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Abstract 

Abstract 

In this paper I present a part of the legislative amendment of BBR, which took effect 

on 1 July 2014. It is the part where it says that apartments, at a maximum of 35 m2, 

that is converted in an attic does not need to be adapted for accessibility. My purpose 

is to broaden the knowledge of this change in the law and highlight what you should 

consider when you convert an attic to apartments. In my paper I study the factors that 

come into play in the conversion and the extent to which the amendment could offer a 

relief for the construction industry. Furthermore I also bring up the question of what 

people, who are active in the construction industry, think of the amendment and if it 

can make a change. To my help I had Riksbyggen in Linköping where I went through 

their archives to see if there were any buildings where the change in the law can be 

applied. My contact at Riksbyggen, Kristina Cleber, also helped me to come into 

contact with people from the construction industry. 

My study shows that although most of the construction industry thinks that the 

amendment is a good thing, they are doubtful that it will fulfil its purpose, which is to 

reduce the housing shortage among young people and students. Furthermore, I show 

that it is a complicated process to convert attics when all the material and labourers 

must be transported to the attic in some way and that the installations can cause 

problems. Those I interviewed think that you should perform an attic conversion in 

connection with another large project to spread out the costs.



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

I detta arbete tar jag upp en del av den lagändring i BBR som började gälla den 1 juli 

2014. Den handlar om att lägenheter på max 35 m2 som inreds på en vind inte behöver 

anpassas för tillgänglighet. Mitt syfte är att bredda kunskapen om denna lagändring 

och belysa vad man bör tänka på vid vindsinredningar enligt denna. I arbetet studerar 

jag vilka faktorer som spelar in och i vilken utsträckning lagändringen kan innebära 

en lättnad för byggbranchen. Vidare tar jag även upp frågan vad personer som är 

aktiva i byggbranchen tycker om lagändringen och om den kan komma till någon 

nytta. Till min hjälp har jag Riksbyggen i Linköping där jag gick igenom deras arkiv 

för att se om det finns några objekt där lagändringen kan appliceras. Min 

kontaktperson på Riksbyggen, Kristina Cleber, hjälpte mig även att komma i kontakt 

med aktiva i byggbranchen.  

Min studie visar att även om de flesta i byggbranchen tycker att lagändringen är bra så 

är de tveksamma till att den kommer uppfylla sitt syfte, vilket är att avhjälpa 

bostadsbristen hos unga och studenter. Vidare visar jag att det är en krånglig process 

att inreda vindsutrymmen då allt material och manskap måste transporteras upp till 

vinden på något sätt och att installationer kan ställa till problem. De jag intervjuade 

tycker att man bör utföra en inredning i samband med något annat större projekt för 

att sprida ut kostnaderna.  

 

Nyckelord 

BBR 21, vindsinredning, Riksbyggen 
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1 Inledning 

I dagens storstäder är det stor brist på lägenheter. Den 1 juli 2014 ändrades lagen 

vilket gör det lättare att inreda en vind med lägenheter.1 Ändringen innebär att om 

lägenheterna är på max 35 kvm finns det inga krav på tillgänglighet, vare sig i eller 

upp till lägenheten (se avsnitt 2.6.2). Denna ändring är en del av reultatet från ett 

regeringsuppdrag som boverket fick 2012 om att stimulera byggandet av ungdoms- 

och studentbostäder. Detta grundar sig i att många unga har svårt att komma in på 

bostadsmarknaden som den ser ut i dagens läge. I uppdraget kan man läsa att det är 

nästan hälften av alla kommuner som har brist på bostäder för unga och att långt fler 

studenter har börjat studera än det byggs studentbostäder.2 Regeringens beslut gjordes 

för att underlätta byggandet av dessa bostäder och på så sätt försöka lösa denna del av 

problemet med bostadsbristen. 

Det här arbetet är en avslutande och examinerande del i utbildningen till 

högskoleingenjör i byggnadsteknik på Linköpings Universitet. Arbetet behandlar den 

dele av den nya ändringen av Plan- och bygglagen som handlar om inredning av 

bostäder om max 35 m2 i ett vindsutrymme. Jag studerar även vad aktiva i branchen 

tycker om den och om den gör någon nytta. Även andra regler som berörs när man 

inreder vindsutrymmen tas upp i detta arbete. 

1.1 Problembeskrivning 

Eftersom ändringen är relativt ny så har inte många företag hunnit påbörja något 

projekt ännu. I sammarbete med Riksbyggen i Linköping har jag gjort en utredning 

om på vilket sätt den nya lagen har underlättat inredningar av vindsutrymmen, framför 

allt i större städer, och annat som kan underlätta när man tänker inreda ett 

vindsutrymme med bostäder som är max 35 m2 stora.. Jag har besökt en byggnad i 

Norrköping där jag fick en visning av en vind som kan inredas. Detta objekt och två 

andra har jag gjort en objektbeskrivning på. Jag har även undersökt vad personer i 

byggbranchen tycker om lagen och även undersökt om lagen kan göra någon nytta. 

                                                 

1 Sveriges Riksdag. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) -föreskrifter och 
allmänna råd; - BFS-2014-3-BBR-21, 3:51 
2 Näringsdepartementet. ’Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av 
student- och ungdomsbostäder’. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att bredda kunskapen om de nya ändringarna och att belysa 

vad man bör tänka på när man ska inreda ett vindsutrymme till mindre lägenheter. 

1.2.2 Mål 

Ta reda på vilka förutsättningar som måste finnas för att man ska kunna inreda en 

vind med mindre lägenheter, dels utefter vilka regler som finns och även om 

konstruktionen av fastigheten. Jag vill även se vad personer inom branchen tycker om 

lagändringen och om lagen kan göra någon nytta. 

1.2.3 Frågeställningar 

 Vilka krav ställs på fastigheten och fastighetsägaren vid inredning av 

vindsutrymme till bostäder? 

 På vilket sätt påverkar lagändringen, gällande bostäder på max 35 kvm, 

möjligheten att inreda vindsutrymmen? 

 Hur uppfattas lagändringen av aktiva inom byggbranchen och gör den någon 

nytta? 

1.3 Metod 

Den studie jag har utfört är en blandning mellan kvantitativ och kvalitativ studie. Jag 

anser att en renodlad studie i någon riktning inte är tillräcklig då jag undersöker både 

personers åsikter och utför en datainsamling. Kvantitativ studie innebär att man 

prövar teorier, i mitt fall handlar det om att innan jag gick in i arkivet antog jag att det 

fanns objekt som kan inredas och sen prövar den teorin med de data jag fick ut ur min 

insamling. Den kvalitativa studien är mer att tolka ett material för att få ett resultat. 

Här kan jag ge mina intervjuer som exempel där jag ställde många öppna frågor. 

Anledningen till att jag använde mig av öppna frågor var för att jag ville ha varje 

informants enskilda åsikter och inte bara svaren ja eller nej på mina egna påståenden 

eller åsikter. 
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1.3.1 Vilka krav ställs på fastigheten och fastighetsägaren vid inredning av 

vindsutrymme till bostäder? 

Här har jag gjort en litteraturstudie där jag har studerat de lagar och regler som vi har i 

sverige. Viss information har jag även hämtat från officiella dokument från statliga 

myndigheter. När jag hade fått ihop en del information gjorde jag en datainsamling i 

Riksbyggens arkiv i Linköping för att se om det fanns några objekt som skulle kunna 

inredas. Detta gjorde jag genom att utifrån informationen jag tagit fram tidigare välja 

ut vissa variabler, till exempel takhöjd, för att bedömma i vilken utsträckning som 

objekten kan inredas. Jag har även gjort semistrukturerade intervjuer med personer i 

branchen för att få även delar som kan vara bra att känna till som inte står med i 

någon lag. Jag valde semistrukturerad intervju för att inte intervjun skulle bli för stor 

och att intervjun skulle hålla sig till ämnet, men samtidigt kunna utveckla en fråga 

vidare om behovet skulle finnas. Detta innebär att jag innan intervjuerna genomfördes 

skapade grundfrågor och under intervjun ställde följdfrågor beroende på svaren jag 

fick. Semistrukturerad intervju innebär att man redan på förhand har vissa frågor som 

man vill ställa, men att man inte behöver följa dessa slaviskt utan kan ställa 

följdfrågor. Det gör att alla som intervjuas får samma frågor och man kan då 

sammaställa svaren lättare för att kunna jämföra dessa.3 

1.3.2 På vilket sätt påverkar lagändringen, gällande bostäder på max 35 kvm, 

möjligheten att inreda vindsutrymmen? 

Med hjälp av informationen som jag fick fram under föregående frågeställning och 

fortsatt arbete med samma metoder fick jag fram ett resultat för att besvara denna 

frågeställning.   

  

                                                 

3 A. Bryman. ’Samhällsvetenskapliga metoder’. 
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1.3.3 Hur uppfattas lagändringen av aktiva inom byggbranchen och gör den 

någon nytta? 

Även här har jag använt tidigare metoder, men för att få ett bättre resultat så har jag 

även skickat ut en enkät till projektledarna på riksbyggen i Linköping för att få svar på 

några korta frågor. Detta valde jag för att få flera personers åsikter om lagändringen så 

att felmarginalen på mitt resultat skulle bli mindre. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till att jag bara pratat med personer i Linköping och tittat på 

objekt som finns hos Riksbyggen i Linköping. Dock har jag i min objektbeskrivning 

tagit upp ett objekt i Norrköping då jag fick reda på att föreningen som äger huset 

redan hade planerat att inreda vinden. Jag satte en avgränsning till att fokusera på 

området runt vindsutrymmet och har däför valt bort att ta upp stora delar av 

trapphuset. 

1.5 Disposition 

Arbetet inleds av en teoretisk del som först beskriver Riksbyggen som jag har 

samarbetat med. Här beskriver jag företaget och vilket område de arbetar inom. Sedan 

tar upp regler och lagar som vi har vad gäller byggnation och byggnader i Sverige 

som är relevant för min studie. Efterföljande kapitel, kallad genomförande, beskriver 

hur jag har utfört arbetet med de metoder jag valt. Här presenterar jag även mina 

intervjuer och min enkät som jag utfört. Med hjälp av insamlad information har jag 

sedan utfört tre objektbeskrivningar som visar vad jag tänkt på när jag utförde min 

datainsamling i Riksbyggens arkiv och i ett av fallen har jag även gjort besök på plats 

för att få en god uppfattning av objektet. 

Den teoretiska delen ligger sedan som underlag till en resultatdel där jag tar upp vad 

jag kommit fram till. Arbetet avslutas av en diskussionsdel där jag skrivit mina tankar 

om resultatet jag fått och om de metoder jag har använt mig av. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

I december 2012 fick Boverket i uppdrag av regeringen att föreslå ändringar som 

skulle gynna byggandet av ungdoms- och studentlägenheter. Anledningen till detta 

var att det råder bostadsbrist i stora delar av landet, speciellt i storstadsregionerna, och 

att det speciellt är unga som har svårt att ta sig in på marknaden. I 

uppdragsbeskrivningen står det att i Boverkets rapport ’Bostadsmarknaden 2012-

2013’ presenterades en bedömning att många kommuner, nästan hälften, har en stor 

brist på bostäder för unga. Rapporten tar även upp att mellan 2006 och 2011 ökade 

antalet studenter med 60 000, men det byggdes bara 1 300 studentlägenheter.  

Med detta som grund ville regeringen ta fram åtgärder som kunde underlätta 

byggandet av bostäder för unga och studenter. Det skulle inte bara gälla 

nybyggnation, utan även för ombyggnationer. Förslagen som boverket skulle lägga 

fram fick inte ändra kraven vad gäller risk för miljö, personers hälsa eller säkerhet. 

Boverket skulle även göra en konsekvensanalys på sina förslag och förslagen skulle 

följa EU:s direktiv.4 

Ett förslag på ändring som lades fram till regeringen var att i BPL lägga till en 

bestämmelse om att när man inreder en vind med student- eller ungdomslägenheter på 

max 35 m2 så skulle dessa inte behöva utföras med tillgänglighet. Anledningen till 

detta förslag var att Boverket anser att ungdoms- och studentlägenheter är 

genomgångslägenheter, det vill säga att man då inte bor där en längre tid. En annan 

anledning var att med hjälp av lättnaden i tillgänglighet så kunde vindar som står 

outnyttjade bli lättare att inreda. 

Det som då sker är att det inte behövs göras någon bedömning om en hiss behövs 

installeras eller ej och om det redan finns en hiss behöver den inte förlängas upp till 

vinden. De administrativa och ekonomiska bitarna bör då bli mindre tack vare detta. 

Dessutom kan bostäderna på vinden göras mindre och man kan då få plats med fler på 

samma yta. Detta då anpassning av tillgänglighet kräver mer yta.5 

                                                 

4 S2012/8156/PBB. Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- 
och ungdomsbostäder . Stockholm:Socialdepartementet. 
5 Boverket. ’Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter’ 
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Det finns många saker man måste tänka på när man ska inreda en vind med 

lägenheter. Vi har lagar och regler, exempelvis Plan- och bygglagen och Boverkets 

Byggregler, och så har vi många problem som kan uppstå. Samma krav som ställs vid 

nybyggnation ställs även vid ändring. Dock tas det hänsyn till omfattningen av 

ändringen, förutsättningar som finns i byggnaden och de bestämmelser om 

förvanskningsförbud och varsamhetskrav som finns i PBL kapitel 8.6 

2.1 Om Riksbyggen 

Riksbyggen startade 1940 och finns över hela landet. Just nu, maj 2015, finns de på 

434 platser i 261 kommuner och har 2300 medarbetare. Riksbyggen är en av sveriges 

största fastighetsförvaltare med både kommersiella- och offentliga fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar.7 

Från starten har Riksbyggens grundfundament varit värderingarna om samverkan, 

långsiktighet och samhällsansvar. Detta innebär att de tar ett ansvar i 

bostadsrättsföreningarnas föreningsliv och förvaltning, utöver nybyggandet. Vinsterna 

som genereras går tillbaka till medlemmarna och kan omsättas igen.8 

2.1.1 Kooperativt företag 

Kooperativ betyder att företaget ägs och drivs av sina medlemmar och på så sätt 

integrerar affärsutvecklingen med demokrati. De sju principerna som styr företaget 

kommer från Internationella kooperativa alliansen (IKA) och är följande: 

1. Frivilligt och öppet medlemskap 

2. Demokratisk medlemskontroll 

3. Medlemmars ekonomiska deltagande 

4. Självständighet och oberoende 

5. Utbildning och information 

6. Sammarbete mellan kooperativ 

7. Oro för samhället9 

                                                 

6 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Kap8. 
7 Riksbyggen AB. ‘Om Riksbyggen’ 
8 Riksbyggen AB. ’Kooperation – vinst är medel och inte ett mål’ 
9 International Co-operative Alliance. ’What is a Co-operative?’ 
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Riksbyggen är en ekonomisk förening, vilket är den vanligaste formen när man driver 

ett kooperativ i sverige. En ekonomisk förening är en bolagsform där föreningen ska 

tillvarata de ekonomiska intressen som finns för sina medlemmar. Föreningen ägs av 

medlemmarna som måste betala en medlemsavgift. Dock är medlemmarna inte 

ansvariga för mer än deras startkapital och är därför inte ansvariga för föreningens 

eventuella skulder.10 

2.1.2 Riksbyggen i Linköping 

Riksbyggen i Linköping är uppdelad i två olika delar,  Bostad Öst och förvaltning 

Västra Östergötland. 

De städer som ingår i Bostad Öst är Linköping, Norrköping, Nyköping, Gotland, 

Öland, Kalmar och Växjö. Förvaltningen Västra Östergötland är ett mindre område 

där städerna Linköping, Åtvidaberg, Motala, Borensbergs, Mjölby och Vadstena 

ingår. 

Bostad Öst är den delen av företaget som jag kommer i kontakt med och där arbetar i 

Linköping 4 projektledare, 2 säljare och 1 marknadsområdeschef. De hanterar alla 

ärenden vad gäller nybyggnation och hjälper bostadsrättsföreningarna med 

ombyggnadsåtgärder när det behövs. Detta kan handla om att bygga en ny byggnad, 

bygga till  en våning på befintlig byggnad, målning av fasad eller stambyte.11 

Förvaltningen västra östergötland består av 93 bostadsrättsföreningar som 

tillsammans har runt 6500 lägenheter. Utöver detta har de 43 kommersiella kunder 

och runt 1700 egna hyresrätter. Detta sköter de om med 100 medarbetare över hela 

Västa Östergötland. 

Förvaltningen sköter inte bara om lägenheterna utan erbjuder även ekonomisk 

förvaltning i form av bland annat hyresadmninistation, rådgivning, bokslut, och 

mycket mera. De tillgodoser även teknisk förvaltning i form av underhållsplanering, 

brandskyddsarbete, lekplatsbesiktning, med mera.12 

                                                 

10 Holmström, Nancy och Lindholm, Gunnar. ’Företagsekonomi – Från begrepp till beslut’, s.58 
11 Kristina Cleber; Projektledare Riksbyggen Bostad Öst. E-mail. 14 apr 2015. 
12 Cecilia Aldén; Marknadsområdeschef  Riksbyggen Västra Östergötland. E-mail. 13 apr 2015. 
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2.2 Bygglov 

Normalt behöver man bygglov när man bygger nytt, bygger till eller vid viss ändring. 

Ändringar kan vara att ändra ett garage till lager eller lager till bostäder, så när man 

inreder en vind med bostäder måste man ansöka om bygglov eftersom det gäller en 

sådan ändring.13 Det är byggnadsnämnden i kommunen som bestämmer när detta 

behövs och det är bra att fråga dem om detta. Ansökan ska vara skriftlig med ritningar 

och annan information som kommunen behöver för att godkänna bygglovet. Dessa 

måste visa på ett tydligt sätt vad som ska göras och var det ska göras. Vid en första 

granksning kontrolleras det att ansökan är komplett, om den ansökan man skickat in 

är ofullständig får man en viss tid på sig att komplettera denna. Detta meddelas genom 

brev eller genom personlig kontakt och genom detta ska man få reda på exakt vad som 

saknas för att den ska vara fullständig och hur lång tid du har på dig för 

kompletteringen. När en ansökan är komplett skickar byggnadsnämnden ett 

mottagningsbevis för att meddela att ärendet kan prövas. Beslut ska ges inom 10 

veckor från det att kompletta handlingar har kommit in, men får förlängas en gång 

med max 10 veckor till.14 

2.3 Detaljplan 

En detaljplan tas fram av kommunen och styr hur området ska se ut både i mark- och 

vattenområden. Den tas fram när det ska byggas nytt eller om det ska göras en större 

ändring i området. Även när området ska bevaras kan en ny plan behöva göras. 

Kommunen tar i beaktning de allmänna intressen som finns enligt PBL kap 2 och 

hushållsbestämmelserna i miljöbalken kaptitel 3 och 4. Detaljplanen ger en rätt att 

under en viss tid bygga enligt planen, denna tid brukar vara mellan 5 och 15 år i 

längd. När genomförandetiden har gått ut kan planen ändras, upphävas eller ersättas 

utan att de påverkade kan kräva någon ersättning. Planen förklarar rättigheter såväl 

som skyldighetet mellan inte bara markägare och samhället, utan också mellan 

markägare och markägare. Detaljplanen blir bindande vid prövning om bygglov. 15 

                                                 

13 Boverket. ’Bygglov för byggnader’. 
14 Boverket. ’Ansökan om lov och förhandsbesked’. 
15 Boverket. ’Vad är en detaljplan’. 
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Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser för området och en 

planbeskrivning som förklarar varför planen har tagits fram och hur den ska 

genomföras. Syftet med dessa är att alla som blir berörda ska förstå vilka 

konsekvenser som kan uppstår för just dem.  

Plankartan visar vilket område som den gäller för, och hur området delas upp för olika 

ändamål, exempelvis bebyggelse eller vägar. Dessutom ska det stå vilka bestämmelser 

som gäller för delområdena. Planbeskrivningen ska innehålla syftet för planen, 

förutsättningar, genomförande, konsekvenser, om den avviker från översiktsplanen för 

kommunen och på vilket sätt, om kommunen avser ingå exploateringsavtal samt vid 

behov även värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.16 

2.4 Kontrollplan 

En kontrollplan tar man fram när man planerar att bygga nytt eller bygga om. Det är 

en plan som beskriver vad som måste kontrolleras i byggnationen och när för att se att 

man följer lagar och regler. Denna ska tas fram av byggherren och kontrollen ska ske 

av sakkunnig personal.Det är byggnadsnämnden som fastställer kontrollplanen i 

startbeskedet. Kontrollplanen ska säkerställa att konstruktionen klarar de krav som 

finns och att man inte förvanskar eller förstör en byggnad för mycket. Exempelvis kan 

det handla om ljudmätningar, kontroll av dimensioner i byggnaden eller kontroll att 

man utför konstruktionen av bärande delar korrekt.17 

2.5 K-märkning 

Det som man menar med k-märkning kommer från den lag som var föregångaren till 

PBL. När man där ville bevara ett område av kulturhistoriskt intresse kunde man sätta 

ett k i detaljplanen. Därifrån kommer det att det är ”k-märkt”. Denna märkning finns 

fortfarande kvar i vissa detaljplaner.18 När man säger att en byggnad är k-märkt 

betyder det att den är skyddad av någon skyddslagstiftning, så det är alltså ett 

samlingsnamn för byggnader och miljöer som är av kulturhistoriskt intresse. 

Byggnader som har ett nationellt intresse som ska bevaras för framtiden är skyddade 

                                                 

16 Boverket. ’Planhandlingar för detaljplan’. 
17 Boverket. ’Kontrollplan’. 
18 Stockholms stadsmuseum. ’”K-märkning” - vad är det?’. 
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av kulturmiljölagen. Nästan alla kyrkor hamnar till exempel under detta skydd. Sedan 

har vi byggnader som skyddas av kommunerna genom PBL. Det är oftast dessa vi 

menar när vi säger k-märkt. I detaljplanen står det hur man måste hantera en k-märkt 

byggnad, det kan vara vad för verksamhet man får ha i byggnaden, hur man får 

underhålla och ändra i byggnaden, vad som ska bevaras i den och vissa andra 

skyddsbestämmelser.19 Även här kommer det in från PBL att byggnader ska ändras 

varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och man får inte förvanska 

byggnader av hulturhistoriskt intresse, även om ändringen inte kräver bygglov.20 

2.6 Konstruktion 

När man ska inreda en vind med bostäder bör man göra en förundersökning. När man 

byter avsikten med ett utrymme så belastar man stommen på ett sätt som den inte var 

avsedd för. Man måste då konstatera att den klarar av förändringen av laster och det 

måste kontrolleras av personer med tillräcklig kompetens.21 

2.6.1 Takhöjd 

 I BBR står det att takhöjden för vindsvåningar i flerbotadshus ska vara 2,4 meter eller 

över och att under snedtak där man behöver tillräcklig höjd för att stå upp måste 

takhöjden vara minst 1,9 meter. På en begränsad yta av lägenheten får takhöjden vara 

mindre än dessa höjder, dock ej under 2,1 meter där det är horisontellt tak.22  

2.6.2 Tillgänglighet och användbarhet 

I BBR finns det krav på att när man ändrar en byggnad, till exempel ombyggnad, ska 

man tillgodose kraven på tillgänglighet. Tillgänglighet innebär att det ska vara möjligt 

för rörelsehindrade personer att utnyttja ytorna obehindrat. Man kan få dispens om det 

finns synnerliga skäl. Detta skulle kunna vara att man förvanskar en byggnad som har 

ett speciellt värde eller om det inte finns utrymme för att utföra ändringarna som 

krävs. Vid en omfattande ändring i ett bostadshus som har mer än 2 våningar måste 

                                                 

19 Länsstyrelsen. ’Vad är k-märkt’. 
20 Riksantikvarieämbetet. ’Lagar och ansvar’. 
21 BFS 2014:3. 2:311. 
22 BFS 2014:3. 3:3111. 
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man då även installera en hiss. Även här kan du få dispens för synnerliga skäl likt 

exempel ovan.23 Nu när lagen ändrades 2014 får man dispens när man inreder 

lägenheter på max 35 m2 i ett vindsutrymme. Det inom citationstecken i stycket nedan 

är utdrag från Plan- och bygglagen kapitel 8. 

7§ sista meningen: ”Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid 

göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.” 

Detta syftar på 1§ punkt 3 ”En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” och 4§ första stycket punkt 

8 ”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.”24.  

Detta betyder att när man inreder lägenheter i ett vindsutrymme och lägenheterna är 

max 35 m2 stora måste man inte anpassa lägenheten eller trapphuset upp till 

vindsvåningen för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

2.6.3 Rumsindelning 

I en bostad på max 35 m2 får utrymmen för matlagning, social samvaro och sömn 

samt vila vara i samma rum utan att behöva kunna skiljas av. Dessutom kan 

utrymmen för social samvaro och sömn samt vila vara samma. Detta gäller även för 

arbetsplats och matplats. Exempelvis kan en bäddsoffa vara både för social samvaro 

och som sovplats. Dock får inte alla sakerna överlappa samma utrymme i rummet, till 

exempel en soffa med soffbord kan inte användas som matplats, arbetsplats, sömn och 

vila samt social samvaro. BBR har även tagit fram några mått som bör följas i vissa 

utrymmen. Bredden där man tillagar maten bör vara minst 1,8 meter och bredden för 

förvaring bör vara minst 1,2 meter. Dessutom bör utrymmet i hallen för ytterkläder 

vara minst 0,4 meter brett.25 

                                                 

23 BFS 2014:3.1:22. 
24 SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Kap8. 
25 BFS 2014:3. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och 
allmänna råd, 3:224. 
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2.6.4 Förråd 

Ett förråd som går att låsa måste finnas i lägenheten eller i närheten av den. Detta ska 

vara för säsongsrelaterade saker, så som skridskor, pulka, mm.26 Det står inget om hur 

stort det måste vara, men i Svensk byggnorm från 1980 kan man få ett exempel på 

minsta storlek.  

< 2 rum 2 m2 
2-4 rum 3 m2 
> 4 rum 4 m2   27 

2.6.5 Våning eller vind 

När är vinden en våning? Enligt PBF klassas en vind som ett våningsplan om den är 

förberedd för att eventuellt inredas med en bostad eller arbetslokal eller om fasaden 

går upp mer än 0,7m över bjälklaget på vinden, se bild nedan.28 

 

Figur 1. Tolkning av vind eller våningsplan. 

2.7 Brandskydd 

När en vind inreds med bostäder måste man uppnå tillräcklig brandsäkerhet som ställs 

idag. Konstruktionen ska klara av en brand en viss tid utan att hela eller stora delar av 

byggnaden kollapsar.  

                                                 

26 BFS 2014:3. 3:23. 
27 SBN 1980. Svensk byggnorm utgåva 1. 
28 SFS 2011:338. Plan- och byggförordning. 1 kap, 4§. 
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2.7.1 Byggnadsklass 

Det finns fyra olika klasser av byggnader när det gäller brand. Dessa är indelade efter 

behovet av skydd vid händelse av brand och går från br0 som behöver mycket stort 

skydd, till br3 som behöver lite skydd. Här tar man hänsyn till bland annat 

byggnadens utformning och verksamhet. Generellt gäller för flerbostadshus att över 

16 våningar bör byggas enligt br0, mellan 3 och 16 våningar enligt br1 och 1 till 2 

våningar enligt br2. Ett av kravet som ställs är att väggarna måste kunna klara av en 

brand under längre tid innan de ger vika. Detta är för att fler våningar betyder att det 

är fler personer som ska utrymma och det tar då ofta längre tid.29 

2.7.2 Brandklassning 

När man beskriver en brandklassad byggnadsdel används formen REI-XX. R står för 

bärförmåga där byggnadsdelen inte får förlora sin stabilitet vid brand. E står för 

integritet och betyder att byggdelen måste kunna motstå en brand på ena sidan utan att 

låta den sprida sig till den andra genom läckage. I står för isolering, som ska hinda 

värmen från att göra så att branden sprider sig. Efter det följer det några siffror som 

representerar hur länge byggnadsdelen måste klara av dessa kriterier, exempelvis 30, 

60 eller 120 min. När en byggnadsdel brandklassas behövs inte alla kriterier, utan 

endast de som är relevanta för byggnadsdelen. Till exempel en dörr har inget krav på 

bärighet och kan då ha kravet EI30 om den ska stå emot en brand under minst 30 min. 

Även material har brandklasser, men det berör inte mitt arbete.30 

2.7.3 Utrymningsväg 

En byggnad måste vara byggd på ett sätt så att boende kan utrymmas på ett 

tillfredsställande sätt. Detta definieras i BBR att personer inte får utsättas för fallande 

byggnadsdelar, giftig brandrök, hög värmestrålning och temperatur eller dålig sikt när 

de utrymmer från byggnaden. Om trapphuset är byggt på rätt sätt kan den användas 

som enda utrymmningsvägen, annars behövs det 2 utvägar från varje brandcell som 

ska vara oberoende av varandra och ha ett minsta avstånd på 5 m mellan varandra. 

                                                 

29 BFS 2014:3. 5:22. 
30 BFS 2014:3. 5:231. 
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Det ska finnas minst 1 utrymningsväg från varje plan om byggnaden har fler än 1 

plan. 

En av dessa kan vara ett fönster, om detta har en öppning på minst  0,6 m på höjden 

och 0,5 m på bredden. Summan av bredd och höjd måste vara minst 1,5 m och det 

måste vara under 1,2 m upp till fönstrets underkant. Det sista kravet kan man kringgå 

med en plattform under fönstret för att komma upp så det blir max 1,2 m upp till 

fönstret. 

Utrymningsväg genom fönster med hjälp av räddningstjänsten kan också vara en av 

utrymmningsvägarna. Kraven då är att fönstret bör sitta max 23 meter över marken 

och att räddningstjänsten har tillräcklig förmåga och en tillräckligt snabb responstid. 

Denna brukar normalt ligga på max 10 minuter eller om huset är max 3 våningar så 

gäller normalt 20 minuter. Detta kan man få reda på genom kommunen. Dessutom 

måste en uppställningsplats för räddningstjänsten finnas. 

Avståndet till närmsta utrymningsväg får i bostäder vara max 45 meter. Detta räknas 

från ytterdörren på lägenheten till trapphuset, om det är utrymmningsvägen. 

Utrymningsvägen bör ha en fri bredd på minst 0,9 meter och dörrar bör vara minst 0,8 

meter breda. Den fria höjden i utrymningsvägen ska vara minst 2 meter, och det gäller 

även dörröppning. Dörrar i utrymningsvägen ska öppnas utåt i riktning med 

utrymningen, vara lätta att öppna och får inte i öppnat läge hindra andra personer. 

Bostäder ska ha brandvarnare eller annan utrustning för att tidigt upptäcka en brand 

och ska kunna höras i hela lägenheten.31 

 

                                                 

31 BFS 2014:3. 5:3. 
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3 Genomförande 

När jag började mitt arbete tog jag först och främst reda på information runt 

lagändringen, det var viktigt att veta varför man gjorde lagändringen. För att hitta 

informationen började jag att leta på Boverkets hemsida och sedan fortsätta till 

Riksdagens hemsida. När jag sedan skulle gå vidare med mina frågor läste jag igenom 

de lagtexter som var intressanta. Det var främst BBR och BFS som kunde ge mig 

information eftersom mina frågor handlar mest om lagar och regler.  

I ett tidigt skede tyckte jag att det skulle vara bra att prata med personer som har 

hanterat inredningar av vindsutrymmen tidigare. Detta för att kunna ta del av deras 

erfarenhet och åsikter inom området. Jag pratade då med Kristina Cleber på 

Riksbyggen och fick genom henne kontakt med Joachim Lönn och Thomas Stafström 

på Åhlin & Ekeroth i Linköping. Vi möttes på Åhlin & Ekeroth där jag kunde utföra 

en semistrukturerad intervju och ställa mina frågor i lugn och ro. 

Genom Kristina Cleber fick jag veta att Stångåstaden hade invigt några 

vindslägenheter i februari 2015 som hade byggts enligt de nya reglerna. Johanna 

Boivie som hade hand om detta gav mig en telefonintervju där jag utförde samma 

strukturerade intervju som jag utförde med Joachim och Thomas på Åhlin & Ekeroth. 

3.1 Litteraturstudie  

Min litteratur som jag har använt mig av är till stor del hämtat från Boverket eftersom 

de är den myndighet som tillgodoser regler och föreskrifter för byggande i Sverige. 

För att förstå lagändringen bättre så var jag tvungen att veta bakgrunden till 

ändringen. Efter lite letande fick jag tag på det från Socialdepartementet, som gett 

Boverket i uppdrag att ge förslag till ändringar i lagen för att stimulera byggandet av 

bostäder för unga och studenter. Jag kunde efter det gå vidare till Boverkets förslag 

som de lade fram till socialdepartementet och senare förstå lagändringen bättre. Den 

största biten var att läsa igenom BBR och förstå vad de menade i alla delarna för att få 

ut relevant information till mitt arbete. 
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3.2 Intervjuer 

Jag har utfört tre intervjuer med personer som är aktiva inom byggbranchen och som 

påverkas i sin yrkesutövning av lagändringen. Jag valde ut personer från olika delar 

av branchen för att få en större överblick. De personer som jag har intervjuat är 

projektledare, projektchef, och kalkylerare. I mina intervjuer har jag ställt samma 

öppna frågor till de intervjuade och har försökt hålla mig till dessa med mindre 

utsvävningar.  

Jag utförde en intervju med Joachim Lönn och Thomas Stafström på Åhlin & 

Ekeroth. Kontakten med Åhin & Ekeroth etablerades genom min kontakt på 

Riksbyggen, Kristina Cleber, då de anlitas av Riksbyggen vid vissa byggnationer. 

Intervjun utfördes i deras lokaler där vi hade tillgång till ett konferensrum där vi 

kunde sitta ostört. Trots att informanterna inte har inrett många vindsutrymmen har de 

varit i branchen sedan 80-talet och har mycket kunskap som kan appliceras teoretiskt i 

mitt fall.  

Nästa intervju jag utförde var genom telefon med Johanna Boivie på Stångåstaden. 

Henne fick jag kontakt med genom tips om att Stångåstaden redan hade inrett 

vindslägenheter enligt den nya lagändringen. Intervjun utfördes spontant, vilket 

medförde att informanten inte kunde förbereda sig. Dock kunde hon ge mig den tid 

jag behövde och hon gav utförliga svar på mina frågor. 

Med hjälp av den data jag fått från mina intervjuer kunde jag sedan besvara mina 

frågeställningar berörande vilka krav som ställs och vad personer i branchen tycker 

om lagändringen. 

3.3 Enkät 

För att få fler åsikter om själva lagändringen gjorde jag en mindre enkät som jag 

skickade till projektledarna på Riksbyggen Bostad Öst i Linköping genom e-mail. 

Dock så var svarsfrekvensen väldigt låg och på grund av detta kommer inte resultatet 

vara lika tillförlitligt. Enketen bestod av fyra korta frågor och ligger som bilaga 1. 
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3.4 Analys av Riksbyggens arkiv 

När jag började mitt sammarbete med Riksbyggen så fick jag snabbt tillgång till deras 

arkiv i Linköping. Från deras arkiv har jag försökt hitta objekt som kan inredas med 

mindre lägenheter på vinden. Jag började med att lägga upp några kriterier som krävs 

av fastigheten för att en inredning ska vara möjlig. Dessa kriterier fick jag från min 

undersökning av lagar och regler. När dessa kriterier var klara gick jag igenom 

ritningarna som fanns för objekten i arkivet. Det jag kom fram till var att många av 

husen inte kan inredas på vinden. Stor del av objekten hade platta tak eller för låg 

takhöjd för att det skulle vara möjligt, som jag har visat i en av objektbeskrivningarna 

i nästkommande kapitel. 
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4 Objektbeskrivningar 

4.1 Knäppingsborgsgatan 9 

Jag besökte en byggnad på Knäppingsborgsgatan 9 i Norrköping. Byggnaden är 

byggd år 1905 och är då en av de äldsta i Norrköping.32 Dessutom upplyste Dennis 

Sunnerberg mig om att huset är k-märkt.33 Huset är delat i två nästan lika spegelvända 

delar, det skiljer lite i konstruktionen och vart murstock och andra bärande delar är 

placerade. Dennis från Riksbyggen i norrköping förklarade för mig att föreningen i 

huset utförde för några år sedan en förundersökning och planerade att inreda vinden 

med fyra stora bostäder med 3 rum och kök på vardera ca 150 m2. Detta blev dock 

inte av för när denna utredning utfördes skulle det bli för dyrt att inreda vinden och 

det skulle ha inneburit att de andra bostadsrätterna skulle ha fått en höjning av 

avgiften.  

 

Figur 2. Vindsplan utan förråd. Riksbyggen Norrköping. 

                                                 

32 Bostadsrättsföreningen Pelikanen Norrköping. Historia.  
33 Dennis Sunnerberg. Kundansvarig förvaltare Riksbyggen Norrköping. 17 apr 2015 
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När man inreder en vind på det sätt som bostadsförreningen hade tänkt sig skulle man 

ha behövt en hiss upp till vinden, eftersom det räknas som en ändring i byggnaden. I 

detta fall var det inget problem då en av hissarna redan gick upp till vinden. Dock med 

den planlösning de valde måste man förlänga två av hissarna så att även de går upp till 

vinden. 

 

Figur 3. Planlösning framtagen av bostadsrättsföreningen Pelikanen i Norrköping. 
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Takhöjden överstiger 2,4m på stora dela av ytan och det är stora öppna ytor. Under 

besöket noterade jag att hela vinden används som förråd och vissa av dessa skulle jag 

uppskatta till över 20 m2 stora. Förråden som finns på vinden kommer kunna flyttas 

ner i källaren där det fanns stora lediga utrymmen. 

I fasaden finns det redan fyra stora fönster ut mot gatan, men om man skulle bygga 

bostäder på max 35 m2 så skulle det behövas fler. Eftersom huset är k-märkt så 

kommer det vara svårt att få til lstånd till att bygga takkupor. När jag pratade med 

Dennis Sunnerberg från Riksbyggen i Norrköping fick jag reda på att föreningen fick 

avslag för takkupor ut mot gatan, man skulle få bygga dessa in mot gården. Bilden 

nedan visar hur man har skapat större utrymme genom att planera in nya takkupor i 

sovrum och arbetsrum i lägenhet 4, den längst till höger sett på planlösningarna. Detta 

ser likadant ut i alla lägenheterna. Man har även planerat in några takfönster som 

också de sitter på taket som vätter in mot gården. Tittar man i detaljplanen för 

området så ser man att det inte finns något förbud mot att inreda vindsutrymmet. 

 

 

Figur 4. Sektioner som visar nuvarande och nya takhöjder. Bostadsrättsföreningen Pelikanen i 

Norrköping 

 



Objektbeskrivningar 

21 

4.2 Havregatan 11 

Denna byggnad är från 1940-talet och är mycket mindre än den på 

knäppingsborgsgatan och har bara två våningar och källare. Jag har inte varit och 

besökt byggnaden men jag har gått igenom ritningar och underlag från Riksbyggen i 

deras arkiv. Vinden är inte tillräckligt hög för att man ska kunna inreda den, höjden 

ligger under 2 meter i större delen och nästan aldrig över 2,4 meter som man behöver. 

Flera av husen som jag gick igenom i Riksbyggens arkiv såg ut på detta sätt.  

 

Figur 5. Sektion som visar takhöjden. Riksbyggen Linköping. 
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Taket på denna byggnad är ett valmtak, det vill säga att du inte har någon gavel att 

sätta något fönster i på vinden. Det innebär att man måste bygga kupor på ett sådant 

tak. Hade man kunnat inreda vinden skulle källaren kunna inredas med förråd även 

här. I detaljplanen finns det inget förbud mot att inreda vinden. 

 

4.3 Vretagatan 11-15 

Ett av objekten jag tittade på ligger på Vretagatan. Jag gick även här igenom 

ritningarna och gjorde en utredning på om detta objekt skulle kunna inredas. 

Planlösningen visade gott om plats på kortsidorna för lägenheter och fönster på 

gavlarna. Takhöjden ser bra ut och jag såg även att det i några av husen redan var 

lägenheter inredda på vinden på vissa gavlar, med förråd i resten av vindsutrymmet. 

Detta objekt har plats för förråd i källaren om man inte inreder hela vinden utan sparar 

förråden i mitten. Detta kan ge plats för några små lägenheter på kortsidorna. 

 Figur 6. Planlösning vretagatan 11 och del av 13. Riksbyggen Linköping. 
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Tittar man på detaljplanen för området så kan man utläsa att byggnaden får vara max 

tre våningar hög och totalt 1950 m2 stor. Enligt detaljplanen får man tyvärr inte inreda 

vinden i detta området. På plankartan i detaljplanen är husen där vinden får inredas 

märkt med ett v, och det är tyvärr inte dessa hus märkta med. 

 

Figur 7. Sektion som visar takhöjden. Riksbyggen Linköping.
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5 Resultat och analys 

5.1 Vilka krav ställs på fastigheten och fastighetsägaren vid 

inredning av vindsutrymme till bostäder? 

Det finns många lagar och regler när man bygger och de gäller även vid ombyggnad, 

med vissa undantag vid förvanskning och orimligheter i utföranden. Först och främst 

när man börjar fundera på att inreda vindsutrymmet så måste man ta reda på om man 

får inreda vinden enligt detaljplanen, denna får man tag på hos kommunen. Här står 

det väldigt mycket mer information som kan behövas, till exempel maximalt tillåtna 

höjden på byggnaden och var man får uppföra byggnader. Om detta är tillåtet kan man 

gå vidare och göra en inspektion på hur mycket yta man kan få ut med tanke på 

takhöjden. Att tänka på då är att inte för stor yta får vara under snetak. Vi kan titta på 

min objektbeskrivning av Havregatan där höjden från vindsgolvet till taknocken är 

2,7m. Detta betyder att takhöjden kan vara tillräcklig, men inte på någon nämnvärd 

yta då det ska till isolering och innertak ska byggas. 

En bra sak att tänka på från början är brandsäkerhet. Både Joachim och Thomas 

tycker att det är en bra idé att ta in en brandkonsult. Det är mycket regler om hur du 

ska göra med utrymningsvägar, om du kan utrymma genom fönster eller om du måste 

planera på något annat sätt.  

Alla som jag intervjuade pratade om att ett stort problem kan vara installationer. När 

man byggde huset fanns det kanske ingen tanke på att man skulle kunna inreda 

vindsutrymmet. Det alla tre var eniga om är att avlopp kan ställa till problem då dessa 

måste ha lutning för att fungera som de ska, och  Johanna kommenterade att för att 

komma åt alla ledningar måste man gå in i lägenheterna under och riva delar för att 

dra upp dessa till vinden. Det kan också enligt Joachim ligga ventilationsrör mitt på 

vinden som måste ledas om. 

Ett stort problem som Joachim och Thomas ser är att när man inreder vinden så är 

arbetsplatsen längst upp i byggnaden. Då ska allt material, personal och verktyg 

transporteras upp på något sätt och det behövs ställningar till utsidan. Detta är något 

som blir väldigt dyrt. Alla tre intervjuade säger att en bra sak är att inreda vinden när 
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man ska göra något annat större ingrepp i byggnaden så att vissa kostnaderna kan 

delas upp på flera projekt. 

En sak som måste planeras in är vart förråden ska vara. Det måste finnas ett låsbart 

förråd för säsongsutrustning i eller i närheten av lägenheten. Det finns ingen regel för 

hur stora dessa ska vara, men det finns förslag på storlek i en tidigare lag, som jag har 

skrivit om i kapitel 2.6.4. 

Man får inte börja inreda en vind utan att ha ett bygglov. Det är kommunen som ger ut 

bygglov om alla handligar är fullständiga och de anser att allt är godkänt. Hela 

projektet måste dessutom följa detaljplanen för området där du ska bygga. Bland 

annat står det i detaljplanen om du får inreda vinsutrymmet eller ej.  Om din byggnad 

är k-märkt måste du även ta reda på vad du får göra och inte. Detta kan vara inskrivet 

i detaljplanen, annars får du kontakta kommunen angående detta. 

5.2 På vilket sätt påverkar lagändringen, gällande bostäder 

på max 35 kvm, möjligheten att inreda vindsutrymmen? 

Den stora ändringen vad gäller inredning av vindsutrymmen i den nya lagändringen är 

att när du inreder en vind med lägenheter som är vardera max 35 m2 stora så måste 

man inte anpassa för tillgänglighet vare sig till eller i lägenheterna. Innan 

lagändringen var du tvungen att dra upp en hiss till vinden om du inredde lägenheter 

där. Eftersom du inte får förvanska en byggnad så kunde du få lättnad i detta, men det 

skulle utredas i varje enskilt fall. Nu slipper man utreda detta vid tillämpningen av den 

nya lagändringen. Tack vare detta kan bygglovsprocessen förkortas och kostnaden 

kan bli mindre. Som exempel kan man titta på min objektbeskrivning av 

Knäppingsborgsgatan där föreningen fick förlänga hissen upp till vinden. Om man 

skulle inreda med lägenheter på max 35 m2 skulle detta inte behövas. Även 

lägenheterna skulle anpassas för tillgänglighet innan lagändringen tog kraft. Det 

innebar att man till exempel som rullstolsburen skulle ha plats att kunna röra sig i 

lägenheten obehindrat. Detta är nu borttaget i lägenheter på max 35 m2. En till sak 

som ändrades i lagändringen är att lägenheten kan slå ihop vissa utrymmen på en 

gemensam yta. Som exempel kan ges att man kan använda en bäddsoffa som sovplats 

och plats för socialt umgänge. 
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5.3 Hur uppfattas lagändringen av aktiva inom 

byggbranchen och gör den någon nytta? 

De personer jag har pratat med i intervjuerna och som svarat på enkäten är positiva till 

lagändringen. De tycker att det är väldigt mycket regler och att lättnader i reglerna är 

något positivt. Johan Tillmar tycker att ”det medför bättre möjlighet att skapa små 

lägenheter i stadsnära lägen” och alla jag intervjuade tycker att en av fördelarna är att 

man kan förtäta det som redan finns. Kristina Cleber skrev som svar i enkäten att 

lättnaderna om att man inte behöver anpassa för tillgänglighet är bra. Hon tycker att vi 

inte kan fortsätta att bygga för alla överallt för då kommer vi aldrig att få fram 

tillräckligt med lägenheter. Kristina skriver vidare att det är ”bra att man försöker hitta 

lösningar för att enklare få fram fler lägenheter för yngre.” 

På frågan om lagen kommer kunna minska bostadsbristen har jag fått olika svar. Det 

är bara Johanna och Kristina som tror att lagändringen kan bidra till att bostadsbristen 

vi har i landet kan minska. Kristina tror det främst kommer hjälpa i storstäderna men 

är tveksam vad gäller resten av landet. Anledningen till att lagändringen kom till var 

för att hjälpa unga och studenter att komma in på bostadsmarknaden. Joachim och 

Tomas är tveksamma till om detta kommer hjälpa. De tror att det blir fler bostadsrätter 

än hyresrätter som kommer inredas i vindsutrymmen. Johanna hade ingen åsikt om 

detta men informerade mig om att stångåstaden har satt en intern regel. Personer som 

flyttar in i de nyinredda lägenheterna som de inreder i vindsutrymmen enligt nya 

lagändringen bör inte vara äldre än 25 år gamla när de flyttar in, men får såklart bo 

kvar även om de blir äldre under tiden de bor i lägenheten. Johanna talar om att 

Stångåstaden har, utöver de 11 lägenheter de inredde i februari i år, flera potentiella 

objekt där man skulle kunna inreda vinden till bostäder, men att varje enskilt fall 

måste utredas ordentligt. 

För att vidare utreda om lagändringen gör någon nytta så utförde jag en datainsamling 

i Riksbyggens arkiv. Där fick jag med mina kriterier fram fyra bostadsrättsföreningar 

där det kan finnas möjliga objekt som kan inredas. Många av objekten jag tittade på 

hade platt tak eller tak som var för låga och kan då inte inredas. Detta var av runt 20 

bostadsrättsföreningar i Linköping som jag tittade på. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med mitt arbete var att bredda kunskapen om de nya ändringarna och att utreda 

vad man bör tänka på när man ska inreda ett vindsutrymme till mindre lägenheter.  

I mitt resultat kan jag se att det råder delade meningar om lagen kommer ha någon 

större verkan på bostadsbristen, men att de tycker att den är bra för att man måste 

förtäta det samhälle vi har. Det kan jag hålla med om då vi inte kan fortsätta att bygga 

ut städerna på större yta utan måste försöka utnyttja den yta vi redan bebyggt. Jag 

upptäckte även vid mina intervjuer att många inom branchen lär sig nya lagar när de 

behöver dem och inte när de kommer, vilket tyder på att många inom branchen 

antagligen inte känner till denna lagändring än. De kommentarer jag fick var att det 

sker ändringar ofta och ämnet är så stort så det är svårt att hinna med att uppdatera sig 

vid varje ändring.  

Mitt mål var att ta reda på vilka förutsättningar som måste finnas för att man ska 

kunna inreda en vind till mindre lägenheter, dels utefter vilka regler som finns och 

även om konstruktionen av fastigheten. Jag ville även ta reda på vad personer inom 

branchen tycker om lagändringen och om den kan göra någon nytta. 

Det jag kom fram till om kraven på byggnaden och ägaren är ungefär vad jag hade 

förväntat mig. Lite överraskande för mig var det att är så svårt att få ett projekt att bli 

lönsamt, jag trodde det skulle vara lite lättare då man inte måste anpassa för 

tillgänglighet. 

Jag tycker att mitt resultat om vad personer som är aktiva i branchen tycket om 

lagändringen och om den gör någon nytta är lite intressant och värt att arbeta vidare 

med. Många tycker att ändringen är bra, men de tror inte att den kommer göra någon 

direkt nytta. Jag uppfattade det som att vissa av de jag intervjuade tror att många av 

vindsvåningarna blir bostadsrätter och där har redan unga personer svårt att slå sig in. 

Resultatet jag fick från Riksbyggens arkiv tycker jag är givande då jag fick att runt 

20% av bostadsrättsföreningarna kan ha potentiella vindsutrymmen som kan inredas. 

Detta kan dock inte appliceras direkt på Linköping då jag bara tittade på Riksbyggens 

kunder och man måste titta noga på varje enskilt fall för att veta om det går att inreda. 
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Även Stångåstaden har flera objekt som kan vara inredningsbara enligt min intervju 

med Johanna. Det tycker jag visar på att det mycket väl finns objekt i Linköping som 

kan bli inredda inom en snar framtid. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom lagändringen är relativt ny så finns det inte några tidigare studier eller 

forskningsresultat som jag kan ställa mitt resultat mot. Detta försvårade validiteten till 

viss del då jag inte har något att jämföra med. 

Jag tycker att mina metodval hjälpte mig att besvara mina frågeställningar. Att 

använda semistrukturerade intervjuer gjorde att jag lättare kunde få personen jag 

intervjuade att få fram sina åsikter. Detta för att jag kunde använda mig av mer öppna 

frågor och be informanten utveckla svaret om något var oklart. Intervjuerna utfördes 

också vid en tidpunkt som passade informanterna och det gjorde att ingen av dem var 

stressad utan kunde ge mig sin fulla uppmärksamhet och därför antagligen mer 

utförliga svar. 

En enkät skulle vara ett bra komplement till mina intervjuer men jag borde räknat med 

låg svarsfrekvens på enkäten och skickat ut den till fler personer för att få ett mer 

omfattande material. Dock anser jag att eftersom många av mina frågor också fanns i 

intervjuerna och jag fick snarlika svar så kan de ganska bra representera hur läget ser 

ut. 

I min datainsamling skulle jag gärna sett att jag kunnat undersöka fler objekt hos fler 

företag för att få en större överblick över läget i Linköping. Annars tycker jag en 

sådan datauppsamling är ett bra komplement för att besvara frågan om lagändringen 

kan göra någon nytta. Detta för att se om det finns objekt i staden som man kan inreda 

och på så sätt se om lagändringen kan fylla någon funktion.
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I sverige har vi många lagar och regler som man måste följa när man bygger om. En 

sak som kan ställa till det när man inreder en vind med bostäder är att detaljplanen 

inte tillåter inredning av vindsutrymmen eller att installationer i huset kan ligga på fel 

ställen och måste dras om. Innan lagändringen var man tvungen att anpassa för 

tillgänglighet i lägenheterna och upp till lägenheterna, men det slipper man nu med 

lagändringen. Detta medför till exempel att hiss inte behöver dras upp till vinden. 

Efter intervjuer och en enkät har aktiva i byggbranchen sagt att de tycker att 

lagändringen är positiv, det är bland annat bra att man försöker lösa problemet med 

bostadsbrist hos unga. Det råder dock delade meningar hos dem jag pratat med om 

lagändringen kommer hjälpa till att lösa bostadsbristen.  

7.1 rekomendationer 

Som fortsättning skulle man kunna följa ett företag när de inreder en vind och räkna 

på hur stor skillnad i kostnad lagändringen gör jämfört med innan lagändringen. Man 

skulle även kunna göra en undersökning på hur mycket unga och studenter är villiga 

att betala i hyra för en sådan lägenhet. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Underlag till frågor vid intervjuerna 

Bilaga 2 Enkäten som skickades ut  
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Intervjufrågor  

 

 Hur länge har du jobbat som -----? 

 Har ni renoverat många hus? 

 Har ni renoverat många vindar? 

 Vad skulle du säga brukar vara det vanligaste problemet som kan uppstå när ni 

inreder en vind? 

 Känner du till den del av lagändringen som kom i juli förra året som gör att 

när man inreder en vind med lägenheter som är max 35 kvm stora så behöver 

man inte anpassa dem? 

 Vad tycker du om den lagändrningen? 

 Tror du att vi kommer se en ökning vad gäller inredning av vindar? 

 Har du någon uppfattning om ifall det finns många vindar i linköping som kan 

tänkas vara värda att inreda? 
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Enkät 

 

Hej! 

Mitt namn är Fredric och skriver mitt examensarbete i sammarbete med er på 

Riksbyggen. Om du har lite tid skulle jag gärna vilja ställa några frågor till dig som 

handlar om lagändringen som kom 2014 i BBR. Det handlar om den delen som berör 

bostäder på en storlek av max 35 kvm. Svaren kommer presenteras som en separat del 

och kommer vara anonyma. Jag tackar på förhand för att du tar dig tid. 

1. Vad tycker du om lagändringen som kom i juli 2014 som gäller lägenheter på 
max 35 kvm? 

2. Och om den delen som gäller att man inte behöver handikapsanpassa om de 
inreds på en vind? (BBR 3:51) 

3. Hur tror du lagen kommer påverka er i framtiden? 
4. Tror du att bostadsbristen kommer minska något tack vare lagändringen? 

 

Svaren skulle jag gärna vilja ha innan den 22:e april. Du får gärna maila svaren till 

mig på fredric_84@hotmail.com 

Tack än en gång. 

Med vänliga hälsningar 

Fredric Tengdelius 

 


