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Abstract 

The purpose of this work is to analyze the design of floor plans in prefabricated 
one-family houses. The results could be able to use as a basis for plan design and 
allow for better layouts with fewer customer changes.  
 
Methods used are literature studies, interviews and a case study. The case study is 
made on the company Anebyhus which manufacture prefabricated houses. Three 
different houses with similar preconditions to get a fair comparison were taken 
from one of their catalogs. The manufacturers and customers priorities and the 
most common customer changes are analyzed. The problem is that in order for 
the customer to be satisfied with the final layout, the customer and the 
manufacturer have to have similar quality priorities. A change that occurs 
frequently is a sign of weakness in the original layout.  
 
The results show that manufacturers of prefabricated one-family houses meet the 
customer’s needs and aspirations through prioritization of life-long residents and 
flexibility in the layout. Customers indicate the prioritization of more counter 
space in kitchen, living room size and the connection to the kitchen and that 
everyone in the family should have their own bedroom. The customer changes 
that occur most frequently are reducing the number of walk-in closet, merger of 
technology and laundry room and to change the kitchen layout into a U-shape. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att analysera utformningen av planlösningarna i 
prefabricerade småhus. Resultatet ska kunna utnyttjas som underlag vid 
planlösningsutformning och möjliggöra planlösningar med färre kundändringar.   
 
Metoder som används är litteraturstudier, intervjuer och en fallstudie. Fallstudien 
är gjord med material från företaget Anebyhus som tillverkar prefabricerade 
småhus. Ur en av deras kataloger valdes tre olika hus med snarlika förutsättningar. 
Det som analyseras är tillverkares och kunders prioriteringar samt de vanligaste 
kundändringarna. Problemet är att om kunden ska bli nöjd med den slutliga 
planlösningen måste kunden och tillverkaren ha liknande kvalitetsprioriteringar. 
Ändringar som återkommer frekvent är ett tecken på en svaghet i 
ursprungsplanlösningen.  
 
Resultaten visar att tillverkare av prefabricerade småhus möter kundernas behov 
och önskemål genom prioriteringar av livslångtboende och flexibilitet i 
planlösningen. Kunderna visar prioritering av mer bänkytor i köket, 
vardagsrummet storlek och samband till köket och att alla i familjen ska få varsitt 
sovrum. De kundändringar som förekommer mest frekvent är minskning av 
antalet klädkammare, sammanslagning av teknik och klädvård samt att ändra till en 
U-formad köksuppställning.  
 

Nyckelord 
Prefabricerade småhus, planlösningar, tillverkare, kund, prioriteringar 
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1 Inledning 

Denna rapport är ett examensarbete inom Byggnadsteknik på Högskolan i 
Jönköping, vårterminen 2012. Examensarbetet undersöker och analyserar 
skillnaderna mellan planlösningar utförda av tillverkare av prefabricerade småhus 
och kundanpassade hus. Rapporten är gjord med material från företaget Anebyhus 
AB som är en tillverkare av prefabricerade småhus.  
 

1.1 Problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

I dagsläget finns ett flertal tillverkare av prefabricerade småhus som erbjuder 
alltifrån färdiga koncept med en fast planlösning, till fullt flexibla koncept där man 
som kund helt och hållet får rita sitt eget hus. Att själv få bygga sitt eget drömhus 
är mångas önskan, det gäller dock att ha kunskap i området för att få en bra 
bostad. Att denna kunskap finns hos en kund är inte självklart. Därför är det 
tillverkarens uppgift att leda kunden rätt.  
 
De planlösningar som finns i huskataloger har svårt att tillgodose alla familjers 
olika behov. Som förstagångskund har man oftast ett övergripande grepp på hur 
man vill ha sin planlösning och får därefter hjälp att planera resten. Man har även 
chans att utgå från ett kataloghus och ändra om så att planlösningen passar ens 
behov bättre. Om kataloghusens planlösningar har svårt att tillgodose kunders 
behov, finns risken att man tappar kunder. För att kunden ska bli nöjd med den 
slutliga planlösningen måste kunden och tillverkaren ha liknande om inte samma 
kvalitetsprioriteringar. Tillverkaren prioriterar kundernas tankar och idéer för att få 
uppdrag och tar även hänsyn till standarder och normer som finns. Ändringar som 
återkommer frekvent är ett tecken på en svaghet i ursprungsplanlösningen som 
bör ändras i katalogen, så att planlösningen kan attrahera fler kunder. Det är dessa 
frekventa ändringar som analyseras i denna rapport. Rapporten behandlar 
enplanshus som har mest flexibla planlösningar och därför de som har flest 
kundändringar som i sin tur kan leda till mest problematik.  

1.1.2  Referensarbeten 

Det finns många studier som behandlar utformning av planlösningar i teorier och 
genom analyser då planlösningsutformning är ett komplext arbete. Den optimala 
planlösningen är svår att identifiera då alla har olika förutsättningar och behov. 
Många av dessa studier handlar om att ta fram eller ändra befintliga planlösningar 
så att dessa uppfyller flera specificerade arkitektoniska kvaliteter. De studier som 
riktar sig mot kunders prioriteringar i bostaden och brukande av bostaden kallas 
bostadsvaneundersökningar. De baseras oftast på intervjuer med brukare och var 
vanligast under 1940-talet. 
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1.1.2.1 Optimering av planlösning 

I examensarbetet Optimering av planlösning, granskas befintliga planlösningar och 
deras möjligheter till att utvecklas. Utgångspunkterna är önskemål från företaget 
Villafabriken i Växjö, tillgänglighetsanpassning och arkitektoniska kvalitéer.1 

1.1.2.2 Villa Örnen 

Villa Örnen är ett examensarbete där man har tagit fram ett nytt kataloghus i 
samarbete med Fiskarhedenvillan i Borlänge. Tyngdpunkten i arbetet ligger i 
planlösningarna då husets konstruktion är densamma som andra 
Fiskarhedenvillor. Resultatet blev en 2-plansvilla i kvadratisk form på ca 175 kvm 
med 6RoK.2 

1.1.2.3 Så använder vi våra bostäder 

Bostadsvaneundersökning – Så använder vi våra bostäder är en bok där Ola Nylander och 
Anna Eriksson har intervjuat 20 hushåll med olika slags familjesituationer 
(ensamstående, sambos, utflugna barn, kollektiv etc.). Intervjuerna grundar sig i 
boendet och dess användning, brister, kvaliteter och förbättringar.3 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera utformningen av planlösningarna i 
prefabricerade småhus, och därigenom skapa underlag som möjliggör 
planlösningar med färre kundändringar. 

1.2.2 Mål 

Målet är att identifiera vad köpare av prefabricerade småhus prioriterar i husets 
planlösning, när de kan påverka dess utformning. 
Målet är också, att arbetet ska kunna användas som underlag för utveckling av 
planlösningar för prefabricerade småhus, liksom av den övriga småhusmarknaden. 

1.2.3 Frågeställningar 

● Vilka olika planlösningskvaliteter prioriterar tillverkare av prefabricerade 
småhus? 
● Vilka olika planlösningskvaliteter hos prefabricerade småhus prioriterar 
kunderna, då de får vara med och utforma planlösningarna? 
● Vilka typer av ändringar är vanligast, när en kund önskar modifiera 
planlösningen i ett prefabricerat småhus? 

                                              
1
 Bencker, R & M Holmqvist, Optimering av planlösning, Linnéuniversitetet, Växjö, 2011 

2
 Mossberg, A & M Sabbagh, Villa Örnen, Högskolan i Gävle, Gävle, 2010 

3
 Nylander, O & A Eriksson, Bostadsvaneundersökning – Så använder vi våra bostäder, AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm, 2009 



Inledning 

7 

1.3 Metod 

1.3.1 Vilka olika planlösningskvaliteter prioriterar tillverkare av 
prefabricerade småhus? 

Litteraturstudie valdes för att utforska vilka arkitektoniska kvaliteter som 
arkitekter och tillverkare lyfter fram som viktiga och hur de definieras. För att få 
en mer nyanserad och hel bild av resultatet så valdes även att intervjua en arkitekt 
som arbetar för Anebyhus som metod.  

1.3.2 Vilka olika planlösningskvaliteter hos prefabricerade 
småhus prioriterar kunderna, då de får vara med och utforma 
planlösningarna? 

Metoder som valdes för att svara på denna frågeställning var litteraturstudier och 
intervjuer. Litteraturstudierna fokuserades på bostadsvaneundersökningar och 
intervjuerna gjordes med säljagenter som arbetar för Anebyhus. Detta ger en bild 
över vad kunderna anses prioritera i planlösningar. Utöver dessa valdes även en 
fallstudie som är gjord med material från Anebyhus, detta för att få tillgång till 
kundändrade planlösningar och där studera vad kunderna har prioriterat i sina 
planlösningar.  

1.3.3 Vilka typer av ändringar är vanligast, när en kund önskar 
modifiera planlösningen i ett prefabricerat småhus?  

Fallstudie av kundändrade planlösningar har valts för att statistiskt studera vilka 
ändringar som förekommer mest frekvent. 
  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet omfattar inte bostäder med fler än ett plan, radhus, kedjehus, parhus eller 
flerfamiljshus. Anledningen till denna avgränsning är hustypernas olika 
förutsättningar och dess brukares olika behov. Fasadens material kommer inte att 
behandlas, då det är ett subjektivt område och inte har någon funktion för 
planlösningens utformning. Då planlösningarna kommer från Anebyhus, har 
arbetet begränsats till hus med samma tillverkningsförutsättningar, det vill säga 
prefabricerat. Planlösningen påverkas även av klimatet, därför begränsas arbetet 
till hus i Sverige. 
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1.5 Disposition 

Rapporten är upplagd så att först kommer ett kapitel som ger bakgrunden och 
förutsättningarna för ämnet, litteratur som finns samt prefabricerade småhus och 
företaget Anebyhus förutsättningar redovisas. Efter det beskrivs genomförandet och 
utfallet av litteraturstudier, fallstudie och intervjuer. 
Resultatet är en analys av materialet som erhållits från genomförandet och följs av 
diskussion och slutsatser med rekommendationer för fortsatt forskning.
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2 Bakgrund och förutsättningar 

2.1 Bostadsvanor och arkitektoniska kvaliteter 

Det finns mycket forskning och litteratur om bostadsvanor. Många av de 
bostadsvaneundersökningar som finns är gjorda under 30- och 40-talet och är inte 
lika aktuella i dagsläget då kärnfamiljen inte längre är normen. De senare 
undersökningarna har skett främst i lägenheter från miljonprogrammet. Nya 
svenskar – så använder vi våra bostäder, Bostadsvaneundersökning – så använder vi våra 
bostäder och Bostadens rum – Chalmersarkitekter om bostadens kvaliteter – Bostadens estetik 
är tre vetenskapliga verk där man har intervjuat en mängd familjer, bland annat 
om vad de tycker om sin bostad planmässigt och praktiskt sett.  
 
Det finns även litteratur om arkitektoniska kvaliteter, skrivet av arkitekter. Endast 
arkitektens synvinkel framhävs, medan brukarnas användning av bostaden inte 
lyfts fram. Bostadens omätbara värden tar upp arkitektoniska kvaliteter, som 
omslutenhet - öppenhet, dagsljus och rummens sammanhang och hur dessa 
påverkar arkitekturen.  

2.1.1 Nya svenskar - så använder vi våra bostäder 

Nya svenskar bosätts ofta i områden med typiska miljonprogramsbostäder som 
har blivit förfallna och är i stort renoveringsbehov. Boken är en undersökning där 
man har intervjuat 17 olika hushåll där man har diskuterat frågor om familjens 
bakgrund, området, lägenheten, ekonomi och passform. Området Backa Röd i 
Göteborg har både brister och goda kvaliteter, framförallt många fördomar.4 

2.1.2 Bostadsvaneundersökning - så använder vi våra bostäder 

Förutsättningarna förändras för boende och bostad, befolkningen ökar, fler flyttar 
till städerna och kärnfamiljen är inte längre den största hushållstypen. Boken är en 
undersökning där arkitekterna Ola Nylander och Anna Eriksson har intervjuat 20 
hushåll med olika sammansättningar. De har utgått från Boverkets grupper så som 
”traditionella barnfamiljen” och ”ensamhushållet” men även lagt till familjetyper 
som “den stora familjen”, “kollektivboende” och “vuxna som delar bostad”. Det 
är en pilotstudie som initiativtagaren Hyresgästföreningen hoppas ska bidra till 
intresse för en bred bostadsvaneundersökning. Boken handlar inte bara om 
bostaden i sig utan även om grannskapet, service, tillgänglighet och 
kommunikationer där bostaden finns.5 

                                              
4
 Nylander, O & A Braide Eriksson, Nya svenskar - så använder vi våra bostäder, AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm, 2011 
5
 Nylander, O & A Eriksson, Bostadsvaneundersökning - så använder vi våra bostäder, AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm 2009 
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2.1.3 Bostadens rum - Chalmersarkitekter om bostadens 
kvaliteter - Bostadens estetik 

Bostadsarkitektur handlar om att blicka bakåt för att tillvarata kunskap och framåt 
för att se den aktuella utvecklingen. Boken presenterar en liten del ur den 
mångåriga bostadsundervisningen och forskningen på Chalmers Arkitektur.  
Kapitlet Bostadens estetik är skrivet av Christina Redvall och behandlar relationen 
mellan människa och bostad.6 

2.1.4 Bostadens omätbara värden 

Boken handlar om arkitektoniska kvaliteter i planlösningar och utformning av 
olika boenden genom tiden. De olika teoretiska kvaliteterna behandlas i de olika 
kapitlen material, detaljer och omsorg, omslutenhet - öppenhet, dagsljus, 
generalitet, axialitet, rörelse, rummens sammanhang och gränser samt huset och 
stadsrummet. För att skapa bra bostäder som människor kan trivas i tycker 
författarna att detta är viktiga värden att ta hänsyn till, bokens syfte är att vara en 
plattform för framtida bostadsbyggande.7 
 

2.2 Prefabricerade småhus 

 
Det finns många tillverkare med olika inriktningar som attraherar kunder med 
olika förutsättningar och behov. Tillverkare och kunder kan ha olika idéer om 
vilka planlösningskvaliteter som bör prioriteras. Därför har många 
småhustillverkare tagit fram koncept där kunden kan förändra sin planlösning mer 
eller mindre. 
 
Då planlösningsarbete är en komplex process, skiljer sig tillvägagångssätten. De 
som är inblandade i processen varierar och de har olika kompetenser och därför 
kan resultaten skilja sig åt. Att ta reda på vad som gör att skillnaderna uppstår och 
vilka de är, skulle vara ett bra underlag för småhustillverkare och dess kunder.  
 
Monteringsfärdiga hus behandlas sällan i bebyggelsehistorien, trots att de utgör en 
betydande del av vår bebyggda miljö idag och är representativa för den tid då de är 
uppförda. De första katalogerna som presenterade monteringsfärdiga småhus som 
var till salu för allmänheten kom i slutet av 1910-talet. Kataloghusens historia är 
en del av allt från industrihistoria, teknikutveckling och låneregler, till människors 
drömmar om boende.8  

                                              
6
 C Redvall, ‘Bostadens estetik’ i Nylander, O, Gromark, S, Nilsson, F & C Redvall (Red.), Bostadens 

rum - Chalmersarkitekter om bostadens kvaliteter, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2007, pp. 

75-90 
7
 Forshed, K & O Nylander, Bostadens omätbara värden, HSB Riksförbund, Stockholm, 2003 

8
 Börjesgård, Britt-Marie. Kataloghusens tid; Byggnadskultur, No. 3 (2004), pp. 12-15  
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2.2.1 Anebyhus 

På 1940-talet bestämde sig sågverket i Aneby att börja bygga stommar till villor för 
de boende i byn. Det har sedan utvecklats till ett stort företag som har tillverkat 
tusentals nya hem till familjer runt om i Sverige. Då all tillverkning sker inomhus 
kan man garantera sundare byggnader än platsbyggda lösvirkeshus.9  

 
Anebyhus erbjuder flera vägar för kunderna att välja sitt hus. Kollektionen 
Anebyvillan har fasta planlösningar och klara val där man som kund i stort sett 
väljer ett färdigplanerat hus. Ditt nya hem är en kollektion där kunder kan ändra så 
som de vill ha det, man har chans att ändra på planlösning, fasad och fast 
inredning. Ett sätt att få full flexibilitet är att kunden ritar sitt eget hus med hjälp 
av en extern arkitekt och Anebyhus hjälper till att konstruera byggnaden så att den 
sedan kan tillverkas i företagets fabrik. De har även en exklusiv kollektion ritade 
av arkitektföretaget Sandell-Sandberg. Kollektionen består i nuläget av fyra villor 
och ett flerbostadshus. Husen i denna kollektion kan uppföras som de är 
presenterade eller modifieras efter kunders önskningar. Kunderna får hjälp och 
stöd av säljagenter på sin hemort för att utforma sitt hus. Säljagenterna kan även ta 
kontakt med huvudkontoret i Aneby om kunderna har många önskade ändringar 
eller är osäkra på vad de vill ha. 
 
Anebyhus har inte uttryckt ett problem med för många kundändringar. Trots detta 
är kunskap om dessa ändringar och möjligheten att få ett underlag för utveckling 
av planlösningar för prefabricerade småhus, något som är eftersträvansvärt.

                                              
9
 Anebyhus AB, http://www.anebyhus.se/, 2012-02-02 
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som har studerats är skriven på 2000-talet för att få en rättvis bild av 
dagens boende. Tre av dem är baserade på intervjuer med olika slags hushåll och 
en är analytiskt inriktad. Litteraturen som är baserad på intervjuer undersöker 
främst lägenhetsplanlösningar. Trots att det är en viss skillnad i att både planera 
och att bo i en lägenhet, handlar det i grund och botten om att tillfredsställa de 
boendes behov i hemmet, vare sig det är i en lägenhet eller i en villa. 

3.1.1 Nya svenskar - så använder vi våra bostäder 

Studierna behandlar områden så som familjernas bakgrund, varför de har bosatt 
sig i området Backa Röd, vad de tycker om trygghet och trivsel, service och 
kommunikation i området, där ligger inte fokuset i denna rapport. Fokus ligger 
istället på de delar i undersökningen som handlar om de boendes tankar om 
lägenheten och dess planlösning. 
 
För att lättare relatera till småhusen i fallstudien har intervjuerna med hushåll som 
bor i 3-4 RoK valts att studeras. Det är 5 olika lägenhetstyper i varierande former 
och storlekar.10   

 

Figur 1. Lägenhetstyp A och B 

                                              
10

 Nylander, O & A Braide Eriksson, Nya svenskar - så använder vi våra bostäder, AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm, 2011 
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Figur 2. Lägenhetstyp C, D och E 

 

3.1.1.1 Vardagsrum 

Vardagsrummen anses lättmöblerade då de är kvadratiska i formen, dock är de 
inte så pass stora att man får plats med både soffgrupp och matplats. Endast typ E 
har ett långsmalt vardagsrum som är stort nog för både soffa och matbord. Vissa 
familjer har även ofta gäster och då känns vardagsrummet aningens för litet, 
överlag är vardagsrummet det rum som är mest uppskattat i hemmet.  

3.1.1.2 Kök 

Köken är i princip lika stora med arbetsbänk, spis, diskho, skafferi och kyl/frys, 
antingen i vinkel eller parallellt. Vare sig man bor i en mindre 2a eller en 4a är 
köken lika stora och fortfarande har man bara en kombinerad kyl/frys. De som 
bor i 4orna är barnfamiljer som kräver mer arbetsyta, större köksbord och en 
separat frys, vilket är svårt att få in i köket. Vissa har löst det med en separat frys 
som är placerad i köket, förrådet eller till och med i sovrummet. Då vissa kök även 
har dörrar som går inåt, stjäl de yta och gör det svårt att möblera och även svårt 
att röra sig i rummet. Grundproblemet är helt enkelt kökets storlek och 
utformning. Vardagsrum och kök är sociala rum att umgås i, lägenhetstyp D 
saknar helt och hållet ett samband då rummen är i varsin ände av lägenheten. 

3.1.1.3 Sovrum 

Föräldrasovrummen är många positiva till då de anses vara stora och ljusa, 
däremot är placeringen bredvid köket till en nackdel då det kommer in os och 
oljud från köket. Barnens sovrum får många klagomål angående storleken då det 
är svårt att få plats med både säng, skrivbord, diverse leksaker och förvaring. 
Många barn delade dessutom rum med syskon, vilket gjorde det ännu trängre och 
hushållet anses vara trångbott. 
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3.1.1.4 Förvaring 

Klädförvaringen i lägenheterna är alldeles för snålt tilltaget, speciellt de större 
lägenheterna som har fler familjemedlemmar och behöver mer yta för förvaring. I 
föräldrasovrummen går det bra att ställa in extragarderober, i de små sovrummen 
är det svårt då rummen är så pass små. Trots att lägenhetstyperna C-D-E har 
klädkammare i lägenheten tycker de boende att det inte räcker till. 

3.1.1.5 Badrum 

Med hänsyn till lägenheternas storlek och hur många som bor i respektive 
lägenhet, är antalet badrum för få, det är endast typ C som har två badrum. Bor 
det många i ett hushåll behövs ofta minst två badrum för att vardagen ska fungera. 
Många hushåll tycker även att det är dåligt att badrummen är utan fönster och att 
de saknar möjligheten till att vädra och få ljusinsläpp. Storleken på badrummen är 
så pass stora att de flesta har kunnat installera egen tvättpelare. 

3.1.2 Bostadsvaneundersökning - så använder vi våra bostäder 

Undersökningen behandlar förutom bostaden även utomhusmiljön, grannar, 
kommunikationer och service, trygghet och ekonomi. Trots att detta är relevant är 
det inte en av de frågor som behandlas i denna rapport. Material och detaljer i 
bostaden som behandlas i boken tas inte med då objekten är beställda av kunden 
(den boende) och det är en form av smak och är inte kopplat till planlösningen. 
Undersökningen omfattar 20 lägenheter av varierande storlek. Lägenheterna med 
3 RoK eller fler och som är i ett plan har studerats då dessa stämmer bättre 
överens med småhusen i fallstudien.11  
 

 
Figur 3. Lägenhet 3 och 5                                    

 

                                              
11

 Nylander, O & A Eriksson, Bostadsvaneundersökning - så använder vi våra bostäder, AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm 2009 
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Figur 4. Lägenhet 6 och 8 

 

 
Figur 5. Lägenhet 9 och 10 
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Figur 6. Lägenhet 11 och 17 

 

     
Figur 7. Lägenhet 19 och 20  

 

3.1.2.1 Rumsorganisation 

De äldre bostäderna i undersökningen, bland annat lägenhet 8 och även lägenhet 
3, har kvalitéer som kan möta olika stadier i en familjs utveckling. Tillräcklig 
storlek och placeringen i planen gör att rummen tål olika former av användning. 
Att samordna installationer och kommunikationer skilt från generellt användbara 
vistelserum ger bostadsplanen en klar och tydlig struktur för generalitet och 
flexibilitet. De undersökta lägenheterna från 1960-, 70- och 80-talet är 
funktionsstyrda bostäder med vardagsrum, föräldrasovrum och barnsovrum i olika 
stolekar som är utformade för kärnfamiljen. Dessa saknar oftast beredskap för 
enkla förändringar som de “nya” familjekonstellationerna kan behöva göra, bland 
annat lägenhet 9 och 19. Kommunikationen mellan rummen sker via hallen i 
bostäderna från 1950-, 60- och 70-talet, bland annat lägenhet 5, 6 och 9.  I de mer 
moderna lägenheterna 10, 17 och 20 som är från 2000-talet är det istället 
vardagsrummet som har den kommunikativa rollen och hallen fungerar som en 
förstuga. 
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3.1.2.2 Rummen 

Under många intervjuer diskuteras rummens form och storlek också som en 
kvalitetsaspekt. Ytsnåla planlösningar har länge setts som en förtjänst bland 
arkitekter, att kunna skapa lägenheter på så liten yta som möjligt är en kvalitet, 
enligt Ola Nylander och Anna Eriksson. Detta är mindre kostsamt för 
produktionen och konsekvenserna är något de boende får leva med. Lägenhet 5 är 
ett exempel där 4 RoK ryms på 85 m2 detta på bekostnad av rummens 
funktionalitet, till exempel hallen. Ytan är så smal att förvaringen har fått placeras 
mitt inne i lägenheten dit ytterkläder och skor måste flyttas. Förvaring är något 
som de flesta i undersökningen upplever att de har brist på. Undantag är bl.a. 
lägenhet 10, som har många garderober och ett stort förråd i lägenheten och 
lägenhet 11 som inte har mycket utrymme för förvaring dock ses det inte som ett 
problem. 

3.1.3 Bostadens rum - Chalmersarkitekter om bostadens 
kvaliteter - Bostadens estetik 

Kapitlet Bostadens estetik är ett utdrag ur en licentiatuppsats Bostadens estetik - om 
relationen mellan människa och bostad, Chalmers 1987. Arkitektur påverkar människan 
både på sätt som hon är medveten och omedveten om. Huvudfrågan, det som är 
det verkliga resultatet av alla arkitektoniska strävanden, är kvaliteten på denna 
påverkan, det vill säga arkitekturens betydelse för människan. Bostadens estetik 
uppstår först när bostaden är i användning och när en bostadsrelation etableras. 
Under en rubrik i kapitlet behandlas Bostaden som hinder.12 

3.1.3.1 Bostaden som hinder 

När en bostad begränsar önskade aktiviteter kan det tolkas som spår av tankar och 
föresällningar vid bostadens uppförande. Den boende är bunden till den typ av 
aktiviteter bostaden är organiserad efter, låst till de föreställningar som finns. 
Bostaden kan ses som idéer, tankar och föreställningar om livet som ska levas där i 
materialiserad form. Att hindra brukandet av bostaden är lättare än att skapa en 
bostad som stimulerar framtiden. 

3.1.4 Bostadens omätbara värden 

Bra arkitektur innebär att medvetet utforma byggnadens alla delar utifrån ett 
helhetsperspektiv. Vitruvius var arkitekt i Rom för 2000 år sedan och han tyckte 
att för en byggnad ska vara bra ska den ha lika stora delar av hållbarhet, 
bekvämlighet och skönhet. Dessa tre begrepp är än idag intressanta att hålla fram 
vid utveckling inom bostadens arkitektur.13 
 

                                              
12

 C Redvall, ‘Bostadens estetik’ i Nylander, O, Gromark, S, Nilsson, F & C Redvall (Red.), Bostadens 

rum - Chalmersarkitekter om bostadens kvaliteter, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2007, pp. 

75-90 
13

 Forshed, K & O Nylander, Bostadens omätbara värden, HSB Riksförbund, Stockholm, 2003 
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3.1.4.1 Generalitet 

Generella rum är mångsidiga och kan rymma olika sorters funktioner och 
möbleringar. Rummens proportioner och storlek är viktiga för tillgänglighet och 
användbarhet, om längd och bredd är 3,6 m eller större kan rum rymma olika 
verksamheter och funktioner. Dessa rum ligger inte inom ramen för 
funktionalismens rumstyper som är särskilda efter funktion. Ett generellt rum är 
något större än ett vanligt sovrum och mindre än ett vardagsrum och tanken med 
det är en långsiktig användbarhet. 

3.1.4.2 Rörelse 

För att uppleva arkitekturen i helhet så är rörelse en förutsättning. Rörelse genom 
flera rum är ett sätt att skapa känslan av rymlighet. Ett sätt att öka möjligheten 
rörelse är att rum har flera öppningar, detta skapar också flexibilitet. 
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3.2 Fallstudie 

Fallstudien är gjord med material från företaget Anebyhus som tillverkar 
prefabricerade småhus. Ur deras kollektion Ditt nya hem är olika hus med snarlika 
förutsättningar utplockade. Kollektionen är från 2011och består av 19 enplanshus, 
nio 1½-planshus, nio tvåplanshus och sju suterränghus. Husen har inte bara 
nyframtagna planlösningar utan även sådana som kommer från tidigare 
kollektioner.  Valet av hus är tre stycken enplanshus med lika många sovrum och 
som under en längre tid har funnits i Anebyhus sortiment, för att få en rättvis 
jämförelse.  
 
Den första ritningen i varje hustypkategori visar ursprungshuset från katalogen 
och de följande 4-6 ritningarna är kundernas slutritningar. Av sekretesskäl är 
familjens namn och byggkommun borttagna, och ritningarna har fått 
slumpmässiga nummer. 
 
För att ge en snabb överblick av ritningarna, är de olika rumsfunktionerna färgade 
enligt följande: 

Figur 8. Färger som förklarar ritningarna  
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3.2.1 Hustyp A 

Askgatan 
6 RoK 
Boarea 141 m2  
 

Husets entré ligger i en skyddad vinkel, där det finns en hall med garderob och 
badrum. Till vänster finns det ett allrum och två sovrum och till höger om entrén 
finns ett öppet kök med matplats och öppenhet mot vardagsrummet. Innanför 
köket finns ett mindre sovrum alternativt arbetsrum, klädvård, klädkammare och 
teknikrum. 
Vardagsrummet har förutom kontakten med matplatsen, även kontakt med ett 
större sovrum med tillhörande badrum och klädkammare. 

 

 
Figur 9. Askgatan 
 

 
 
 
 
 
 
 



Genomförande 

21 

3.2.1.1 Hus A1 

Spegelvänd vertikalt, 5 RoK, boarea 148 m2  
 
Entré: Garderoben har flyttats så att den är i direkt anknytning till entrédörren. 
Entrén är något mindre och saknar fönster. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet har förlängts och har därav blivit 6 m2 större. 
Fler fönster har satts in och altandörren har flyttats från matplatsen till 
vardagsrummet. Allrum vid sovrummen finns kvar och har en skjutdörr ut till 
hallen. 
Kök/matplats: Köksuppställningen har ändrats till U-form med en vinklad barbänk. 
Sovrum: Sovrummen är placerade som i ursprungstypen, dock varierar storleken 
något. 
Förvaring/klädvård/teknik: Stora sovrummets samt klädvårdens klädkammare är 
borttagna. Teknikrummet delar utrymme med klädvård. 
Badrum: Entrébadrummet har fått en bastu och ligger vägg i vägg med ett av 
sovrummen. Stora sovrummets badrum är tillgänglig från neutralt utrymme istället 
för från sovrummet och är något större. 
 
 

                        
Figur 10. Hus A1 
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3.2.1.2 Hus A2 

Spegelvänd vertikalt, 5 RoK, boarea 140 m2 

 
Entré: Garderoben är borttagen och istället finns klädhängare på väggen till 
badrummet. Väggen mot matplatsen och köket är förlängd som avskärmning.  
Vardagsrum/allrum: Allrummet vid sovrummen är borttaget vilket gör att sovrums-
sektionen av huset blir kortare och att vardagsrummets burspråk blir symmetriskt. 
Kök/matplats: Matplatsen ligger vid entréfasaden och köksuppställningen är U-
formad, båda är flyttade och vridna och mer separerade från vardagsrum.  
Sovrum: Ett sovrum är på matplatsens ursprungliga plats och ligger på husets 
baksida i direkt anslutning till vardagsrummet. Stora sovrummet har fått en 
altandörr och de andra två snedställda dörrar från den neutrala hallen. Alla 
sovrummen är något större. 
Förvaring/klädvård/teknik: Stora sovrummets klädkammare är borttaget, klädvården 
har sin kvar. Klädvård och teknik är flyttat och är hopslaget till ett utrymme. 
Badrum: Entrébadrummet har blivit en WC och är flyttad mot en sovrumsvägg. 
Badrummet till stora sovrummet är istället tillgängligt från ett neutralt utrymme 
och har blivit något större. 

 

Figur 11. Hus A2 
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3.2.1.3 Hus A3 

Spegelvänd vertikalt, 4 RoK, boarea 138 m2 

 
Entré: Garderoben är ersatt med klädhängare och flyttad till vägg mot WC. 
Öppningen mot köket är bortagen. 
Vardagsrum/allrum: Låga väggar avskärmar vardagsrummet från hall samt matplats. 
Allrummet vid sovrummen är borttaget. 
Kök/matplats: U-format kök med en liten köksö. Köket och matplatsen är mer 
separerat från vardagsrummet. 
Sovrum: Två av sovrummen är hopbyggda till ett bibliotek/gästrum. Alla 
sovrummens storlekar har ökat. 
Förvaring/klädvård/teknik: Klädvård och teknik delar utrymme. Klädkammare 
endast i anslutning till biblioteket/gästrummet. 
Badrum: Gästrummet vid matplatsen har privat badrum. Ett nytt badrum har lagts 
till vid biblioteket. WC ligger vägg i vägg med biblioteket. De två badrummen vid 
biblioteket och stora sovrummet har ett burspråk. 

 
 
 

Figur 12. Hus A3 
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3.2.1.4 Hus A4 

Spegelvänd horisontalt, 4 RoK, boarea 140 m2 

 
Entré: Entrén är flyttad till andra sidan huset. Garderoben är flyttad och nås via 
neutralt utrymme innan för entrén. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är mer öppet då allrummet är borttaget och 
skapar en stor neutral yta. Burspråket är symetriskt och har en altandörr ut till 
uteplatsen och på motsatt sida har ett fönster lagts till. 
Kök/matplats: Köksuppställningen är U-formad och både den och matplatsen är 
vridna och i öppen anslutning till vardagsrummet.  
Sovrum: Att allrummet är borttaget gör att sovrumssektionen av huset blir kortare. 
Stora sovrummet är större och har en altandörr och fönstret är flyttat. Sovrummet 
vid vardagsrummet är borttaget. Väggen mellan de andra två sovrummen är flyttad 
och skapar därför ett lite mindre och ett lite större rum, båda har snedställda 
dörrar. 
Förvaring/klädvård/teknik: Båda klädkammarna är borttagna. Klädvård delar rum 
med teknik och ligger i anslutning till entrén. 
Badrum: WC ligger i anslutning till entré och badrum nås inte längre från stora 
sovrummet utan från den stora öppna neutrala ytan. 
 
 

Figur 13. Hus A4 
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3.2.1.5 Hus A5 

6 RoK, boarea 158 m2 

 
Entré: Garderoben är borttagen och öppningarna mot allrummet och köket är 
flyttade. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är förlängt och en avskärmande vägg med 
braskamin har lagts till. Det är möjligt att stänga in till allrummet med en 
skjutdörr. 
Kök/matplats: Köket är U-format med en köksö och matplatsen är oförändrad från 
ursprungstypen. 
Sovrum: Stora sovrummet har följt med i vardagsrummets förlängning. Sovrummet 
i anslutning till matplatsen är oförändrat. De två andra sovrummen har fått 
snedställda dörrar. 
Förvaring/klädvård/teknik: Stora sovrummets klädkammare är borttagen. 
Teknikrummet ligger inte längre i huset. Klädvården är större och klädkammaren 
är flyttad till fasaden. 
Badrum: Entréns badrum är flyttat till väggen mot ett av sovrummen. Badrummet 
är förstorat och har två dörrar samt bastu. 
 
 

Figur 14. Hus A5 
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3.2.1.6 Hus A6 

5 RoK, boarea 137 m2 

 
Entré: Garderoben är flyttad närmre entrédörren och öppningen mot köket är 
borttagen. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är avskärmat från korridoren som leder till tre 
av sovrummen. Rummet är lite mindre och burspråket är symmetriskt. Allrummet 
är helt borttaget. 
Kök/matplats: Köksuppställningen är U-formad och med en vinklad barbänk 
istället för köksö. Matplatsen är oförändrad från ursprungstypen. 
Sovrum: Antal sovrum och placeringar är som ursprungshuset, dock är 
utformningen och dörrarnas placering något ändrade.  
Förvaring/klädvård/teknik: Klädkammare invid allrum och ingen klädkammare till 
stora sovrummet. Klädvård och teknik delar utrymme. 
Badrum: Tre sovrum har egna badrum och WCn är flyttad till den inre hallen. 
 
 
 

Figur 15. Hus A6 
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3.2.2 Hustyp B 

Bokliden 
6 RoK 
Boarea 153 m2 

 

Huset har en vinkel med skyddad entré där det finns en central hall. Vinkeln till 
vänster har ett allrum, två sovrum, badrum och en klädkammare som alternativt 
kan göras till en bastu. Rakt fram från entrén finns ett inre kapprum med ingång 
till ett badrum och ett större sovrum med klädkammare. Den högra vinkeln är den 
sociala delen av huset med vardagsrum, kök och matplats i ett öppet samband. 
Utanför vardagsrummet finns en altan i ett skyddat läge, som även kan byggas in 
som en vinterträdgård. Invid köket finns ett mindre sovrum alternativt arbetsrum, 
skafferi, klädvård och teknikrum. 
 
 
 

 
Figur 16. Hustyp B 
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3.2.2.1 Hus B1 

6 RoK, boarea 171 m2 

 
Entré: Entrén har fått en klädhängare och är avskärmad mot vardagsrummet 
tackvare en klädkammare. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet har bytt plats med köket och klädvården, och 
därav även blivit större. Allrummet finns kvar och har ingen möjlighet till 
avskärmning mot entrén. 
Kök/matplats: Köket och matplatsen är placerat där vardagsrummet tidigare låg och 
har en U-formad köksuppställning med barbänk och separat högdel.  
Sovrum: Alla sovrum är placerade som i originalhuset, stora sovrummet har dock 
fått en extra kvadratmeter. 
Förvaring/klädvård/teknik: En klädkammare har placerats mellan entrén och 
vardagsrummet och klädkammaren vid stora badrummet har tagits bort. Klädvård 
delar utrymme med teknik och är placerat där eventuellt uterum finns i 
originalhuset. 
Badrum: Båda badrummen har fått lite mer yta och det stora badrummet vid 
allrummet har fått både bastu och en altandörr. 
 

 
Figur 17. Hus B1 
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3.2.2.2 Hus B2 

Spegelvänd vertikalt, 6 RoK, boarea 172 m2 

 
Entré: Entrén har fått en avskärmande vägg mot matplatsen och en garderob mot 
allrummet. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är några kvadratmeter större och allrummet 
har en skjutdörr som ger möjlighet till avskärmning. 
Kök/matplats: Som i originalhuset, dock är skafferiet borttaget. 
Sovrum: Som i originalhuset fast med något ändrade ytor. 
Förvaring/klädvård/teknik: Stora sovrummets klädkammare är kvar, den andra är 
borttagen. Klädvården och teknikrummet har gjorts större och det finns även en 
stor groventré. 
Badrum: Båda badrummen är placerade som i originalhuset, ytorna är något 
ändrade. 

 

Figur 18. Hus B2 
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3.2.2.3 Hus B3 

Spegelvänd vertikalt, 5 RoK, boarea 171 m2 
 
Entré: Entrén har fått en klädhängare och en avskärmande vägg mot matplatsen. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummets form har ändrats, fått mer yta och en pardörr 
till uteplats. Allrummets vägg mot entrén är ändrad och har gjort att allrummet har 
fått extra yta dock så finns ingen möjlighet till avskärmning. 
Kök/matplats: L-formen är kvar, dock utan köksö och skafferi, och har en högdel 
på väggen mot klädvården och vardagsrummet.  
Sovrum: Väggen mellan de två mindre sovrummen är borttagen och det har blivit 
ett större sovrum med en altandörr. Däremot finns båda dörrarna kvar så att i 
framtiden går det att sätta upp en vägg och få två separata sovrum. Det mindre 
sovrummet vid matplatsen har flyttats till vinkeln för eventuellt uterum och har 
fått en altandörr. Detta sovrum och det stora sovrummet har en skjutdörr mellan 
sig, vilket gör att rummen kan användas till andra ändamål. 
 Förvaring/klädvård/teknik: Båda klädkamrarna finns kvar, den ena är tillgänglig 
från entrékorridoren istället för allrummet. Klädvård och teknik delar utrymme. 
Badrum: Båda badrummen är placerade som i originalhuset, med något ändrad 
form och storlek. 
 
 

 
Figur 19. Hus B3 
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3.2.2.4 Hus B4 

6 RoK, boarea 171 m2 

 
Entré: Entrén har fått en klädhängare och en avskärmande vägg mot matplatsen. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet har gjorts större genom att bygga 
uterumsvinkeln. Det finns även möjlighet att bygga upp en vägg och göra denna 
del av vardagsrummet till ett sovrum. Istället för en stor öppning mellan 
vardagsrummet, köket och entrén, finns nu en liten vägg som gör två separata 
öppningar till köket och entrén. Allrummet har en ändrad form och en skjutdörr 
som möjlighet till avskärmning. 
Kök/matplats: Köket har en köksö och en variant av en L-formad uppställning, 
som dock bryts av på grund av dörren in till klädvården.  
Sovrum: Sovrummet vid köket är borttaget det finns ett nytt som är placerat vid 
allrummet och det finns möjlighet att dela av vardagsrummet till ett till sovrum. 
Förvaring/klädvård/teknik: Båda klädkamrarna är borttagna för att ge plats åt ett 
extra sovrum. Klädvården har gjorts större och tekniken befinner sig i garaget.  
Badrum: Vid allrum/sovrumssektionen finns bara ett badrum, vid köket har 
sovrummet ersatts med ett till badrum. 
 

Figur 20. Hus B4 
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3.2.2.5 Hus B5 

Spegelvänd vertikalt, 5 RoK, boarea 163 m2 

 
Entré: Entrén har fått en klädhängare och en avskärmande vägg mot köket. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet har blivit förstorat genom att ta bort den 
vinklade uteplatsen och sovrummet vid matplatsen är borttaget. Allrummet har 
fått garderober och en dörr för avskiljning från entrén.  
Kök/matplats: Köksuppställningen är U-formad och flyttad närmre entrén och 
matplatsen är placerad där sovrummet, skafferiet och tekniken var innan.  
Sovrum: Sovrummet vid köket är borttaget, resterande är placerade på 
ursprungsplatsen. Det stora sovrummet nås nu från vardagsrummet.  
Förvaring/klädvård/teknik: Det finns bara en klädkammare, som är placerad vid 
klädvården. Klädvården har bytt plats, är däremot fortfarande placerad vid köket, 
och har gjorts större. Tekniken delar utrymme med klädvården.  
Badrum: Det finns fortfarande två badrum, ett vid entrén och ett till vid stora 
sovrummet, de har dock ändrat form. 
 
 
 

 
Figur 21. Hus B5 
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3.2.2.6 Hus B6 

Spegelvänd vertikalt, 6 RoK, boarea 154 m2 

 
Entré: Entrén har fått en avskärmande vägg mot matplats, en klädhängare och en 
stor klädkammare. Den öppna ytan mellan entré, matplats och vardagsrum har fått 
korta väggar för att separera rummen. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är som i originalhuset, bortsett från väggarna 
som separerar mot matplats och entré. Allrummet har en något ändrad form och 
skjutdörr för avskiljbarhet. 
Kök/matplats: Köksuppställningen är en variant av avbrutet L och parallell 
uppställning och skafferiet är borttaget. 
Sovrum: Sovrummen är placerade på samma plats som i originalhuset, sovrummet 
alternativt arbersrummet vid matplatsen har gjorts något större. Stora sovrummet 
nås från vardagsrummet. 
Förvaring/klädvård/teknik: Sovrummets klädkammare är borttaget och en stor 
klädkammare nås via entrén. Klädvård och teknik delar utrymme. 
Badrum: Stora sovrummet har ett stort eget badrum och badrummet vid allrummet 
är kvar. 
 
 

 
Figur 22. Hus B6 
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3.2.3 Hustyp C 

Ekallén 
5 RoK 
Boarea 158 m2 

 

Huset är symmetriskt rektangulärt med en entré i mitten där det finns en hall med 
badrum och klädkammare. Till vänster finns en inre hall med två mindre sovrum, 
ett badrum och ett större sovrum med klädkammare. Rakt fram från entrén finns 
ett stort vardagsrum som är öppet mot köket. Köket med matplats ligger till höger 
om entrén, och innanför köket finns klädvård och ett teknikrum. Mellan 
matplatsen och entrén finns även ett mindre sovrum alternativt arbetsrum med 
klädkammare. 
 
 
 
 

 
Figur 23. Hustyp C 
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3.2.3.1 Hus C1 

Spegelvänd vertikalt, 7 RoK, boarea 162 m2 

 
Entré: Verandan har byggts in och gör entrén tre gånger större. Dubbeldörrar till 
vardagsrummet har satts upp. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är delvis avskärmat från matplats med en låg 
vägg. 
Kök/matplats: Köket är U-format med köksö. 
Sovrum: Ett sovrum har lagts till. Sovrummet eller arbetsrummet som tidigare 
nåddes från vardagsrummet nås från klädvården. 
Förvaring/klädvård/teknik: Klädkammaren till stora sovrummet och arbetsrummet 
är borttagna. Klädvård och teknik delar utrymme. 
Badrum: Badrummet vid sovrummen är mindre. Entrébadrummet är flyttat, har en 
bastu och ligger nu intill klädvåden. 
 
 
 
 

 
Figur 24. Hus C1 
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3.2.3.2 Hus C2 

Spegelvänd vertikalt, 6 RoK, boarea 160 m2 

 
Entré: Oförändrad mot ursprungstyp. Verandan är större. 
Vardagsrum/allrum: Burspråket i vardagsrummet har ingen altandörr och 
sidofönstren är borttagna. Vardagsrummet är något avskiljt från matplatsen med 
en låg vägg. Ett allrum har lagts till i sovrumsdelen vid entréfasad som kan stängas 
till med skjutdörr. 
Kök/matplats: Köket har formen och köksön som ursprungstypen och även ett 
skafferi. Matplatsen har en altandörr och en fast bänk längs ena väggen samt en 
avskärmande låg vägg mot vardagsrummet. 
Sovrum: Stora sovrummet har flyttats intill entrén. I sovrumsdelen ligger två 
sovrum på baksidan och ett vid entréfasaden. 
Förvaring/klädvård/teknik: Sovrumsklädkamrarna är borttagna. Tekniken och 
klädvården delar utrymme.  
Badrum: Badrummet i sovrumsdelen är mindre och entrébadrummet är som i 
ursprungstypen. 
 
 
 

 
Figur 25. Hus C2 
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3.2.3.3 Hus C3 

4 RoK, boarea 160 m2  

 
Entré: Entrén har en enkeldörr och är lite bredare än ursprungstypen.  
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är delvis avskärmat med en låg vägg mot 
matplatsen. 
Kök/matplats: Köket har en L-form med barbänk, separat högdel och ett skafferi. 
Matplatsen är avgränsat från vardagsrummet med en låg vägg. 
Sovrum: Sovrumsantalet har minskat till tre från fem och det stora har ökat 
väsentligt i storlek. De andra två sovrummen har minskat något och kan användas 
som arbetsrum. 
Förvaring/klädvård/teknik: Stora sovrummets klädkammare är större och ligger 
vägg i vägg med vardagsrummet. Entréklädkammaren är mindre och har en 
rektangulärform. Klädvården och tekniken har ett gemensamt utrymme med en 
dusch. 
Badrum: Vid entrén finns en WC i stället för ett badrum. Badrummet i 
sovrumsdelen är mycket större och ligger mot entréfasaden. 
 
 
 
 
 

 
Figur 26. Hus C3 
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3.2.3.4 Hus C4 

5 RoK, boarea 160 m2 

 
Entré: Entrén är något bredare än ursprungstypens. 
Vardagsrum/allrum: Vardagsrummet är oförändrat i form är dock lite större i 
storlek. 
Kök/matplats: Köket är flyttat mot entréfasaden och har en U-form med barbänk 
samt en öppning från hallen. Matplatsen ligger längre ifrån köket i öppet samband 
med vardagsrummet. 
Sovrum: Sovrumsdelen är vriden ett halvt varv och har två större sovrum samt ett 
mindre. Det sovrummet som tidigare låg vid entrén har tagit kökets före detta 
plats och har ökat i storlek. 
Förvaring/klädvård/teknik: Klädkammaren till sovrummet är borttagen och den vid 
entrén är något mindre. Klädvården delar utrymme med tekniken. 
Badrum: Badrummet i sovrumsdelen och entrébadrummet ligger vägg i vägg i 
entréfasaden. 
 
 
 

 
Figur 27. Hus C4 
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3.2.4 Sammanställning 

3.2.4.1 Entré 

Storleksmässigt är majoriteten av entréerna oförändrade, några har blivit mindre. 
Med mindre och större menas att storleken är ändrad med minst 2 m2. Endast en 
har valt att förstora entrén. 
 
 

 
 

Figur 28. Diagram för entréstorlek 

 

 
 

Figur 29. Sammanställning av entréstorlek 
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Ursprungligen är det endast hustyp C som har en klädkammare vid entrén, och 
samtliga kunder har valt att behålla denna. I hustyp B finns möjligheten att flytta 
en klädkammare så att den hamnar i anslutning till entrén, det är endast 2 stycken 
som har valt att göra det. 
 
 

 
 

Figur 30. Diagram för entréförvaring 

 

 

 

Figur 31. Sammanställning av entréförvaring  
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3.2.4.2 Vardagsrum/allrum 

Alla ursprungstyperna har ett öppet vardagsrum. Hälften av kunderna har valt att 
ändra på detta genom att ha vardagsrummet avskärmat med låga väggar, eller mer 
slutet med hela väggar. 
 
 

 
 

Figur 32. Diagram för vardagsrum 

 

 
 

Figur 33. Sammanställning av vardagsrum 
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Hustyp A och B har ursprungligen ett allrum och alla kunder till hustyp B har det 
kvar, däremot har mindre än hälften av hustyp A allrummet kvar. Endast ett hus 
av typ C har valt att lägga till ett allrum i sin planlösning. Nästan alla har lagt till en 
dörr som ger möjlighet till att stänga inne och ute höga ljud.  
 
 

 
 

Figur 34. Diagram för allrum 

 

 
 

Figur 35. Sammanställning av allrum 
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3.2.4.3 Kök 

Trots att hustyperna ursprungligen har raka respektive L-formade kök, alla med 
köksö, har många valt att ha ett U-format.  
 
 

 
 

Figur 36. Diagram för köksuppställning 

 

 
 

Figur 37. Sammanställning av köksuppställning 
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Över hälften har valt att ha kvar köksön eller en barbänk. Detta ger mer bänkyta 
än de ursprungliga lösningarna i köksuppställningen. 

 

 

 

 

Figur 38. Diagram för extra bänkyta 

 

 
 

Figur 39. Sammanställning av extra bänkyta 
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Skafferi finns endast ursprungligen i hustyp B där samtliga kunder har valt att ta 
bort det. Två av hustyp C har dock valt att lägga till skafferi.  
 
 

 
 

Figur 40. Diagram för skafferi 

 

 
 

Figur 41. Sammanställning av skafferi 
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3.2.4.4 Sovrum 

Rum som benämns kontor och arbetsrum på ritningarna klassas som sovrum i 
rapporten då dessa har en flexibel funktion. Alla hustyper har ursprungligen fyra 
sovrum, som många har behållit.  
 
 

 
 

Figur 42. Diagram för antal sovrum 

 

 
 

Figur 43. Sammanställning av antal sovrum 
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Samtliga hustyper har klädkammare till stora sovrummet, däremot är det endast 
sex kunder av sexton som valt att behålla denna. Övriga sovrum har eller har plats 
för garderober.   
 
 

 
 

Figur 44. Diagram för sovrumsförvaring 

 

 
 

Figur 45. Sammanställning av sovrumsförvaring 
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3.2.4.5 Förvaring/klädvård/teknik 

Hustyperna A och B har ursprungligen två klädkammare var, endast ett fåtal har 
behållit alla. Alla av hustyp C har minst en klädkammare kvar då de ursprungligen 
hade tre stycken.  
 
 

 
 

Figur 46. Diagram för antal klädkammare 

 

 
 

Figur 47. Sammanställning av antal klädkammare 
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Ursprungligen har tekniken ett eget utrymme då det kräver mer plats idag. Trots 
det har de flesta kunder valt att ha teknik i samma utrymme som klädvård. 
 
 

 
 

Figur 48. Diagram för klädvård och teknik 

 

 
 

Figur 49. Sammanställning av klädvård och teknik 
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3.2.4.6 Badrum 

Alla hustyperna har ursprungligen två stycken badrum. Alla av hustyp B samt de 
flesta av hustyp C har behållit det så.  
 

 
 

Figur 50. Diagram för antal badrum 

 

 
 

Figur 51. Sammanställning för antal badrum 
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De som har valt att ta bort ett badrum har istället ersatt det med en WC, men även 
hus med flera badrum har valt att ha en. 
 

 
 

Figur 52. Diagram för antal WC 

 

 
 

Figur 53. Sammanställning för antal WC 
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Bastu finns endast som förslag i hustyp B, det är ändå några kunder som valt att 
ha en i samtliga hustyper. 

 

 

 

Figur 54. Diagram för bastu 

 

 
 

Figur 55. Sammanställning för bastu 
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3.3 Intervjuer 

Intervjuer har skett med arkitekt Göran Löfström och säljagenter, som alla arbetar 
för Anebyhus. Syftet med dessa var att få en inblick i deras uppfattningar om 
kundändringar och prioriteringar i planlösningarna. Intervjuerna redovisas 
sammanfattande för att ge en större överblick. 

3.3.1 Arkitekt Göran Löfström 

Göran Löfström är en extern konsult som har arbetat för Anebyhus sedan år 1999 
och är självlärd arkitekt. Han är anlitad för att dels ta fram kundskisser samt för 
arbete med katalogen och ta fram nya hus till denna. Andra uppdragsgivare är 
bland annat lösvirkesbyggare som bygger småhus.14 
 
Planlösningarna är det viktigaste, stilen som fasader etcetera kommer i andra hand 
tycker Löfström. Det är planlösningarna som kunden måste fastna för först. När 
Löfström ska skissa på en ny standardplanlösning utgår han från rumsantalet. 
Detta avgör till stor del husets storlek. En sak som hela tiden hålls i åtanke är att 
planlösningen ska vara flexibel, väggar ska kunna läggas till eller tas bort, familjen 
måste kunna växa och krympa. Andra aspekter för ett livslångt boende är 
handikappnormer. Det är något som kunder inte alltid tänker på eller har kunskap 
om, även om de inte har rörelsesvårigheter så är det inget som garanterar att de 
inte får det i framtiden. 
 
Anebyhus har också uttryckt en önskan om att ha ”masterbedroom” i åtanke, det 
vill säga ett föräldrasovrum med eget badrum och klädkammare. Att ha en del för 
vuxna och en del för barn, uppskattas när barnen kommer upp i ålder. Anebyhus 
har löst detta genom att ha ett separat allrum i flera av hustyperna. Optimalt skulle 
vara att alla ska kunna ha ordentligt med förvaring, tyvärr kostar hus per 
kvadratmeter då är det ofta denna som går bort. Därför redovisas Anebyhus 
lösningar med vad de anser vara lämpligt mycket förvaring. De redovisar även i 
den nya katalogens planlösningar ett separat utrymme för teknik då den tar mer 
plats idag. 
 
Vid framtagande av katalogen Ditt nya hem bestämdes antal hus först sedan 
fördelning mellan typer som enplans-, 1½plans-, tvåplans- och suterränghus. 
Denna fördelning baseras på försäljningen och efterfrågan på de olika typerna. 
Inom varje typ måste även storleken på husen variera. Tidigare katalog ses igenom 
för att se vilka hus som ska behållas och vad behöver uppdateras i dessa. Detta 
urval baseras på vilka hus som är storsäljare, även vilka som går att ändra med de 
nödvändiga uppdateringarna. En del studier av hus med kundändringar görs för 
att se trender i förändringar. Efter att tidigare hus har gåtts igenom kompletteras 
katalogen med sådana hus som Anebyhus och Löfström tycker saknas. I den 
senaste katalogen tog Löfström fram en husfamilj där det finns ett enplans-, ett 
tvåplans- och ett suterränghus med samma uttryck, form och stil. Förslagen på 

                                              
14

 Löfström, Göran; konsult till Anebyhus, Arkitekt-Löfen AB. Intervju, 2012-04-19 
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ändrade och nya hus går ut till de olika avdelningarna på företaget så dessa får 
komma med sina åsikter och funderingar 
 
I arbetet med kundskisser finns det ibland en tomt som huset behöver anpassas 
efter. Tomten spelar stor roll vid val av hustyp. Väderstreck och utsikt spelar 
också roll för ändringar. Om en säljare känner att kunden är osäker eller att många 
ändringar ska göras kontaktas Löfström för fortsatt arbete med projektet. Oftast 
har kunderna idéer och tankar om hur de vill ha planlösningen när de tar kontakt 
med Anebyhus. Det får inte vara för många speciella eller extrema förändringar 
och lösningar för att huset ska gå att sälja vid ett senare skede. Detta, lagar, regler 
och normer är något som kunderna måste bli guidade och införstådda med under 
projektet och det är något Löfström eller säljaren på orten hjälper till med. 

3.3.2 Säljagenter 

När kunder vill visa ditt intresse för ett husbygge, tar de kontakt med en av de 
säljagenter som finns runt om i Sverige. Säljagenternas uppgift är att hjälpa 
kunderna i deras tankar om bostaden och att vägleda dem i rätt riktning till en bra 
bostad där kunderna känner sig nöjda. För att få en bättre förståelse för 
kundändringar har intervjuer med tre säljagenter skett, då det är de som har den 
främsta kontakten med kunderna. Samtliga intervjuer har varit i form av 
mailkontakt, och finns bifogat (bilaga 1). Mailet bestod av 3 huvudfrågor, varav en 
med en följdfråga. Intervjuerna redovisas sammanfattande uppdelat efter fråga. 
 
1a) I vilken grad har kunderna redan bestämt sig angående planlösningen 
när de tar kontakt med dig?  
Kunderna är väl medvetna om vad de har gett sig in på, och har i stora drag 
bestämt sig hur de vill ha sin bostad. Exempelvis handlar det om antal sovrum, 
öppenhet mellan kök och vardagsrum och hur huset ska se ut. 
 
1b) Hur mycket guidar du dem i arbetet med planlösningen?  
Varje kund är unik med sina önskemål och det är viktigt att få dessa tillgodosedda. 
Vid varje nytt kundmöte ställer säljagenterna en rad frågor om vad som är viktigt 
för dem i sitt nya hus och går igenom planlösningen så att kunden tänker till 
ordentligt. Eftersom alla kunder har olika förutsättningar, guidas de olika mycket. 
 
2) Vilka kvaliteter anser du att kunderna prioriterar som mest när det 
gäller planlösningarna? 
De återkommande prioriteringarna som flera av säljagenterna nämner är köket 
(även vitvarorna) och föräldrasovrum med klädkammare och badrum. Utöver 
dessa nämns även luftig planlösning mellan kök och vardagsrum, klädvård och 
barnsovrum med separat allrum. 
 
3) Vilka ändringar uppfattar du vara vanligast i kataloghusen?  
Vanligaste ändringarna enligt säljagenterna är främst kök och badrum. Enligt 
Annica Hesselgren förekommer även ändringar av innerväggar, fönster, och att 
ändra på husstorleken. Hans Östfjord nämner även att klädvården och 
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föräldrasovrummet med tillhörande klädkammare och badrum är återkommande 
ändringar.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Vilka olika planlösningskvaliteter prioriterar 

tillverkare av prefabricerade småhus? 

4.1.1 Flexibilitet 

Anebyhus och Göran Löfström prioriterar flexibla planlösningar och låter husets 
stil komma i andra hand. Flexibilitet är viktigt då familjer växer och krymper, och 
de ska kunna fortsätta bo i samma hus utan att det känns för litet eller för stort15. 
Innerväggar ska kunna rivas och byggas upp för att ge möjlighet till fler eller färre 
sovrum, utan att ett annat rum och dess funktions störs. 
  
I Bostadens omätbara värden talas det om generella rum där rummet kan byta 
funktion och är mer möblerbart än mindre rum. Behov av olika funktioner skiftar 
mellan husägare, och generella rum är därför en kvalitet i planlösningen som inte 
låser rummen till en viss funktion. Detta ger viss flexibilitet, så som Löfström 
påpekar är viktigt. Även Bostadsvaneundersökningar – så använder vi våra bostäder talar 
om att generalitet och flexibilitet möter de behov som familjer har i olika 
utvecklingsstadier.  

4.1.2 Livslångt boende 

Ett livslångt boende är något som Löfström anser vara viktigt, så även 
handikappnormer då nulägets förutsättningar drastiskt kan ändras vid exempelvis 
en olycka. Kapitlet Bostadens estetik i boken Bostadens rum – Chalmersarkitekter om 
bostadens kvaliteter behandlar bostaden som hinder, och hur boende är låsta till de 
funktioner som bostaden är organiserad efter. Föresällningar vid bostadens 
uppförande kan begränsa senare önskade aktiviteter.   

4.1.3 Sovrum, förvaring och teknik 

Tanken om ”masterbedroom” är något som Anebyhus strävar efter i den senaste 
huskatalogen och även ett separat allrum från vardagsrummet där barnen kan 
vistas utan att störas eller störa resten av familjen. Då husets pris beräknas per 
kvadratmeter, planeras det inte in för mycket förvaring. I förhållande till husets 
storlek planerar Löfström in vad han anser som rimligt mycket förvaring. Då 
tekniken tar mer plats idag har Anebyhus prioriterat att ha ett separat utrymme för 
denna. 
 

                                              
15

 Löfström, Göran; konsult till Anebyhus, Arkitekt-Löfen AB. Intervju, 2012-04-19 
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4.2 Vilka olika planlösningskvaliteter hos 

prefabricerade småhus prioriterar kunderna, då de får 

vara med och utforma planlösningarna? 

4.2.1 Entré 

Placeringen av entrén i respektive hus har inte ändrats, däremot har storleken i 
många fall blivit mindre och förvaringen har flyttats. Entrén är inte högt 
prioriterad bland kunderna, medan de undersökningarna som är genomförda i 
Bostadsvaneundersökningar – Så använder vi våra bostäder tyder på att de boenden klagar 
på ytsnåla hallar med för lite förvaring och hade gärna haft större entréer. 

4.2.2 Vardagsrum och allrum 

Vardagsrummens prioriteringar ligger i storleken och sambandet till köket. 
Samtliga vardagsrum var från början helt öppna, över hälften av kunderna har valt 
att delvis avskärma eller att sluta det. I Nya svenskar – så använder vi våra bostäder 
anser de flesta att vardagsrummet är ett uppskattat rum där storleken är viktig då 
det är det huvudsakliga sällskaps- och vistelserummet. Av de hus som har ett 
allrum, har majoriteten valt att lägga till en dörr som möjlighet för avskärmning.  

4.2.3 Kök 

Majoriteten av köken har en U-formad köksuppställning, vilket inte är standard 
för någon av de tre typerna. Vissa har valt bort köksön/barbänken, de flesta har 
det kvar. En U-formad köksuppställning ger mer bänkyta och ett praktiskt kök att 
arbeta i, vilket är högt prioriterat av kunderna. Bostadsvaneundersökningarna visar 
att kökets storlek och utformning är viktigt, dels för att få plats med arbetsyta och 
köksbord även separat kyl och frys. Även intervjuerna med säljagenterna visar hur 
viktigt kunderna tycker att köket är.  I hustyp B har samtliga tagit bort skafferiet, 
medan två av hustyp C har lagt till ett skafferi. 

4.2.4 Sovrum 

Kunderna prioriterar att alla i familjen ska få varsitt sovrum och att de inte ska 
vara för små. Sovrumsantalen har i samtliga tre hustyper varit fyra stycken. Mer än 
en tredjedel har ändrat antalet, nästan alla till färre rum. Barnsovrummen har fått 
kritik i bostadsvaneundersökningarna för att vara för små och de har inte plats för 
både säng, skrivbord, diverse leksaker och förvaring. Utöver storleken är det 
många hushåll där syskon delar sovrum.  

4.2.5 Förvaring, klädvård och teknik 

Klädkammarantalet har minskat i nästan alla hus, standardtyperna hade två eller 
tre stycken, och vanligast förekommer en klädkammare. Endast ett fåtal, en 
åttondel, har samtliga kvar. Det är inte många som valt att behålla klädkammaren 



Resultat och analys 

58 

som ligger i anslutning till stora sovrummet, två tredjedelar har valt att ha 
garderober istället. Detta stämmer inte överrens med vad säljagenterna anser, då 
de tycker att kunderna prioriterar denna klädkammare. Ur intervjuerna i 
bostadsvaneundersökningarna framkommer klagomål på klädkammare och 
förvaring, då dessa är små till ytan.  Trots att de större lägenheterna har en 
klädkammare, önskar de boende att de hade mer förvaringsyta. Ursprungligen 
ligger klädvård och teknik separat, på grund av att dagens teknik är mer 
omfattande. Trots det har majoriteten valt att ha dessa i samma utrymme, ett fåtal 
har placerat tekniken i garaget. . Prioriteringen för klädkammare och teknikrum är 
låg och man vill hellre använda ytan till annat. 

4.2.6 Badrum 

Alla ursprungstyperna har två badrum i originalutförandet. Badrum- och WC-
antalet varierar mellan två och fyra stycken. De som har ett badrum har valt att 
komplettera med en WC. Även de som har tre badrum har valt att ha en WC. 
Endast en hustyp har bastu med som förslag i katalogen, minst ett hus av alla 
hustyper har valt att lägga till en bastu. De åsikter som yttrats i 
bostadsvaneundersökningen Nya svenskar – så använder vi våra bostäder är minst två 
badrum lämpligt i ett hushåll där man bor många vilket planlösningarna 
i fallstudien uppfyller. De flesta har prioriterat badrummens storlek och gjort 
dessa något större än i ursprungstyperna. Vissa av kunderna i fallstudien 
prioriterar även att ha ett badrum eller WC till varje sovrum.  
 
 

4.3 Vilka typer av ändringar är vanligast, när en kund 

önskar modifiera planlösningen i ett prefabricerat 

småhus? 

Utifrån sammanställningen har de tre vanligaste kundändringarna tagits fram. Den 
vanligaste kundändringen är att ändra antalet klädkammare, följt av gemensamt 
rum för teknik och klädvård och därefter en U-formad köksuppställning.  

4.3.1 Antal klädkammare 

Hustypernas standard var två eller tre stycken klädkammare. Sju åttondelar har 
minskat med en eller två stycken, och vanligast förekommer en klädkammare per 
hus. 

4.3.2 Gemensamt utrymme för teknik och klädvård 

Då dagens husinstallationer är mer omfattande än förr har de tekniska 
installationsmodulerna fått ett eget utrymme i ett så kallat teknikrum, placerat 
bredvid klädvården, i den senaste katalogen. Trots detta har majoriteten valt att 
ändra och lägga klädvård och teknik i samma utrymme. Ett hus har utöver 
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klädvården gjort en separat groventré med teknikrum och ett par andra hus har 
placerat tekniken i garaget.  

4.3.3 U-formad köksuppställning 

De tre hustyperna har ursprungligen en L-formad köksuppställning eller endast 
uppställningen längs en vägg, alla med köksö/barbänk. Tre fjärdedelar har dock 
ändrat på köksuppställningen till en U-form för att få mer bänkyta och de flesta 
har köksön/barbänken kvar. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet som vi ville uppfylla med detta arbete var att analysera utformningen av 
planlösningarna i prefabricerade småhus, och därigenom skapa underlag som 
möjliggör bättre planlösningar, det vill säga planlösningar med färre 
kundändringar.  
 
De mål som vi ville uppnå var att identifiera vad köpare av prefabricerade småhus 
prioriterar i husets planlösning, när de kan påverka dess utformning. 
Det andra målet var att arbetet ska kunna användas som underlag för utveckling 
av planlösningar för prefabricerade småhus liksom av den övriga 
småhusmarknaden.  

5.1.1 Vilka olika planlösningskvaliteter prioriterar tillverkare av 
prefabricerade småhus? 

5.1.1.1 Flexibilitet 

Enligt våra resultat så prioriterar tillverkare av prefabricerade småhus flexibilitet 
högt. Vi tycker det är fördelaktigt ur verksamhetssynpunkt då planlösningarna blir 
mer attraktiva för kunderna då ändringar underlättas. Generalitet är inget vi stött 
på i vår fallstudie, alla husen har rumstyper särskilda efter funktion. Att inte denna 
arkitektoniska kvalitet utnyttjas anser vi vara synd då generella rum är mångsidiga 
och kan rymma olika sorters funktioner och möbleringar. Ifall generalitet 
användas skulle det i sin tur kunna resultera i färre kundändringar. 

5.1.1.2 Livslångt boende 

Att handikappnormer följs är grundläggande för det livslånga boendet och att 
tillverkare leder och uppmärksammar kunder på dessa tycker vi är viktigt för att 
byggnader ska kunna nyttjas till fullo under hela livstiden. Vi anser att tillverkare är 
medvetna om hur betydande livslångt boende är och att de tar ser till att 
standarder och normer följs. 

5.1.1.3 Sovrum, förvaring och teknik 

Anebyhus idé om ”masterbedroom”, det vill säga att det stora sovrummet har 
klädkammare och eget badrum, är inte något som kunderna nyttjar. Badrummet 
gör ofta till ett gemensamt. Vi tycker att tanken är god men att detta blir för 
kostsamt för många kunder. Byggnadernas pris är något som tillvekarna måste ta 
hänsyn till och prioritera. Det är förståligt för oss då de strävar efter att ha 
byggnader i olika prisklasser för att nå flera socioekonomiska målgrupper. Vissa 
kvaliteter blir bortprioriterade så som förvaring, det har dock visat sig i våra 
studier stämma bra överens med hur kunderna prioriterar, därför anser vi inte 
detta hämma planlösningarna. 
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5.1.2 Vilka olika planlösningskvaliteter hos prefabricerade 
småhus prioriterar kunderna, då de får vara med och utforma 
planlösningarna? 

5.1.2.1 Entré 

Kundernas prioriteringar i entrén skiljer sig åt i litteraturstudien och fallstudien. Vi 
tycker att det som framkommer i bostadsvaneundersökningarna verkar mer 
rimligt, det vill säga att kunderna vill ha mer plats. Här är vi dock medvetna om att 
de olika boendeformerna, lägenhet och småhus, har olika förutsättningarna för 
entrén. Lägenheter har ett gemensamt trapphus utanför entrén som de inte kan 
utnyttja på samma sätt som småhus kan utnyttja en farstukvist eller dylikt. När 
entrén är trång blir det till exempel svårt för barnfamiljer med barnvagnar att få 
plats i entrén. Förvaring av ytterkläder och utrymme att ta på sig dessa blir också 
drabbade enligt oss när entréns storlek minskas. 

5.1.2.2 Vardagsrum och allrum 

Avskärmat eller öppet vardagsrum anser vi vara en fråga om tycke, smak och 
trender. Anebyhus prioriteringar av flexibilitet är motiverad då den tydligt utnyttjas 
i vardagsrummen, då flera av de olika kunderna har skapat egna lösningar utan att 
flytta vardagsrummet i planlösningen. Allrummen har i de flesta fall avskiljts med 
en dörr. Vi anser att detta är något som skulle vara något att tänka på i 
ursprungsplanerna då det tillför kvaliteter som bidrar till allrummets nytta. 

5.1.2.3 Kök 

Kundändringar som gjorts i köket är främst ökning av bänkyta. Oftast har 
köksuppställningen ändrats till en U-form med köksö som förser köket med mer 
bänkyta. Detta anser vi tyda på att köksuppställningarna inte möter kundernas 
önskningar. Kökens nya uppställningar har dock ofta kunnat rymmas i det 
ursprungliga utrymmet med smärre förändringar, till exempel sätta för en öppning. 
Skafferier är något som ursprungligen enbart fanns i en av hustyperna och 
förekommer bara i ett fåtal av kundernas planlösningar. Vi anser att detta tyder på 
att den äldre typen av skafferier inte prioriteras av kunder då ett skåpskafferi 
kräver mindre yta. 

5.1.2.4 Sovrum 

Sovrummens ändringar anser vi påverka planlösningarna minst då detta oftast 
beror på behov. Kundändringarna har oftast varit att ta bort eller flytta en vägg för 
att skapa de antal och storlekar som kunderna anser fylla deras behov. Att många 
har minskat antalet sovrum tyder på att husen projekteras för större familjer än för 
de kunder som faktiskt beställer husen. 

5.1.2.5 Förvaring, klädvård och teknik 

Klädkammaren till stora sovrummet har tagits bort i de flesta fall och är ersatt 
med en stor garderob. Vi tycker det är förståligt att när denna inte har behållits har 
sovrummet fått en likvärdig lösning för klädförvaring, dock saknas förvaring för 
andra föremål enligt oss i flera av husen. Utvändiga förråd kan vara en lösning till 
detta problem. Det är något vi inte kan utläsa av alla planlösningsritningar och 
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därför det inte tagits beaktande. Samtliga ursprungstyper har teknik separat från 
klädvården, det är inte många av husen som har kvar denna lösning. Vi anser att 
detta är synd då klädvården skulle vara trevligare att vistas i och därmed även 
lättare utnyttjas som groventré om tekniken hade ett separat utrymme. 

5.1.2.6 Badrum 

Ursprungstyperna hade två badrum i originalutförandet. Vi finner att de flesta har 
behållit det så och anser att hus i denna storlek inte har behov av fler badrum. Ett 
fåtal har valt att ha bastu som inte ingår i ursprungstyperna, endast en hustyp hade 
bastu som redovisat förslag. Vi tolkar det som om att det finns en önskan om 
bastu hos kunderna så prioriteras det. Det finns därför inget behov av att redovisa 
för bastu i typplanlösningarna.  

 

5.1.3 Vilka typer av ändringar är vanligast, när en kund önskar 
modifiera planlösningen i ett prefabricerat småhus? 

5.1.3.1 Antal klädkammare 

Ändringar och framförallt borttagning av klädkammare är något som är den 
vanligaste kundändringen i vår fallstudie. Vi anser det motsägelsefullt då 
bostadsvaneundersökningarna tyder på att förvaring är något som många saknar 
och gärna skulle vilja ha mer av. En viss skillnad finns i detta hänseende mellan 
boendeformerna då förvaring utanför bostaden är mer begränsad för lägenheter 
än för småhus. 

5.1.3.2 Gemensamt utrymme för teknik och klädvård 

Sammanslagning av teknikutrymmet med klädvården är den näst vanligaste 
kundändringen. Vi tycker att det är märkligt då tekniken idag tar mer plats och att 
det skulle göra klädvården trevligare om tekniken inte var synlig. Klädvården är en 
plats för sysslor och praktiskt arbete så därför anser vi att kunderna kan tycka att 
teknikrum är en outnyttjad yta. Kunderna prioriterar golvyta i praktiska utrymmen 
framför sin trevnad. 

5.1.3.3 U-formad köksuppställning 

Den tredje mest ändrade av kunderna är köket. Kökets centrala roll i hemmet och 
att alla våra metoder tyder på dess betydelse anser vi resultatet som tillförlitligt. Att 
det är en vanlig förändring betyder att ursprungsköken i planlösningarna inte 
uppfyller kundernas önskningar vilket vi bedömer att de skulle kunna göra med 
utredningar och förändringar. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Metodvalen var från början litteraturstudier och en fallstudie. Materialet vi fick ut 
av metoderna var tillräckligt för att få svar på det frågeställningar vi valt. Under 
arbetets gång kändes det material som vi fick ut ensidigt då det bara visade vad vi 
kunde läsa och tyda oss till, därför valde vi att inkludera intervjuer. Tanken med 
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intervjuerna var att de skulle ge en mer nyanserad och hel bild av processen att 
införa kundändringar i planlösningar. För att få en djupare insikt hade det varit 
intressant att göra en enkätundersökning bland kunderna för att få ett annat 
perspektiv kring prioriteringar i planlösningar. Detta var dock inte möjligt då 
Anebyhus ville hålla kunderna anonyma.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Examensarbetet har undersökt vad tillverkare och kunder av prefabricerade 
småhus prioriterar och vilka kundändringar som förekommer mest frekvent. 
Tillverkare av prefabricerade småhus prioriterar i första hand sina kunder och 
deras behov och önskemål. Detta uttrycks i prioriteringar av livslångt boende och 
flexibilitet i planlösningen.  Kunderna prioriterar mer bänkytor i köket, 
vardagsrummet storlek och samband till köket och att alla i familjen ska få varsitt 
sovrum. De vanligaste kundändringar som förekommer är minskning av antalet 
klädkammare, sammanslagning av teknik och klädvård samt att ändra till en U-
formad köksuppställning. 
 
Arbetet kan fortsättas genom att jämföra vad olika tillverkare av prefabricerade 
småhus prioriterar. Detta skulle ge en större bild av vad som prioriteras i 
marknaden för prefabricerade småhus. Man kan även utveckla frågeställningen 
”Vilka typer av ändringar är vanligast, när en kund önskar modifiera planlösningen 
i ett prefabricerat småhus?” och skapa ett arbete som enbart behandlar detta 
ämne. Arbetet skulle bidra med ett större underlag för tillverkare när de tar fram 
nya hustyper och koncept.
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7.2 Figurförteckning 

Figur 1: Lägenhetstyp A och B (Källa: Nylander, O & A Braide Eriksson,  
Nya svenskar - så använder vi våra bostäder, AB Svensk Byggtjänst,  
Stockholm, 2011)      12 
 
Figur 2: Lägenhetstyp C, D och B (Källa: Nylander, O & A Braide Eriksson,  
Nya svenskar - så använder vi våra bostäder,AB Svensk Byggtjänst,  
Stockholm, 2011)     13 
  
Figur 3: Lägenhet 3 och 5 (Källa: Nylander, O & A Eriksson, 
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Bilaga 1 Intervjuer med säljagenter 
 

1.1 Annica Hesselgren 

1a) I vilken grad har kunderna redan bestämt sig angående planlösningen 
när de tar kontakt med dig?  
De har bestämt sig i stora drag hur de vill ha det, t.ex med hur många sovrum, om 
köket skall vara integrerat i vardagsrummet. 
1b) Hur mycket guidar du dem i arbetet med planlösningen?  
Jag är väldigt mån om att kunden får sina önskemål tillgodosedda. När jag träffar 
kunden första gången ställer jag alltid frågor om vad som är viktigt för dem i sitt 
nya hus och det skiljer sig från kund till kund. 
 
2) Vilka kvaliteter anser du att kunderna prioriterar som mest när det 
gäller planlösningarna? 
Det är jätteolika, men om det ska vara något så är det nog köket och vitvarorna. 
 
3) Vilka ändringar uppfattar du vara vanligast i kataloghusen?  
1. Köket 
2. Flytta inneväggar 
3. Bad 
4. Flytta fönster 
5. Öka/minska husstorleken 
 
 

1.2 Mikael Lindeman 

1a) I vilken grad har kunderna redan bestämt sig angående planlösningen 
när de tar kontakt med dig?  
Oftast har de 60 % av planlösningen klar för sig.  
1b) Hur mycket guidar du dem i arbetet med planlösningen?  
40 % ca (givetvis väldigt individuellt). 
 
2) Vilka kvaliteter anser du att kunderna prioriterar som mest när det 
gäller planlösningarna?  
Att barn har sina sovrum och allrum separat och det finns en föräldradel med 
walkin-closet och eget bad. Öppen, luftig planlösning i kök/vardagsrum. 
 
3) Vilka ändringar uppfattar du vara vanligast i kataloghusen?  
Kök och bad. 
 
 

1.3 Hans Östfjord 
1a) I vilken grad har kunderna redan bestämt sig angående planlösningen 
när de tar kontakt med dig?  
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Ganska så mycket, de flesta är oerhört medvetna om vad och hur man vill att de 
ska vara och se ut. 
1b) Hur mycket guidar du dem i arbetet med planlösningen?  
Vid varje kundmöte så går jag igenom planlösningen så att kunden tänker till 
ordentligt. 
 
2) Vilka kvaliteter anser du att kunderna prioriterar som mest när det 
gäller planlösningarna?  
Kök, klädvård, föräldrar sovrum med walkin-garderob. 
 
3) Vilka ändringar uppfattar du vara vanligast i kataloghusen?  
Som ovan. 


