan vara att man kan göra en tydlig avgränsning 
av bostadsytorna. Familjen Dolk skriver om detta i artikeln ”Plats för barn, gäster och 
fester” [21]. På övervåningen finns den privata delen med två sovrum, ett allrum och 
toalett. I källaren finns ännu ett allrum, men även tvätt, bastu och wc/dusch.  
 
Håkan Albeman sa vid intervjun att han tycker att det finns en fördel med hus i två 
plan då de olika planen ger olika upplevelser. Det är en sorts känsla när man befinner 
sig på bottenvåningen men upplevelsen blir en annan när man kommer upp på 
övervåningen. 
 
När barnen är små menar han dock att det är bäst om de är på samma plan som 
föräldrarna, om man har flera våningar. Även Jessica Lindblad nämner vid intervjun 
att hon tycker att det är bra att ha ett extra rum för lek, eller senare kontor, på nedre 
plan om man har flera våningar, eftersom det är där föräldrarna vistas mycket på 
dagen och barnen gärna vill vara i närheten. 
 
Enkäten visar att hälften av alla barnfamiljer anser att det är mest praktiskt ur 
barnsynpunkt att ha 1-plans hus. Även 1 ½ -plans och 2-plans hus ansågs av många 
vara bra. Några få tyckte att det skulle vara praktiskt med suterränghus. En av 
familjerna tyckte att 2-plans hus var bra på grund av att gästerna inte behöver se röran 
i sovrummen som finns på övre plan. En annan familj menade att det var perfekt med 
1-plans hus när barnen är små, men att det när barnen blir tonåringar är bättre med 1 
½- plans eller 2-plans hus så att de får en egen umgängesdel med sina kompisar.  
 
Jessica Lindblad tycker att det är en fördel med 1-plans hus men att även suterränghus 
kan vara praktiska. Suterränghus har fördelen att man kan ha de mest använda 
funktionerna i entréplanet, och förråd, garage och tvätt på det andra planet. 

5.3.1 Riktlinjer för enplans- eller tvåplanshus 

Vi kan utifrån resonemanget se att det finns både positiva och negativa aspekter med 
enplanshus, så väl som med tvåplanshus. För familjer med små barn verkar 
enplanshuset vara det bästa alternativet med närhet till föräldrarna och alla funktioner 
samlade. Men när barnen blir äldre är separata våningsplan ett smidigt sätt att dela 
upp bostaden på. En bostad i två plan tycks även ha fördelen att det ger fler 
dimensioner av upplevelsen i bostaden.  
Det bästa alternativet kanske är att, som man skrev i “Från egnahem till villa” [12], till 
en början lämna det övre planet oinrett eller till och med börja med ett enplanshus för 
att senare bygga på ett eller ett halvt plan när behovet finns. Vi tror dock att flertalet 
familjer redan från början vill bestämma sig för vilket alternativ de ska satsa på, då vi 
tror att många är för bekväma för att planera en större tillbyggnad med barn i 
familjen.  
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I fallet då huset byggs i två plan från början anser vi att det bör finnas ett extra rum på 
bottenvåningen som kan användas till det yngsta barnet, och sedan eventuellt som 
kontor. 
 

5.4 Generella planlösningar 
I familjer sker en förändring av rumsanvändningen i takt med att barnen växer. I ”Att 
bo” [19] skrivs att eftersom våra behov förändras med tiden, är en riktigt bra utformad 
bostad sådan att den går att anpassa efter dessa.  
För barnfamiljer blir generella planlösningar en oerhört viktig egenskap för 
utformningen av bostaden. Det finns mycket i rapportens material som lyfter fram 
vikten av att kunna skapa generella rum. I ”Arkitektur och Samhälle: funderingar över 
50 års svenska arkitektur” [18] belyser man speciellt att hänsyn måste tas till att de 
verksamheter som byggnaden ursprungligen planlagts för, kommer att förändras med 
tiden och att dessa förändringar måste kunna ske, antingen genom en allmängiltig 
planlösning eller genom en inbyggd föränderbarhet. Vidare skriver man även i ”Att 
bo” [19] att föränderbarheten av bostäder är nödvändig. Det står att man ofta vid 
nybyggnationer betraktar brukarens vanor, beteende och värderingar som konstanta 
under hela brukstiden, och att det hela tiden sker förenklingar och generaliseringar av 
vilka behov som finns hos de boende. Detta menar man är positivt ur teknisk och 
ekonomisk synpunkt, men det är dock negativt att bostaden inte blir anpassad efter 
individens behov. 
 
Tre typer av anpassbara bostäder diskuteras i artikeln [19], vilka är flexibla, generella 
och elastiska. Flexibla planlösningar har en bestämd yttre ram men medger tekniska 
förändringar i utformningen med till exempel flyttbara mellanväggar. Med generella 
planlösningar menas att rummen har en stor spännvidd i användningssättet. Rummen 
utformas som neutrala, lika stora rum. Elastiska bostäder medger att lägenheten 
adderas med ett rum efter en tid, eller att ett rum skiljs av. 
 
Som tidigare nämnts tror vi att övervägande antalet familjer tycker att det känns 
omständigt att göra tillbyggnader eller flytta väggar efter bara några år när de första 
barnen blivit lite äldre. Detta styrks även av enkäterna där de flesta svarade nej på 
frågan om en flexibel planlösning, alltså om enkelt flyttbara väggar skulle utnyttjas, i 
takt med att barnen växer och behoven förändras. En familj svarade att det snarare var 
inredningen än planlösningen som behövde förändras. 
 
Av undersökningen ”Bostaden, användning, utformning” [10] drogs slutsatsen att i 
takt med att behoven förändras i en familj, behöver bostaden kunna förändras. När 
barnen är små behövs många rum som sedan ska kunna användas som t.ex. kontor 
eller gästrum när barnen har flyttat hemifrån. Resultaten visade på att det är bra om 
bostaden kan tillgodose ett mått av anpassbarhet.  
Under intervjun med Håkan Albeman kom det fram att han tycker att det är bra om 
man kan utforma generella bostäder så att de passar barnfamiljer, men även de som 
inte har barn.   
 
I ”Barn, Rum, Relationer” [13] står det att rummet ska svara på barnens fantasifulla 
aktiviteter och väl tåla förändringar. Arkitekten måste se till att huset är öppet för 
förändringar och omvandlingar, att det finns möjlighet till utbyggnad och att växlande 
användning kan tillgodoses.  
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Men detta är vid närmare eftertanke inte en lätt uppgift då det är många funktioner 
och behov som ska täckas. Det finns i rapporten en mängd synpunkter och idéer på 
vad som bör efterstävas för att skapa generalitet i planerna. Vissa undersökningar 
visar på att det bara är rummens form och storlek som bidrar till att göra generella 
planer och andra även att rumssambanden spelar in.  
 
I ”Familj och bostad” [4] när man tittade närmare på kommunikationen mellan 
rummen, föredrog de flesta att rummen bara skulle nås från hallen, det vill säga utan 
inbördes förbindelser. Detta eftersom många dörrar ofta försvårar möblerbarheten i de 
redan ganska små lägenheterna. Några få av undersökningsfamiljerna önskade dock 
en dörr mellan kök och sovrum, då detta skulle medföra bättre tillsyn av barnen. 
 
”God bostad – idag och i morgon” 
[7] ansåg att köket borde ha ett 
centralt läge och vara i god kontakt 
med övriga rum. Från köket var 
det även bra om man kunde ha 
uppsikt över de minsta barnens 
utelekplats. Det sågs som en fördel 
om köket hade direkt anslutning 
till något bostadsrum eftersom det 
då fick en rymligare karaktär och 
barnen då kunde leka i rummet 
intill, samtidigt som modern kunde 
ha dem under tillsyn. 
 
Detta är några av de förslag som ges på hur rum bör ligga i förhållande till varandra 
och ytterligare en åsikt om rummens placering finns i ”Bostaden, användning, 
utformning” [10]. Där tittade man närmare på för- och nackdelar med sovrummens 
placering. Genom att ett sovrum placerades innanför vardagsrum eller kök, kunde 
man vinna kommunikationsyta. Att placera ett sovrum för mindre barn innanför 
vardagsrummet kunde dock vara störande på kvällen när barnet skulle sova. Ett sådant 
sovrum ansåg bättre att använda som föräldrasovrum, men även detta kunde medföra 
problem då ungdomar ville ta hem kompisar sent på kvällen och föräldrarna istället 
ville sova. Många föräldrar tyckte även att de kom för långt ifrån barnens sovrum på 
detta viset. Ett sovrum innanför köket kunde däremot vara mer praktiskt och detta 
kunde då framförallt användas som barnsovrum. När det gällde genomgångsrum kom 
det dock fram att detta i allmänhet medförde en minskad användbarhet och innebar 
fler dörrar som gjorde det svårt att möblera. 
 
Undersökningarna tyder på att det finns mycket att titta på utifrån rumsamband och 
rummens placering när det gäller generella planer. Det kan konstateras att det är 
viktigt att planera så att man inte låser fast ett rum till en viss funktion men även att 
vissa rums placering har mer betydelse en andra, t.ex. att köket får en central plats 
eftersom mycket kretsar kring detta. 
 
Det är inte bara placeringen av rum som spelar in utan även dess storlek. 
Undersökningen ”Bostaden, användning, utformning” [10] såg en fördel i att barnens 
rum låg intill varandra, varvid de kunde slås ihop till en större barnkammare. Det var 
även en fördel om man kunde ordna ett rum per barn, man kunde då välja att använda 
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ett rum som gemensamt sovrum och ett rum för lek och andra aktiviteter. I 
undersökningen visade det sig också att det ofta var barnen som hade de mindre 
rummen när de var små, men med tiden, varefter de blev äldre, så blev de allt 
vanligare att barnen fick överta de största sovrummen. Man fann även en praktisk 
möjlighet i att kunna göra två tonårsrum av en stor barnkammare. Om fler sovrum 
dessutom utformas med plats för parsängsuppställning och flyttbara 
förvaringsmöjligheter, blir dessa rum mer generella och man kan flytta runt i huset 
vartefter behoven förändras.  
 
Även i enkäten finns det en familj som anger ett förslag då man tyckte att ett separat 
föräldrasovrum skulle vara bra men att ett av barnsovrummen gjordes större för att 
kunna användas som föräldrasovrum under småbarnsåren, dvs. att det skulle finnas 
möjlighet att flytta runt. 
 
Att skapa en generell planlösning innebär att rummen i sig måste ha en generell 
utformning och hur åstadkommer man detta? Det visade sig i ”Bostaden, användning, 
utformning” [10] att möblerbarheten kunde utnyttjas mer i ett sovrum som var 
kvadratiskt än i ett djupt sovrum. De djupa sovrummen innebar att mycket yta gick åt 
för passage förbi säng och förvaringsmöbler. Undersökningen visade också att rum 
som hade en hel fast garderobsvägg, i stort sett bara kunde användas till 
föräldrasovrum eftersom det var de som hade behovet av så mycket förvaring, en 
nackdel var även att en hel väggs möblerbarhet försvann.  
 
Arkitekten Fredrik Brehmer tycker att man ska tänka för en längre tidsperiod vid 
planering och menar även han att kvadratiska rum ofta uppfattas behagligare än 
avlånga rum.  
 
Rummens storlek påverkar möjligheten att flytta runt funktionerna. Jessica Lindblad 
tycker att det är bättre att ha fler små rum än få stora och att det är bra att göra så 
många rum ”generella” som möjligt, så att de kan användas till olika ändamål. Ett 
extra allrum är enligt henne också bra eftersom barnen kan använda det som lekrum 
när de är små och senare till att umgås med kompisar i. 

5.4.1 Riktlinjer för generella planlösningar 

Vi ser det som att det är samspelet mellan placering, form och storlek som skapar 
generella bostäder. Vi anser att det är lätt att tro att man måste göra stora rum för att 
de ska ha en generell funktion men att så inte är fallet. Om man vill göra om ett 
barnrum nära föräldrasovrummet eller ett lekrum till ett kontor så kräver inte detta ett 
extra stort rum. På samma sätt kan man utforma ett allrum i lagom storlek och även 
använda som ett lekrum. Det vi tror är viktigast att tänka på för att få generella rum är 
ytans form och placeringen av fönster, dörrar och eventuella garderober.  
 
Vår slutsats är att man ska sträva efter att göra generella planlösningar där både 
rumssamband, där man tittar på rummens placering i förhållande till varandra, och 
rummens utformande kommer in. Det måste vara en själklarhet att se att behoven och 
rumsfunktionerna ändras med tiden då barnen blir äldre. 
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5.5 Sovrum 
Sovrummens antal och storlek har varit och är en stor fråga i bostadsutvecklingen. 
Under första delen av 1900-talet var trångboddheten ett faktum och till det hörde 
problemen med sovplatserna. I undersökningen ”Familjen som växte ur sitt hem” [1] 
poängteras det att sängplatsproblemet i smålägenheterna framstod som barnens 
problem. Det var de som blev negativt påverkade av den sammankrympning och 
undanskaffning av sovplatserna, som blev nödvändig. De tidiga undersökningarna 
visar att man ofta valde att tränga ihop sovplatserna för att få ett sovplatsfritt rum som 
var lite finare. Det var först med ”God bostad- idag och imorgon” [7], som kravet 
kom att ett sovrum högst fick delas av två personer. Utrymmesstandarden har efter det 
bara blivit bättre och idag anses inte trångboddhet vara något nämnvärt problem utan 
snarare en ekonomisk fråga. I den mån det finns möjlighet borde barnen ha ett eget 
sovrum där de kan få utrymme för privata sysslor och en känsla av integritet. 
Enkätundersökningen styrker detta, då det visade sig att nästan alla familjer tyckte det 
var bra att barnen hade egna sovrum.  
 
När man ser till placeringen av barnens sovrum, visar enkäterna, att det oftast är 
önskvärt att dessa ligger tillsammans i en del av huset och föräldrarnas sovrum i en 
annan del. Håkan Albeman på Creacon tyckte det skulle vara bra om man kunde ha 
barnens sovrum tillsammans med föräldrarnas, när de är små. När de sedan blir 
tonåringar kan det vara bra om deras sovrums är i en egen del av huset. Eftersom detta 
är svårt att genomföra, då bostadsutrymmenas funktioner och ytor är något 
begränsade, är det bra att flertalet av barnens sovrum placeras i en egen del av huset. 
Däremot är det bra om det finns ett litet sovrum ganska nära eller i anslutning till 
föräldrarnas sovrum eller i närheten av köket. Genom enkätundersökningen visade det 
sig att det inte var önskvärt med ett sovrum i direkt anslutning till föräldrasovrummet 
eftersom detta då bara skulle användas under en begränsad tidsperiod. Men genom att 
göra detta rum mer generellt, anser vi att detta då skulle kunna användas som barnrum 
för det allra minsta barnet och senare till ett lekrum, klädkammare eller kontor. 
Väldigt små barn behöver ofta mer uppsyn och övervakning även under nattetid, 
vilket är en av anledningarna till att vi tycker att ett litet barnsovrum skulle vara bra i 
anslutning till eller nära föräldrarnas sovrum. Detta kunde vara ett alternativ till att ha 
det minsta barnet i föräldrasovrummet, då för att undvika att störa båda föräldrarna på 
natten om barnet skriker eller vill äta. I undersökningen ”Mor och barn från morgon 
till kväll” [3] menade man att modern hade ett behov av att vara ostörd vid amningen 
och det visade sig att barnen vanligtvis ammades i sovrummet. Även med tanke på 
detta anser vi att ett litet sovrum nära föräldrasovrummet, kunde användas för amning 
t ex på natten, både för att få vara ostörd och inte störa den andra föräldern.  
 
Ett annat alternativ skulle vara att två rum utformas så generella att de båda kan 
användas som föräldrasovrum. Då ett placeras i närheten av barnsovrummen och det 
andra placeras mer avskilt från dessa. Föräldrarna skulle på så vis kunna vara nära 
barnen under småbarnsåren, medan de under tonårstiden kan vara mer separerade. 
Detta förslag gavs som en kommentar av en av familjerna i enkätundersökningen. 
Detta kan vara bra om det större rummet som inte för tillfället används av föräldrarna, 
kan användas t ex som lekrum, kontor eller som sovrum för det äldsta barnet.  
 
Istället för t ex två stora barnsovrum skulle det vara bra med ett extra rum som är mer 
generellt och som kan användas som t ex lekrum, sovrum eller kontor. Mindre yta i 
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sovrummen kan även vara till fördel för ett allrum utöver vardagsrummet. Jessica 
Lindblad på Hansen & Leijonberg Arkitekter anser att ett barnsovrum inte behöver 
vara mer än 9 m2. Även hon menar att fler små rum är bättre än få stora. 

5.5.1 Riktlinjer för sovrum 

Allmänt är det bra att dela upp sovrummen i två skilda delar av huset. En del med 
föräldrarnas sovrum och eventuellt ett litet barnsovrum eftersom det är praktiskt under 
de tidiga småbarnsåren. I den andra delen placeras barnsovrummen gärna nära 
varandra med något anslutande utrymme för deras aktiviteter. Att göra 
barnsovrummen små kan vara till stor fördel för att kunna lägga yta på extra rum t ex 
lekrum, kontor eller allrum. 
 

5.6 Öppen planlösning 
Redan tidigt insåg man att köket var en central plats i hemmet. Kvinnorna var ofta 
hemma och hade köket som sin viktigaste arbetsplats.  I ”God bostad – idag och i 
morgon” [7] ansågs det att köket borde vara rymligt, lättarbetat och med god kontakt 
till övriga rum och även möjlighet till att ha uppsyn över utelekplatsen. Köket 
användes inte bara för hushållsarbete utan även för småbarnens lek och de lite äldre 
barnens läxläsning, vilket är i likhet med nästan alla undersökningar. Utifrån 
enkätundersökningen håller det i sig än idag. Köket är fortfarande den plats där de 
minsta barnen gärna vistas eftersom de vill vara nära föräldern och det är även den 
plats där de flesta barnen gör sina läxor.  
 
Utifrån undersökningen som redovisas i ”Bostaden, användning, utformning” [10], 
kan vi se att det med tiden blev allt mer vanligt med den så kallade öppna 
planlösningen, vilket innebär att köket slås samman med vardagsrummet. Köket som 
tidigare hade varit ett enskilt rum blev nu ännu mer luftigt och rymligt och kontakten 
mellan den som vistades i köket och de som var i vardagsrummet, blev bättre. Öppen 
planlösning fick sitt genombrott på 80-talet och är den populäraste lösningen även 
idag. Detta har inneburit en positiv utveckling genom att det släpper in mer ljus, rymd 
och luft i kontrast till 60- och 70-talets ofta mörka planer. Den öppna planlösningen 
har även medfört att finrummet successivt försvunnit och istället blev vardagsrummet 
mer använt. 
 
Det finns både för- och nackdelar när man tittar på öppen planlösning ur ett 
barnfamiljsperspektiv. Men även ur detta perspektiv verkar det som att fördelarna 
överväger för de flesta av dagens barnfamiljer. Familjerna i enkätundersökningen 
anser bland annat att man får bättre överblick över barnens lek, det är bra att kunna 
vara med i samtal och samtidigt kunna utföra sysslor i köket och det är dessutom fint 
och luftigt. Ytorna för kök och vardagsrum kan minskas något eftersom samma 
matplats används både till vardag och till fest. Men det finns även nackdelar som 
måste belysas för att få en korrekt bild av verkligheten. Svårigheter med att köket och 
vardagsrummet får samma ljud- och luftklimat gör sig påminda vid öppen 
planlösning. Ljudnivån tenderar att bli hög då köksmaskiner och TV är på samtidigt 
och matos sprider sig lätt till vardagsrumsdelen. Om barnen då sitter och gör sina 
läxor där, blir de lätt störda av allt runtomkring. En annan nackdel är det är svårt att 
begränsa och stänga av någon del av utrymmet. Det blir lätt att den lite finare 
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inredningen i vardagsrummet kommer in i köket och att det som egentligen borde 
hållas till köket kommer in i vardagsrummet.  
 
Det går att diskutera mycket fram och tillbaka huruvida det är bra eller inte med 
öppen planlösning när man ser till barnfamiljers behov. Utifrån de olika för- och 
nackdelarna som framkommit av bland annat enkäterna och intervjuerna anser vi att 
det bästa skulle vara ett mellanting. En öppen planlösning som går att dela av med 
skjutdörrar är ett av alternativen. Det finns då möjlighet till att dela av rummet om så 
önskas. Till exempel vid läxläsning i köket om man inte vill störas av ljudet i 
vardagsrummet. Köket kan då användas som ett riktigt arbetskök om så önskas men 
det kan även vara något fint att ”visa upp” som det ofta är idag. Håkan Albeman 
menar att orsaken till att man vill ha en öppen planlösning beror till stor del på att 
köket har blivit en statuspryl, det är där man lägger mest pengar och det är det man 
vill visa upp. Det har även blivit mer vanligt att man lagar mat när gästerna är där, 
kanske till och med låter dem hjälpa till, man umgås då samtidigt i köksdelen.  

5.6.1 Riktlinjer för öppen planlösning        

Öppen planlösning är en smakfråga och det är och har varit populärt under en längre 
tidsperiod. Därför ser vi att fördelarna kan överväga de nackdelar som finns, men att 
det ändå skulle vara bra om det fanns en möjlighet till att dela av rummen vid behov.  
Vi anser även att en halvt öppen planlösning kan vara ett bra alternativ. Detta skulle 
till exempel kunna utformas genom en uteplats mellan köket och vardagsrummet som 
skiljer av dessa rum till en viss 
del, dvs. fysiskt men inte 
visuellt. Alternativt ge möjlighet 
att skilja av genom att 
skjutdörrar placeras mellan kök 
och vardagsrum. På båda dessa 
sätt kan ljudet bromsas och 
hållas på en lägre nivå. Genom 
dessa lösningar blir indelning 
vardagsrum- kök mer tydlig och 
det som hör hemma i köket 
stannar där och tvärtom. 
 

5.7 Groventré 
Groventrén är ett utrymme där kraven ofta har ignorerats eller förbisetts, vilket har 
visats i bland annat ”Bostaden, användning, utformning” [10]. Där betonar man att 
entrén har väldigt stor belastning och det är därför väldigt viktigt att lägga mycket tid 
på dess planering. Man nämner bland annat att passagemått och friytor ofta inte var 
tillräckliga för på- och avklädning. Det fanns ofta behov av att förvara kläder och 
redskap för fritidsintressen i entrén, men även detta förbisågs vid utformningen. Detta 
kan jämföras med det resultat som framkom av enkätundersökningen, det familjerna 
tycker är viktigast i en groventré, är förvaringsmöjligheter. Dessa kan vara i form av 
antingen flyttbara garderober eller klädkammare som är lättåtkomliga.  
 
I ”Bostaden, användning, utformning” [10] påpekas även att det är viktigt att entrén 
utformas med slitstarka material eftersom den har sådan hög belastning. Klinkergolv 
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kan vara ett bra material som är lätt att städa eller torka av vid behov. Även 
enkätundersökningen visar att det är önskvärt med klinkers i groventrén. Där nämner 
någon familj att det även är bra med golvvärme. Eftersom entrén ofta är ett utrymme 
där golvet blir vått av vatten och snö så torkar det snabbare om det finns golvvärme.  
 
I undersökningen ”Familj och Bostad” [4] visade det sig att man tog in barnet i 
badrummet för att ta av smutsiga ytterkläder och ibland till och med spolade av 
galonkläder och stövlar vid avklädningen, i badkaret. Med tanke på att barn ofta har 
smutsiga ytterkläder är det därför viktigt att groventrén är så oöm som möjligt. Det är 
bra om tvättstugan och en slask finns nära tillhands när man kommer in. När kläder är 
blöta efter regn och snö är praktiskt om det finns plats för ett torkskåp och/eller en 
skotork i entréutrymmet. Även detta var ett önskemål bland familjerna i 
enkätundersökningen.  
 
Utöver att groventrén ska vara utformad med tillräckligt utrymme för på- och 
avklädning, är det en fördel att det finns någonstans att sitta när man klär sig. En 
familj i enkätundersökningen ger förslag på uppfällbar sits, vilket är en lösning som 
inte tar plats när den inte används.  

5.7.1 Riktlinjer för groventré  

Sammantaget kan vi 
konstatera att 
groventrén kräver 
noga planering i dess 
utformning. Material 
på golv och väggar 
bör vara slitstarka 
och ytan ska vara väl 
tilltagen för att få 
plats med de 
funktioner som ska 
täcka en barnfamiljs 
behov. Det bör finnas 
goda 
förvaringsmöjligheter 
och bra torkalternativ för blöta ytterplagg. En anslutande tvättstuga ses även det som 
en fördel. Med tanke på att små barn ofta sover i barnvagn när man är ute och går och 
även behöver fortsätta sova när man kommer in, är det lämpligt att utforma 
groventrén så att man enkelt kan köra in barnvagnen och låta den stå innanför dörren. 
 

5.8 Övrigt  

5.8.1 Skötbord 

Små barn behöver mycket skötsel och vård som både är tids- och arbetskrävande. 
Därför är det viktigt att planera utformningen av vardagsfunktioner mycket noggrant. 
En del i detta är skötbordets placering. Alla familjerna i enkätundersökningen ansåg 
att det var mest praktiskt att skötbordet placerades i badrummet, eftersom det då är 
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nära till vatten, vilket underlättar skötseln. På grund av att blöjhinkar ofta luktar illa, 
är det även bra att denna placeras i badrummet. Någon familj tycker även att det 
skulle vara bra att ha skötbordet i groventrén eller i tvättstugan. Alternativet hade varit 
att ha skötbordet i föräldrasovrummet, men detta medför ett störningsmoment om man 
behöver byta blöja på natten och den andre föräldern vill fortsätta sova. I 
”Bostadsvanor och Bostadsnormer” [6] kan vi se att det inte alltid har varit självklart 
att ens ha ett skötbord. Utifrån undersökningen som redovisas där var det endast två 
familjer av 20 som hade ett skötbord. Dessa var då egentillverkade där de la en 
masonitskiva på badkaret eller använde sig av köksbordet.  

5.8.2 Fönster 

För att få in mycket ljus och få god syn mellan olika utrymmen är det viktigt att tänka 
på fönstrens utformning och placering. I boken ”Hus och rum för små barn” [15] talar 
man om att luft och rymd spelar störst roll vid utomhusvistelse. För att komma så nära 
detta som möjligt inomhus, kan man tänka på att placera fönster så högt upp som 
möjligt så att man ser himlen. I boken talar man även om att det är bra att ha fönster 
så nära marken som möjligt då barn är små och gärna vill se ut. Detta är en paradox 
men det ena utesluter inte det andra. Antingen kan man planera fönster både högt upp 
och lågt ner, eller alternativt göra fönster som sträcker sig över hela vägghöjden. Även 
Jessica Lindblad poängterar att fönster med låg brösthöjd är bra för att barnen ska se 
ut. Det är dock viktigt att man följer säkerhetsföreskrifterna vad gäller fönster, då det 
bland annat annars finns risk för att barn öppnar dessa och trillar ut. Öppningsbara 
fönster som sitter på 1,8 m höjd eller lägre ska ha säkerhetsbeslag, spärranordning 
eller annat skydd som hindrar barn från detta.  
 
Eftersom det fortfarande idag är köket som man vistas mest i på dagtid så är det även 
därifrån man ska kunna ha bra uppsyn över barnen. Om barnen befinner sig i ett 
lekrum intill köket eller på en utelekplats, är det bra om det finns möjlighet att se till 
detta från köket. För att se in i ett intilliggande rum kan man utforma en vägg i köket 
med öppningar eller fönster. Kommunikationen mellan barnet och föräldern kan då 
upprätthållas trots att man befinner sig i olika rum. Redan i ”Familjen som växte ur 
sitt hem” [1] hade man tänkt på att ha bra uppsyn från köket. Barnen lekte där i en av 
familjerna i matvrån, som kallades ”barnens rum” och då kunde modern se dem från 
köket genom en glasdörr som skiljde rummen åt. I Baronbackarna i Örebro gjorde 
man en lösning för att underlätta moderns hemarbete . Kök, tvätt- och badrum fick ett 
intimare samband, genom att det endast avskiljdes av en glasvägg. Detta gjordes för 
att modern skulle kunna ha uppsikt över grytorna på spisen samtidigt som hon 
tvättade. Detta anser vi kan vara bra till en viss del, men att behovet av avskildhet blir 
lidande om det blir för mycket öppna samband mellan rummen. 
 
I köket är det även bra om det finns fönster så att man ser ut till utelekplatsen. I 
Baronbackarna hade arbetsrummet kontakt med köket och där utfördes sömnad, 
strykning, läxläsning och barnlek. Dessa rum låg mot gården och uteplatsen, detta för 
att modern skulle kunna ha uppsikt över barnen när de lekte utomhus. Detta är positivt 
för att underlätta barntillsynen. I boken ”Children, space, relations, metaproject for 
an enviorment for young children”, tar man även upp att transparens är ett begrepp 
som gör det möjligt att se genom rum och väggar för att begripa samband.  
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5.8.3 Golv 

Eftersom barn vistas mycket på golvet, är det viktigt att dessa utformas med sköna 
material och att de hålls varma. Dessutom bör golvets material vara av en karaktär 
som inte medför risk för att snubbla eller halka. Golvlister bör utformas med tåliga 
material som klarar stötar och slag och lister mellan olika golv får inte ha några vassa 
kanter som barn kan skära sig på. I boken ”Children, space, relations, metaproject for 
an enviorment for young children” ges det exempel på hur man kan skapa intressanta 
rum för barnen. Ett av detta kan vara att göra podier på golvet som skapar 
höjdskillnader. Detta tas även upp i boken ”Hus och rum för små barn” [15] där 
menar man att på samma sätt som barn stimuleras utomhus av en varierande terräng, 
kan nivåskillnader i rum ge omväxling för barn. Detta är ett bra inslag för att skapa en 
utvecklande miljö för barnen. Men nivåskillnader kan dock innebära risker för fall och 
olyckor, då de minsta barnen inte kan hantera dessa. Därför en det viktigt att noga 
väga dess för- och nackdelar. Väljer man ändå att ha nivåskillnader, ska de utformas 
så att de är lätta att upptäcka för ett barn. 

5.8.4 Riktlinjer för ”Övrigt” 

Planeringen av en bostad bör utformas så att det finns plats för skötbord i badrummet, 
för att det finns vatten nära tillhands och för att begränsa dålig lukt från blöjor till ett 
utrymme.  

Fönster bör placeras förutom på normalhöjd, även lågt ner då även barn vill se ut när 
de är små. Det är viktigt att följa de säkerhetsföreskrifter som finns om fönster, då 
barn annars kan klättra och ramla ut. Öppningar och fönster kan med fördel placeras 
mellan rum även inomhus, då det t ex ger möjlighet till kontakt och tillsyn av barnen. 
Fönster bör även planeras så att uppsikten över utelekplats underlättas.  

Golv bör utformas och planeras med sköna och varma golv då barn ofta leker på 
dessa. Vassa kanter och lister ska undvikas så att barnen inte kan skära sig. 
Nivåskillnader är stimulerande för barnens utveckling, men man bör beakta både för- 
och nackdelar vid utformningen av dessa då små barn inte kan hantera dem. 
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6 Resultat 
Vår uppgift har varit att hitta lösningar på planutformanden som underlättar för 
barnfamiljen och uppfyller dess behov. Vi har under arbetets gång insett att det är 
svårt att hitta en lösning som passar för alla familjer. Då familjer ser annorlunda ut 
och antalet barn och där med även behoven varierar finns det olika krav att uppfylla.  
Vi har genom våra studier däremot hittat ett antal egenskaper som vi tycker att man 
bör ta extra hänsyn till då en bostad för en familj med barn planeras. Även om 
behoven skiljer sig så finns det vissa riktlinjer, dvs. mer allmänna aspekter att titta på. 
 
Vi anser att det första en familj bör titta på är hur stort hus man är i behov av. Enligt 
oss finns möjligheten att antingen, till en början bo med en viss överyta, eller 
alternativt, efterhand öka bostadens yta. Eftersom det från början kan vara svårt att 
veta hur stor familjen kommer att bli tycker vi att det är bra om det finns en 
valmöjlighet i antalet sovrum. För de offentliga utrymmena kök och vardagsrum bör 
man i fråga om storlek titta på vilket behov som finns hos familjen. Om inte familjen 
vardagligen har gäster hemma finns troligtvis inte behovet av ett alltför stort 
vardagsrum. Istället tycker vi att man bör lägga större yta på ett extra allrum/lekrum, 
groventré och tvättstuga. 
 

6.1 Sammanfattning av riktlinjer 
När det gäller bostadsplanens uppdelning i stora drag har vi kommit fram till att det är 
bra att differentiera planen i tre delar. En privat del för föräldrarna med sovrum, 
badrum och klädkammare och eventuellt även ett mindre rum, en allmän del med 
finentré, vardagsrum och kök, och en barn- och senare tonårsdel med sovrum, badrum 
och allrum. Till detta kommer ytterligare förvaring, eventuellt lekrum och groventré.  
Rumssambandet mellan dessa delar anser vi ska vara att den allmänna delen får en 
central plats och på var sin sida om denna de privata. Om den allmänna delen ska ha 
en öppen planlösning är av personligt tycke och smak men vi menar att det ur 
barnfamiljssynpunkt är en fördel om det åtminstone går att dela av till viss del. 
Föräldradelen, har vi kommit fram till, passar bäst att lägga intill vardagsrummet, då 
de använder det utrymmet mer, och barn- tonårsdelen i närhet till köket och 
groventrén. 
 
Allmänt tycker vi att det bör finnas ett lekrum eller en lekyta i närheten av köket. 
Antingen i en del av köket, som ett eget rum i direkt närhet till köket eller genom ett 
allrum man kan ha uppsikt över. Vidare bör köket vara tillräckligt stort för att familjen 
samtidigt ska kunna samlas här och även göra det möjligt att ordna en plats för 
läxläsning, om det så bara är vid ett stort och rymligt köksbord. En kvalitet som vi 
anser ska finnas är att man från köket, utöver lekrummet, även kan ha god uppsikt 
över trådgården och barnens utomhuslek. När det gäller groventrén prioriterar vi att 
det ska finnas plats för barnvagnen, sittplats och förvaring. Att det finns tillräckligt 
med förvaring i form av förråd och klädkammare är något vi anser bör prioriteras. 
I de fall då bostaden har en trappa har vi kommit fram till att bästa placeringen för 
denna är i närheten av groventrén. Vi menar att den bästa lösningen vid en eventuell 
övervåning är att placera barn- och tonårsdelen där vilket ger en tydlig uppdelning. 
Att trappan placeras i groventrén har fördelen att övervåningen får en ”egen” ingång 
och man kan som tonåring komma hem sent utan att störa. Ytterligare en fördel är att 
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gäster inte direkt inbjuds till att gå upp och att man då kan få ha det lite ”stökigt” i 
denna del.  
Som tidigare nämndes så har alla familjer egna behov och de allmänna 
planegenskaper vi har lyft fram som viktiga bör kompletteras med de egna 
önskemålen. Om bostaden bör vara i ett eller två plan anser vi vara en individuell 
fråga. Vi har kommit fram till att det går att göra bra barnanpassade bostäder både i ett 
och två plan, alternativt börja med ett plan för att senare bygga på ett ytterligare.  
 
Vi har valt att utforma fyra stycken bostäder med planlösningar anpassade efter 
barnfamiljen, två stycken enplanshus och två stycken tvåplanshus. Bostäderna skiljer 
sig åt i vissa avseenden och har olika kvalitéer men bygger på samma grundtanke.  
De fyra villorna presenteras i var sin folder, som medföljande bilagor. I foldern visas 
exteriörer, interiörer och planlösning.  
Nedan redovisar vi villornas planlösningarna med kompletterande förklaringar. För att 
tydligt avskilja vilka delar av huset som är privata respektive mer allmänna har vi gett 
dem olika färg, den mörkare för privat och den ljusare för allmänna utrymmen. 
 

6.2 Villa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala 1:200 
 
Denna enplansvilla är på 154 m 2 och tänkt att passa en familj med två eller tre barn. 
Den allmänna delen är placerad i mitten och skiljer föräldrarnas och barnens del åt för 
att undvika störningsmoment mellan dessa. Lekrummet, som är nära föräldrarnas del, 
kan därför användas som barnsovrum under de tidiga småbarnsåren, då man ofta vill 
ha extra uppsyn. Öppningar i köksväggen främjar kontakten mellan kök och lekrum. 
När barnen sedan är tonåringar och rummet inte används som lekrum, kan detta även 
fungera som ett kontor eller ett sovrum. Med hjälp av de skjutdörrar som finns mellan 
vardagsrum, kök och hall, har det allmänna utrymmet fördelen att den både kan vara 
öppen eller sluten. I köket finns balkongdörr och stora fönster mot uteplats vilket 
underlättar att ha bra kontakt med trädgårdens utelekplats. 
 
Till föräldrarnas del hör två stora klädkammare, en med ingång från sovrummet och 
den andra med mer neutral ingång som är lättillgänglig från entrén. Badrummet i 
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denna del används förutom av föräldrarna även av gäster då det är placerat nära entré 
och vardagsrum. I detta badrum, liksom i det andra finns det plats för skötbord.  
 
Den andra privata delen är först och främst avsedd för barnen. Där ligger sovrummen 
vägg i vägg och allrummet som finns i centrum utgör samlingsplatsen för denna del. 
Groventrén är förlagd i anslutning till barnens del, till fördel för om tonåringen 
kommer hem sent. Denna entré är utformad med plats för sittplats vid påklädning och 
den rymmer även en barnvagn som är lätt att köra in om barnet vill fortsätta sova i 
vagnen. Även tvätten är förlagd här och har fönster mot gatan, vilket medför en 
arbetsplats med uppsyn även åt detta håll.  
 

6.3 Villa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala:1:200 
 
Denna enplansvilla är 210 m2 till ytan och har ett friliggande garage. Villan är tydligt 
uppdelad i fyra olika sektioner, allmändel, föräldradel, barn-/tonårsdel och 
groventrédel. I planen syns uppdelningen och vilka rumssamband som binder samman 
de olika sektionerna.  
 
Föräldradelen ligger i anknytning till vardagsrummet, då vi tror att det är dem som 
utnyttjar den delen mest. Sovrummet är rymligt och har en egen klädkammare. I 
direkt närhet ligger badrummet, med plats för skötbord, och ett neutralt generellt rum. 
Detta rum är tänkt att kunna användas som sovrum för det minsta barnet, då det är 
praktiskt och tryggt för föräldrarna. Senare kan det göras om till kontor, bibliotek eller 
gästrum.  
 
Den allmänna delen med kök och vardagsrum är placerad mellan föräldradelen och 
barn-/tonårsdelen för att skilja dessa åt. Sambandet kök - vardagsrum har en unik 
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lösning då de fysiskt är helt åtskilda men ändå medger direkt visuell kontakt. Detta 
anser vi vara en bra lösning ur barnfamiljsperspektiv då den ena funktionen inte 
behöver störa den andra. Köket är väl tilltaget med plats för umgänge och hela 
familjen. Från köksbänken kan man dels se ut över trädgården och barnens lek men 
också ha uppsyn över atriumterrassen där t.ex. barnet kan ligga och sova i vagnen. 
Vardagsrum och kök binds samman av entréhallen.  
 
Barn- och tonårsdelen innefattar två sovrum på 12 m2 respektive 13m2 och ett rymligt 
allrum som har direkt anknytning till groventré och kök. Badrummet ligger 
mittemellan barn- och tonårsdelen och groventrédelen vilket gör att den är 
lättåtkomlig från båda håll. Allrummet är tänkt att kunna användas som lekrum när 
barnen är små och kan sedan anpassas efter barnens stigande ålder. Allrummet ligger 
nära köket för att föräldrarna ska kunna ha uppsikt över när barnen leker. Från 
groventrén kan tonåringarna komma hem sent utan att störa övriga huset.  
I groventrédelen finns en rejäl tvättstuga, med fönster och uppsikt mot gatan, och en 
stor klädkammare för extraförvaring av ytterkläder och dyl. I entrén finns även plats 
för att kunna ställa barnvagnen och gott om väggar att ha krokar och sittplats på. 
 

6.4 Villa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 2 
Skala 1:200 
 
Tvåplansvillan är på 180 m2 och tänkt för den lite större familjen. Rummen i denna 
planslösning är generellt utformade vilket ger möjlighet till att föräldrarna antingen 
kan bo på bottenvåningen eller tillsammans med de andra på övervåningen. Vid båda 
alternativen kan klädkammaren intill föräldrasovrummet istället användas som ett litet 
barnsovrum under barnets allra första tid, om så önskas. Intill båda 
föräldrasovrummen finns ett badrum där skötbord inryms.  
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Planlösningen medger ett öppet samband mellan vardagsrum, matplats och kök och 
detta ger en bra kommunikation mellan dessa utrymmen. Tack vare 
köksuppställningens utskjutande del från vägglivet, är det till viss del ändå avskilt 
vilket innebär att onödig vistelse där uteblir och därför får det ett fritt arbetsutrymme. 
Från köket finns möjlighet till syn åt både gatu- och gårdssidan, vilket är en stor 
fördel om barnen leker utomhus. Lekrummet som även kan användas som kontor är 
även det placerat nära köket för god kontakt däremellan.  
 
Groventrén är placerad nära trappan för att sovrummen på andra våningen lätt ska 
kunna nås utan att störa resterande del av huset. I denna entré finns utrymme för att 
sitta vid påklädning och även en barnvagn får plats vid behov. Tvättstugan är förlagd 
nära groventrén vilket underlättar om tvätt ska hängas ute.  
 
Andra våningen är utformad så att barnen får en avskild del med två sovrum, allrum 
och ett närliggande badrum. Kontakten med bottenvåningen kan ändå upprätthållas då 
det är öppet ner till vardagsrum. Om föräldrarna under en period väljer att bo på andra 
våningen, är detta rum ändå placerat med viss avskildhet från barnens del. 
 

6.5 Villa 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 2 
Skala 1:200 
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Detta är en villa i två plan på totalt 202 m2 med sammanbyggt garage. På nedre plan 
inryms en föräldradel, en allmän del och en groventrédel, och övre plan är barn- och 
tonårsdel. Det övre planet är placerat över groventrén och kök för att ljudmässigt störa 
övriga huset så lite som möjligt.  
 
Föräldradelen består av ett stort sovrum, en walk-through closet, och ett badrum med 
bänkyta för skötbord. Klädkammaren är försedd med ett fönster och tänkt att kunna 
användas som barnsovrum de allra första månaderna. 
 
Den allmänna delen utgörs av kök, vardagsrum och entré. I entrén finns en 
klädkammare och möjlighet för avhängning av ytterkläder. Kök och vardagsrum har 
ett öppet samband där matplatsen är placerad i direkt kontakt med vardagsrumsdelen. 
Trots det öppna sambandet markeras vardagsrumsdelen av att ytterväggarna dragits ut 
och av kaminens placering. Köksuppställningen skärmas av med en vägg som hindrar 
ljud och matos att sprida sig. Över diskbänken sitter ett fönster så att man har uppsikt 
över baksidan. I direkt närhet till köksdelen ligger ett generellt rum. Detta rum är 
tänkt att kunna användas som lekrum eller sovrum innan barnen i tur och ordning är 
redo att flytta upp till övervåningen. Rummet har en dubbelskjutdörr som gör det 
möjligt att öppna största delen av väggen mot köket, detta ger en mycket god kontakt 
mellan kök och lekrum. 
 
Groventrédelen ligger mittemellan garaget och den allmänna delen. Från garaget 
kommer man direkt in i groventrén och har nära till köket. I denna del finns även 
tvättstuga, förråd, toalett och en liten klädkammare. Tvättstugan är rejäl med en 
utgång till baksidan så att man enkelt kan hänga ut tvätten. Den mindre toaletten har 
även en dusch för att komplettera badkaret. I entrén finns gott om plats för ytterkläder 
och barnvagn. Även trappan är placerad i groventrén, detta för att barn- och 
tonårsdelen på övervåningen ska ha en ”egen” ingång.  
 
Övervåningen är tänkt för barnen och senare tonåringarna. De två sovrummen på 9 m2 
är avskilda från allrummet och har var sin separat klädkammare.
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7 Reflektioner 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon entydig optimal lösning 
för ett boende som ska kunna fungera bra och vara praktiskt för en familj där behoven 
förändras i takt med att familjen växer. De bostadsundersökningar som genom åren 
har utförts har dock resulterat i samma riktning och boendet har blivit mer och mer 
anpassat för att passa familjen med dess behov. Men även behoven för familjen 
förändras med tiden då samhället utvecklas och blir mer modernt. Därför måste 
bostadsutvecklingen hela tiden uppdateras och anpassa sig utefter dagens krav. 
   
Enkätundersökningen visar att de flesta familjer är eniga om hur vissa praktiska 
funktioner ska lösas för att få vardagen att fungera så bra som möjligt. Även de 
bostadsundersökningar som tidigare gjorts pekar åt samma håll. Dessa lösningar har 
vi tagit fasta på och använt i våra planlösningsförslag. Grundtanken med våra 
planlösningar är att föräldrarna ska kunna ha bra tillsyn över barnen när de är små, 
utan att det ska inverka negativt på deras och barnens aktiviteter. Det som är tydligast 
ur undersökningarna är att barnen ofta vill vara där föräldrarna är när de är små, men 
att de kräver ett visst mått av avskildhet med stigande ålder. Därför har vi försökt 
utforma en bostad med så många generella rum som möjligt som ska passa även när 
behoven förändras i takt med att familjen växer och barnen blir äldre. Att ge möjlighet 
till en barnfamilj att kunna flytta runt och använda samma rum till olika funktioner, 
visar sig vara önskvärt av enkätundersökningen och även intervjuerna bekräftar detta. 
    
De planlösningar vi har tagit fram anser vi vara bra alternativ till att passa en 
barnfamilj med föränderliga behov. Men på grund av att alla familjer ser olika ut och 
har olika vanor och behov, så finns det ingen lösning som passar alla. Därför anser vi 
att vissa lösningar av de alternativ som vi har tagit fram, kan vara bra för en familj, 
men att den huvudsakliga uppgiften ligger i familjens egna händer. Det är de som 
måste ställa sig frågan vilka behov och önskemål de har och hur de tänker sig att deras 
vardagliga liv ska fungera rent praktiskt.  
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10 Bilagor 
Bilaga 1 – Enkätfrågor och svar 
Bilaga 2 – Ritning, plan, Villa 1 
Bilaga 3 – Ritning, fasad söder/norr, Villa 1 
Bilaga 4 – Ritning, fasad öster/väster, Villa 1 
Bilaga 5 – Ritning, plan, Villa 2 
Bilaga 6 – Ritning, fasad söder/norr, Villa 2 
Bilaga 7 – Ritning, fasad öster/väster, Villa 2 
Bilaga 8 – Ritning, plan, Villa 3 
Bilaga 9 – Ritning, fasad söder/norr, Villa 3 
Bilaga 10 – Ritning, fasad öster/väster, Villa 3 
Bilaga 11 – Ritning, plan, Villa 4 
Bilaga 12 – Ritning, fasad söder/norr, Villa 4 
Bilaga 13 – Ritning, fasad öster/väster, Villa 4 
Bilaga 14 – Folder, Villa 1 
Bilaga 15 – Folder, Villa 2 
Bilaga 16 – Folder, Villa 3 
Bilaga 17 – Folder, Villa 4 



  Bilaga 1 

ETT BARNANPASSAT BOENDE 

1. Var placeras helst barnens rum i förhållande till övriga med hänsyn till barnens med tiden 
stigande ålder? 

 Tillsammans med övriga sovrum, alla i samma del av huset.   /3  
 Tillsammans med andra sovrum, uppdelade i två delar av huset.  /16  

 För sig självt t.ex. innanför kök eller vardagsrum.     /0  
 Annat förslag          /2 

 

2. Skulle det vara bra med ett sovrum bredvid föräldrasovrummet med direkt 
kontakt/förbindelse/dörr emellan? 

 JA,          /5 
 NEJ,          /14 

 

3. I och med att barnen växer och behoven i familjen ändras, skulle en flexibel planlösning med 
enkelt flyttbara väggar utnyttjas?  

  JA,          /7 
 NEJ,          /12 

 

4. Hur skulle barnen helst placeras/fördelas på en yta av 24m2? 
 Dela rum för att få ett lika stort rum enbart till lek. (12m2/12m2)  /2 
 Var sitt eget större rum. (12m2/12m2)     /16 

 Var sitt lite mindre sovrum för att få ett till enbart lek. (6m2/6m2/12m2) /2 
 
 

5. Vad skulle vara mest praktiskt ur barnsynpunkt? 
 1-plans hus        /9 

 1 ½ - plans hus/2-plans hus      /7 
 Suterränghus        /4 

 

6. Vad skulle helst inrymmas i en groventré, välj de tre du anser viktigast? 
 Speciell plats för barnvagn/kärra innanför dörren.    /4 
 Förvaring i form av t.ex. garderober, klädkammare.   /17 

 En vask för grovtvätt       /4 
 Toalett/mindre badrum       /2 
 Tvättstuga        /12 

 Torkmöjligheter t.ex. torkskåp.     /10 

 Sittplats för påklädning       /8 

 



  Bilaga 1 

7. Idag byggs många hus med en öppen planlösning, dvs. att allmänna utrymmen i huset hänger 
samman, utan väggar och dörrar som delar av. Hur fungerar en öppen planlösning ur 
barnfamiljsperspektiv, (om du inte har öppen planlösning, tänk dig in i situationen.)? 

 Mycket bra        /5 
 Ganska bra        /9 

 Mindre bra        /2 
 Dåligt         /2 

Skriv gärna för- och nackdelar       
           

 

8. Var sitter barnen helst vid läxläsning? 
 I eget rum.        /5 
 I köket         /12 

 I vardagsrummet       /1 

 

9. Rangordna vilken typ av förvaring du anser vara bäst, det ena utesluter inte det andra.  
1:a  2:a  3:dje 

 Klädkammare        /12  /5  /1 

 Fasta garderober        /5    /9  /2 
 Flyttbara garderober       /4    /1  /11 

 

10. Var föredrar ni att det finns plats för skötbord? 
 I föräldrasovrummet       /0 
 I badrummet        /19 

 I småbarnsrummet.       /0 
 

11. Vilket utrymme används mest av familjen? 
 Köket        /9 

 Vardagsrummet       /1 
 Båda lika mycket       /9 

 

12. Har ni övriga synpunkter eller tips på saker som skulle kunna göra ett boende mer praktiskt när 
man har barn så dela gärna med er av dem här      
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Kontakt:

Johanna Hårsmar
+46706947627
johanna@harsmar.com

“Ett hem för den moderna familjen att
                 trivas och växa i.”

202 kvm

VILLA 4
Modern funkis
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