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Abstract 

We all have experience of dwelling, which means that everyone can have an 
opinion about the architecture of the dwelling. Today the building companies do 
not have time enough to investigate which architecture qualities their clientele ask 
for in their apartments. JM AB use to call their apartments “generous city 
apartments”. But do these apartments fulfill the needs of their dwellers? And what 
would the apartments look like if they were designed according to the wishes of 
the dwellers? When JM AB get knowledge about the dwellers needs and wishes 
they can make even better apartments for their future customers.  

The purpose and the objective with this report are to draw up proposals for 
tenant-owner flat. These apartments were designed in view of the dwellers needs 
and wishes. 

Literature studies were performed and underlie for the apartment proposals and 
the opinion poll. Literature about planning of dwelling, human needs, use and 
availability and architectural qualities and esthetics were used.   

A quantitative investigation was performed where polls were carried out to the 
dwellers in JM AB’s apartments in Jonkoping. The result of the opinion poll 
explained how the dwellers experience their apartments and if there is any wishes 
of possible improvements. The majority of the dwellers were satisfied with their 
apartments, the result of the opinion poll shows that the apartments could be 
improved, however. 

Taking literature and the result of the opinion poll as a starting point, proposals of 
apartment planning has been sketched. These sketches resulted in the four final 
apartments. 

Work has been done on the details to strengthen the architectural quality of the 
four final apartments. Some of the qualities that dwellers ask for are open planning 
with a private and introvert part and the hall as a secluded room, bathroom right 
next to the bedroom and good daylight in the living room. Work has even been 
done on the apartments to attain to the building standards and the official 
recommendations that are to create a good living environment. To get an idea of 
how the apartments will be experienced in the reality the apartments were 
visualized in 3D. 

The apartments of JM AB are today already well planned and fulfill many of the 
qualities that the dwellers wish according to the opinion poll. The opinion poll 
gave new knowledge and wider insight in what the dwellers appreciate. With this 
knowledge JM AB can further develop their apartments and attain to a higher 
grade of architectural quality.  
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Sammanfattning 

Alla har vi erfarenheter av att bo, vilket innebär att vi har åsikter om hur en bostad 
ska vara utformad. Bostadsföretagen har idag inte den tid som krävs för att kunna 
undersöka vilka arkitektoniska kvaliteter deras kunder efterfrågar i lägenheterna. 
JM AB omnämner sina lägenheter ”generösa stadsvåningar”. Uppfyller dessa de 
boendes behov? Hur skulle en lägenhet se ut om den utformades helt efter de 
boendes önskemål? Genom att JM AB får kunskap om vad de boende efterfrågar 
kommer arbetet att gynna JM AB:s framtida kunder. 

Arbetets syfte och mål är att ta fram förslag på planlösningar av 
bostadsrättslägenheter. Dessa lägenheter utformades efter de boendes önskemål 
och behov.  

Litteraturstudier utfördes för att få en god grund till utformning av 
undersökningsenkäten samt till utformningen av lägenheterna. Litteraturen 
berörde bland annat bostadsplanering, människans behov, användning och 
tillgänglighet i bostaden samt arkitektonisk kvalitet och estetik. 

En kvantitativ undersökning utfördes genom att enkäter skickades ut till de 
boende i JM AB:s lägenheter i Jönköping. Resultatet av undersökningsenkäten 
klargjorde hur de boende upplever sina lägenheter samt om det finns önskemål om 
eventuella förbättringar. Majoriteten av de boende var nöjda med sina lägenheter, 
dock visar undersökningsresultatet att lägenheterna ytterligare kan förbättras. 

Med utgångspunkt från litteraturstudier och undersökningsresultatet skissades ett 
antal förslag på planlösningar som resulterade i de fyra slutgiltiga lägenheterna. 

För att förstärka lägenheternas arkitektoniska kvaliteter bearbetades de fyra 
slutgiltiga lägenheterna på detaljnivå. En del av de kvaliteter som efterfrågas av de 
boende är öppen planlösning med en sluten privat del och hall som eget rum, 
badrum i anslutning till sovrum samt god solinstrålning i vardagsrum. 
Lägenheterna bearbetades även för att nå upp till de bostadsnormer och officiella 
rekommendationer som finns för att skapa en god boendemiljö. För att få en 
uppfattning om hur lägenheterna skulle upplevas i verkligheten visualiserades de i 
3D.  

JM AB:s lägenheter är redan idag väl planerade och uppfyller många av de 
kvaliteter som de boende önskar enligt undersökningsenkäten. 
Undersökningsenkäten gav dock ny kunskap och en större inblick i vad de boende 
värderar. Med denna kunskap kan JM AB ytterligare utveckla sina lägenheter och 
uppnå en ännu högre grad av arkitektonisk kvalitet. 
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Nyckelord 

Utformning  Lägenhetsplanering Planlösning  

Bostaden  Boendemiljö  Bostadskvalitet  

Boendevärdering JM AB  Arkitektonisk kvalitet 

 

Förord 

Tack till Fredrik Rönnecke på JM AB och vår handledare Göran Hellborg som 
bidrog med idéer och kunskap. Tack även till de boende som ställde upp och 
svarade på undersökningsenkäten och gjorde detta examensarbete möjligt. 

 

Ida och Linnea
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1 Inledning 

I inledningen behandlas Bakgrund, Syfte och mål, Avgränsningar, Disposition 
samt en presentation av JM AB. 

 

1.1 Bakgrund 

I Jönköpings län har det under de senaste åren uppförts ett stort antal bostadshus 
med bostadsrättslägenheter, se figur 1 [30]. Köparna av bostadsrättslägenheterna 
tillhör varierande åldersgrupper och har olika familjekonstellationer. Därmed har 
de olika krav på lägenheternas utformning och utrymmen. [bilaga 1]  

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och tid

Jönköpings län - Flerbostadshus - Bostadsrätter

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0 0 0 0 0 64 94 54 56 161  

 

 

Bostadsföretagen har idag inte den tid som krävs för att kunna undersöka vilka 
arkitektoniska kvaliteter deras kunder efterfrågar i lägenheterna. Bostadsföretagen 
och arkitekterna utgår från egna värderingar och tidigare projekt vid utformning 
av lägenheterna. Det köparna kan påverka idag är tillval, såsom kulörer, tapeter, 
köksinredning, vitvaror etc. [1] 

Vid planering av bostadshus styrs ofta lägenheternas planlösning av de yttre 
förutsättningarna, planområdets struktur och byggnadens arkitektoniska uttryck. 
Detta medför att de inre kvaliteterna kan bli åsidosatta.  

Många av köparna till större bostadsrätter är personer som nyligen sålt sin villa 
men vill ha samma möjligheter till förvaring, utrymme och flexibilitet. Önskan om 
att fortfarande kunna rå om sig själv är stor. 

De bostadsrättslägenheter som byggs idag utformas efter uppskattning av arkitekt- 
och bostadsföretag. Är detta vad de boende vill ha? Hur skulle en lägenhet se ut 
om den utformades helt efter de boendes önskemål? 

Alla har vi erfarenheter av att bo, vilket innebär att vi har åsikter om hur en bostad 
ska vara utformad. Därför är detta ämne intressant och viktigt att behandla. 

1.2 Syfte och mål 

Arbetets syfte är att ta fram förslag på planlösning av bostadsrättslägenheter. Dessa 
lägenheter ska vara utformade efter de boendes önskemål och behov. De ska ha en 
tilltalande arkitektur med gott ljusinsläpp och god ytdisposition, samtidigt som de 
ska uppfylla sin funktion vid förändrad familjesituation eller handikapp. 

Figur 1. I figuren visas statistik över nybyggda bostadsrätter i Jönköpings län [30], 
egen bearbetning. 
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För att veta vad de boende anser vara god arkitektur behövs kunskap i hur olika 
planlösningar upplevs. Upplevelsen av rummet är utgångspunkt vid planering av 
lägenheterna. 

JM AB:s höga lägenhetsstandard kommer att vara en utgångspunkt i 
lägenhetsutformningen. 

Målet är utformningen av de slutliga planlösningsförslagen som blir en 
sammanfattning av undersökningar och studier. Genom att JM AB får kunskap 
om vad de boende efterfrågar kommer arbetet att gynna JM AB:s framtida kunder.  

Arbetet är ett examensarbete och utförs som en del av utbildningen 
Byggnadsteknik med inriktning Byggnadsutformning med arkitektur.  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet ska redovisa de boendes åsikter angående lägenheters planlösning samt 
våra förslag på planlösningar som stämmer in på deras önskemål. Arbetet ska ha 
följande avgränsningar; 

Den ekonomiska aspekten vid utformning kommer vi inte att beakta, då de olika 
förslagen ställs i förhållande till varandra och inte i förhållande till kostnader. 

Fast inredning såsom köksuppställning kommer inte att ges särskild omsorg, 
däremot behandlas möblerbarheten i lägenheten. 

Fördelar och nackdelar med olika hustyper, såsom punkthus och lamellhus, 
kommer inte att bearbetas. 

Utformning av gemensamhetsutrymmen; trapphus, tvättstuga, cykelrum och 
förråd, utreds inte i detta arbete.  

Vid utformning av planlösningarna kommer hänsyn inte tas till väderstreck och 
omgivande miljö som kan påverka placering av balkong och fönster. 

 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden utförs litteraturstudier för att få en god grund till 
utformning av undersökningsenkäten samt kunskaper som stöd vid utformning av 
lägenheterna. 
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I kapitlet behandlas; Tankar om boende, Människans behov, Skönhet, hållbarhet 
och bekvämlighet, Mätbart och omätbart, Handikappanpassning samt Bostadens 
utrymmen. 

Kapitel 3 – Genomförande 

Genomförandet utgör i huvudsak utformning och resultat av 
enkätundersökningen samt utformning och framtagande av planlösningar.  

I kapitlet beskrivs vilka frågeställningar som är aktuella i utformandet av 
undersökningsenkäten samt vilka resultat undersökningen gav. Med resultatet av 
undersökningen som grund analyseras dagens lägenheter för att se om de 
tillfredsställer de boendes behov och önskemål. 

De boendes behov och önskemål ligger sedan tillsammans med litteraturstudier till 
grund för skisser av rumssamband, som efter ett flertal steg med vidare 
bearbetning kommer att resultera i de fyra slutgiltiga planlösningarna. 

Kapitel 4 – Resultat 

I resultatet presenteras de fyra slutgiltiga lägenheterna både visuellt och teoretiskt. 

Kapitel 5 – Slutsats och diskussion 

Här dras bland annat slutsatser om JM AB:s befintliga lägenheter redan når upp 
till de krav och önskemål de boende har på sin lägenhet, eller om det är så att det 
finns ett behov av att mer omsorg läggs vid utformandet av lägenheterna. Det 
diskuteras även om undersökningsenkäten var rätt utformad för att få svar på vad 
som krävs för en god lägenhetsutformning. 

 

1.5 JM AB 

1945 grundade byggmästare John Mattson sitt företag John Mattson Byggnads 
AB, som sedermera blev JM AB. Idag är JM AB en av Nordens ledande 
projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. JM AB är inriktade på 
nyproduktion, främst i attraktiva lägen i storstadsområden och universitetsorter i 
Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JM AB har utökad verksamhet i bland 
annat Storstockholmsområdet där företaget arbetar med projektutveckling av 
kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet. Totalt har företaget cirka 2 200 
anställda. Varje år bygger JM AB cirka 4 000 bostäder och omsätter cirka 
8,5 miljarder kronor. 

JM AB: s vision är;  

”JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden”  
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För att nå upp till visionen producerar JM AB bostäder på tillväxtorter, där 
förutsättningarna på lång sikt är goda. För att skapa ett högt kundvärde ska 
bostäder och arbetsplatser ha ett attraktivt läge och vara kvalitativa och 
miljöanpassade. [29] 

JM AB omnämner sina lägenheter ”generösa stadsvåningar”. Detta innebär att 
lägenheterna har rejäla ytor och en takhöjd på hela 2 600 mm, vilket ger 
lägenheterna rymd. Alla lägenheter har fönster i minst två väderstreck och som 
regel stora balkonger. [25] 

Kvalitets- och miljöarbete var tidigt en viktig del av JM AB: s policy. För att 
utveckla miljöarbetet har JM AB gjort miljöutredningar där de kommit fram till 
vad som kan förbättras långsiktigt och kortsiktigt. Genom miljöarbetet vill JM AB 
vara ett trovärdigt och bra val för kunden. [29] 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden grundas på litteraturstudier. Den litteratur som har 
studerats berör bland annat bostadsplanering, människans behov, användning och 
tillgänglighet i bostaden samt arkitektonisk kvalitet och estetik. 

I den teoretiska bakgrunden behandlas; Tankar om boende, Människans behov, 
Skönhet, hållbarhet och bekvämlighet, Mätbart och omätbart, 
Handikappanpassning samt Bostadens utrymmen. 

 

2.1 Tankar om boende 

Alla har vi erfarenheter av att bo, vilket innebär att vi har åsikter om hur en bostad 
ska vara utformad. Åsikterna kan vara olika men något som vi ofta har gemensamt 
är att boendet ska vara funktionellt och trivsamt. Både den som ska planera en 
bostad och den som ska bo i den behöver kunskap om boende och utformning för 
att kunna överskrida sina egna erfarenheter och föreställningar om hur en bostad 
ska vara utformad. Det finns rekommendationer och kriterier som är avgörande 
för vissa grundläggande kvalitetskrav på en bostad. En rad olika författningar och 
föreskrifter finns att ta hjälp av vid utformning av en bostad. I föreskrifter saknas 
det i allmänhet kriterier som avgör om kraven uppfylls. Vissa krav kan dock 
preciseras med hänvisning till mått- och mängdstandarder. 

Det är inte självklart att den enskilde brukarens värdering av sin bostad är 
avgörande för vad som i större sammanhang kan ses som god bostadskvalitet. De 
som bor i en bostad kanske inte har samma uppfattning om vad som är bra och 
dåligt när det gäller bostadens utformning. Brukarens bedömning av 
bostadskvalitet kan vara mycket varierande, vilket innebär att exakt samma 
egenskap kan uppskattas mycket olika. Att en bostad t ex är utformad efter 
tillgänglighetskraven är en kvalitet som kanske inte alltid de boende 
uppmärksammar.  

Hushållen varierar både i storlek och i sammansättning. Att människor har olika 
ålder och hälsa samt olika ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar leder 
till att människor också har olika krav på sin bostad. Det är viktigt att utforma 
bostäder efter olika individers önskemål, samtidigt som det är minst lika angeläget 
att utforma lägenheter som passar hushåll av olika slag och som kan användas 
under en lång tid. När kunders olika behov ska tillfredsställas kan kompromisser 
resultera i att lägenheten utformas så att den inte direkt passar någon. 

Tidigare har de viktigaste kraven på familjebostaden varit ostörda sovplatser och 
ett underlättat hushållsarbete. Dessa behov ställs det inte lika höga krav på idag. 
Hushållsarbetet är nuförtiden inte lika framträdande i bostaden, då möjligheten 
till färdiglagad mat är helt annan. Däremot uppmärksammas hemarbetet allt mer 
idag, framför allt IT-baserat hemarbete. [17] 
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2.2 Människans behov 

Boendet ska uppfylla tre behov som människan har; fysiologiska behov, 
säkerhetsbehov och psykologiska behov. De fysiologiska behoven innebär sömn, 
mat, hygien, ljus och luft. Säkerhetsbehoven innebär skydd mot fysiska och 
psykiska hot, såsom oljud, miljöförstöring, hetta och trafik. De fysiologiska 
behoven och säkerhetsbehoven tillgodoses till stor del genom gällande 
bygglagstiftning. 

De psykologiska behoven innebär kontakt, isolering, upplevelser, strukturering, 
identifikation och estetik. Dessa behov tillgodoses genom en väl planerad lägenhet. 
Det är för att uppfylla de psykologiska behoven som stor vikt bör läggas vid 
lägenhetens utformning. 

Vårt boende har under senare tid fått allt större betydelse. Människors ökade 
rörlighet har skapat ett behov av att ha ett tryggt hem. 

En människa uppnår tillfredsställelse med sitt boende när den nuvarande bostaden 
motsvarar en önskad bostad, samtidigt gäller det att människan är tillfreds med 
övriga livet, såsom familjesituation, arbete, hälsa etc. [6] 

Funktioner som en bostad ska uppfylla: 

• umgås med familj och vänner 
• titta på TV, lyssna på musik eller radio 
• utöva hobbysysselsättning 
• äta ett enkelt mål eller duka till fest 
• laga och förvara mat 
• leka och röra sig 
• läsa läxor, vara ifred 
• vila och sova 
• klädvård 
• personlig hygien 
• spädbarnsvård 
• förvaring av t.ex. kläder, redskap, julpynt etc. [3] 

 

 

 

2.3 Skönhet, hållbarhet och bekvämlighet 

Ett boende ska utformas med tanke på vardagen. Boendet ska naturligtvis fungera 
i alla situationer men det viktigaste är att ta hänsyn till saker som upprepas varje 
dag. Det väsentliga är att äta, sova och sköta hygienen. Detta är återkommande 
situationer som inträffar varje dag och det är dem bostaden ska dimensioneras för. 
Som exempel är antalet badrum och planeringen av dem avgörande för hur 
morgonrutinerna fungerar. [2] 
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En bra bostad ska ha lika stora delar av skönhet, hållbarhet och bekvämlighet. 
Dessa ord kommer från Vitruvius, som var verksam i Rom för 2000 år sedan. God 
arkitektur innebär att alla byggnadens delar ska vara utformade med hänsyn till 
helheten. 

Skönhet innebär relationen mellan de boende och bostaden. Vi upplever 
skönheten i bostaden när saker passar ihop och allt stämmer. [9] En god 
disposition av byggnadens utrymmen ger en bostad med funktionella och estetiska 
kvaliteter [12]. I en och samma lägenhet är det viktigt att material och detaljer är 
genomgående i alla rum för att skapa en samhörighet. 

Ett sätt att skapa skönhet är att vara noggrann vid val av detaljer och material. 
Genom detta känns det att det har lagts ner omsorg på lägenheten. Med detaljer 
menas socklar, lister och installationer som exempelvis el, ventilation och värme. 
Vid val av material ska naturmaterial vars ursprung är känt väljas, vilket skapar en 
form av trygghet.  

Gestaltningen av rummets organisation kan vara en av de viktigaste aspekterna för 
att uppleva skönhet. Med gestaltningen menas samverkan mellan öppenhet och 
slutenhet och hur ljuset faller in med hjälp av fönstersmyg och fönsterdetaljer. För 
att skapa en upplevelserik bostad är det viktigt med genomsikt samt att hänsyn tas 
till hur rörelse sker i rummet. [9] 

Inte bara valet av material utan också materialbehandling och färgsättning har 
betydelse för hur vi uppfattar bostaden. Detta har alltid utgjort en väsentlig del av 
bostadens utseende och karaktär [12]. Ett hållbart boende är ett boende där 
materialen åldras på ett vackert och värdigt sätt – de får en patina. Tillsammans 
med hälsosamma material och ekologiskt tänkande blir boendet hållbart i längden.  

Bekvämligheten i svenska lägenheter är stor då standarden när det gäller tvättstuga, 
kök etc. är mycket god. [9] 

För att ge skönhet, hållbarhet och bekvämlighet den omtanke som behövs vid 
utformning av lägenheter finns det fem saker som är viktiga att ta hänsyn till; 
material, ljus, rumsfigurer, omslutenhet och rumsorganisation [14]. 

 

2.4 Mätbart och omätbart 

2.4.1 Storlek och Form 

En människas storlek och form tillsammans med hennes rörelse är de viktigaste 
aspekterna vid utformning av lägenheter [11]. Då måttbestämning utgår ifrån 
människokroppen ska även hänsyn tas till att många människor har olika 
handikapp så som rörelsehinder, syn- hörsel- och ledproblem [15]. 
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Ett barn kräver mer utrymme att röra sig på än en vuxen människa, detta för att 
ett barn ofta är fumligt och inte har full kontroll över hela kroppen. Samma sak 
gäller för äldre då deras kroppskontroll minskar med åren. [11] 

Proportion och storlek är viktigt för rummets användbarhet. Målet ska vara att 
rummet ska kunna fylla så många funktioner som möjligt. För att skapa ett lugn i 
bostaden är det viktigt att proportionerna stämmer. [9] 

2.4.2 Öppenhet och slutenhet 

Bostaden ska vara en trygg punkt där hemkänsla ska upplevas. Det är därför 
viktigt att ha en bra avvägning mellan öppenhet och slutenhet. Ett slutet rum kan 
upplevas väldigt tryggt men också instängt. I ett väldigt öppet rum kan frihet 
upplevas men samtidigt känslan av utsatthet. Vad som är viktigt att tänka på i ett 
öppet rum är att uppmärksamheten leds ut ur rummet. Om öppenhet innebär 
stora fönster är det viktigt att det är vackert utanför fönstret. Att kombinera 
öppenhet och slutenhet i en lägenhet är positivt då detta skapar upplevelser. Vid 
utformning av öppningar ska man tänka på vilken känsla som ska skapas. Med en 
liten öppning får väggen det största utrymmet medan en stor öppning gör att 
öppningen blir det centrala och rummet upplevs öppet. [9] 

Graden av öppenhet och slutenhet är viktig då den är avgörande för 
helhetsintrycket. Vid utformning av ett rum bör man sträva efter att rummet får 
harmoniska proportioner och att lägenhetens plan är meningsfullt omväxlande. 
När lägenheters planlösning utformas ska hänsyn tas till hur rörelse kommer att 
ske i lägenheten. [15] 

Fördelarna med en öppen planlösning är att den ger bättre överblick över bostaden 
och därmed gör det enklare med barnpassning och personlig kontakt 
[3]. Öppenhet gör det lättare att förflytta sig inom bostaden och kommunicera 
mellan rummen, särskilt för personer med nedsatt rörlighet.  

I helt öppna planlösningar kan det vara svårt att hitta en bokhyllevägg. Att kunna 
stänga till om köket med dess maskinljud kan också vara viktigt, inte minst för den 
som har nedsatt hörsel. Den slutna planlösningen ger möjlighet till större 
avskildhet. [13] 

Öppenheten har stor betydelse för luftrörelserna och därmed spridningen av 
föroreningar. Dagens nyproducerade lägenheter har ofta öppna planlösningar som 
innebär att olika zoner flyter in i varandra. För allergiker och andra överkänsliga 
personer kan det vara en risk då föroreningar sprids på grund av en öppen 
planlösning. För bostäder rekommenderar därför Astma – och Allergiförbundet att 
hallen är avskiljbar från resten av lägenheten. På så sätt kan smuts och damm 
utifrån hållas isolerat. [12] 
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2.4.3 Axialitet 

Hur rummen är belägna till varandra och vilka genomblicksmöjligheter som finns 
har stor betydelse. Bostäder med sikt rakt igenom upplevs ofta som rymliga, ljusa 
och behagliga. Det som styr genomblicksmöjligheterna är rumssamband, dörr- och 
fönsteröppningar. [8] Fri sikt genom rum i fil berikar bostadens arkitektoniska 
upplevelse [13]. Bostadens huvudaxlar: parallellt med och vinkelrätt mot fasad är 
fasta utgångspunkter för planens ordning [7]. 

Axialitet är en linje som förbinder två intressanta punkter. Att kunna se genom 
flera rum bidrar till känslan av öppenhet och gör lägenheten mer spännande. Det 
som ska eftersträvas är en så lång axel som möjligt. Axeln ska gå genom flera rum 
med början och slut i intressanta punkter, se figur 2. [9]  

 

 

2.4.4 Rörelse 

För att framhäva lägenhetens arkitektur är det viktigt att utforma så att rörelse lätt 
kan ske mellan olika rum. Rörelse skapas genom att ha axialitet som bidrar till 
nyfikenhet på vad som finns i nästa rum. Om en lägenhet med känslan av rymd 
ska skapas ska det göras möjligt att gå runt i lägenheten, se figur 3. Beroende på 
rummets storlek fås en rytm i rörelsen, ett litet rum gås snabbt igenom medan det 
stannas upp i de större rummen. För att skapa rörelser och rytm i lägenheten krävs 
det att varje rum har flera öppningar så att rörelse tillåts. [9] 

Figur 2. Exempel på axialitet [25], egen bearbetning. 
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Känslan av rymd kan skapas genom att rummen – kök, vardagsrum, hall och 
sovrum – får hänga ihop visuellt [13].  

 

2.4.5 Rumshöjd 

Det är tydligt att volym och storleksförhållanden har betydelse för hur ett rum 
uppfattas och hur människan finner sig tillrätta i det. Rumshöjden är särskilt 
betydelsefull och kan vara det som avgör om rummet känns privat, festligt, 
hotfullt, luftigt, trivsamt eller otrevligt. [12] 

En högre rumshöjd kan bidra till en förbättrad rumsupplevelse. Ett djupt rum 
behöver oftast hög rumshöjd för att inte uppfattas som pressande samtidigt som 
ett litet rum med väldigt högt i tak kan ge en orolig känsla. [9]  

Rumshöjden kan också påverka luftkvalitén i rummet. Vid större rumshöjd kan 
rummets övre del tillfälligt ta hand om varm och förorenad luft. Vidare kan 
belysningssystemet väljas friare, vilket ger bättre ljus och möjligheter att minska 
värmebelastningen. [12] 

2.4.6 Möblerbarhet 

Många lägenheter är utformade efter småbarnsfamiljer där varje rum fyller en 
speciell funktion, rum som genom sin form, storlek och utrustning endast kan 
användas till en sak. När nya familjekonstellationer uppstår kan lägenheten inte 
uppfylla de krav det då ställs på den. En ensamstående förälder som delar 
vårdnaden av barnet behöver en flexibel lägenhet där barnets sovrum kan användas 
till annat när barnet inte är där. I en del familjer bor fler än två generationer ihop, 
vilket också kräver särskilda krav på utformningen. [9] 

Figur 3. Exempel på rörelse [20], egen bearbetning. 
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En planlösning ska vara sådan att den inte kräver en viss möblering [15]. Varje 
rum bör vara utformat så att det kan möbleras på minst två sätt [3]. Öppna 
samband och många dörröppningar kan skapa ljudproblem och problem med 
möblerbarheten [15]. 

Rummets möblerbarhet beror självklart på hur stort rummet är, men är också 
beroende av fönster och dörrars placering. Två rum med samma mått kan därför 
skilja sig åt väsentligt i hur de kan möbleras och användas. En annan sak som 
påverkar möblerbarheten är längden på oavbrutna väggytor. Om till exempel en 
säng med längden 210 cm ska placeras längs en vägg är det förargligt om väggen 
bara är 205 cm fram till dörrkarmen, likaså om du ska placera en garderob i ett 
hörn och väggytorna bara är 55 cm långa istället för de 60 cm som krävs. 

Idag finns det funktioner som måste tas hänsyn till vid planering av lägenheterna, 
som inte behövde planeras in för ett antal år sedan. Det vi måste tänka på idag är 
datorer, mikrovågsugnar, träningsredskap, sopsorteringsfack, flera tv-apparater och 
ljudanläggningar. [8] 

2.4.7 Dörrar 

Vid lägenhetsplanering ska placering av dörrar ske med försiktighet. Dörrar förstör 
möblerbarheten genom att de tar bort vägglängder. En dörr medför även 
kommunikationsstråk genom rum som måste vara fria från möbler. En dörr som 
ofta står öppen är sovrumsdörren, därför är det viktigt att den är hängd på rätt håll 
och har ett naturligt uppställningsläge. [11]  

Att välja rätt dörrtyp har stor betydelse för innemiljön. I bostadsrätter är det 
vanligast med slagdörr. Slagdörrar är utrymmeskrävande och kan ibland vara 
besvärliga när alla ska iväg samtidigt på morgonen. Ett alternativ till slagdörr kan 
vara skjutdörr. Skjutdörrarna har likaså inte någon större inverkan på 
möblerbarheten. [8] 

Bredden på dörren är viktig för att passage med en rullstol ska kunna ske. En 
manuell inomhusrullstol kräver en öppningsbredd på 90 cm. Dörren måste 
placeras med tillräckligt mått från väggslut för att en rullstolsburen lätt ska komma 
åt handtaget. I så lång utsträckning som möjligt bör dörröppningarna utföras utan 
tröskel. [13]  

2.4.8 Städbarhet 

I bostäder finns svåråtkomliga ställen där smuts och damm lätt samlas, till exempel 
ovanpå garderober och skåp, utrymmen bakom till exempel kylskåp och spisar, 
bakom radiatorer samt runt badkar och toalettstolar. Många av dessa skrymslen 
kan avlägsnas med hjälp av annan utformning. Ytor och utrymmen som avviker 
från de minimimått som är viktiga för åtkomligheten blir svårare att komma åt vid 
städning. [12]  
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2.4.9 Solinstrålning 

Dagsljuset har en otroligt viktig roll i Sverige där vintrarna är långa och mörka. 
Under lång tid har det gjorts försök att skapa så ljusa lägenheter som möjligt. [9] 
En lägenhets trivsel, stämning och karaktär beror framför allt på hur ljuset 
kommer in i rummen och hur kontakten är mellan inne och ute [8]. Det är viktigt 
att tänka på kvaliteten på ljuset samt hur det tas in med hjälp av fönstren och 
fönsternischer. Dagsljus gör inte bara rummen ljusare utan förstärker även 
upplevelsen av öppenhet, slutenhet och rörelsemöjligheter. Ljus kan ge en 
bländande effekt vilken inte är önskvärd. Denna effekt mildras genom att utforma 
en bra indelning av fönstret där bland annat fönsterposten kan skapa 
skuggbildningar. [9] 

Då dagsljus är viktigt för de flesta människors välbefinnande ska alla bostäder ha 
tillgång till direkt solljus. Fönstret är betydelsefullt för bostadens dagsljus, men 
bidrar dessutom till kontakten mellan inne och ute. En amerikansk studie visar att 
möjligheten till utblick kan påskynda patienters tillfrisknande. 

Dagsljusinfallet bestäms av fönsterglasarean, rummets höjd och djup, fönstrets 
placering, avskärmningar och olika ytors reflexionsegenskaper. [12] 
Fönsterglasarean i ett utrymme bör vara minst 10 % av golvarean [5]. Lägenheter 
med fönster åt flera väderstreck upplevs som rikare än lägenheter med fönster åt 
endast ett väderstreck [13]. 

Solinstrålning är en kvalitet som många eftersträvar men det bör likväl tänkas på 
att för mycket insyn inte är önskvärt [15]. Solinstrålning i en lägenhet bidrar till 
trivsel men även till värmetillskott, vilket kan vara störande i köket där det redan 
finns ett antal värmekällor så som spis, ugn etcetera. Av den orsaken ska det 
undvikas att lägga köket i det soligaste läget. Samma sak gäller för sovrum, där det 
ska vara svalt och skönt vid sömn. [3] 

 

2.4.10 Buller 

En av de vanligaste anledningarna till klagomål i flerbostadshus är ljudmiljön. 
Orsaken är allt som oftast otillräcklig isolering av bjälklag och lägenhetsskiljande 
väggar. Öppna planlösningar kan försämra ljudavskärmningen inom lägenheten 
avsevärt. [12] 

Trapphuset kan vara en stor bullerkälla, framförallt om det finns hiss. Det är 
därför bra om placering av sovrum bredvid trapphuset kan undvikas, då detta kan 
vara mycket störande. [15]  
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2.5 Handikappanpassning 

Bostäder ska vara attraktiva och fungera för alla människor, oberoende av ålder 
eller fysisk- och mental förmåga. För att denna vision ska bli vägledande i 
bostadsbyggandet krävs en ny medvetenhet hos bostadsmarknadens aktörer. 
Många aktörer delar denna vision, men det finns även de som menar att kraven på 
tillgänglighet står i vägen för estetik och andra värden som efterfrågas och därmed 
nonchalerar dessa. Om de grundläggande funktionskraven åsidosätts drabbas 
särskilt vissa grupper. 

Gamla människor behöver god dagsljusbelysning, tillräckligt med köksskåp på 
bekväm höjd och så småningom kanske också plats för rullator eller andra 
hjälpmedel. Rummen ska utformas så att de tillåter tillräckliga friytor kring 
möblerna och badrummet ska anpassas för individuella behov.  

Den tillgänglighet som föreskrivs i bygglagstiftningen är till fördel för alla. En 
bostad som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar är extra bekväm 
för den som har alla förmågor i behåll. [13] 

Sverige är det land i Norden där kravet på handikappanpassning är störst. Enligt 
bestämmelser ska bostadens alla utrymmen vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. [4]  

I Boverkets Byggregler finns de viktigaste bestämmelserna kring en bostads 
tillgänglighet. Människor i rullstol ska kunna komma in i samtliga rum och ut på 
balkongen. De ska kunna använda toalett och tvättställ och, efter byte av badkar 
mot dusch, kunna sköta den personliga hygienen. För lägenheter i flera plan gäller 
att alla för boendet nödvändiga funktioner måste finnas på entréplanet. [5] 

 

 

 

Svensk standard anger sina mått i två olika tillgänglighetsnivåer – normalnivå och 
miniminivå.  

Normalnivån anger de mått som behövs för tillgänglighet och användbarhet i 
bostäder, där manuell eller liten eldriven rullstol ska kunna användas. Normalmått 
för en rullstol är 1 200 x 700 mm. En person som använder större eldriven rullstol 
eller har behov av en eller två personliga assistenter kan behöva större 
funktionsmått. Människor har olika handikapp och därmed olika behov, det är 
därför inte möjligt att standardisera mått som passar alla.  

Miniminivån anger de mått som minst kan tillämpas vid projektering av bostäder 
för personer med full rörelse- och orienteringsförmåga. [16] 

Arkitekten Ralph Erskine har i en intervju innan sin 90-årsdag sagt;  
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”Om jag hade vetat att jag skulle bli så här gammal hade jag ritat färre 
trappor”. 

Ralph Erskines citat kanske kan hjälpa morgondagens bostadsutformare att få 
insikt i vikten av handikappanpassning av framtidens bostäder. [2]  

 

2.6 Bostadens utrymmen 

2.6.1 Hall 

Hallen är det första rummet man möter när man kommer in i lägenheten. Det är 
därför viktigt att den ger ett välkomnande intryck och ger lägenheten en rättvis 
bild. Man vill mötas av ett öppet rum som leder blicken vidare mot ljusa 
bostadsrum och fönsterutblickar. Från hallen ska de flesta rummen i lägenheten 
kunna nås. De korta väggytorna mellan dörrar och öppningar gör att hallen brukar 
vara svår att möblera. För att få plats med en eventuell rollator, barnvagn eller 
rullstol krävs en rymlig hall. [13] 

Hallen är också ett utrymme som ofta är utan dagsljus och utblicksmöjligheter. 
Med de svårigheter som följer i utformningen är hallen ett utrymme som de 
boende ofta klagar på. Därför bör mer energi läggas på att göra detta rum lika 
attraktiv som övriga bostaden. 

I hallen ska finnas goda ytor för avhängning och förvaring av ytterkläder och skor. 
Det är vanligt med missnöje över förvaringsutrymmena i hallen. Det finns önskan 
om att ha en bättre kapphylla och möjlighet att ställa in en extra förvaringsmöbel. 
[8] Enligt Svensk Standard ska det finnas en garderob och en kapphylla. Det ska 
också finnas plats att sitta ner och ta på och av skorna. [16] Hallen bör utformas så 
att den fungerar som en spärr mot kyla, buller och smuts [15].  

Dessutom ska vändning med rullstol kunna ske i hallen, vilket innebär att en yta 
med fri diameter på 1 300 mm ska kunna skapas [16]. För att anpassa ett 
hallutrymme till en person i rullstol kan hallen ändras eller kompletteras så att 
dörrarna är tillräckligt breda och så att det finns tillräckligt manöverutrymme 
kring dörren [19]. 

2.6.2 Kök 

Köket har blivit en allt viktigare plats som används för olika ändamål. Att umgås 
och äta måltider med både familj och gäster är en viktig del av vardagen. Det har 
visat sig att köket är det rum där de boende tillbringar mest tid. Tidigare fanns i 
bostäderna ofta en särskild matplats i vardagsrummet som endast användes vid 
speciella tillfällen. Behovet av finmatplats är inte lika stort idag och bostaden 
planeras allt mer efter vardagen. [18] 
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Kökets utformning och vårt sätt att leva hänger samman. Förutsättningarna för 
hur ett kök ska utformas har under de senaste åren ändrats. Allt fler vill kunna laga 
mat tillsammans. Små kök hindrar samarbete och många äldre kök är utformade 
för endast en effektivt arbetande person, som oftast står vänd in mot väggen. 
Köksö har blivit allt vanligare i dagens bostäder. Det kan kännas trevligt för den 
som lagar mat att inte behöva stå med ryggen mot resten av rummet. Idag är 
önskemålen om att kunna samarbeta i köket och ha kontakt med omgivningen 
under matlagning stor. [8] Vinkelkök med sammanhängande utrustning över hörn 
anses mest lättarbetat. Åtminstone för den som sköter hushållet själv. Vid två 
arbetande personer i kök bör avståndet mellan spisen och diskbänken vara mer än 
1 200 mm. [13] 

Köket bör ligga i anslutning till hall, vardagsrum och gärna balkong. Närheten till 
hallen är fördelaktig då transport av matvaror sker från hallen till köket. Om det 
finns ett matbord i vardagsrummet kan längre sträckor med maten undvikas. Att 
det finns ett samband mellan kök och vardagsrum underlättar också 
kommunikationen mellan de boende och de vanligaste vistelserummen. Att ha 
balkong i köket ger ett mervärde genom att maten lätt kan tas med ut om vädret 
tillåter samt att mat kan ställas ut på balkongen för avsvalning. [15]  

I köket ska de boende kunna laga mat, baka, diska, förvara mat och redskap och 
sortera avfall. Enligt Svensk Standard ska en bostad för tre till fyra personer ha en 
bänklängd på 3,20 m och två högskåp. 

Vid köksbordet ska de boende kunna äta, duka och umgås. Barnfamiljer behöver 
oftast kök med rejäla matplatser. Enligt Svensk Standard ska matplatsen vara 
anpassad efter det antal personer som bor i lägenheten och ytterligare två personer 
till. [16]  

2.6.3 Vardagsrum 

Det rum i lägenheten som de boende tycker bäst om är vardagsrummet. Tidigare 
var vardagsrummet ett finrum som endast användes vid gäster. När TV:n 
introducerades övergick finrummet till att bli ett vardagligt rum där man samlades 
för att titta på TV. [18] 

Vardagsrummet har under senare tid blivit en väldigt viktig plats i bostaden. 
Rummet ska fylla många funktioner, till exempel TV-tittande, sitta och läsa, vila 
eller ta emot gäster. Genom att integrera kök och vardagsrum skapas ett väldigt 
bra samvaroutrymme med både matlagning, läxläsning och gemenskap. [15] Det 
krävs god planering för att planlösningen ska uppfylla alla dessa funktioner.  

Vardagsrummet är det rum där ommöbleringsmöjligheter ofta önskas, vilket ställer 
stora krav på möblerbarhet. [3] Rummet bör placeras centralt och lättillgängligt. 
Detta hänger samman med att de flesta rum bör kunna nås från neutral 
förbindelse. [15] Om det finns utsikt av värde kan vardagsrummet lämpligen 
placeras åt detta håll [13]. 
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2.6.4 Sovrum 

Sovrum är ett rum där många funktioner sammanförs, vilket medför behov av god 
och medveten planering [3]. I stora hushåll som kräver stora 
gemensamhetsutrymmen görs ofta sovrummen mindre. Detta behöver inte vara 
positivt då de som bor i storhushåll behöver sin privata yta ännu mer än vad de i 
småhushållen behöver. 

Sovrum som placeras med ingång från vardagsrum uppskattas av många, däremot 
är sovrum med ingång ifrån köket inte lika populärt. [18] Sovrum kan med fördel 
placeras avskiljt från de livligare delarna av bostaden och gärna mot en tyst sida av 
huset [13]. 

Enligt Svensk Standard ska sovrummet kunna användas till att sova, vila, läsa, 
umgås med barn och utföra enklare sjukvård. Ett sovrum får inte vara enda 
passagen till annat sovrum eller annat rum, med undantag för hygienrum eller 
klädförvaring som enbart tillhör detta rum. Minst en säng i bostaden ska kunna 
användas av person i rullstol och efter ommöblering kunna nås ifrån båda sidor. 
Ena sidan ska då vara tillgänglig för person i rullstol. Ett sovrum för två personer 
ska ha så stor yta att det inte behöver förvandlas till ett enkelsovrum bara för att 
någon behöver svängrum runt sängen. 

I ett sovrum för två personer ska det finnas plats för två sängar bredvid varandra 
med var sin avställningsyta, liten arbetsplats eller barnsäng, en stol och två 
garderober för klädförvaring. [16]  

2.6.5 Arbetsrum 

Idag har många hushåll dator hemma och arbetet hemma spelar en större roll än 
tidigare. Båda föräldrarna jobbar och delar ansvaret för barnen och hemmet. 
Arbetet kan därför behöva varvas med fritiden. Datorerna har gjort det enklare att 
arbeta på distans.  

I många familjer används inte bara datorn till arbete utan också för e-post, 
betalning av räkningar, kommunikation, spel etc. Då datorn har många olika 
användningsområden och kan används av alla i familjen krävs egentligen ett extra 
rum, en stor möblerbar hall eller en nisch i vardagsrummet [13].  
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2.6.6 Badrum 

Badrummets belastning har med tiden ökat avsevärt. Från det att varje 
familjemedlem badade och tvättade håret en gång i veckan är vi idag framme i en 
situation där många duschar dagligen – en del kanske flera gånger om dagen. 
Badrummets ökade belastning beror inte bara på vår högre hygienstandard, utan 
också på kaoset som uppstår när alla familjemedlemmar ska iväg samtidigt på 
morgonen. Det är därför tveksamt om ett hygienutrymme är tillräckligt i 
lägenheter tänkta för mer än två personer. I bostäder för mer än fem personer 
krävs ett extra toalettrum. 

Badrummen gjordes förr mycket små, men har successivt ökat i storlek. Dagens 
krav på tillgänglighet även för rullstolsburna har gett oss relativt rymliga badrum. 
Inte bara handikappade behöver stor plats, utan också småbarnsfamiljer, som 
behöver plats för skötbord och förvaring. För att kunna ta till vara på ytorna 
effektivt i ett badrum krävs kunnig och omsorgsfull planering. Två badrum med 
lika yta kan ha mycket olika bruksvärde. En självklarhet borde vara att badrum 
utformas med avseende på funktionen. Badrummen borde planeras så att de 
boende kan komplettera själva på ett bra och trevligt sätt. 

Rikligt med dagsljus är värdefullt även i badrum. Med hjälp av ett fönster kan 
odör och ånga lätt vädras ut. Hänsyn bör dock tas till insyn och var belysningen 
placeras. Fönstret bör placeras så att det inte utsätts för stänk då detta snabbt kan 
skada fönstret [3]. 

Enligt Svensk Standard ska badrummet kunna användas till att tvätta sig, att tvätta 
barn, bada eller duscha och använda toaletten. I ett badrum ska det finnas badkar 
eller dusch, tvättställ, spegel, skåp och toalettstol. I ett toalettrum ska det finnas 
toalettstol, handtvättställ och spegel. Toaletten bör kunna nås från neutralt 
utrymme [16]. 

Minst ett hygienrum ska möjliggöra toalettbesök för person i rullstol. 
Rullstolsanvändare ska kunna duscha i hygienutrymmet efter eventuell 
borttagning av badkar. Rördragning under handfat ska ge fritt utrymme för 
rullstol. För rullstolsburna personer är avståndet mellan toalettstol och dusch ofta 
alldeles för litet. [2] 

2.6.7 Tvätt 

Att kunna tvätta kläder när det passar en själv har blivit ett allt större önskemål hos 
de boende. I lägenheter förläggs därför ofta tvättmaskin och kanske torktumlare i 
badrummet, som därmed får en annan karaktär. [8] 



Teoretisk bakgrund 

22 

Enligt Svensk Standard ska tvätt av textilier kunna ske för hand eller i maskin. Det 
ska även vara möjligt att kunna torka, stryka och förvara tvätt. Funktionen tvätt 
kan förläggas till en gemensam tvättstuga. Om gemensam tvättstuga inte finns i 
bostadens närhet bör plats för tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp finnas i 
lägenheten. Om tvätt ska ske i eget utrymme ska dessutom tvättbänk finnas. 
Tvättpelare är vanligt förekommande men är olämpligt för personer med 
handikapp. [16] 

2.6.8 Förvaring 

Något som ofta efterfrågas, främst av barnfamiljer, är mer förvaringsutrymmen 
[18]. Ett alternativ till klädkammare och traditionella garderober är den s.k. 
förvaringsväggen. Bakom de skjutbara dörrarna finns klädstänger och plats för 
backar. [8] 

Hur mycket förvaring det ska finnas i bostaden vid olika lägenhetsstorlekar finns 
bestämt i Svensk Standard [18]. Det ska finnas möjlighet att förvara kläder, 
textilier, leksaker, städmaterial, mediciner och kemikalier. Utöver den 
klädförvaring som ska finnas i sovrummen ska bostaden innehålla två garderober 
eller likvärdigt, t ex stånglängd i klädförvaringsutrymme. Ett högskåp ska finnas 
för städutrustning. [16] 

2.6.9 Balkong 

En balkong som är lätt att möblera och som har soligt läge med skydd för regn och 
vind är oftast mycket uppskattat av de boende. Soliga balkonger används under en 
lång period och uppskattas särskilt av pensionärer och andra som spenderar 
mycket tid i hemmet. Vid lägenhetsbyten värderas en sådan balkong mycket högt. 

Balkonger som är vända mot norr och ligger i de nedre våningsplanen kan bli 
mörka och trista. Om balkongen dessutom är belägen i ett innerhörn blir bristen 
på ljus ännu större. Kanske används balkongen då främst till vädring och 
förvaring. 

Balkongen är ofta placerad i samband med vardagsrummet, vilket känns naturligt 
då det ofta är i vardagsrummet som gemenskapen äger rum. Vad som kan vara 
negativt med att placera balkongen här är att golvet vid balkongdörren slits, 
framför allt parkettgolv. För den som vill äta på balkongen kan det bli onödigt 
spring. Ett gott alternativ kan då vara att placera balkongen utanför köket. [8] 

En balkong är mycket värdefull för en rörelsehindrad person som annars kan ha 
svårt för att ta sig ut varje dag. Det är därför mycket viktigt att en balkong är 
tillgänglig för en rullstolsburen person. [13] 
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3 Genomförande 

Fyra förslag på planlösningar till bostadsrättslägenheter har utformats åt JM AB 
med hänsyn till följande faktorer: 

• En grund för arbetet har skapats genom att idéer och tillvägagångssätt har 
diskuterats med projektledare Fredrik Rönnecke på JM AB samt genom att 
litteraturstudier har utförts. Facklitteratur och rapporter har granskats och 
legat till grund för utformning av undersökningsenkäten. 

• Undersökningen genomfördes och resultatet av denna har sammanställts 
och använts som utgångspunkt vid granskning och analys av JM AB:s 
tidigare planlösningar. 

• För- och nackdelar med JM AB:s planlösningar har fastställts och utgjort 
underlag för skisser av rumssamband. 

• Litteraturstudierna, undersökningsenkäterna, rumssambandsskisserna samt 
officiella rekommendationer har legat till grund för de olika 
planlösningsförslagen. 

• Av de planlösningsförslag som har tagits fram valdes slutligen fyra ut för 
vidare bearbetning och detaljutformning. Dessa resulterade i de fyra 
slutgiltiga lägenheterna. 

 

3.1 Enkätundersökning 

3.1.1 Möte med projektledare på JM AB 

För att få en inblick i hur JM AB:s lägenheter är utformade och vilken standard de 
har idag bokades möte med projektledare Fredrik Rönnecke. Målet med mötet var 
att få kännedom om hur JM AB planerar vid utformning av lägenheter samt vad 
de har eventuella problem med. Detta låg sedan till grund för frågeställningarna i 
undersökningsenkäten. 

Problem som diskuterades med Fredrik Rönnecke: 

• Hallen planeras allt mer öppen och integrerad med övriga lägenheten än 
vad den gjordes tidigare. Vad anser de boende om detta? Vill de ha en 
separat och sluten hall eller vill de att hallen är placerad i den centrala delen 
av lägenheten? 
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• Vid planering av kök och vardagsrum har frågan angående öppenhet och 
slutenhet varit central. Vill de boende ha en öppen planlösning med kök 
och vardagsrum i ett?  Eller en planlösning där det är slutet mellan kök och 
vardagsrum? Frågan kring huruvida de boende vill ha två matplatser, en i 
köket och en i vardagsrummet, har också diskuterats. 

• Idag har de flesta hushåll en eller flera datorer. Dessa behöver också 
utrymme i lägenheten. Idag planeras inte lägenheterna särskilt för detta 
utan de boende får skapa sina egna arbetsplatser. Är en särskild plats för 
datorn något som de boende önskar? 

• Eftersom de boende har egen tvättmaskin och torktumlare är frågan vart 
dessa ska placeras? I de fall då lägenheten har två toaletter är det oklart om 
de boende önskar ha tvättmöjligheterna i det privata badrummet eller på 
gästtoaletten? 

• I de fall då lägenheten endast har en toalett finns funderingar över om de 
boende önskar att den placeras nära sovrum eller centralt i lägenheten. 

• Alla JM AB:s lägenheter har balkong eller uteplats. Frågan är från vilket 
rum de boende önskar nå sin balkong eller uteplats. Styrande vid placering 
av balkonger och uteplatser är idag läget med hänsyn till sol och störande 
faktorer.  

• För JM AB är handikappanpassning en viktig fråga. Det är viktigt att ha 
rätt balans mellan estetik och handikappanpassning. Då detta kan vara 
svårt för arkitekterna krävs ibland omarbetningar av planlösningarna. 

3.1.2 Framtagande av frågeställningar till undersökningsenkäten 

Framtagandet av relevanta frågor till undersökningsenkäten skedde genom 
sammanställning av JM AB:s problemställningar samt genom litteraturstudier och 
granskning av tidigare rapporter. Målet med undersökningen var att klargöra: 

• De boendes önskemål om hur de olika rummen ska vara placerade i 
förhållande till varandra. 

• Hur de boende vill att hallen ska vara utformad och var den ska placeras. 

• Hur de boende anser att köket fungerar i olika situationer. 

• Om de boende har mer än en matplats och om det är viktigt med mer än 
en.  

• Hur de boende vill att vardagsrummet ska vara utformat och vilka 
funktioner det ska fylla. 

• Hur de boende anser att sovrummet fungerar för vuxna och barn vid olika 
sysselsättningar. 
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• Om de boende har behov av ett arbetsrum eller särskild plats för datorn 
och var den i så fall ska vara. 

• Hur de boende anser att hygien och tvätt fungerar i lägenheten. 

• Var de boende vill att tvätten ska vara placerad i lägenheten. 

• Om de boende har behov av mer förvaringsmöjligheter och i så fall av vad.  

• Från vilket rum de boende helst vill nå sin balkong/uteplats. 

• Om de boende vill öka sin bostadsyta och om de är beredda att betala för 
det. 

• Om de boende har särskilda behov av handikappanpassning och hur 
lägenheten i så fall fungerar. 

• Hur de boende bedömer sin lägenhet i helhet. 

3.1.3 Utformning av undersökningsenkäten 

Undersökningsenkäten utformades med enkla och korta frågeställningar för att 
underlätta läsbarheten och göra den så lite tidskrävande som möjligt. Till varje 
fråga angavs svarsalternativ, dels för att underlätta för den person som fyller i 
enkäten men också för att förenkla sammanställningen av underökningen.  

Svarsalternativen i undersökningsenkäten har tre olika strukturer, 
flervalsalternativ, rangordning och betygsättning. Flervalsalternativen består av två 
till åtta svarsalternativ där personen som fyller i kryssar lämplig ruta. De 
svarsalternativ som ska anges genom rangordning utformades med fem eller sex 
alternativ där det viktigaste alternativet ska ges en etta. Där svaren ska anges 
genom betygsättning har frågorna och svaren utformats i tabellform. 
Betygsättningen sker i fyra olika betygsgrader där funktion och utformning 
bedöms. 

För att ytterligare underlätta läsbarheten och förenkla ifyllnaden av 
undersökningsenkäten delades enkäten upp i olika avsnitt; Uppgifter om 
hushållet, Användning av bostaden, Utrymme, Handikappanpassning och 
Helheten. I avsnittet Användning av bostaden behandlas varje rum och funktion 
för sig. I slutet av undersökningsenkäten finns möjlighet till egna kommentarer 
och synpunkter. 

3.1.4 Sammanställning av undersökningsenkäten 

Undersökningsenkäten sammanställdes genom utredning och behandling av varje 
avsnitt och rum för sig. Detta gjordes för att skapa en mer sammanhållen bild och 
få djupare förståelse för undersökningsresultatet. Undersökningsresultatet 
sammanställdes i tabellform i datorprogrammet Excel.  
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För att förenkla förståelsen och underlätta tolkningen av undersökningsresultatet 
omvandlades resultaten till procentsatser, se bilaga 2. För att belysa de mest 
intressanta resultaten omformades ett antal tabeller till stapeldiagram. 

3.1.5 Resultat av undersökningsenkäten 

Här redovisas de delar av undersökningsresultatet som anses väsentliga för analys 
av befintliga lägenheter och slutgiltig lägenhetsutformning.  

3.1.5.1 Hall 

Är det viktigt att hallen är ett eget rum?  

Här anser 75 % att detta är viktigt, medan resterande 25 % menar att det inte är 
viktigt.  

Vilka rum tycker Du att man ska kunna nå ifrån hallen? 

De boende visar vilka rum de vill kunna nå ifrån hallen genom att rangordna på 
en skala från ett till sex, där ett är viktigast. Enligt svaren på undersökningsenkäten 
är vardagsrum, kök, badrum och klädkammare de rum de boende helst vill nå 
ifrån hallen. 32 % menar att vardagsrummet är viktigast att nå direkt ifrån hallen. 
Med flest tilldelade sexor, 54 %, anses sovrummet vara det minst viktiga rummet 
att nå ifrån hallen, se figur 4.  

 

Vad vill Ni ha plats till i hallen? 

De boende visar vad de vill ha plats till i hallen genom att rangordna på en skala 
från ett till sex, där ett är viktigast. I hallen vill de boende främst ha plats till 
hatthylla, skohylla och spegel. 34 % rangordnar stolen som minst viktig att ha 
plats till, se figur 5.  

Figur 4. Det vänstra diagrammet visar vad de boende rangordnar som 1-3. Det högra 
diagrammet visar vad de rangordnar som 6 [bilaga 2], egen bearbetning. 
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Anser Du att det är viktigt med dagsljus i hallen?  

Dagsljus i hallen är något som minoriteten av de boende anser vara viktigt. 27 % 
anser det som viktigt, medan 73 % anser att det inte är viktigt. 

3.1.5.2 Kök 

Hur fungerar Ert kök i olika situationer? 

Utifrån en fyrgradig skala betygsatte de boende hur deras kök fungerar i olika 
situationer. En klar majoritet av de boende anser att köket fungerar mycket bra 
eller ganska bra. När flera lagar mat tillsammans och då måltider med många 
gäster äger rum finns dock ett behov av bättre planering, se figur 6. 

 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-

Hur fungerar köket… bra bra dåligt dåligt mer inte

… när en person lagar mat? 80% 19% 1%

… när flera lagar mat tillsammans? 30% 41% 13% 6% 10%

… för vardagsmåltider? 78% 20% 2%

 för måltider med många gäster? 25% 39% 18% 7% 11%  

 

 

 

Används köket till annat än matlagning och måltider? 

70 % av de boende använder köket till annat än matlagning och måltider. Utöver 
matlagning och måltider används köket främst till umgänge, men också till arbete 
och läxläsning. 

Är Er lägenhet öppen mellan kök och vardagsrum? Är Ni nöjda med detta? 

Av dem som fyllde i enkäten bor 82 % i en lägenhet med öppen planlösning i kök 
och vardagsrum. Av dessa är 87 % nöjda medan 13 % är missnöjda. Anledning till 
missnöje är oftast störningar mellan vardagsrum och kök, såsom buller och matos. 
Önskan om en dörr till köket finns också då de boende har gäster, då önskan om 
att gömma undan disken finns. 

Har Ni två matplatser? Är det viktigt att ha två matplatser? 

Figur 5. Det vänstra diagrammet visar vad de boende rangordnar som 1-3. Det högra 
diagrammet visar vad de rangordnar som 6 [bilaga 2], egen bearbetning. 

Figur 6. Tabellen visar hur de boende anser sitt kök fungera vid olika situationer 
[bilaga 2], egen bearbetning. 
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66 % av de som bor i lägenheterna har två matplatser men endast 54 % av de 
boende finner det viktigt med två matplatser. Övriga 46 % anser att det inte är 
viktigt.  

3.1.5.3 Vardagsrum 

Vilken funktion anser Ni vara viktigast i vardagsrummet? 

De boende visar vilka funktioner de anser vara viktigast i vardagsrummet genom 
att rangordna på en skala från ett till fem, där ett är viktigast. Samvaro/Gäster samt 
TV-tittande anses med flest tilldelade ettor, 57 % respektive 37 %, vara de klart 
viktigaste funktionerna i vardagsrummet. De boende anser att arbete/studier samt 
vila är de minst viktiga funktionerna i vardagsrummet. Av de tilldelade femmorna 
fick arbete/studier samt vila 51 % respektive 32 %, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

Hur fungerar Ert vardagsrum i olika situationer? 

Utifrån en fyragradig skala betygsatte de boende hur deras vardagsrum fungerar i 
olika situationer. 92 % av de boende anser att deras vardagsrum fungerar mycket 
bra eller ganska bra för fest med många gäster. För TV-tittande anser 87 % att 
vardagsrummet fungerar mycket bra eller ganska bra, se figur 8. Dessa funktioner 
är också de funktioner som anses som viktigast i vardagsrummet, se figur 7. De 
funktioner som fungerar sämst är sömn och ostörd vila samt övernattande gäster, 
där 30 % respektive 35 % anser vardagsrummet fungera ganska dåligt eller mycket 
dåligt vid dessa situationer, se figur 8. 

Figur 7. Det övre diagrammet visar vad de boende rangordnar som 1 och 2. Det 
undre diagrammet visar vad de rangordnar som 5 [bilaga 2], egen bearbetning. 

 

Figur 7. Tabellen visar vilka funktioner de boende anser vara viktigast i sitt 
vardagsrum [bilaga 2], egen bearbetning. 
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3.1.5.4 Sovrum 

Hur fungerar Ert sovrum i olika situationer? 

Utifrån en fyragradig skala betygsatte de boende hur deras sovrum fungerar i olika 
situationer. Samtliga av de boende anser att sovrummet fungerar mycket bra eller 
ganska bra för sömn och ostörd vila. För förvaring av kläder anser 86 % att 
sovrummet fungerar mycket bra eller ganska bra, se figur 9. 

 

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-

Hur fungerar sovrummet… bra bra dåligt dåligt mer inte

… för sömn och ostörd vila? 84% 16%

… för TV-tittande? 20% 24% 5% 1% 49%

… för arbete eller studier? 8% 15% 14% 2% 60%

… när någon vill vara ifred? 67% 27% 1% 4%

 för förvaring av kläder? 43% 43% 9% 2% 3%  

 

 

Är det ok att enda vägen till sovrummet är genom vardagsrummet respektive köket? 

Av dem som fyllde i enkäten anser 80 % att det är ok att enda vägen till 
sovrummet är genom vardagsrummet. Att den enda vägen till sovrummet är 
genom köket accepteras däremot endast av 24 % av de boende. 

Är det viktigt att badrum finns i anslutning till sovrum? 

87 % av de boende vill att badrummet finns i anslutning till sovrummet, medan 
13 % inte anser det vara viktigt. 

Figur 8. Diagrammet visar hur de boende anser sitt vardagsrum fungera i olika 
situationer [bilaga 2], egen bearbetning. 

Figur 9. Tabellen visar hur de boende anser sitt sovrum fungera vid olika 
situationer [bilaga 2], egen bearbetning. 
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Vill Ni att sovrummen finns i samma del av lägenheten? 

Av de boende vill 59 % att sovrummen finns i samma del av lägenheten, medan 
41 % menar att det inte är nödvändigt. 

3.1.5.5 Arbetsrum 

Har Ni behov av ett arbetsrum? 

Här anser 79 % av de boende att de har behov av ett arbetsrum, medan 21 % 
anser att de inte har detta behov. 

Har hushållet dator och var är den/de i så fall placerade? 

83 % av hushållen har en eller flera datorer, medan 17 % av hushållen inte har 
någon dator. Av de hushåll som har dator har 60 % placerat den/dem i ett 
arbetsrum. 1 % har den/dem placerade i hallen och 1 % har den/dem placerade i 
garderoben, se figur 10. 

 

 

 

Är Ni nöjd med datons/datorernas placering? 

Av dem som har dator i hushållet är 88 % nöjda med dess placering. 12 % önskar 
en annan placeringslösning. 

3.1.5.6 Badrum och tvätt 

Hur fungerar Er lägenhet för personlig hygien, för tvätt och tork av tvätt? 

Utifrån en fyrgradig skala betygsatte de boende hur deras badrum fungerar i olika 
situationer. 99 % av de boende anser att deras badrum fungerar mycket bra eller 
ganska bra för personlig hygien. För tvätt anser 93 % att deras lägenhet fungerar 
mycket bra eller ganska bra. 24 % av de boende anser dock att deras lägenhet 
fungerar ganska dåligt eller mycket dåligt för tork av tvätt, se figur 11. 

 

Figur 10. Diagrammet visar var de som har dator har placerat den/dem [bilaga 2], 
egen bearbetning. 
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Var ska tvättmaskinen helst vara placerad? 

Enligt undersökningen föredrar 60 % av de boende att tvättmaskinen placeras på 
gästtoaletten, medan 40 % föredrar att den placeras i badrummet.  

Är det viktigt för Er att ha en separat tvättstuga i lägenheten? 

Här anser 46 % av de boende att det är viktigt att ha en separat tvättstuga i 
lägenheten, medan 54 % anser att det inte är viktigt. 

Var ska badrummet helst vara placerat? 

82 % av de boende vill att badrummet ska vara placerat nära sovrummet. Övriga 
18 % vill att badrummet placeras centralt i lägenheten.  

 

 

 

3.1.5.7 Förvaring 

Hur fungerar Er lägenhet för förvaring? 

Utifrån en fyrgradig skala betygsatte de boende hur deras lägenhet fungerar för 
förvaring. En klar majoritet av de boende anser att lägenheten fungerar mycket bra 
eller ganska bra för förvaring. Förvaring av mat, porslin och köksredskap fungerar 
enligt 97 % av de boende mycket bra eller ganska bra. 89 % anser att förvaring av 
kläder i lägenheten fungerar mycket bra eller ganska bra. Den förvaring som 
fungerar sämst i lägenheten är förvaring av sport- och säsongsutrustning, där 38 % 
av de boende anser att det fungerar ganska dåligt eller mycket dåligt, se figur 12. 

Figur 11. Diagrammet visar hur de boende anser sin lägenhet fungera för personlig 
hygien, för tvätt och tork av tvätt [bilaga 2], egen bearbetning. 
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3.1.5.8 Balkong 

Från vilket rum skulle Ni helst vilja nå balkongen? 

Enligt undersökningen föredrar 59 % av de boende att nå balkongen från köket, 
medan 33 % föredrar att nå den från vardagsrummet och 7 % från sovrummet, se 
figur 13. 

 

 

 

 

 

Vad anser Du att en balkong ska finnas till för? 

40 % av de boende anser att balkongen främst ska finnas till för solstolar, 38 % för 
matplats och 23 % för vädring. En stor del av de boende anser att balkongen ska 
finnas till för alla tre funktioner. 

Fyller Din balkong sin funktion? 

89 % av de boende anser att deras balkong fyller sin funktion, medan 11 % menar 
att den inte fyller sin funktion.  

Figur 12. Diagrammet visar hur de boende anser sin lägenhet för förvaring 
[bilaga 2], egen bearbetning 

Figur 13. Diagrammet visar från vilket rum de boende helst vill nå balkongen 
[bilaga 2], egen bearbetning. 
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3.1.5.9 Utrymme 

Om Du utan kostnad fick öka din bostadsyta med 2 m2. Var skulle Du lägga dem? 

De boende visar i vilket rum de vill öka sin bostadsyta med 2 m2 genom att kryssa 
lämpligt alternativ eller ange eget alternativ. De boende vill främst öka sin 
bostadsyta i förråd, 24 %, vuxensovrum, 20 % och kök, 15 %, se figur 14. 

 

 

 

Skulle Du vara beredd att betala 100 kr per månad för denna yta? 

Av de boende är 66 % beredda att betala 100 kr per månad för den extra 
bostadsyta som anges i föregående fråga. 34 % är däremot inte beredda att betala 
för den extra bostadsytan. 

3.1.5.10 Handikappanpassning 

Är det någon i hushållet som har något handikapp? 

I 6 % av hushållen som deltog i undersökningen bor det någon person med 
handikapp, medan det i 94 % av hushållen inte bor någon person med handikapp. 

 

Hur fungerar lägenheten med hänsyn till handikappet? 

Av de 6 % hushåll, dvs. fem stycken hushåll, där det bor en person med 
handikapp anser ett hushåll att lägenheten fungerar mycket bra med hänsyn till 
handikappet, medan resterande fyra hushåll anser att lägenheten fungerar ganska 
bra med hänsyn till handikappet. 

3.1.5.11 Helheten 

Hur bedömer Du Din lägenhet i olika avseenden? 

Figur 14. Diagrammet visar var de boende skulle vilja ha extra bostadsyta 
[bilaga 2], egen bearbetning. 
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Utifrån en fyrgradig skala bedömde de boende sin lägenhet i olika avseenden. En 
klar majoritet av de boende bedömer sin lägenhet som mycket eller ganska vacker, 
ljus, rymlig, öppen, annorlunda och positiv. Av de boende bedömer 78 % sin 
lägenhet som mycket ljus och 73 % bedömer helhetsintrycket av lägenheten som 
mycket positivt. Ingen av de boende bedömer sin lägenhet som mycket trist, 
mörk, trång, sluten, vanlig eller negativ, se figur 15. 

 

 

Har Du någon favoritplats där Du helst är när Du är hemma och i vilket rum är den i så 
fall? 

Enligt undersökningsenkäten har 82 % av de boende en favoritplats där de helst är 
när de är hemma. 70 % av dem som har en favoritplats uppger att den är i 
vardagsrummet.  

 

3.2 Utformning – Framtagande av planlösningar 

Lägenheternas planlösningar har utformats med hänsyn till resultatet av den 
undersökning som de boende har deltagit i. De boendes bedömning av visuella 
och arkitektoniska kvaliteter samt hur de i olika avseenden upplever sin bostad 
funktionsmässigt har till största del legat till grund för det slutliga resultatet av 
planlösningarnas utformning. För att lägenheten ska nå upp till de krav som ställs 
idag har dessa bedömningsgrunder vägts samman med bostadsnormer och 
officiella rekommendationer för hur en boendemiljö ska utformas. 

3.2.1 Analys av befintliga lägenheter 

För analys av befintliga lägenheter valdes fyra lägenheter av olika storlek. Analysen 
gjordes utifrån undersökningsresultatet med de boendes egna synpunkter och 
önskemål. 

Figur 15. Diagrammet visar hur de boende bedömer sin lägenhet i olika avseenden 
[bilaga 2], egen bearbetning. 
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3.2.1.1 Lägenhet 2 rok 75 m2 

 

Analys av lägenheten med 2 rok grundar sig på planlösningen i figur 16. 

Öppenhet och slutenhet 

Hallen är inte ett eget rum men skärmas delvis av med en vägg mot 
vardagsrummet. Lägenheten har ett öppet samband mellan hall, kök och 
vardagsrum. Lägenheten har en sluten privat del med sovrum, badrum/tvätt och 
klädkammare. 

Axialitet  

Från uteplatsen finns genomblicksmöjligheter till fönsterpartiet i vardagsrummet, 
vilket bidrar till öppenhet. Från halldörren ges god överblick över lägenheten och 
möjlighet att se ut genom vardagsrummets fönsterparti. 

Rörelse 

Lägenheten bidrar inte till betydande rörelse. Från hallen finns dock två alternativ 
till att nå lägenheten. 

Möblerbarhet 

Figur 16. Figuren visar planlösningen av en JM-lägenhet i bostadsrättföreningen 
Bauerparken i Jönköping, en lägenhet med 2 rok på 75 m2 [25]. 
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Möblerbarheten är bra i vardagsrummet där det finns flera oavbrutna väggytor, 
vilket möjliggör flera möbleringsalternativ. Detta har gjorts möjligt genom att 
undvika flera dörröppningar till rummen i den privata delen som nu nås från 
endast en öppning 

Dörrar 

Lägenheten har få dörrar, vilka är väl placerade. Sovrummet hade dock haft fler 
möbleringsmöjligheter om sovrumsdörren varit placerad 100 mm närmre 
vardagsrummet, då möblering av säng hade kunnat ske längs väggen. 

Solinstrålning 

Vardagsrum och sovrum har god solinstrålning under förmiddagen medan kök 
och uteplats har sol under eftermiddagen. Morgonsol i sovrum är inte alltid 
önskvärt, dock uppskattas oftast uteplats med eftermiddagssol.  

Lägenheten som har ett djup på elva meter och endast ljusinsläpp i två väderstreck 
kan uppfattas som mörk i mittendelen. 

Hall 

Vardagsrum och kök kan nås direkt från hallen, vilka också är de rum som 
majoriteten av de boende helst vill kunna nå från hallen. 

I hallen finns hatthylla, garderob och städskåp. Det finns också möjlighet till god 
möblering av skohylla och spegel. Hallen rymmer det som de boende anser som 
viktigast att ha plats till i hallen, dvs. hatthylla, skohylla, spegel och garderob. 

Hallen har inget direkt dagsljus, vilket godtas då majoriteten av de boende inte 
anser att dagsljus i hallen är viktigt.  

Hallen är inget eget rum, men är dock avskärmad med en vägg mot 
vardagsrummet. Att hallen inte är ett eget rum godtas inte då 75 % av de boende 
anser det viktigt att hallen är ett eget rum. 

Kök 

Då möjlighet att stänga till mellan kök och vardagsrum inte finns är köket relativt 
öppet mot vardagsrummet, dock kan sambandet mellan köket och vardagsrummet 
vara större då majoriteten av de boende har öppet mellan dessa rum och är nöjda 
med detta. 

Det finns möjlighet till två matplatser i lägenheten. Detta är bra då 54 % av de 
boende anser det viktigt med två matplatser. 

Vardagsrum 

Vardagsrummet har relativt mycket dagsljus, då väggytan mot öster har ett stort 
fönsterparti. Dagsljuset begränsas dock av ljusinsläpp från endast ett väderstreck.  
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Sovrum 

Enda vägen till sovrummet är genom vardagsrummet. Detta godtas, då en klar 
majoritet av de boende anser det ok att enda vägen till sovrummet är genom 
vardagsrummet. 

Badrummet ligger i anslutning till sovrummet. Detta är bra då 87 % av de boende 
anser det viktigt att badrummet ligger i anslutning till sovrummet. 

Arbetsrum 

Lägenheten har ingen särskild plats avsedd för placering av en dator. Då 83 % av 
de boende har en eller flera datorer bör utrymme för detta planeras. Majoriteten av 
de boende har behov av ett arbetsrum. 

Badrum/Tvätt 

Tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet, vilket godtas då majoriteten av 
de boende anser det ok att tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet. 46 % 
av de boende anser dock att det är viktigt med en separat tvättstuga i lägenheten.  

Badrummet är placerat utanför sovrummet. Detta är bra då 82 % av de boende 
hellre vill att badrummet ska vara placerat nära sovrummet än centralt i 
lägenheten. 

Förvaring 

Lägenheten har hatthylla och liten garderob i hallen för förvaring av ytterkläder 
och skor. Högskåp för förvaring av städutrustning är placerat i hallen. För övrig 
förvaring finns klädkammare och rejäl skjutdörrsgarderob i sovrummet. 

Uteplats 

Uteplatsen nås från köket. Detta är bra då 59 % av de boende vill nå 
uteplatsen/balkongen härifrån. 
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3.2.1.2 Lägenhet 3 rok 90 m2 

 

Analys av lägenheten med 3 rok grundar sig på planlösningen i figur 17. 

Öppenhet och slutenhet 

Lägenheten har ett samband mellan de offentliga delarna, kök och vardagsrum. 
Sovrummen ligger i en privat sluten del. Helhetsintrycket av lägenheten är att den 
är relativt sluten. 

Axialitet 

Från hallen finns möjlighet till utblick till balkong i kök. Då lägenheten i övrigt är 
relativt sluten blir genomblicksmöjligheterna små. 

Rörelse 

Lägenheten bidrar inte till betydande rörelse. Rörelse kan dock skapas mellan 
sovrum, balkong, kök och vardagsrum, då balkongen har två dörröppningar. 

 

Möblerbarhet 

Figur 17. Figuren visar planlösningen av en JM-lägenhet i bostadsrättföreningen 
Kilallén i Jönköping, en lägenhet med 3 rok på 90 m2 [21]. 
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Möblerbarheten är god i vardagsrummet där det finns flera oavbrutna väggytor, 
vilket möjliggör flera möbleringsalternativ. Detta har gjorts möjligt genom att 
undvika flera dörröppningar till sovrummen som nu nås från endast en öppning. 
Rummens rektangulära form med räta vinklar är ytterligare en faktor som bidrar 
till god möblerbarhet. 

Dörrar 

Lägenheten har få dörrar, vilka är väl placerade, detta underlättar möblering och 
passage samt bidrar till öppenhet. 

Solinstrålning 

Lägenheten har ljusinsläpp från tre väderstreck, vilket bidrar till goda 
ljusförhållanden. Sovrummet i väster har mycket gott ljusinsläpp med 
fönsterpartier i både norr och väst, medan sovrummet i öster endast har ett fönster 
i norr. Vardagsrummet har relativt god solinstrålning under förmiddagen medan 
kök och balkong har eftermiddagssol, vilket ofta är uppskattat. Hall och badrum 
har inget direkt ljusinsläpp. 

Hall 

Vardagsrum, kök samt badrum och tvätt kan nås direkt från hallen, vilka också är 
de rum som majoriteten av de boende helst vill kunna nå från hallen. 

Hallen är relativt liten med fyra öppningar som bidrar till dålig möblerbarhet. I 
hallen finns städutrymme och möjlighet till möblering av hatthylla, skohylla och 
spegel. Hallen är dåligt planerad. Om de boende vill ha garderob, byrå eller stol så 
blir det problem. 

Hallen har inget direkt dagsljus, vilket godtas då 73 % av de boende inte anser att 
dagsljus i hallen är viktigt.  

Kök 

Då möjlighet att stänga till mellan kök och vardagsrum inte finns är köket relativt 
öppet mot vardagsrummet, dock kan sambandet mellan köket och vardagsrummet 
vara större då majoriteten av de boende har öppet mellan dessa rum och är nöjda 
med detta. 

Det finns möjlighet till två matplatser i lägenheten. Detta är bra då majoriteten av 
de boende anser det viktigt med två matplatser. 

Vardagsrum 

Dagsljuset i vardagsrummet begränsas av ljusinsläpp från endast ett väderstreck.  

 

Sovrum 
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Badrummet ligger inte i anslutning till sovrummen. För att nå badrummet från 
sovrummen måste passage ske genom vardagsrum, kök och hall. Detta är dåligt då 
87 % av de boende anser det viktigt att badrummet ligger i anslutning till 
sovrummet.  

Enda vägen till sovrummen är genom vardagsrummet. Detta godtas, då 80 % av 
de boende anser det ok att enda vägen till sovrummet är genom vardagsrummet. 

Sovrummen ligger i samma del av lägenheten. Detta är positivt, då majoriteten av 
de boende vill att sovrummen ligger i samma del av lägenheten. 

Arbetsrum 

Då 83 % av de boende har en eller flera datorer bör utrymme för detta planeras. 
Majoriteten av de boende har enligt undersökningen behov av ett arbetsrum. Det 
ena sovrummet är dock väl tilltaget och har plats till placering av dator. 

Badrum/Tvätt 

Tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet, vilket godtas då majoriteten av 
de boende anser det ok att tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet. 46 % 
av de boende anser dock att det är viktigt med en separat tvättstuga i lägenheten.  

Badrummet är inte placerat utanför sovrummet. Detta är dåligt då 82 % av de 
boende hellre vill att badrummet ska vara placerat nära sovrummet än centralt i 
lägenheten. 

Lägenheten har endast ett badrum. Detta godtas, då 91 % av de som bor i en 
lägenhet med 3 rok anser att det är tillräckligt med ett badrum. 

Förvaring 

Lägenheten har ingen förvaring för ytterkläder och skor i hallen. Dock finns ett väl 
tilltaget städutrymme i anslutning till hallen. För övrig förvaring finns två rejäla 
skjutdörrsgarderober i sovrummen. Tillgång till klädkammare i lägenheten finns 
inte. 

Balkong 

Balkongen nås från köket och ett sovrum. Detta är bra då 59 % av de boende vill 
nå balkongen från köket och 7 % av de boende vill nå balkongen från sovrummet. 
Utgång från sovrum underlättar vädring av sängkläder. 
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3.2.1.3 Lägenhet 4 rok 110 m2 

                                                                                            

 

Analys av lägenheten med 4 rok grundar sig på planlösningen i figur 18. Vid 
analys av lägenheten förutsätts att det inte finns någon vägg mellan kök och 
vardagsrum, men att det finns en vägg mellan vardagsrum och arbetsrum.  

Öppenhet och slutenhet 

Hallen är till viss del ett eget rum och fungerar som en sammanhållande länk 
mellan den privata och den offentliga delen som finns i lägenheten. Lägenheten är 
öppen mellan kök och vardagsrum, vilket bidrar till rymd. 

Axialitet 

Från hallen finns goda utblicksmöjligheter genom fönsterpartiet i vardagsrummet 
samt genomblick till sovrummen. Genomblicken från hallen till vardagsrummet 
förstärks av de snedställda väggarna. Från matplatsen i köket finns 
utblicksmöjlighet i två väderstreck. 

Rörelse 

Öppenheten mellan kök och vardagsrum bidrar till rörelse. Den rundade väggen i 
hallen skapar nyfikenhet och rörelse till sovrummen. 

Möblerbarhet 

Figur 18. Figuren visar planlösningen av en JM-lägenhet i bostadsrättföreningen 
Esplanaden i Jönköping, en lägenhet med 4 rok på 110 m2 [23]. 
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Få oavbrutna väggar i vardagsrum och kök kan försvåra möblering i rummen. De 
snedställda väggarna och den rundade väggytan bidrar ytterligare till dålig 
möblerbarhet. Sovrummen har endast ett alternativ till placering av säng. 

Dörrar 

Lägenheten har ett antal dörrar, vilka är väl placerade.  

Solinstrålning 

Vardagsrum och sovrum har gott ljusinsläpp från två väderstreck. Solinstrålning 
från söder i sovrum är inte alltid önskvärt, då värme lagras i rummen. Lägenheten 
har inget direkt ljusinsläpp i hall, badrum samt wc och tvätt. 

Hall 

Vardagsrum och kök kan inte nås direkt från hallen, dock behöver inget annat 
rum passeras. Klädkammare samt wc och tvätt kan nås direkt från hall, vilket de 
boende anser vara en kvalitet. 

I hallen finns hatthylla och städskåp samt möjlighet till god möblering av skohylla. 
Möjlighet till möblering av spegel, garderob, byrå och stol är mycket dålig. Spegel 
och garderob anses av de boende vara viktigt att ha plats till i hallen. Därför finns i 
hallen ett behov av bättre planering. 

Hallen har inget direkt dagsljus, vilket godtas då majoriteten av de boende inte 
anser att dagsljus i hallen är viktigt.  

Hallen är till viss del ett eget rum och fungerar som en sammanhållande länk 
mellan den privata och den offentliga delen i lägenheten. 75 % av de boende anser 
det viktigt att hallen är ett eget rum. 

Kök 

Köket är mycket öppet mot vardagsrummet, vilket enligt undersökningen 
uppskattas av en majoritet av de boende. Det finns möjlighet till två matplatser i 
lägenheten. Detta är bra då 54 % av de boende anser det viktigt med två 
matplatser. 

Vardagsrum 

Vardagsrummet har mycket dagsljus, då rummet har gott ljusinsläpp från två 
väderstreck. Detta anses som en god kvalitet då 98 % av de boende menar att det 
är viktigt med mycket dagsljus i vardagsrummet. 

 

 

Sovrum 
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Badrummet ligger inte i direkt anslutning till sovrummen. För att nå badrummet 
från sovrummen måste passage ske genom hallen. 87 % av de boende anser det 
viktigt att badrummet ligger i anslutning till sovrummet, vilket inte direkt 
tillfredsställs i lägenheten. 

Sovrummen är placerade i samma del av lägenheten, vilket också majoriteten av de 
boende vill. 

Arbetsrum 

Lägenheten har ett rum avsett till arbetsrum. Detta är bra, då 79 % av de boende 
har behov av ett arbetsrum. Rummet kan dock ha andra användningsområden, 
såsom sovrum.  

Badrum/Tvätt 

Badrummen är placerade centralt i lägenheten. Enligt undersökningen vill 82 % 
av de boende hellre att badrummet ska vara placerat nära sovrummet än centralt i 
lägenheten. 

Förvaringsutrymme 

I hallen finns hatthylla för förvaring av ytterkläder samt högskåp för förvaring av 
städutrustning. För övrig förvaring finns klädkammare, rejäl skjutdörrsgarderob i 
det större sovrummet samt garderob och linneskåp i det mindre sovrummet. 

Balkong 

En majoritet av de boende vill nå balkongen från köket. I lägenheten nås 
balkongen från vardagsrummet. Vardagsrummet har dock ett öppet samband med 
köket. 

 



Genomförande 

44 

3.2.1.4 Lägenhet 5 rok 117 m2 

 

 

Analys av lägenheten med 5 rok grundar sig på planlösningen i figur 19. Vid 
analys av lägenheten förutsätts att det finns en vägg mellan vardagsrum och 
arbetsrum. 

Öppenhet och slutenhet 

Lägenheten är öppen mellan kök och vardagsrum, vilket bidrar till rymd. Den har 
en sluten del med vuxensovrum, badrum och klädkammare. 

Axialitet 

Från balkongen finns genomblicksmöjligheter till burspråket i köket, vilket bidrar 
till öppenhet. Från hallen ges begränsad överblick över lägenheten. 

Rörelse 

Öppenheten mellan kök och vardagsrum bidrar till rörelse.  

 

Figur 19. Figuren visar planlösningen av en JM-lägenhet i bostadsrättföreningen 
Esplanaden i Jönköping, en lägenhet med 5 rok på 117 m2 [23]. 
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Möblerbarhet 

Möblerbarheten är bra i vardagsrummet där det finns flera oavbrutna väggytor, 
vilket möjliggör flera möbleringsalternativ. Detta har gjorts möjligt genom att 
undvika flera dörröppningar till vuxensovrum, badrum och klädkammare som nu 
nås från endast en öppning. Samtliga sovrum är rektangulära med räta vinklar. De 
avbrutna väggytorna försvårar dock alternativ möblering. 

Dörrar 

Lägenheten har ett antal dörrar, vilka är väl placerade.  

Solinstrålning 

Lägenheten har ljusinsläpp från tre väderstreck, vilket bidrar till gott ljusinsläpp i 
stora delar av lägenheten. Något ljusinsläpp i hallen finns dock inte. Köket samt 
två av sovrummen har morgonsol. Vardagsrum, vuxensovrum, arbetsrum och 
balkong har eftermiddagssol. Morgonsol i sovrum är inte alltid önskvärt, dock 
uppskattas oftast balkong med eftermiddagssol. Båda badrummen i lägenheten har 
ljusinsläpp. 

Hall 

Vardagsrum, kök, sovrum samt wc och tvätt kan nås direkt från hallen. Att kunna 
nå vardagsrum, kök samt wc och tvätt anser de boende vara en kvalitet. 
Sovrummet anses vara det minst viktiga rummet att kunna nå från hallen. 

I hallen finns hatthylla och städskåp samt möjlighet till god möblering av skohylla. 
Möjlighet till möblering av garderob, byrå och stol är mycket dålig, dock finns 
plats för spegel. Garderob anses av de boende vara viktigt att ha plats till i hallen. 
Därför finns i hallen ett behov av bättre planering. 

Hallen har inget direkt dagsljus, vilket godtas då majoriteten av de boende inte 
anser dagsljus i hallen vara viktigt.  

Hallen är ett eget rum vilket är bra, då 75 % av de boende anser det viktigt att 
hallen är ett eget rum. 

Kök 

Köket är relativt öppet mot vardagsrummet, vilket enligt undersökningen 
uppskattas av en majoritet av de boende. Sambandet mellan köket och 
vardagsrummet kan dock vara större. 

Det finns möjlighet till två matplatser i lägenheten. Detta är bra då 54 % av de 
boende anser det viktigt med två matplatser. 
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Vardagsrum 

Vardagsrummet har relativt mycket dagsljus, då hela ytterväggen har ett stort 
fönsterparti. Ljusinsläppet i vardagsrummet hindras dock av balkongen från 
våningen över. Dessutom har vardagsrummet ljusinsläpp från endast ett 
väderstreck. Mycket dagsljus i vardagsrummet anses av 98 % av de boende som en 
god kvalitet. 

Sovrum 

Två av sovrummen ligger i direkt anslutning till badrum. För att nå badrummet 
från det tredje sovrummet måste passage ske genom kök och vardagsrum. Då det 
fjärde rummet, arbetsrummet, används som sovrum måste även i detta fall passage 
ske genom vardagsrummet. 87 % av de boende anser det viktigt att badrummet 
ligger i anslutning till sovrummet, vilket inte direkt tillfredsställs i lägenheten. 

För att nå ett av sovrummen krävs passage genom köket. Detta är dåligt, då 76 % 
av de boende anser att det inte är ok att enda vägen till sovrummet är genom 
köket. 

Sovrummen är placerade i varsitt i hörn av lägenheten. Detta är inte 
tillfredsställande, då majoriteten av de boende vill att sovrummen är placerade i 
samma del av lägenheten. 

Arbetsrum 

Lägenheten har ett rum avsett till arbetsrum. Detta är bra, då 79 % av de boende 
har behov av ett arbetsrum. Rummet kan dock ha andra användningsområden, 
såsom sovrum.  

Badrum/Tvätt 

Badrummen är placerade vid varsitt sovrum. Detta är bra då 82 % av de boende 
hellre vill att badrummet ska vara placerat nära sovrummet än centralt i 
lägenheten. 

Förvaring 

I hallen finns hatthylla för förvaring av ytterkläder samt högskåp för förvaring av 
städutrustning. För övrig förvaring finns klädkammare, rejäl skjutdörrsgarderob i 
det större sovrummet samt två garderober och linneskåp respektive en garderob i 
de övriga sovrummen. 

Balkong 

Balkongen nås från vardagsrummet. En majoritet av de boende vill nå balkongen 
från köket, dock finns ett öppet samband mellan vardagsrum och kök. 
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3.2.2 Skisser av rumssamband 

Utifrån resultatet av enkätundersökningen skissades på rumssamband för varje 
storlek av lägenhet. Syftet med skisserna av rumssambanden är att klargöra hur de 
boende vill att rummen ska vara placerade i förhållande till varandra och till dess 
funktion. I figur 20 visas de rumssambandsskisser som låg till grund för den 
fortsatta utformningen av lägenheternas planlösningar. Dubbla heldragna linjer 
innebär ett viktigt samband mellan rummen, enkel heldragen linje innebär ett 
förmodat samband och streckad linje innebär ett tänkbart samband i lägenheternas 
slutgiltiga planlösning.  

 

 

3.2.3 Framtagande av planlösningar 

De rumssambandsskisser som gjordes låg till grund för framtagandet av 
planlösningar. Planlösningarnas yttre form valdes efter de fyra JM-lägenheter som 
tidigare analyserats.  

Framtagandet av de slutgiltiga planlösningarna skedde i fyra steg; Handskisser, 
Uppritning av rumsformer och rumssamband i CAD, Fönstersättning, möblering, 
och detaljutformning samt Bearbetning av de slutgiltiga planlösningarna. För att 
minska urvalet av planlösningar gjordes utsortering mellan samtliga steg. 

Figur 20. Figuren visar de rumssambandsskisser som låg till grund för den fortsatta 
utformningen av lägenheternas planlösningar, egen bearbetning. 



Genomförande 

48 

3.2.3.1 Handskisser 

En mängd handskisser gjordes. Av dessa förslag valdes 16 planlösningar ut för 
vidare bearbetning med datorstöd.   

3.2.3.2 Uppritning av rumsformer och rumssamband i CAD 

För att bland de 16 planlösningarna i figur 21, 22, 23 samt 24 ytterligare begränsa 
urvalet gjordes övergripande analyser av dessa planlösningar; 

2 rok 75 m2 

 

Hall som eget rum 

I samtliga planlösningar är hallen ett eget rum, dock kan hallen i planlösning 2:3 
göras mer sluten. 

Öppet mellan kök och vardagsrum 

Samtliga planlösningar förutom 2:1 har ett mycket öppet samband mellan kök och 
vardagsrum.  

Två matplatser 

I planlösning 2:1 finns möjlighet till god möblering av två matplatser. I resterande 
planlösningar finns möjlighet till möblering av två matplatser, dock försvåras 
möblerbarheten av det öppna sambandet mellan kök och vardagsrum. 

Figur 21. Figuren visar rumsformer och rumssamband av de planlösningar med 
2 rok som ritades upp i CAD, egen bearbetning. 
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Privat del 

I planlösning 2:1 finns en sluten privat del med sovrum, badrum och 
klädkammare. Resterande planlösningar har ett gott samband mellan sovrum och 
badrum, dock är inte dessa rum slutna från övriga rum. 

Plats för dator 

Planlösning 2:1 samt 2:3 har en nisch som möjliggör god placering av dator. 

Förvaring 

Samtliga planlösningar har klädkammare. I planlösning 2:1 samt 2:2 finns även 
skjutdörrsgarderob i sovrummet för god förvaring av kläder. I planlösning 2:3 
samt 2:4 nås de väl tilltagna klädkamrarna direkt från sovrummet. För förvaring av 
ytterkläder rymmer samtliga planlösningar minst ett högskåp samt hatthylla i hall. 

3 rok 90 m2 

 

Hall som eget rum 

I planlösning 3:4 samt 3:5 är hallen inte ett eget rum, men skärmas av med en kort 
vägg mot övriga rum. I övriga planlösningar är hallen ett eget rum. 

 

Figur 22. Figuren visar rumsformer och rumssamband av de planlösningar med 
3 rok som ritades upp i CAD , egen bearbetning. 
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Öppet mellan kök och vardagsrum 

Planlösningarna har över lag ett mycket öppet samband mellan kök och 
vardagsrum. Planlösning 3:6 är den enda planlösningen där sambandet mellan kök 
och vardagsrum är relativt slutet. 

Två matplatser 

I planlösning 3:2 samt 3:5 finns möjlighet till god möblering av två matplatser. I 
resterande planlösningar finns möjlighet till möblering av två matplatser, dock 
försvåras möblerbarheten av det öppna sambandet mellan kök och vardagsrum. 

Privat del 

Samtliga planlösningar har en sluten privat del med två sovrum samt badrum. 

Plats för dator 

I planlösning 3:3 samt 3:4 finns en nisch som möjliggör god placering av dator. 

Förvaring 

Samtliga planlösningar har klädkammare. I planlösningarna finns även möjlighet 
till placering av skjutdörrsgarderob eller högskåp i sovrummen för god förvaring av 
kläder. I planlösning 3:1 samt 3:3 nås klädkamrarna direkt från sovrummet. För 
förvaring av ytterkläder rymmer samtliga planlösningar minst ett högskåp samt 
hatthylla i hall. I planlösning 3:5 är dock utrymmet i hallen begränsat, vilket 
medför svårigheter vid möblering. 
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4 rok 124 m2 

 

Hall som eget rum 

I samtliga planlösningar är hallen ett eget rum. 

Öppet mellan kök och vardagsrum 

Planlösning 4:1 samt 4:2 har ett mycket öppet samband mellan kök och 
vardagsrum. Sambandet mellan kök och vardagsrum i planlösning 4:3 är relativt 
öppet, dock begränsas öppenheten av passage till den privata delen samt av en kort 
vägg. 

Två matplatser 

I planlösning 4:3 finns möjlighet till god möblering av två matplatser. I 
planlösning 4:1 samt 4:2 finns möjlighet till möblering av två matplatser, dock 
försvåras möblerbarheten av det mycket öppna sambandet mellan kök och 
vardagsrum samt av den rundade väggen. 

Privat del 

Samtliga planlösningar har en sluten privat del med två sovrum samt badrum. Det 
tredje sovrummet har i planlösning 4:1 samt 4:2 närhet till den slutna privata 
delen. I planlösning 4:3 ligger dock det tredje sovrummet inte i nära anslutning till 
den slutna privata delen.  

Plats för dator 

I planlösning 4:2 finns en nisch som möjliggör god placering av dator. 

Figur 23. Figuren visar rumsformer och rumssamband av de planlösningar med 
4 rok som ritades upp i CAD, egen bearbetning. 
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Förvaring 

Samtliga planlösningar har klädkammare. Det finns även möjlighet till placering 
av skjutdörrsgarderob eller högskåp i sovrummen för god förvaring av kläder. I 
planlösning 4:1 samt 4:3 nås klädkamrarna direkt från sovrummet. För förvaring 
av ytterkläder rymmer samtliga planlösningar minst ett högskåp samt hatthylla i 
hall. I planlösning 4:1 samt 4:2 finns även möjlighet till placering av 
skjutdörrsgarderob för god förvaring av ytterkläder. 

5 rok 117 m2 

 

Hall som eget rum 

Hallen i planlösning 5:1 är en passage mellan de olika rummen och är inte ett eget 
rum. I övriga planlösningar är hallen ett eget rum. 

Öppet mellan kök och vardagsrum 

Samtliga planlösningar har ett öppet samband mellan kök och vardagsrum. I 
planlösning 5:1 samt 5:3 är sambandet mellan kök och vardagsrum mycket öppet, 
dock är öppenheten mellan kök och vardagsrum i planlösning 5:2 samt 5:4 
avdelad med en kort vägg. 

 

Figur 24. Figuren visar rumsformer och rumssamband av de planlösningar med 
5 rok som ritades upp i CAD, egen bearbetning. 
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Två matplatser 

I samtliga planlösningar finns möjlighet till god möblering av två matplatser. 

Privat del 

Samtliga planlösningar har minst två sovrum samt badrum i en sluten privat del. 
Det fjärde sovrummet i planlösning 5:2 samt 5:4 nås endast direkt från offentlig 
del. 

Plats för dator 

I planlösning 5:3 finns en nisch som möjliggör god placering av dator. 

Förvaring 

Samtliga planlösningar har klädkammare. I planlösningarna finns även möjlighet 
till placering av skjutdörrsgarderob eller högskåp i sovrummen för god förvaring av 
kläder. I planlösning 5:2 samt 5:3 nås klädkamrarna direkt från sovrummet. För 
förvaring av ytterkläder rymmer samtliga planlösningar minst ett högskåp samt 
hatthylla i hall.  

 

3.2.3.3 Fönstersättning, möblering, och detaljutformning 

Med utgångspunkt från de 16 planlösningar som ritats upp i CAD valdes nio 
planlösningar ut för fortsatt bearbetning. Dessa planlösningar valdes direkt från de 
tidigare 16 planlösningarna eller skapades genom att de bästa kvaliteterna från 
flera av dessa planlösningar sammanställdes till en planlösning, se figur 25, 26, 27 
samt 28.  

Planlösningarna försågs med fönster, möblerades och detaljutformades. Detta 
gjordes för att få ytterligare inblick i dess kvalitet och funktion, såsom axialitet, 
rörelse, möblerbarhet, solinstrålning, förvaring samt handikappanpassning. 

 

 

 

 

 

 

 

2 rok 75 m2 
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Axialitet 

Den snedställda väggen i hallen gör att lägenheten öppnas upp och riktar 
uppmärksamheten mot vardagsrum och kök. Från den centrala delen av 
lägenheten finns goda möjligheter till utblick åt två väderstreck. 

Rörelse 

Riktning och rörelse mot den offentliga delen skapas med hjälp av de snedställda 
väggarna i hallen. 

Möblerbarhet 

Lägenheten har god möblerbarhet i vardagsrum med två oavbrutna väggytor. Det 
öppna sambandet med köket ger flera möbleringsmöjligheter av köksbord, dock 
bidrar det öppna sambandet till färre möblerbara väggytor. Sovrummet möjliggör 
god möblering av dubbelsäng alternativt enkelsäng, dock försvårar garderoben och 
fönstret alternativ möblering av säng. 

Dörrar 

Lägenheten har få dörrar, vilka är väl placerade. Detta underlättar möblering samt 
bidrar till öppenhet, dock kan dörr till klädkammare i hall vara störande vid 
passage. Slagning av sovrumsdörr kan försvåra rörelsen mellan sovrum och 
badrum. 

 

 

Solinstrålning 

Figur 25. Figuren visar den planlösning med 2 rok som valdes ut för 
fönstersättning, möblering och detaljutformning, egen bearbetning. 
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Solinstrålningen i lägenheten är god med ljusinsläpp från två väderstreck. Fönster i 
badrum är en kvalitet som både ger dagsljus och underlättar vädring. Fönstret är 
väl placerat med hänsyn till insyn och vattenstänk. Fönster över diskbänk bidrar 
till ett ljust kök och utblick vid matlagning. 

Badrum/Tvätt 

Badrummet rymmer badkar samt goda tvättmöjligheter med tvättmaskin, 
torktumlare samt bänkskiva. 

Förvaring 

I lägenheten finns goda förvaringsmöjligheter med klädkammare samt en rejäl 
skjutdörrsgarderob i sovrum. För förvaring av ytterkläder och städutrustning finns 
två högskåp i hall. 

Balkong 

Lägenheten har en rymlig balkong som är placerad utanför köket. Balkongen nås 
lätt från både vardagsrum och kök. 
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3 rok 90 m2 

 

Axialitet 

I lägenhet 3:3 samt 3:1:5 är axialiteten god från hall. Den snedställda väggen i 
lägenhet 3:3 gör att lägenheten öppnas upp och riktar uppmärksamheten mot 
vardagsrum. Fönstret i hallen i lägenhet 3:1:5 ger god utblicksmöjlighet direkt från 
ytterdörr. Öppenheten mellan kök och vardagsrum i lägenhet 3:1:5 bidrar till 
genomblicksmöjlighet från balkong till motsatt sida av lägenheten.  

Rörelse 

Köksdelen med kyl och frys i lägenhet 3:2 skapar rörelse genom att det finns två 
möjligheter till passage mellan hall och vardagsrum. I lägenhet 3:3 skapas riktning 
och rörelse mot den offentliga delen med hjälp av den lätt snedställda väggen. 

Möblerbarhet 

Samtliga lägenheter har god möblerbarhet i sovrum, vilka har flera möjligheter till 
god placering av säng. I lägenhet 3:3 är möblerbarheten i vardagsrummet med dess 
två långa oavbrutna väggytor mycket god. De stora fönsterpartierna i lägenhet 3:2 
samt 3:1:5 försvårar vardagsrummets möblerbarhet. 

Figur 26. Figuren visar de planlösningar med 3 rok som valdes ut för fönstersättning, 
möblering och detaljutformning, egen bearbetning. 
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Dörrar 

Antalet dörrar har minimerats för att skapa god möblerbarhet och öppenhet. I 
lägenhet 3:1:5 har antalet dörrar i hallen minskats genom att flytta ingång till 
klädkammare från hall till tvättstuga. Detta skapar i hallen en väggyta som 
möjliggör placering av t ex spegel. Samtliga klädkammare har getts skjutdörr för 
att underlätta möblering samt passage.  

Solinstrålning 

Samtliga lägenheter har god solinstrålning med stora fönsterpartier i vardagsrum, 
dock begränsas dagsljuset i vardagsrum i lägenhet 3:2 samt 3:3 av ljusinsläpp från 
endast ett väderstreck. Det öppna sambandet mellan kök och vardagsrum i 
lägenhet 3:1:5 med ljusinsläpp från två väderstreck bidrar till en ljus lägenhet. 
Ljusinsläppen i hall och tvättstuga förstärker detta intryck. Fönster över 
diskbänken i lägenhet 3:3 bidrar till ett ljust kök och utblick vid matlagning. 

Badrum/Tvätt 

Samtliga lägenheter har tvätt- och torkmöjligheter. Lägenhet 3:1:5 har separat 
tvättstuga, vilket kan anses som en kvalitet. Placering av badkar i badrum 
möjliggörs i samtliga lägenheter. 

Förvaring 

Samtliga lägenheter har klädkammare, skjutdörrsgarderob och högskåp som 
möjliggör god förvaring, samt högskåp för förvaring av städutrustning. Förvaring 
av ytterkläder sker i högskåp eller skjutdörrsgarderob i hall. 

Balkong 

Samtliga lägenheter har rymliga balkonger som nås från kök. I lägenhet 3:1:5 kan 
balkongen även nås direkt från sovrum. 
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4 rok 124 m2  

 

Axialitet 

Vid utblick från hall i lägenheterna skapar det öppna vardagsrummet med stora 
fönsterpartier god axialitet. De öppna ytorna bidrar till god överblick och gör 
lägenheten lättorienterad. 

Rörelse 

Den rundade väggen bidrar till rörelse mellan hall och offentlig del i lägenheterna. 
Lägenheterna skapar rörelse genom att det finns en kort vägg i kök, vilket ger två 
möjligheter till passage mellan kök och vardagsrum.  

Möblerbarhet 

Den sneda väggen i den privata delen skapar vinklar som försvårar möblerbarheten 
i sovrummen. Övriga sovrum möjliggör flera alternativ till möblering av säng. 
Möblerbarheten i vardagsrum och kök i lägenhet 4:1 begränsas av få möblerbara 
väggytor, stora fönsterpartier samt stor öppen yta.  

Dörrar 

För att minimera antalet dörröppningar från vardagsrum skapades en öppning, 
från vilken två sovrum samt badrum nås. Badrummet i den offentliga delen i 
lägenhet 4:1 kan spegelvändas för att skapa längre oavbruten väggyta, detta genom 
att badrumsdörren då flyttas längre mot hall. 

Solinstrålning 

Figur 27. Figuren visar de planlösningar med 4 rok som valdes ut för fönstersättning, 
möblering och detaljutformning, egen bearbetning. 
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Lägenheterna har god solinstrålning med stora fönsterpartier i vardagsrum, dock 
begränsas dagsljuset i vardagsrum av ljusinsläpp från endast ett väderstreck. 
Fönstret i badrummet i lägenhet 4:3 är en kvalitet som både ger dagsljus samt 
underlättar vädring. 

Badrum/Tvätt 

Lägenheterna har minst ett badrum som rymmer badkar samt goda 
tvättmöjligheter med tvättmaskin och torktumlare.  

Förvaring 

Samtliga lägenheter har klädkammare, minst en skjutdörrsgarderob samt högskåp 
som möjliggör god förvaring. Högskåp för förvaring av städutrustning saknas. 
Förvaring av ytterkläder sker i högskåp eller skjutdörrsgarderob i hall. 

Balkong 

Lägenheterna har rymliga balkonger som nås från vardagsrum respektive kök. I 
lägenhet 4:3 kan balkongen även nås direkt från sovrum. 
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5 rok 117 m2 

 

Axialitet  

I lägenhet 5:2 finns genomblicksmöjlighet från hall genom fönsterparti i 
vardagsrum. Genomblicksmöjligheterna i lägenheterna begränsas av den yttre 
formen, rumssambanden samt begränsning vid fönstersättning. 

Rörelse 

Genom badrummets centrala placering i lägenhet 5:2 skapas god rörelse mellan 
den privata och den offentliga delen. I lägenhet 5:3 skapar den snedställda väggen 
en riktning in i lägenheten. Den yttre formen i lägenhet 5:4 skapar från hallen ett 
intresse av köket.   

Figur 28. Figuren visar de planlösningar med 5 rok som valdes ut för fönstersättning, 
möblering och detaljutformning, egen bearbetning. 
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Möblerbarhet 

Möblerbarheten i vardagsrummen i lägenhet 5:2 samt 5:4 begränsas av få 
möblerbara väggytor, stora fönsterpartier samt stor öppen yta. Vardagsrummet i 
lägenhet 5:3 har två långa oavbrutna väggytor som underlättar vid möblering. 
Sovrummen i lägenheterna möjliggör flera alternativ till placering av enkelsäng, 
med undantag av vuxensovrummet i lägenhet 5:4.  

Dörrar 

För att minimera antalet dörröppningar skapades i lägenhet 5:3 samt 5:4 en 
öppning, från vilken två sovrum samt badrum nås. I de lägenheter där 
klädkammaren nås direkt från sovrum är klädkammaren försedd med skjutdörr för 
att öka möblerbarheten samt underlätta passage. För att minska störningar i 
utrymmen med många dörröppningar har dörrarna slagning in mot rum i samtliga 
lägenheter. I lägenhet 5:2 kan slagning av balkongdörr med fördel spegelvändas. 

Solinstrålning 

Lägenheterna har god solinstrålning med stora fönsterpartier i vardagsrum, dock 
begränsas dagsljuset i vardagsrum av ljusinsläpp från endast ett väderstreck. 
Fönstret i badrummet i lägenhet 5:4 samt 5:3 är en kvalitet som både ger dagsljus 
samt underlättar vädring. Fönstren är väl placerade med hänsyn till insyn och 
vattenstänk. Fönster över diskbänk i lägenhet 5:2 samt 5:3 bidrar till ett ljust kök 
och utblick vid matlagning. Hallen i samtliga lägenheter har inte tillgång till direkt 
solinstrålning. 

Badrum/Tvätt 

Samtliga badrum i lägenheterna rymmer badkar. Lägenheterna har goda 
tvättmöjligheter med tvättmaskin och torktumlare i badrum.  

Förvaring 

Samtliga lägenheter har klädkammare som möjliggör god förvaring. I lägenhet 5:4 
har två av sovrummen försetts med skjutdörrsgarderob. Övriga sovrum i 
lägenheterna har högskåp för förvaring av kläder. Lägenhet 5:2 har högskåp avsett 
för städutrustning i kök. För förvaring av ytterkläder rymmer samtliga lägenheter 
minst ett högskåp samt hatthylla i hall.  

Balkong 

Lägenheterna har rymliga balkonger som nås från vardagsrum respektive kök.  
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3.2.3.4 Bearbetning av de slutgiltiga planlösningarna 

Bland de nio lägenheterna som vidare bearbetats valdes de fyra slutgiltiga 
lägenheterna ut. Urvalet gjordes efter samråd och diskussion med handledare. De 
fyra lägenheterna som valdes för ytterligare bearbetning var lägenhet 2:1:2, 3:3, 
4:3 samt 5:4. Dessa lägenheter kommer fortsättningsvis att benämnas som 
lägenhet med 2 rok, 3 rok, 4 rok samt 5 rok. 

Då urvalet gjorts bearbetades lägenheterna på detaljnivå för att nå upp till de 
arkitektoniska kvaliteter som de boende efterfrågar. Lägenheterna bearbetades även 
för att nå upp till de bostadsnormer och officiella rekommendationer som finns för 
att skapa en god boendemiljö. 
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4 Resultat 

Här redovisas det slutliga resultatet som bearbetats fram utifrån den teoretiska 
bakgrunden samt utifrån resultatet av undersökningsenkäten. 

4.1 Utformning – Förslag på planlösningar 

De fyra lägenheterna har bearbetats ytterligare på detaljnivå för att förstärka 
lägenheternas arkitektoniska kvaliteter. För att få en uppfattning om hur 
lägenheterna skulle upplevas i verkligheten har de visualiserats i 3D i 
datorprogrammet SketchUp, se figur 30, 32, 34 samt 36.  

4.1.1 2 rok 75 m2 

 

Lägenheten i figur 29 har en privat del och en offentlig del. Den privata delen 
består av sovrum, badrum samt datorplats. Den offentliga delen består av 
vardagsrum och kök och nås direkt ifrån hallen. Denna del är mycket öppen för 
att underlätta samvaro och umgänge. 

Lägenheten är lättorienterad då den snedställda väggen i hallen ger en naturlig 
riktning in mot vardagsrum och kök. Badrummet är centralt placerat och enkelt 
att nå från alla rum.   

Figur 29. Figuren visar planlösningen av den slutgiltiga lägenheten med 2 rok, 
egen bearbetning. 
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Alla mått i lägenheten är handikappanpassade, detta innebär att en rullstol kan 
vända i alla rum samt att alla genomfarter och dörröppningar medger passage med 
rullstol. 

I köket finns gott om skåp avsedda för förvaring av porslin och köksredskap. Det 
finns plats för kylskåp och frys i fullhöjd samt diskmaskin. Över diskbänken finns 
ett fönster för att få in extra dagsljus i köket samt för att möjliggöra utblick vid 
matlagning. Matbordet kan med fördel placeras framför fönstret i köket för att ha 
möjlighet till utblick vid måltider. Utgång till balkongen på 11,7 m2 sker mellan 
köket och vardagsrum.  

Badrummet är planerat för badkar, dock kan badkaret lätt tas bort vid 
handikappanpassning och bytas ut mot dusch. I lägenheten finns tvättmaskin och 
torktumlare för hantering av tvätt samt en bänk som underlättar vid sortering. 
Fönstret över bänken släpper in dagsljus samtidigt som det ger möjlighet till 
vädring.  

Lägenheten har goda förvaringsmöjligheter med klädkammare i hallen och 
skjutdörrsgarderob i sovrummet. För förvaring av ytterkläder och städutrustning 
finns två högskåp samt hatthylla i hallen. 

 

 

Figur 30. Figuren visar planlösning av den slutgiltiga lägenheten med 2 rok i 3D, 
egen bearbetning. 
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4.1.2 3 rok 90 m2 

 

Lägenheten i figur 31 består av två delar, en privat del samt en offentlig del. Den 
privata delen består av två sovrum och ett badrum. För att gäster inte ska behöva 
gå igenom eller vistas i den privata delen har den placerats avskiljt i lägenheten. 
Den offentliga delen nås däremot direkt från hallen och är mycket öppen för att 
underlätta samvaro och umgänge. 

För att få en god axialitet i lägenheten har ett fönster placerats i vardagsrummet i 
riktning mot hallen. Detta fönster ger möjlighet till utblick från hallen samtidigt 
som det kommer in dagsljus från ytterligare ett väderstreck i lägenheten.  

Lägenheten är lättorienterad då den lätt snedställda väggen i hallen ger en naturlig 
riktning in mot vardagsrum och kök. För att badrummet skall vara lätt att finna är 
dörren till badrummet placerad rakt fram i öppningen till den privata delen. 

Alla mått i lägenheten är handikappanpassade, detta innebär att en rullstol kan 
vända i alla rum samt att alla genomfarter och dörröppningar medger passage med 
rullstol. 

I köket finns gott om skåp avsedda för förvaring av porslin och köksredskap. Det 
finns plats för kylskåp och frys i fullhöjd samt diskmaskin. Matbordet kan med 
fördel placeras framför fönstret i köket för att ha möjlighet till utblick vid 
måltider. Utgång till balkongen på 12,3 m2 sker ifrån köket. Då det är mycket 
öppet mellan kök och vardagsrum nås balkongen enkelt även från vardagsrummet.  

Badrummet är planerat för badkar, dock kan badkaret lätt tas bort vid 
handikappanpassning och bytas ut mot dusch. I lägenheten finns tvättmaskin och 
torktumlare för hantering av tvätt samt en bänk som underlättar vid sortering av 
tvätt. Fönstret över bänken släpper in dagsljus samtidigt som det ger möjlighet till 
vädring.  

Figur 31. Figuren visar planlösningen av den slutgiltiga lägenheten med 3 rok, 
egen bearbetning. 
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Lägenheten har goda förvaringsmöjligheter med klädkammare i barnsovrummet 
och skjutdörrsgarderob i vuxensovrummet. Fönstret i klädkammaren ger 
klädkammaren dagsljus vilket anses som en arkitektonisk kvalitet. För förvaring av 
ytterkläder finns högskåp samt hatthylla i hallen och för förvaring av 
städutrustning finns högskåp i klädkammaren.  

 

 

Figur 32. Figuren visar planlösning av den slutgiltiga lägenheten med 3 rok i 3D, 
egen bearbetning. 
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4.1.3 4 rok 124 m2  

 

Lägenheten i figur 33 består av två delar, en privat del samt en offentlig del. Den 
privata delen består av två sovrum och ett badrum. För att gäster inte ska behöva 
gå genom eller vistas i den privata delen har den placerats avskiljt i lägenheten. 
Den offentliga delen nås däremot direkt från hallen och består av kök, 
vardagsrum, badrum samt arbetsrum. Rummet intill vardagsrummet kan användas 
som sovrum eller som arbetsrum. För att skapa ett större vardagsrum kan väggen 
mellan arbetsrummet/sovrummet och vardagsrummet väljas bort. 

Den rundade väggen i hallen ger en naturlig riktning in mot vardagsrum och kök, 
vilket bidrar till att lägenheten är lättorienterad.  

Alla mått i lägenheten är handikappanpassade, detta innebär att en rullstol kan 
vända i alla rum samt att alla genomfarter och dörröppningar medger passage med 
rullstol. 

I köket finns gott om skåp avsedda för förvaring av porslin och köksredskap. Det 
finns plats för kylskåp och frys i fullhöjd samt diskmaskin. Plats för placering av 
matbord finns i köket. Utgång till balkongen på 20,7 m2 sker från köket samt från 
ett av sovrummen.  

Figur 33. Figuren visar planlösningen av den slutgiltiga lägenheten med 4 rok, 
egen bearbetning. 
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Ett av badrummen är planerat för badkar, dock kan badkaret lätt tas bort vid 
handikappanpassning och bytas ut mot dusch. Det badrum som har dusch har 
planerats så att badkar kan installeras senare istället för dusch. På gästtoaletten 
finns tvättmaskin och torktumlare för hantering av tvätt samt en bänk som 
underlättar vid sortering av tvätt. Fönstret över bänken släpper in dagsljus 
samtidigt som det ger möjlighet till vädring. 

Lägenheten har goda förvaringsmöjligheter med klädkammare i vuxensovrummet 
och skjutdörrsgarderob i barnsovrummet. Om rummet intill vardagsrummet 
används som sovrum finns utrymme för placering av två högskåp. För förvaring av 
ytterkläder finns högskåp samt hatthylla i hallen och för förvaring av 
städutrustning finns högskåp i köket. 

 

Figur 34. Figuren visar planlösning av den slutgiltiga lägenheten med 4 rok i 3D, 
egen bearbetning. 
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4.1.4 5 rok 117 m2 

 

Lägenheten i figur 35 består av tre delar, två privata delar samt en offentlig del. En 
av de privata delarna består av två sovrum samt ett badrum, medan den andra 
privata delen består av ett sovrum samt ett badrum. För att vid gäster undvika 
störningar i de privata delarna har de placerats i avskilda delar av lägenheten. Den 
offentliga delen nås direkt från hallen och består av vardagsrum, arbetsrum samt 
kök. För att skapa ett större vardagsrum kan väggen mellan arbetsrummet och 
vardagsrummet väljas bort. 

För att få en god axialitet i lägenheten har ett fönster placerats i vardagsrummet i 
riktning mot hallen. Detta fönster ger möjlighet till utblick från hallen samtidigt 
som det kommer in dagsljus från ytterligare ett väderstreck i lägenheten. Då 
vardagsrummet är relativt djupt bidrar fönstret dessutom till ett betydligt ljusare 
vardagsrum.   

Lägenheten är lättorienterad. Klädkammarens snedställda vägg skapar en riktning 
in mot vardagsrummet och köket. För att förstärka den privata känslan har 
öppningen in mot de två sovrummen och badrummet gjorts relativt sluten. 
Dörren till badrummet har förskjutits från öppningen för att ge badrummet en 
mer privat karaktär. Gästbadrummet är centralt placerat och nås direkt ifrån 
hallen. 

Alla mått i lägenheten är handikappanpassade, detta innebär att en rullstol kan 
vända i alla rum samt att alla genomfarter och dörröppningar medger passage med 
rullstol. 

Figur 35. Figuren visar planlösningen av den slutgiltiga lägenheten med 5 rok, 
egen bearbetning. 
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I köket finns gott om skåp avsedda för förvaring av porslin och köksredskap. Det 
finns plats för kylskåp och frys i fullhöjd samt diskmaskin. Över diskbänken finns 
ett fönster för att få in extra dagsljus i köket samt för att möjliggöra utblick vid 
matlagning. Köksön mitt i köket kan användas som en extra arbetsyta eller som en 
mindre matplats. Utgång till balkongen på 17.1 m2 sker mellan köket och 
vardagsrummet. 

Ett av badrummen är planerat för badkar, dock kan badkaret lätt tas bort vid 
handikappanpassning och bytas ut mot dusch. Det badrum som har dusch har 
planerats så att badkar kan installeras senare istället för dusch. På gästtoaletten 
finns tvättmaskin och torktumlare för hantering av tvätt i lägenheten. Fönster för 
intag av dagsljus samt vädring finns i båda badrummen.  

Lägenheten har goda förvaringsmöjligheter med klädkammare centralt i 
lägenheten och skjutdörrsgarderob i vuxensovrummet. Vid handikappanpassning 
kan skjutdörrsgarderoben bytas ut mot högskåp. Utrymme för placering av minst 
två högskåp finns i samtliga sovrum. För förvaring av ytterkläder finns högskåp 
samt hatthylla i hallen och för förvaring av städutrustning finns högskåp i köket. 

 

Figur 36. Figuren visar planlösning av den slutgiltiga lägenheten med 5 rok i 3D, 
egen bearbetning. 
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5 Slutsats och diskussion 

Här dras slutsatser och diskuteras tankar och funderingar som kommit upp under 
arbetets gång. 

 

5.1 Slutsats 

Hur är JM AB:s befintliga lägenheter? Då JM AB arbetar mycket med 
planlösningar och arkitektoniska kvaliteter är lägenheterna redan idag väl 
planerade. Dagens lägenheter uppfyller många av de kvaliteter som de boende 
önskar enligt undersökningsenkäten. Undersökningsenkäten gav dock ny kunskap 
och en större inblick i vad de boende värderar. Med denna kunskap kan JM AB 
ytterligare utveckla sina lägenheter och uppnå en ännu högre grad av arkitektonisk 
kvalitet. Då JM AB:s lägenheter redan uppfyller många av de boendes önskemål 
var det en tuff uppgift att vidareutveckla dem.   

Den teoretiska bakgrunden och resultatet av vår undersökning stämmer relativt 
bra överens. Detta betyder att resultatet av undersökningen är trovärdigt samt att 
den litteratur om bostadsplanering som finns idag är relevant och med fördel kan 
användas som hjälpmedel vid utformning av lägenheter.  

 

5.2 Diskussion  

Skulle resultatet av undersökningsenkäten ha blivit annorlunda om frågorna 
formulerats på ett annat sätt? Förmodligen hade inte resultatet av alla frågor blivit 
annorlunda men troligtvis resultatet av en del av frågorna. En av de frågor som 
ställdes var om de boende har mer än ett badrum. Vi använde benämningen 
badrum även då vi menade endast toalett. Många av hushållen har ett badrum och 
en toalett och svarade därför nej på frågan, vilket inte var tanken. För att få ett så 
korrekt resultat som möjligt på den frågan krävdes ett speciellt urval där endast 
svaren från de boende i lägenheter med 2 rok och 3 rok sammanställdes. Vi hade 
förmodligen fått mer varierade svar om vi inte ställt flervalsfrågor till de boende. 
Genom att ange svarsalternativ styrde vi deras svar. För att få ett så heltäckande 
svar som möjligt borde vi ha ställt fler följdfrågor. Vi frågade t ex om de boende 
hade två matplatser och om de tyckte att de var viktigt, dock frågade vi inte var 
matplatsen helst skulle vara placerad, vilket hade varit intressant vid planeringen av 
lägenheterna. 

Enkäten skickades ut till 138 hushåll. Svarsfrekvensen blev 65 %, vilket innebär 
att resultatet grundar sig på svar från 91 hushåll. Då JM AB utför undersökningar 
eftersträvar de en svarsfrekvens på 60 % för att resultatet ska anses trovärdigt [1]. 
Då svarsfrekvensen i vår undersökning blev 65 % är både JM AB och vi nöjda 
med resultatet.  
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Hur kommer det sig att inte alla hushåll svarade på enkäten? Kan de boende ha 
struntat i att fylla i enkäten för att de var nöjda med sina lägenheter och inte hade 
något att anmärka på, eller kan det vara så att de boende är så missnöjda med sina 
lägenheter att de inte tänker bo kvar? Det mest troliga är att de är nöjda med sina 
lägenheter då majoriteten av dem som svarade på undersökningsenkäten var nöjda. 
Även vanlig lathet och glömska är förmodligen en förekommande anledning. 

Blev resultatet som vi väntat oss? Majoriteten av frågorna hade vi inget förväntat 
svar på. Då det fanns ett flertal olika familjekonstellationer och ålderspridningen 
var stor bland dem som svarade på undersökningsenkäten var det svårt att 
förutsäga resultatet. Ingen del av resultatet var oväntad, dock gav vi inte utrymme 
till oväntade svar i enkäten. 

Är boende viktigt för alla? Vi resonerade i början av rapporten över om alla kan ha 
en åsikt angående boende. Betyder det att alla anser att boende är viktigt? 
Förmodligen inte, för vissa kan det vara det som finns i bostaden som är det 
viktiga och inte hur bostaden är utformad. Vi anser att för dem som bor i en JM-
lägenhet borde lägenhetens utformning vara relativt viktig, då de genom att ha 
köpt en JM-lägenhet betalat för bland annat god utformning.  

Är vårt resultat generellt eller gäller det enbart för JM AB:s lägenheter? Då många 
av frågorna är generellt ställda och inte specifika för JM-lägenheter så borde 
resultatet gälla lägenhetsplanering över lag. 

Passar våra förslag på planlösningar alla åldrar eller är de avsedda för en speciell 
målgrupp? Lägenheterna är tänkta att passa alla åldrar och olika 
familjekonstellationer. Då de flesta sovrum är ungefär lika stora kan sovrummens 
möblering och funktion lätt ändras.   

Vad är viktigast i lägenheten, helheten och detaljerna eller de enskilda lösningarna? 
När vikt läggs vid små detaljer skapas oftast ett bra helhetsintryck av lägenheten. I 
lägenheterna med 2 rok samt 3 rok har hallen en snedställd vägg. Detta anser vi 
vara en detalj som ger lägenheterna ett bra helhetsintryck, även då vinkeln är 
relativt svag. För att få ett positivt helhetsintryck gäller det att lika omsorg läggs 
ner på alla detaljer. När vi ritade lägenheterna försökte vi tänka både på detaljerna 
och på helheten samt de enskilda lösningarna. När urvalet gjordes för att komma 
fram till de slutgiltiga lägenheterna var det helhetsintrycket och detaljerna som fick 
avgöra. För även om de enskilda lösningarna är bra så är det slutligen helheten och 
detaljerna som är det viktiga. En enskild lösning väger inte tyngre än helheten. 

Är de måttbestämmelser och de rekommendationer som finns idag relevanta? De 
måttstandarder och de rekommendationer som används avser en traditionell 
möblering. Vid möblering av sängar används en enkelsäng som är 90 cm bred eller 
en dubbelsäng som är 180 cm bred. Idag används ofta bredare sängar än 90 cm 
som enkelsäng och dagens dubbelsängar är ofta 160 cm breda. Skulle lägenheterna 
bli mer arkitektoniskt tilltalande om dessa mått ändrades och var mer fria? 
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Till Dig som bor i en JM-lägenhet! 

Vad tycker Ni om Er lägenhet? Är planlösningen anpassad efter Era behov? Finns det 
något som Ni vill ändra på? Detta är en sammanfattning av frågorna i enkäten som Ni 
som bor i en nybyggd JM-lägenhet kan hjälpa oss att svara på. 

För att de lägenheter som JM bygger i framtiden skall tillfredsställa de boendes behov på 
bästa sätt behöver vi veta vad Ni som bor i en JM-lägenhet idag tycker. Det är genom 
Era synpunkter som JM:s lägenheter kan utvecklas  och uppfylla de krav som det idag 
ställs på en nybyggd lägenhet. 

Idag måste en lägenhet vara utformad så att  den passar olika familjekonstellationer och 
personer med olika funktionshinder. Detta ställer höga krav på kunskap och planering vid 
utformning av en lägenhet. 

Denna enkätundersökning är ett samarbete mellan JM AB och två studenter vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping. Undersökningen utförs som en del i ett examensarbete 
om bostaden och dess boende, där målet är att hjälpa till att utforma JM:s framtida 
lägenheter. 

Det är frivilligt att medverka i undersökningen, men för att det ska bli ett gott resultat är 
det viktigt att Du eller någon annan i lägenheten svarar på frågorna. Ifylld enkät läggs i 
det frankerade kuvertet och postas senast fredagen den 24:e mars. Om det är något Ni 
undrar över går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Fredrik Rönnecke  

Projektledare, JM AB  

036-12 03 40 

 

  

Linnea Hedlund Ida Linbro 

Student, Ingenjörshögskolan Student, Ingenjörshögskolan 

0703-24 24 34 0706-50 26 28  
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Uppgifter om hushållet 

1. Vilken storlek har Er lägenhet? 

 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

_____ m2 

2. Vilka är Ni som bor i lägenheten? 

Börja med Dig själv. 

Födelseår Man Kvinna Studerande Arbetande Pensionär Annat 
 Pojke Flicka 
 

 

 

 

 

 

 

3. Bor någon av de ovanstående personerna i lägenheterna endast periodvis? 

Det kan vara barn som bor hos annan förälder eller en person som studerar eller arbetar på annan ort.  

 NEJ JA  Om JA, ålder _____ 

4. Har Du någon gång funderat på att byta bostad? 

 NEJ JA Om JA, varför?_______________________________________________ 

Användning av bostaden 

HALL 

5. Är det viktigt att hallen är ett eget rum? 

Det kan vara lägenheter där man kommer direkt in i t ex vardagsrummet 

 JA NEJ 

6. Vilka rum tycker Du att man skall kunna nå ifrån hallen?  

Rangordna 1-6 där 1 är viktigast. 

 Kök Vardagsrum Badrum 

 Sovrum Arbetsrum Klädkammare 
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7. Vad vill Ni ha plats till i hallen?  

Rangordna 1-6 där 1 är viktigast.  

 Garderob  Byrå  Stol 

 Hatthylla Skohylla  Spegel 

 

8. Anser Du att det är viktigt med dagsljus i hallen? 

 JA NEJ 

KÖK 

9. Hur fungerar köket … 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… när en person lagar mat?  

… när flera lagar mat tillsammans? 

… för vardagsmåltider? 

… för måltider med många gäster?  

 

 

10. Används köket till annat än matlagning och måltider? 

 NEJ JA, till umgänge 

  JA, till arbete  

  JA, till läxläsning 

11. Är Er lägenhet öppen mellan kök och vardagsrum? 

 JA NEJ 

12. Är Ni nöjda med detta? 

 JA NEJ Om NEJ, vad vill Ni ska vara annorlunda? __________________________ 

13. Har Ni två matplatser? 

Där t ex en kan vara avsedd för vardags- och en för festmåltider. 

 JA NEJ 

14. Är det viktigt att ha två matplatser? 

 JA NEJ 
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VARDAGSRUM 

15. Hur fungerar vardagsrummet… 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… för fest med många gäster?  

… för TV-tittande? 

… för rörelse och barns lek? 

… för sömn och ostörd vila?  

… när någon vill vara ifred? 

… för övernattande gäster? 

… för arbete och studier? 

16. Vilken funktion anser Ni vara viktigast i vardagsrummet?  

Rangordna 1-5 där 1 är viktigast. 

 TV-tittande Samvaro/Gäster Vila Arbete/Studier Måltider   

17. Är det viktigt med mycket dagsljus i vardagsrummet? 

 JA NEJ 

SOVRUM 

18. Hur fungerar sovrummet… 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… för sömn och ostörd vila?  

… för TV-tittande? 

… för arbete eller studier? 

… när någon vill vara ifred? 

… för förvaring av kläder? 
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Fråga 19 besvaras endast av dem som har barn med eget sovrum. 

19. Hur fungerar barnsovrummet… 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… för sömn och ostörd vila?  

… för barns lek med kamrater? 

… för TV-tittande? 

… för läxläsning eller pyssel? 

… när någon vill vara ifred? 

… för förvaring av kläder? 

… för förvaring av leksaker? 

20. Är det ok att enda vägen till sovrummet är genom vardagsrummet? 

 JA NEJ 

21. Är det ok att enda vägen till sovrummet är genom köket? 

 JA NEJ 

22. Är det viktigt att badrum finns i anslutning till sovrummet? 

 JA NEJ 

Fråga 23 besvaras endast av dem som har fler än ett sovrum. 

23. Vill Ni att sovrummen finns i samma del av lägenheten? 

 JA NEJ 

ARBETSRUM 

24. Har Ni behov av ett arbetsrum? 

 JA NEJ 

25. Har hushållet dator? 

 NEJ JA, ____ st Om JA, i vilket rum är den/de placerade? ________________________ 

Fråga 26 besvaras endast av dem som svarat JA på föregående fråga. 

26. Är Ni nöjd med datorns/datorernas placering? 

 JA NEJ Om NEJ, i vilket rum hade ni hellre placerat den/dem?___________________ 
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BADRUM OCH TVÄTT 

27. Hur fungerar Er lägenhet… 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… för personlig hygien?  

… för tvätt? 

… för tork av tvätt? 

28. Har Er lägenhet mer än ett badrum? 

 JA NEJ Är det tillräckligt?  JA NEJ 

Fråga 29 besvaras endast av dem som endast har ett badrum. 

29. Är det OK att tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet? 

 JA NEJ 

30. Var ska tvättmaskinen helst vara placerad? 

 I badrummet På gästtoaletten 

31. Är det viktigt för Er att ha en separat tvättstuga i lägenheten? 

 JA NEJ 

32. Var ska badrummet helst vara placerat? 

 Centralt i lägenheten Nära sovrummet 

FÖRVARING 

33. Hur fungerar Er lägenhet för förvaring av… 

 Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- 
    bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte 

… ytterkläder, skor?  

… andra kläder? 

… handdukar, lakan? 

… mat, porslin, köksredskap? 

… städutrustning? 

… sport-/säsongsutrustning? 
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BALKONG 

34. Från vilket rum skulle Ni helst vilja nå balkongen? 

 Vardagsrum Kök Sovrum Annat: ____________ 

35. Vad anser Du att en balkong ska finnas till för?? 

 Vädring Matplats Solstolar  

36. Fyller Din balkong sin funktion? 

 JA NEJ Om NEJ, vad skulle Du vilja var annorlunda?___________________ 

Utrymme 

37. Om du utan kostnad fick öka Din bostadsyta med 2 m2. Var skulle Du lägga dem? 

 Kök Vardagsrum Entré Förråd 

 Vuxensovrum Barnsovrum Balkong Annat ___________ 

38. Skulle Du vara beredd att betala 100 kr per månad för denna yta? 

 JA NEJ 

39. Om du utan kostnad fick öka Din bostadsyta med 5 m2. Var skulle Du lägga dem? 

 Kök Vardagsrum Entré Förråd 

 Vuxensovrum Barnsovrum Balkong Annat ___________ 

40. Skulle Du vara beredd att betala 300 kr per månad för denna yta? 

 JA NEJ 

Handikappsanpassning 

41. Är det någon i hushållet som har något handikapp? 

 NEJ JA, nämligen _______________________________  

Fråga 42-44 besvaras endast av dem som svarat JA i föregående fråga. 

42. Behövs några utrymmeskrävande hjälpmedel? 

 NEJ JA, rullstol 

  JA, annat: ____________________ 

43. Har lägenheten anpassats på något sätt med tanke på handikappet? 

 NEJ JA, nämligen _____________________________________  
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44. Hur fungerar lägenheten med hänsyn till handikappet? 

 Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 

Helheten 

45. Hur bedömer Du din lägenhet i olika avseenden? 

 Mycket ... Ganska ... Ganska ... Mycket ...  

Vackra eller trista rumsformer? vackra vackra trista trista 

Ljusa eller mörka rum? ljusa ljusa mörka mörka  

Rymlig eller trång? rymlig rymlig trång trång 

Öppen eller sluten? öppen öppen sluten sluten 

Annorlunda eller vanlig? annorlunda annorlunda vanlig vanlig 

Ditt helhetsintryck av lägenheten? positivt positivt negativt negativt 

46. Har Du någon favoritplats där Du helst är när Du är hemma? 

 NEJ JA Om JA, i vilket rum finns den platsen? 

 Sovrummet Vardagsrummet Köket Hallen ______________ 

Övriga synpunkter 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Sammanställning av undersökningsenkäten

Uppgifter om hushållet

1. Vilken storlek har Er lägenhet?

2 rok 1 1%
3 rok 31 35%
4 rok 32 36%
5 rok 24 27%
6 rok 1 1%
Totalt 89

2. Vilka är Ni som bor i lägenheten?

Man/Pojke 101 50%
Kvinna/Flicka 103 50%
Totalt 204

Studerande 34 17%
Arbetande 110 56%
Pensionär 39 20%
Annat 14 7%
Totalt 197

3. Bor någon av de ovanstående personerna i lägenheterna endast periodvis?

NEJ 77 90%
JA 9 10%
Totalt 86

4. Har Du någon gång funderat på att byta bostad?

NEJ 67 76%
JA 21 24%
Totalt 88

Användning av bostaden

HALL

5. Är det viktigt att hallen är ett eget rum?

JA 67 75%
NEJ 22 25%
Totalt 89

6. Vilka rum tycker Du att man skall kunna nå ifrån hallen? 

1 2 3 6
Kök 32 21 15 3
Sovrum 1 1 4 34
Vardagsrum 38 18 17
Arbetsrum 1 1 5 11
Badrum 20 18 19 3
Klädkammare 25 13 8 12
Totalt 117 72 68 63
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1 2 3 6
Kök 27% 29% 22% 5%
Sovrum 1% 1% 6% 54%
Vardagsrum 32% 25% 25%
Arbetsrum 1% 1% 7% 17%
Badrum 17% 25% 28% 5%
Klädkammare 21% 18% 12% 19%

7. Vad vill Ni ha plats till i hallen? 

1 2 3 6
Garderob 16 7 9 21
Hatthylla 51 13 8 5
Byrå 5 4 9 18
Skohylla 10 29 14 5
Stol 7 7 8 25
Spegel 16 12 25
Totalt 105 72 73 74

1 2 3 6
Garderob 15% 10% 12% 28%
Hatthylla 49% 18% 11% 7%
Byrå 5% 6% 12% 24%
Skohylla 10% 40% 19% 7%
Stol 7% 10% 11% 34%
Spegel 15% 17% 34%

8. Anser Du att det är viktigt med dagsljus i hallen?

JA 24 27%
NEJ 66 73%
Totalt 90

KÖK

9. Hur fungerar köket …

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte Totalt

… när en person lagar mat? 73 17 1 91
… när flera lagar mat tillsammans? 26 36 11 5 9 87
… för vardagsmåltider? 69 18 2 89
… för måltider med många gäster? 22 35 16 6 10 89

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… när en person lagar mat? 80% 19% 1%
… när flera lagar mat tillsammans? 30% 41% 13% 6% 10%
… för vardagsmåltider? 78% 20% 2%
… för måltider med många gäster? 25% 39% 18% 7% 11%

10. Används köket till annat än matlagning och måltider?

NEJ 35 30%
JA, till umgänge 52 44%
JA, till arbete 17 14%
JA, till läxläsning 14 12%
Totalt 118
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11. Är Er lägenhet öppen mellan kök och vardagsrum?

JA 75 82%
NEJ 16 18%
Totalt 91

12. Är Ni nöjda med detta?

Vid öppen planlösning:

JA 67 87%
NEJ 10 13%
Totalt 77

Vid sluten planlösning:

JA 12 86%
NEJ 2 14%
Totalt 14

13. Har Ni två matplatser?

JA 60 66%
NEJ 31 34%
Totalt 91

14. Är det viktigt att ha två matplatser?

JA 49 54%
NEJ 42 46%
Totalt 91

VARDAGSRUM

15. Hur fungerar vardagsrummet…

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- Totalt
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för fest med många gäster? 40 44 3 4 91
… för TV-tittande? 54 24 1 11 90
… för rörelse och barns lek? 16 27 6 40 89
… för sömn och ostörd vila? 4 14 21 5 45 89
… när någon vill vara ifred? 3 14 23 17 32 89
… för övernattande gäster? 3 24 16 10 36 89
… för arbete och studier? 2 23 20 6 40 91

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
bra bra dåligt dåligt mer inte

… för fest med många gäster? 44% 48% 3% 4%
… för TV-tittande? 60% 27% 1% 12%
… för rörelse och barns lek? 18% 30% 7% 45%
… för sömn och ostörd vila? 4% 16% 24% 6% 51%
… när någon vill vara ifred? 3% 16% 26% 19% 36%
… för övernattande gäster? 3% 27% 18% 11% 40%
… för arbete och studier? 2% 25% 22% 7% 44%
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16. Vilken funktion anser Ni vara viktigast i vardagsrummet? 

1 2 5
TV-tittande 35 31 3
Samvaro/Gäster 52 32
Vila 1 3 20
Arbete/Studier 2 2 32
Måltider 1 18 8
Totalt 91 86 63

1 2 Minst viktig
TV-tittande 38% 36% 5%
Samvaro/Gäster 57% 37%
Vila 1% 3% 32%
Arbete/Studier 2% 2% 51%
Måltider 1% 21% 13%

17. Är det viktigt med mycket dagsljus i vardagsrummet?

JA 83 98%
NEJ 2 2%
Totalt 85

SOVRUM

18. Hur fungerar sovrummet…

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- Totalt
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för sömn och ostörd vila? 76 15 91
… för TV-tittande? 18 22 5 1 45 91
… för arbete eller studier? 7 14 13 2 55 91
… när någon vill vara ifred? 61 25 1 4 91
… för förvaring av kläder? 39 39 8 2 3 91

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för sömn och ostörd vila? 84% 16%
… för TV-tittande? 20% 24% 5% 1% 49%
… för arbete eller studier? 8% 15% 14% 2% 60%
… när någon vill vara ifred? 67% 27% 1% 4%
… för förvaring av kläder? 43% 43% 9% 2% 3%

19. Hur fungerar barnsovrummet…

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- Totalt
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för sömn och ostörd vila? 17 11 28
… för barns lek med kamrater? 9 9 3 1 5 27
… för TV-tittande? 5 12 1 9 27
… för läxläsning eller pyssel? 12 10 2 4 28
… när någon vill vara ifred? 13 11 2 2 28
… för förvaring av kläder? 10 11 5 2 28
… för förvaring av leksaker? 7 10 2 9 28

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för sömn och ostörd vila? 61% 39%
… för barns lek med kamrater? 33% 33% 11% 4% 19%
… för TV-tittande? 19% 44% 4% 33%
… för läxläsning eller pyssel? 43% 36% 7% 14%
… när någon vill vara ifred? 46% 39% 7% 7%
… för förvaring av kläder? 36% 39% 18% 7%
… för förvaring av leksaker? 25% 36% 7% 32%
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20. Är det ok att enda vägen till sovrummet är genom vardagsrummet?

JA 68 80%
NEJ 17 20%
Totalt 85

21. Är det ok att enda vägen till sovrummet är genom köket?

JA 21 24%
NEJ 66 76%
Totalt 87

22. Är det viktigt att badrum finns i anslutning till sovrummet?

JA 78 87%
NEJ 12 13%
Totalt 90

23. Vill ni att sovrummen finns i samma del av lägenheten?

JA 48 59%
NEJ 34 41%
Totalt 82

ARBETSRUM

24. Har Ni behov av ett arbetsrum?

JA 71 79%
NEJ 19 21%
Totalt 90

25. Har hushållet dator?

NEJ 15 17%
JA, 1 st 48 55%
JA, 2 st 20 23%
JA, 3 st 3 3%
JA, 4 st 1 1%
Totalt 87

Om JA, var är den/de placerade?

Arbetsrum 49 60%
Sovrum 17 21%
Vardagsrum 10 12%
Kök 4 5%
Hall 1 1%
Garderob 1 1%
Totalt 82

26. Är ni nöjd med datorns/datorernas placering?

JA 69 88%
NEJ 9 12%
Totalt 78
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BADRUM OCH TVÄTT

27. Hur fungerar Er lägenhet…

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- Totalt
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… för personlig hygien? 77 13 1 91
… för tvätt? 57 27 4 1 2 91
… för tork av tvätt? 29 38 13 9 2 91

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
bra bra dåligt dåligt mer inte

… för personlig hygien? 85% 14% 1%
… för tvätt? 63% 30% 4% 1% 2%
… för tork av tvätt? 32% 42% 14% 10% 2%

28. Har Er lägenhet mer än ett badrum?

JA 48 54%
NEJ 41 46%
Totalt 89

Är det tillräckligt? 

JA 59 91%
NEJ 6 9%
Totalt 65

Antal 3 rok med…
… ett badrum 22 71%
… mer än ett badrum 9 29%
Totalt 31

Är ett badrum…
… tillräckligt 20 91%
… ej tillräckligt 2 9%

29. Är det OK att tvättmaskinen är placerad i det enda badrummet?

JA 34 65%
NEJ 18 35%
Totalt 52

30. Var ska tvättmaskinen helst vara placerad?

I badrummet 33 40%
På gästtoaletten 49 60%
Totalt 82

31. Är det viktigt för Er att ha en separat tvättstuga i lägenheten?

JA 40 46%
NEJ 47 54%
Totalt 87

32. Var ska badrummet helst vara placerat?

Centralt 16 18%
Nära sovrummet 75 82%
Totalt 91
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FÖRVARING

33. Hur fungerar Er lägenhet för förvaring av…

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom- Totalt
   bra    bra   dåligt   dåligt  mer inte

… ytterkläder, skor? 27 53 11 91
… andra kläder? 38 43 9 1 91
… handdukar, lakan? 30 45 14 2 91
… mat, porslin, köksredskap? 51 37 2 1 91
… städutrustning? 34 40 14 1 1 90
… sport-/säsongsutrustning? 10 31 25 10 15 91

Mycket Ganska Ganska Mycket Förekom-
bra bra dåligt dåligt mer inte

… ytterkläder, skor? 30% 58% 12%
… andra kläder? 42% 47% 10% 1%
… handdukar, lakan? 33% 49% 15% 2%
… mat, porslin, köksredskap? 56% 41% 2% 1%
… städutrustning? 38% 44% 16% 1% 1%
… sport-/ säsongsutrustning? 11% 34% 27% 11% 16%

BALKONG

34. Från vilket rum skulle Ni helst vilja nå balkongen?

Vardagsrum 32 33%
Kök 57 59%
Sovrum 7 7%
Totalt 96

35. Vad anser Du att en balkong ska finnas till för?

Vädring 38 23%
Matplats 63 38%
Solstolar 66 40%
Totalt 167

36. Fyller Din balkong sin funktion?

JA 76 89%
NEJ 9 11%
Totalt 85
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Utrymme

37. Om du utan kostnad fick öka din bostadsyta med 2 m2. Var skulle du lägga dem?

Kök 14 15%
Vardagsrum 3 3%
Entré 8 9%
Förråd 22 24%
Vuxensovrum 18 20%
Barnsovrum 8 9%
Balkong 7 8%
Arbetsrum 2 2%
Badrum 5 5%
Tvättstuga 3 3%
Gästtoalett 1 1%
Totalt 91

38. Skulle du vara beredd att betala 100 kr per månad för denna yta?

JA 57 66%
NEJ 30 34%
Totalt 87

39. Om du utan kostnad fick öka din bostadsyta med 5 m2. Var skulle du lägga dem?

Kök 21 21%
Vardagsrum 14 14%
Entré 4 4%
Förråd 8 8%
Vuxensovrum 16 16%
Barnsovrum 7 7%
Balkong 16 16%
Arbetsrum 4 4%
Badrum 2 2%
Tvättstuga 2 2%
Gästtoalett 3 3%
Gästrum 2 2%
Totalt 99

40. Skulle du vara beredd att betala 300 kr per månad för denna yta?

JA 34 40%
NEJ 52 60%
Totalt 86

Handikappsanpassning

41. Är det någon i hushållet som har något handikapp?

NEJ 84 94%
JA 5 6%
Totalt 89

42. Behövs några utrymmeskrävande hjälpmedel?

NEJ 2 40%
JA 3 60%
Totalt 5
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43. Har lägenheten anpassats på något sätt med tanke på handikappet?

NEJ 3 60%
JA 2 40%
Totalt 5

44. Hur fungerar lägenheten med hänsyn till handikappet?

Mycket bra 1 20%
Ganska bra 4 80%
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Totalt 5

Helheten

45. Hur bedömer du din lägenhet i olika avseenden?

Mycket ... Ganska ... Ganska ... Mycket ... Totalt
Vackra eller trista rumsformer? … vackra … vackra … trista … trista

51 38 1 90
Ljusa eller mörka rum? … ljusa … ljusa … mörka … mörka

70 18 2 90
Rymlig eller trång? … rymlig … rymlig … trång … trång

43 41 4 88
Öppen eller sluten? … öppen … öppen … sluten … sluten

58 32 1 91
Annorlunda eller vanlig? … annorlunda … annorlunda … vanlig … vanlig

19 46 25 90
Helhetsintryck av lägenheten? … positivt … positivt … negativt … negativt

65 23 1 89

Mycket ... Ganska ... Ganska ... Mycket ...
Vackra eller trista rumsformer? … vackra … vackra … trista … trista

57% 42% 1%
Ljusa eller mörka rum? … ljusa … ljusa … mörka … mörka

78% 20% 2%
Rymlig eller trång? … rymlig … rymlig … trång … trång

49% 47% 5%
Öppen eller sluten? … öppen … öppen … sluten … sluten

64% 35% 1%
Annorlunda eller vanlig? … annorlunda … annorlunda … vanlig … vanlig

21% 51% 28%
Helhetsintryck av lägenheten? … positivt … positivt … negativt … negativt

73% 26% 1%

46. Har du någon favoritplats där Du helst är när Du är hemma?

NEJ 16 18%
JA 74 82%
Totalt 90

Om JA, i vilket rum finns den platsen?

Sovrummet 1 1%
Vardagsrummet 52 70%
Köket 11 15%
Arbetsrum 3 4%
Tv-rum 1 1%
Balkong 5 7%
Bubbelbadkar 1 1%
Totalt 74
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Kök 

• Kök borde ha planerats för två arbetande samtidigt. 

• Önskar lite mer arbetsyta i köket. 

• Skulle vilja ha mer bänkyta i köket.  

• Har total avsaknad av rejäl arbetsbänk i kök. Har för lite avställningsytor och skåp.  

• Mycket lite köksskåp för denna storlek på lägenhet. 

• En dörr vore bra för att undvika matos och för att kunna dölja ett stökigt kök när 
man har gäster.  

• Skulle gärna vilja ha en mer öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Som 
jag har det nu är det ingen dörr utan en bred öppning men jag skulle kunna tänka 
mig mer öppet, typ ”barkök” så att man har full koll på hela vardagsrummet. 

• Köket borde vara 1 m2 större för det rymmer blott två matplatser samt rymmer 
snålt tilltaget platser för köksredskap och dylikt.  

 

Vardagsrum 

• Svårmöblerat vardagsrum. Rummet är fyrkantigt och soffa/TV-delen blir lidande i 
vår lägenhet. 

 

Sovrum/Arbetsrum 

• Önskvärt att man gjorde alla sovrum lika stora. Vuxna behöver sin plats – så även 
barn och ungdomar – framför allt ungdomar så att de kan ta hem sina kompisar. 

• Sovrum borde vara större. Väldigt trångt där.  

• Sovrum/Arbetsrum är för små. 

• Arbetsrum gränsfall till litet.  

 

Tvätt 

• Detta att det inte finns gemensam tvättstuga är heltrist. Det är svårt med tvätt- och 
torkmöjligheter i en lägenhet. Ett jättestort minus.  

• Utrymme att hänga upp tvätt skulle vara bra. 

• Dammfilter i torktumlaren är för dåligt. Det blir snabbt ett luddlager i 
badrummet. 

• Det bör vara möjligt att ha en tvättmaskin i lägenheten men det bör också finnas 
en tvättstuga i huset. 

• Vi hade önskat en vattenho där vi har tvättmaskinen.  
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Bad/Toalett 

• Det är alltid bra med två möjligheter till duschplats. Jag har badkar i badrummet 
och skulle vilja ha separat dusch i tvättstuga/gästtoalett.  

• Saknar extra toalett utanför badrum. 

• Skulle vilja ha värme i badrumsgolvet. 

• Badrummet är för trångt för handikappade med rullstol. 

 

Balkong 

• Skulle vilja ha en riktigt stor balkong där man kan ha riktigt mycket växter, 
solstolar och matbord. 

• Skulle gärna ha ytterligare större balkong så att solstolar och matbord ryms. 

• Det borde absolut vara en dörr till balkongen från sovrummet. Vädring av 
sängkläder försvåras då man måste bära kläderna genom vardagsrummet. 

• Skulle föredra sol på balkongen, men att betala 200 000 kr för det är ganska 
mycket. 

• Balkongen är underbar, vilket beror på söderläget med fullt solsken från morgon 
till kväll. Den är också ovanligt rymlig, 13 m2. Jag får plats med mycket växter och 
stora odlingskärl och har en hel del övervintrande plantor som kräver utrymme. 
Varför byggs så få soliga balkonger? Tag vara på söder- och öster – västersolen. 
Lägg balkongerna helt utanför fasaden - på söderväggen, som i mitt fall. 

• Vi uppskattar den fina balkongen om nära 10 m2 som under två sommarmånader 
ger oss ett ”fjärde bostadsrum”.  

• Balkongen är rymlig – känns bra! 

• Härligt med två balkongdörrar! 

 

Förvaring 

• Det är önskvärt med lägenhetsförråd i samma trappuppgång. Det har vi inte nu, vi 
måste gå ut och in i nästa uppgång. 

• Fler garderober behövs (i ett större sovrum). 

• En manlig boende i lägenheten håller sig nu för tiden med fyra kompletta 
kostymer plus några par byxor men lägenheten rymmer garderobsvis blott hälften 
vilket medför att herrkläder måste placeras i källarförrådet, vilket är besvärligt. 

• Mer förvaring!! 

• Förvaring fungerar tillfredsställande tack vara stort vindsutrymme, 25 m2.  

• Det är mycket viktigt med bra källarförråd. Det har vi! 
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Buller/Isolering 

• Det är lyhört från lägenheterna ovanpå. lyhört i ventilation, speciellt i badrum. 

• Lyhört mellan badrum och sovrum – borde vara bättre isolerat. 

• Mycket lyhört. 

• God ljudisolering i rum och kök.  

• Bra ljudisolering från andra grannar.  

 

Ventilation 

• Önskar ventilation som fungerar i köket. 

• Lagar grannarna mat känner vi av det. Går han på toa känner vi av det. MAO 
ventilationen fungerar ej trots år 2006.  

• Dålig ventilation i tvättrum, gör att tvätten ej torkar.  

• Spisfläkten räcker inte till i den öppna planlösningen. 

 

El 

• Fler kontakter med fyra uttag. 

• Saknas data-/TV-uttag i några rum. Knasig planering av första telejack 
(vardagsrum). Skulle hellre haft ett eluttag än teleuttag i vår hall. Borde varit två 
ställen med eluttag över köksbänkarna.  

• Placering av telefon- TV- dator- och eluttag verkar inte genomtänkt. Finns t ex 
inget eluttag vid telefonens huvudingång. 

 

Detaljer 

• Dålig tapetserare.  

• Dålig kvalitet på golven.  

• Brusande element.   

• Puts, målning, justering av dörrar mm borde gjort noggrannare. Det är detta som 
ger pricken över i:et, och det saknas. 

• JM behöver snäppa upp kvaliteten på hantverket i sina lägenheter. 

• Bra med stor takhöjd och oregelbundet tak – trivsamt och spännande! 

• Vi berömmer den goda rumstakhöjden. 

 

Parkering 

• Dålig planering av parkeringsplatser och garage. Platser för gästparkeringar saknas. 
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• Biluppställningsplats i norrläge (snön smälter inte bort). Dåligt med 
gästparkeringar.  

• Fler p-platser. 

 

Allmänt 

• Innan jag kom hit till Jönköping bodde jag i en JM lägenhet i Hammarby Sjöstad i 
Stockholm. Den var inte fullt så trivsam som den här. På en punkt var den dock 
bättre. Vitvarorna var Electrolux - bra mycket bättre än de Boschmaskiner som 
finns här. 

• Åtgärder av trasiga maskiner och fel i lägenheten tar lång tid att reparera 
>6 månader, vilket jag inte tycker är acceptabelt – det tar för lång tid. Jag har 
påpekat detta för JM, men de gör inget åt saken. 

• Mer inflytande när lägenheten utformas. T ex att inte elrör går ner mitt i hallen, så 
man måste ha en garderob där för att en vägg ska finnas för elcentralen. 

• Jag trivs väldigt bra, förutom insyn från nybyggt hus, som inte fanns vid 
inflyttning. Min lägenhet är så placerad att de flesta fönster vetter mot det nya 
huset. Jag hade helst sett att det nya husets gavel hade varit placerad längre bort – 
det ligger för nära mig.  

• Utsikt från vardagsrum och balkong för nära byggnad på andra sidan gatan. 

• Trappan upp till vinden är det enda problemet, alltså hissen går inte ända upp dit. 
Det är besvärligt att bära upp saker till vindsutrymmet. Trappan har små och korta 
steg – obehagligt. 

• Ingen vacker innergård.  

• Tyvärr ingen innegård.  

• Det stora sovrummet angränsar till hallen och man går över dörrmattan där 
smutsiga skor står. I en stor familj har vi många skor. Vi trivs väldigt bra! 

• Borde vara sopsortering. 

• Konstruktionsmiss vid ledningsdragning gjorde att det ej gick att få kallvatten i 
kranarna förrän efter lång tid. Tillrättalagt vid garantibesiktning, men lösningen 
med ledningsdragningen i trapphuset är förfulande. Detta borde 
bostadsrättföreningen ekonomiskt kompensera för. 

• Mer grönområde. Närbutik. Kvarterskrog. Lekplats.  

• Porttelefon saknas.  

• Utforma gärna en enkät som undersöker nöjdheten hos innehavaren av lägenhet i 
JM-hus. Det är dessa faktorer som är viktiga för att JM ska få nöjda 
lägenhetsköpare i framtiden.  

• Bra standard från utgångsläget. Kanon! 

• Vi trivs mycket bra, men planerar för annat boende om/när familjen utökas. 

• Vi har en toppenlägenhet!  
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