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II  

SAMMANFATTNING 

Det finns en generellt god kunskap inom byggnadsbranschen om vilka lägen och 
byggnadsformer som värderas högst hos bostadsköpare i Sverige. Byggnadsbranschen har 
dock inte lika bra kunskaper om vad som är att föredra inom bostaden i fråga eftersom dessa 
värderingar ändrar sig snabbt med tiden. Vilka värderingar har egentligen bostadsköpare när 
det kommer till bostadens konstruktion, funktionalitet och utformning? Svaret på denna fråga 
skulle gynna både företagen och bostadsköpare. Syftet med denna studie är just att besvara 
denna fråga med begränsning till flerbostadshus. Syftet är också att ta reda på hur 
konstruktionslösningar på en högre nivå än standard påverkar bostadsköparens vilja att betala 
mer för bostaden. Examensarbetet bygger på en förfrågan av Botrygg AB som vill veta mer 
om vad bostadsköpare har för värderingar och vilka val de gör om de kan påverka bostaden.  

För att uppfylla syftet har en kvantitativ studie genomförts där resultatet baseras på en 
enkätundersökning. Enkäten bestod av tydligt formulerade fleralternativs frågor där den 
svarande fick värdera olika påståenden och konstruktionslösningar. För att skapa enkäten har 
en djupare litteraturstudie genomförts.  

Enkäten visar en mängd intressanta resultat bland annat att bostadsköpare gärna har möjlighet 
att påverka sin framtida bostad, vare sig det handlar om innan de flyttat in eller efter. 
Bostadens utformning och planlösning är viktigare än bostadsytan och priset, där det även är 
tydligt att en öppen eller halvöppen planlösning är att föredra. Det viktigaste med bostadens 
kök är att det är utformat med fokus på arbetsyta och förvaring. Konstruktionslösningar med 
högre nivå än standard ökar generellt viljan att betala mer för bostaden, men eftersom svaren 
skiljer sig mycket handlar det mer om att hitta rätt köpare än en lösning som passar alla. De 
svarande uttrycker också att det som de är mest nöjda med i sin nuvarande bostad är att den är 
genomförd med hög konstruktionskvalitet.  
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ABSTRACT 

Constructions industries have good knowledge about the locations and types of building that 
homebuyers value most in Sweden. What Constructions industries do not have much 
knowledge about are what homebuyer’s value or prefer most when it comes to constructions 
quality and layout of their home since these values changes rapidly with time. What do they 
value most when it comes to the construction quality, functionality and design? The answer of 
this question would benefit both constructions companies and home buyers. The purpose of 
this study is to answer this question with focus on apartments. The aim is also to find out how 
design solutions with higher level than the standard influences customer’s willingness to pay 
more for the home/residence they are to buy. The thesis is based on a request from Botrygg 
AB who want to know more about what apartment buyers value most and what are their 
choices if they were given the chance to influence their future residence. 

In order to fulfill the objective of the thesis, we have chosen to carry out a quantitative study 
in which the outcome is based on questionnaire. The questionnaire consists of well formulated 
multiple alternative questions where the respondent had to value various statements and 
compare different design solutions and constructions qualities. To create a questionnaire with 
good base, a deeper literature study has been done. 

The survey shows a number of interesting results, amongst other things, homebuyers prefer 
having the opportunity to influence their future home, whether it’s before or after they have 
moved in.  Apartments layout and constructions plan are more important than the area of the 
apartment and the price of the apartment. It is also clear that an open and semi-open 
construction plan are more preferable. The most important things that needs to be put focus in 
apartment’s kitchen are the work space and the availability of storage. Constructions solutions 
with higher quality than the standard generally increases willingness to pay more for the 
future home, but since the answer varies it is more of finding the right buyer than making the 
conclusion of making apartments with same construction quality. Most of the respondents 
expression are at they are satisfied with their current home and their apartments are built with 
high constructions quality. 

  



IV  

FÖRORD 

Vi vill tacka Botrygg AB för ett gott samarbete och deras hjälp att framställa och sprida vår 
enkät till en relevant grupp svarande. Vi vill även ge ett stort tack till alla de som tagit sig tid 
för att svara på vår enkät, utan dem skulle denna studie inte vara möjlig.  

Ett stort tack riktas även till vår handledare Anders Vennström och examinator Dag Haugum 
som hjälp till och stöttat oss under arbetets gång. 
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1 INLEDNING 

I denna del kommer studiens bakgrund, problemformulering, syfte, mål, frågeställning, metod 
och avgränsningar behandlas.  

1.1 Bakgrund 

En av de frågor ett företag ofta ställer sig själva är ”Hur kan vi som företag uppfylla våra 
kunders behov men samtidigt leverera de bästa produktlösningarna till ett förmånligt pris?”. 
Detta är kanske inte alltid lika självklart då man har olika typer av kunder med olika slags 
bakgrund. En del av kunderna må vara sakkunniga inom fastighets och byggbranschen men 
det är inte något man kan räkna med att alla är.  Därför är det viktigt att skilja på vilka 
bostadsköparna är och utreda frågan på ett sätt som gynnar både företaget och de framtida 
kunderna.   

Företaget Botrygg AB som själva bedriver nyproduktion och även förvaltning av sina egna 
hus har haft denna förfrågan att utreda just vad bostadsköpare värderar när de söker sig till en 
ny plats att bo på.  
Att använda sig av de bästa möjliga konstruktionslösningar och material är självklart när 
Botrygg bygger och förvaltar sina egna fastigheter men det är inte lika uppenbart då man har 
bostadsköpare. Är kunderna upplysta om att byggtekniska lösningar som ligger över vanlig 
standard minskar problemen och istället ökar komforten samt bidrar till lägre 
underhållskostnader. 

Att kunderna kan ha olika önskemål och behov kan medföra en skildrad uppfattning av vad 
som är viktigt för kunden vid ett bostadsköp. Har produktegenskaperna och funktionen någon 
betydelse? Vid oklara frågor som dessa finns därför ett behov av att utreda vilka faktorer en 
kund prioriterar vid ett bostadsköp. Vad tycker bostadsköparna är viktigast?  
 Föredrar de en slutprodukt där gedigna material och konstruktionslösningar tillämpats eller 
prioriterar de andra alternativ före detta. Anser kunderna att vissa saker i bostadsköpet är s.k. 
hygienfaktorer d.v.s. sådant som inte ökar kundens nöjdhet. Det skulle exempelvis kunna vara 
att kunden anser att något ingår i en slutprodukt fast den inte gör det. Vilka faktorer spelar 
störst roll när kunden letar och söker bland olika bostadsalternativ? 

1.2 Problemformulering 

Bostäder idag ställer olika krav på utformning och det finns vissa skillnader och prioriteringar 
av egenskaper att ta hänsyn till. Det finns i dagens läge ett behov av att utreda vilka kvalitéer 
bostadsköpare värderar när de letar ny bostad. Detta är något som skulle kunna vara till hjälp 
för byggbranschen att lära känna kundernas behov bättre och vad de värdesätter mest. 
Vilka kvalitéer och tillval skulle en bostadsköpare betala mer för samt vad det får kosta som 
mest för respektive produkt. Flertalet betydande faktorer i relation till produkterna och 
kundernas behov spelar en viktig roll i undersökande av kvalitéerna. Frågan är vad de flesta 



2 

kunder prioriterar när de väljer bostad och vilka faktorer som är av betydelse vid bostadsköp. 
Vill bostadsköparna betala mer för en produkt som har längre livslängd och har bättre 
hållbarhet samt som upprätthåller en god komfort i bostaden. Behovet att genomföra denna 
studie stärks också i och med att det finns väldigt få liknande studier genomförda. Det finns 
många studier som handlar om arkitektoniska delar i bostaden men ytterst få har fokus på 
konstruktionskvaliteter. En anledning att det finns en brist i publicerade studier inom detta 
område är troligtvis att många företag genomför liknande studie inom företagen och aldrig 
sedan publicerar resultatet.  

1.3 Syfte och mål 

Studien syftar till att undersöka kundernas behov och hur de värderar och ser på olika faktorer 
vid bostadsköp.  På det sättet kan studien påvisa vilka faktorer som är viktiga att beakta vid 
nyproduktion för att göra producenter och projektörer i byggbranschen medvetna om vilka 
kvalitéer som är viktigast. Till följd av detta kommer även kostnadsfrågan att undersökas i 
samband med de olika byggnadstekniska kvalitéerna i relation till kundernas behov och 
prioriteringar. 
Målet med studien är att kunna dra slutsatser om vilka kvalitéer som är högst värderade och 
som kunderna kan tänka sig betala mer för vid ett bostadsköp. Målet kommer också vara att 
lysa upp faktorer kunderna kan vara missnöjda med. Resultatet av studien är tänkt att vara ett 
stöd för producenter och projektörer i framtagande av framtida byggnadstekniska kvalitéer i 
nyproduktionen. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har tagits fram för att besvara problemformuleringen samt klarlägga 
utredningen framförande. Dessa frågor är väsentliga för att kunna uppfylla syftet. 

 Vilka konstruktionskvalitéer värderar en bostadsköpare högst när de letar ny bostad?  

 Vad är viktigast för kunden i utformningen av bostaden? 

 Hur påverkar kvalitéer på högre nivå än standard kundens vilja att betala mer för bostaden?  

1.5 Metod  

I denna del kommer arbetets metod behandlas. Dem delar som vi anser har varit viktigast för 
arbetet att ta upp i metoden är val av metod, litteraturstudie, enkätframställning, analys och 
diskussion och slutsatser.  

1.5.1 Val av metod 

Vi har genomfört en kvantitativ studie med en icke-experimental design i form av en 
undersökningsstudie där en enkätundersökning har legat till bas för studiens insamlade data. 
En undersökningsstudie bidrar med en kvantitativ beskrivning av de åsikter en större grupp 
har i och med att man undersöker en mindre del av den gruppen(2014 Creswell) I vår studie 
är denna grupp bostadsköpare.  Denna typ av studie har valt eftersom vi anser att den på bäst 
sätt kan uppfylla syftet och målet med studien. 

1.5.2 Litteraturstudie 
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Den litteraturstudie som har genomförts har samlat data från relevanta examensarbeten, 
böcker, Internetkällor och vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien har utförts med fokus på att 
samla fakta om det delar som vi har ansett vara viktiga vid ett bostadsköp, så som olika 
konstruktionslösningar, arkitektoniska kvalitéer och funktionella kvalitéer. Den viktigaste 
källan av information har varit böcker. Vetenskapliga studier har främst varit viktiga för att 
stärka de teorier och fakta som funnits i böckerna. Vi känner inte att en specifik källa har varit 
mer viktig än någon annan då vi har behövt samla information om många olika delar. Vi har 
hittat litteratur främst genom att använda oss av Linköping Universitets UniSearch som är en 
allt-i-ett söktjänst framtagen av Linköpings Universitetsbibliotek där du kan söka efter 
böcker, artiklar och mycket mer. (2015 Linköpings Universitet). De sökord som använts 
främst är: 

 Konstruktionskvalitet 

 Kvalitet 

 Planlösning och Utformning 

 Ljudisolering 

 Standard  

 väggar 

Vi har även använt böcker från tidigare kurser i utbildningen.  

1.5.3 Enkätframställning 

En bok som har varit till stor hjälp vid framtagningen av enkäten har varit Göran Ejlertssons 
bok Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 2014. Vi har även fått hjälp av kontakter 
hos Botrygg AB som har mycket erfarenheter av att genomföra olika typer av enkäter. Vi 
valde att genomföra en enkät med fleralternativs frågor eftersom det är bästa sättet att få ett 
tydligt resultat då det är många som svarar på enkäten och det passar bra till en kvantitativ 
studie(2014 Eljertsson). Det var viktigt att frågorna var tydliga och enkla att förstå, det var 
även viktigt för arbetet att de svarande inte skulle behöva någon tidigare kunskap inom bygg 
för att kunna svara på frågorna.  

1.5.4 Urval 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på vad bostadsköpares val och värderingar är, ville 
vi sprida den färdiga enkäten till relevanta svarande, alltså de som köpt eller planerar att köpa 
bostad. Botrygg AB var till stor hjälp att hitta relevanta personer som kunde svara på enkäten, 
då de har mailkontakter till tidigare bostadsköpare och även till många som är intresserade av 
att köpa bostad. Undersökningsenkäten skickades ut till 350 personer totalt. De flesta är 
Botryggs kunder (250 personer), 145 personer som inte har flyttat in och 205 personer som 
har flyttat till deras bostäder. Vi tyckte inte att det räckte med endast 250 personer så vi ville 
nå ut till fler. Vi kontaktade flera stora fastighetsföretag i Östergötland utan framgång. Vi tog 
då kontakt med en fastighetsmäklare i Södertälje och bad om hjälp. Från dem fick vi då 100 
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mailadresser till personer som köpt eller är intresserade av att köpa bostad genom deras 
företag. Fastighetsmäklaren bad om att vara anonym. 

 

1.5.5 Analys och diskussion 

I detta kapitel har insamlad data från enkäten jämförts med det teorier som tagits upp i den 
teoretiska referensramen. Enkäten består av många olika frågor och i flera fall behandlas olika 
områden i en fråga. Vi valde därför att dela upp detta kapitel i relevanta delar som gjort 
analysen mer flytande istället för att analysera varje enkätfråga för sig. Rubrikerna som valdes 
är: 

 Ålder och kön 

 Planlösning och utformning 

 Möjlighet att påverka 

 Värdeökande faktorer 

1.5.6  Slutsatser 

I detta kapitel beskrivs och besvaras de frågeställningar som tas upp i arbetet. Eftersom 
arbetets diskussion behandlas i samband med analysen valde vi att göra en kortare men mer 
tydlig slutsats. I slutsatsen tog vi olika synvinklar från analysen för att besvara frågeställning 
samt att belysa viktiga resultat eller förslag som företag behöver ta hänsyn till.   

1.6 Avgränsningar 

Arbetet är helt inriktat på flerbostadshus med bostadsrätter. Då det finns allt för många olika 
faktorer som spelar in vid bostadsköp har vi valt att begränsa oss till konstruktionslösningar, 
planlösning och funktionaliteter som vi har ansett vara viktiga. Arbetet kommer inte involvera 
några beräkningar av kostnader utan kommer innefatta uppskattningar och prisexempel. Det 
kommer heller inte genomföras några konstruktionsberäkningar i arbetet. Vi kommer inte att 
gå in djupare på el dragning, energiförbrukningar, inflyttningsomständigheter eller 
djupgående konstruktionsfaktorer som produktionstid.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I denna del behandlas arbetets teoretiska referensram. Det innefattar den fakta vi tagit fram 
genom en djupare litteraturstudie. Kapitlet fungerar som en teoretisk grund för arbetet och 
behandlar delar som, val av bostad, kvalitet, planlösning och djupare fakta om 
konstruktionslösningar angående ljudisolering och väggar.  

2.1 Val av bostad 

Att välja bostad är ett av de mest komplicerade valen vi gör. Vanligtvis gör vi idag endast ett 
fåtal bostadsköp under vår livstid och med stor variation i förutsättningar och värderingar. Det 
är ett viktigt val som påverkar hur man lever en längre tid framöver, gör man ett dåligt beslut 
utan att veta tillräckligt om bostaden kan konsekvenserna vara negativa. Bostadsmarknaden 
förändras hela tiden och det finns sällan ett stort utbud av bostäder tillgängliga på samma 
gång, det är därför viktigt att man har tålamod och vet vad man är ute efter när man köper 
bostad.  

Enligt Brydsten (1994) strävar människan att få klarhet eller att tydliggöra omständigheter vid 
ett beslut. Beslutet påverkas i största grad av tidigare kunskaper i området, tillgängliga 
alternativ och omständigheterna kring beslutet. Vid bostadsköp kan det handla om att man 
jämför med andra bostäder som finns på marknaden för tillfället, alltså att de tillgängliga 
kunskaperna på bostadsmarknaden påverkar köpet. Personer med större erfarenheter av 
bostadsköp använder dessa erfarenheter vid beslutet av nästa bostadsköp, även vänner och 
släktingar tar ofta hjälp av personerna med mest erfarenheter för att få hjälp att ta ett beslut. 
Har personen exempelvis upplevt något mycket negativt med ett bostadsköp kommer denna 
erfarenhet troligtvis spridas och sänka risken för att samma problem uppstår igen. Det 
förekommer också att man har kunskap om bostäder genom yrket, exempelvis konstruktörer 
eller arkitekter. Dessa kunskaper kommer ha stor påverkan i vad man värderar vid 
bostadsköpet. Någon som har en god kunskap om olika konstruktionslösningar och dess 
kvalitéer kommer att lägga vikt i att bostaden i fråga uppfyller dessa krav, medan en person 
utan dessa kunskaper inte ens vet hur konstruktionslösningen påverkar bostaden. 

2.2 Kvalitet  

God kvalitet kan definieras som en produkts förmåga uppfylla och tillfredsställa kundens 
krav. Målet är att alla åtgärder som påverkar kvaliteten skall leda till att kundens krav 
tillfredsställs (2011 Werner). 

2.2.1 Konstruktionskvalitet 

Kvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom det inte går att mäta i siffror. Det 
handlar istället om personliga åsikter och värderingar. God kvalitet inom byggbranschen kan 
definieras med att ett projekt genomförs på ett sådant sätt att kunden blir nöjd med produkten 
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och att projektet är genomfört inom den planerade tiden och ekonomiska ramen. Eller med 
andra ord, allt som gör kunden glad och får dem att komma tillbaka kan anses vara av god 
kvalitet(1999 Edsö).  

Just konstruktionskvalitet är något som är ännu svårare att definiera eftersom produkten ofta 
är unik med specifika krav. Om man tar konstruktionen av en byggnad som exempel, kan 
produkten vara en hel byggnad, en sektion av en byggnad, eller helt enkelt en prefabricerad 
komponent i en del av byggnaden. Sedan handlar den inte bara om att kunden ska vara nöjd 
med byggnaden, det handlar även om hur bra byggnaden är integrerad i området och vad 
samhället tycker om byggnaden.   

Kundens nöjdhet är avgörande och viktigt för att uppnå om en organisation vill gå med 
framgång eller överleva, men det är inte det enda som bestämmer kvaliteten. Något som är 
lika viktigt som det ovan nämnda är funktionalitet och estetik i byggnaden(1991 Hellard). En 
byggnad är av god kvalitet om den fungerar som planerat och uppfyller sin funktion, eftersom 
den riktiga kvaliteten av byggnaden inte visar sig för än många år efter färdig konstruktion, 
kan begreppet kvalitet endast tolkas i hur väl byggnaden uppfyller sin funktion(1999 Chung). 

2.2.2 Byggherrens roll i kvaliteten 

Byggherren spelar en stor roll i uppfyllandet av deras krav på kvalitet. Byggherren måste 
definiera användningen och syftet med produkten så att arkitekten och ingenjörerna kan 
uppfylla kraven från kunden. Arkitekterna och ingenjörernas jobb är att designa och bygga 
konstruktionen enligt lagstadgade bestämmelser, kontrakt och specifikationer från 
byggherren(1999 Chung).  

2.2.3 Spelar kvalitet någon roll vid ett bostadsköp?  

Det är byggnadsherrens ansvar att nybyggnad och ombyggnationer håller en tillräckligt hög 
kvalitetsnivå för att kunna säljas eller hyras ut. Kravet på kvalitet skiljer sig mellan 
bostadsrätter och hyresrätter. Vid konstruktion av bostadsrätter bygger man för en marknad. 
Man bygger för att kunna sälja bostaden och lägger mycket vikt på en arkitektonisk kvalitet, 
alltså det som syns. Vid konstruktion av hyresrätter föredrar man istället en högre 
konstruktionskvalitet, man satsar hellre på en längre livslängd och mindre 
underhållskostnader på bostaden(2000 Werner). Eftersom vi avgränsat oss till att endast 
undersöka bostadsrätter kommer vi inte gå djupare in på kvalitetskraven och värderingarna i 
hyresrätter.  

Konsumenter har svårt för att få en uppfattning om de funktionella kvaliteterna i en bostad 
innan de fått uppleva dem i praktiken. Det innebär att många av dessa kvaliteter inte märks av 
eller uppskattas för än att konsumenten bott en längre tid i bostaden. Om man exempelvis 
köper en bostad på sommaren och då tycker temperaturen inomhus är god, sedan när vintern 
kommer anser man istället att det är kallt, detta är ett resultat av att bostadens isolering inte är 
av tillräckligt hög kvalitet. I detta fall har byggherren lyckats sälja bostaden samtidigt som 
hen sparat pengar på konstruktionen. Det är därför svårt för byggherren att visa på vilka 
funktionella kvaliteter som finns i bostaden i syfte att sälja den. Det handlar då istället om att 
konsumenten måste lita på att bostaden har en god funktionell kvalitet. Resultatet av att de är 
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så svårt att visa de funktionella kvaliteterna, är att man koncentrerar sig på kvaliteter som syns 
innan man flyttat in i lägenheten(2000 Werner).  

2.2.4 Planlösningens kvalitet 

Planlösningens och de arkitektoniska kvaliteterna är något man har bra koll på i jämförelse 
med funktionella kvalitéer. Man vet av erfarenhet vad som säljer och vad kunden värderar. 
Det är främst tre stycken faktorer som påverkar en bostads arkitektoniska kvalitet, de kan ses 
som grundpelare för utformningen av en bostad och är följande, skönhet, bekvämlighet och 
hållbarhet. För att få ett så önskvärt resultat som möjligt bör fördelningen mellan faktorerna 
vara lika(2011, Bencker och Holmqvist).  

 

 

Figur 1 Figuren visar hur en önskad fördelning av skönhet, bekvämlighet och hållbarhet bör 
vara för att uppnå en god arkitektonisk kvalitet(2011, Bencker och Holmqvist). 

2.2.5 Svensk standard 

Svensk standard är en standard som är framtaget av SIS, Swedish Standards Institute, och är 
en samling förslag och rekommendationer framtagna för att uppnå en god nivå vid en bostads 
utformning. Svensk standard innehåller inte några lagkrav, det finns alltså inga krav på att 
standarden måste vara uppfylld, man kan dock specifikt åberopa standarden i avtal och då 
måste den uppfyllas enligt lag. Det finns tre olika nivåer inom Svensk standard, normal, höjd 
och sänkt nivå. Vilken nivå som väljs påverkar i största utsträckning en bostads utformning 
eftersom de skiljer sig relativt mycket från varandra(2007, Swedish Standards Institute).  

Även om det finns tre nivåer inom Svensk standard är alla nivåerna, relativt till många andra 
länders byggnadsstandard, av hög nivå. Ett nyckelord bland de olika nivåerna är 
tillgänglighet. Det är tydligt att den normala nivån är den vanligaste förekommande och ska 
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uppnå en normal tillgänglighet. En bostad av normal nivå ska bidra med full tillgänglighet för 
rullstolsbundna personer, medan en bostad av högre nivå är speciellt utformad för att passa 
personer med funktionsnedsättning. Den sänkte nivån har en sämre tillgänglighet och kräver 
mindre areor och storlek på passager. Den lägre nivån är inte alls anpassad till personer med 
funktionsnedsättning. Idag är det få lägenheter i Sverige som konstrueras i den lägre 
nivån(2007, Swedish Standards Institute). 

2.2.6 Värdeökande faktorer 

Med värdeökande faktorer menas alla de konstruktionslösningar och åtgärder, utöver 
standard, som är gjorda med syftet att öka det totala värdet på bostaden. Ett krav för att det 
ska räknas som en värdeökande faktor är att kostnaden för själva åtgärden får inte överstiga 
ökning i bostadens pris, alltså faktorn måste bidra till vinst. Värdeökande faktor kan också 
innebära alla de åtgärder som genomförs för att göra bostaden mer attraktiv för en större 
marknad och genom detta få en större kundgrupp.  

2.3 Ljudisolering  

En god och hälsosam ljudmiljö är något som är viktigt i en byggnad, ännu viktigare i hemmet. 
Det är en plats man vill kunna slappna av och ta det lugnt, vilket kan vara mycket svårt med 
störande ljud runt omkring. Ljudisolering och rumsakustik är de som vanligast behandlas av 
byggbranschen, det handlar inte bara om att skapa den goda ljudmiljön i hemmet utan kan 
även handla om att förstärka akustiska effekter i hörsalar eller konserthallar. För detta arbete 
är det ljudisoleringen i bostadslägenheten som är det viktiga. Ljudisolering av en lägenhet kan 
vara det mest krävande fallet där ljudisolering är som viktigast, då en lägenhet kan vara nästan 
helt omringad av anslutande lägenheter. Flerbostadshus är ofta placerade i tätort vilket 
innebär att det behövs en god ljudisolering mot utsidan också.  

Boverkets byggregler behandlar olika ljudklasser i byggnader, där olika krav på ljudisolering 
ställs. I byggnader som innehåller bostäder, vårdlokaler, förskolor, fritidshem, skolor och 
kontor m.m. ska ljudnivåer begränsas med hjälp av olika grad av ljudisolering. För att en 
bostad ska ha en god ljudmiljö bör åtminstone Klass B uppfyllas. De olika klasserna är:  

Klass A – Mycket goda ljudförhållanden 

Klass B – Minimikrav om god ljudmiljö efterfrågas 

Klass C – Minimikrav enligt boverkets byggregler(för lokaler) 

Klass D – Minimikrav vid renovering 

(2014 Strandberg) 

Just ljudisolering kan definieras som de åtgärder som görs för att minska ljudöverföring 
mellan utrymmen i en byggnad. Isoleringsåtgärderna görs för att främst motverka stomljud 
och luftljud. Stomljud är de ljud som sprider sig i byggnadens stomme, exempelvis ljud från 
hiss motorer, steg i trapphus eller vattenledningar. Luftljud är alla de ljud som från källan 
sprids till omgivningen genom luften, detta innefattar exempelvis, tal, musik och sång. 
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Stomljud och luftljud sprider sig på olika sätt och måste motverkas på olika sätt. Luftljudet 
kan spridas främst direkt genom skiljande väggar och bjälklag, genom springor och otätheter 
eller genom flanktransmission, då ljudet transporteras genom alternativa vägar och inte direkt 
igenom skiljekonstruktion(2011 Petersson).  

2.3.1 Ljudisolering ytter- och innerväggar 

Det är mestadels luftljud som påverkar bostadens ytter- och innerväggar. För att avgöra hur 
bra ljudisolerad en vägg är mäts konstruktionens tranmissionsfaktor, som beskriver 
förhållandet mellan den ljudeffekt som går igenom väggen och den ljudeffekt som träffar 
skiljekonstruktionen per area enhet. Sprickor och hål i en vägg har ingen ljudisolering över 
huvud taget, allt ljud som träffar hålet går helt enkelt igenom utan att reduceras över huvud 
taget. Som exempel är 60dB är en bra ljudisolering för en lägenhetsavskiljande vägg, detta 
innebär att endast en miljondel av det luftburna ljudet passerar. Om nu väggen har en 
kvadratmillimeters hål i sig kommer hållet att släppa igenom lika mycket ljudenergi som en 
hel kvadratmeter kompakt vägg. Effekten av detta blir att det i praktiken kan var svårt att 
bygga bra ljudisolerade väggar, eftersom det kan vara svårt att förhindra små sprickor eller 
skador i konstruktionen. Det är viktigt att alla tätningsarbeten genomförs med största 
noggrannhet om en god ljudisolering ska förekomma(2011 Petersson). 

Två typer av ytterväggar som nämns i arbetet är betongyttervägg och utfackningsvägg. Deras 
ljudisoleringsförmåga skiljer en del. Betongytterväggen som är mer massiv och i de flesta fall 
tjockare än utfackningsväggen har bättre ljudisolering eftersom det uppstår mindre vibrationer 
i denna typ av vägg. Utfackningsväggar räknas som en lättare typ av ytterväggkonstruktion 
och har i regel en begränsad ljudisolering. Ibland konstrueras utfackningsväggar av 
lättbetong, vilket är ett poröst material och har på grund av detta en sämre ljudisolering(2014 
Strandberg). Samma sak gäller vid fönster och dörrar, minsta glipa eller dåliga tätning kan 
orsaka grova brister i dess förmåga att ljudisolera boendet.  

2.3.2 Ljudisolering golv och tak 

Stomljud i form av stegljud är det största problemet med lägenhetsavskiljande tak och golv. 
Andra ljud som musik och röster kan också vara problem i äldre hus som är dåligt 
konstruerade. Dessa ljud är inte så vanligt förekommande i nykonstruerade lägenheter 
eftersom de konstrueras med så pass hög standard att de helt enkelt inte förekommer, med 
undantag då misstag eller fuskbygge varit förekommande. Stegljuden är de ljud som är svårast 
att motverka eftersom de färdas genom stommen i byggnaden(2014 Strandberg).  

2.4 Planlösning 

Med planlösning menas hur en bostad är utformad, vilka rum som angränsar till varandra, hur 
de angränsar till varandra och vilken storlek och utformning bostadens rum har. Som nämnts 
tidigare har en bra utformad bostad en jämn fördelning på skönhet, hållbarhet och 
bekvämlighet. För att uppnå detta krävs det en god planering av bostadens planlösning. 



10 

Skönhet är dock ett begrepp som alla kan tolka olika och det är omöjligt att skapa något som 
är perfekt för alla. Detta gäller också för en bostad, alla vill inte ha en vanlig enkel 
planlösning utan vill hellre ha något unikt. 

Det viktigaste med bostaden är ändå att den utformas för användning i vardagen. Alltså ska 
bostaden utformas utefter vardagliga, återkommande sysslor som att sova, äta och sköta 
hygien. En bostad med brister som påverkar någon av dessa vardagssysslor ses antagligen 
som en dålig bostad.  

När det talas om planlösning talas det ofta om tre olika typer av planlösning som kan finnas i 
en bostad, öppen, sluten och halvöppen planlösning. Vilken typ av planlösning en bostad har 
görs ofta tydligt när bostaden ska säljas, det är ett begrepp som förklarar, på ett enkelt sätt, hur 
bostaden är utformad. Skillnaden mellan öppen och sluten planlösning hörs ganska tydligt på 
namnet. Den ena har öppna, större ytor och saknar ofta avgränsning mellan kök och 
vardagsrum, medan den slutna planlösningen har rum med tydliga avgränsningar dessemellan. 

2.4.1 Öppen och halvöppen planlösning 

Öppen planlösning är en modernare typ av planlösning och många nybyggnationer har just 
denna typ av planlösning. Det finns många fördelar med en öppen planlösning, bland annat så 
får bostaden en bättre överblick, vilket bidrar till ökad eller lättare personlig kontakt. Om 
köket och vardagsrummet saknar avgränsning skapas en gemenskap mellan rummen, det går 
att stå och laga mat i köket samtidigt som man socialiserar med familjen eller gäster som tar 
det lugnt i vardagsrummet(2012 Willén). 

En öppen planlösning kan även bidra till känslan av en ljusare och större bostad. Oftast kan 
möblerbarheten erbjuda mycket variation då det finns mycket öppna ytor. Det kan däremot 
vara en nackdel då placering av exempelvis bokhyllor eller andra stora objekt kan bli svårt, då 
de sticker ut i den öppna ytan. 

Skillnaden mellan öppen och halvöppen planlösning är inte så stor. Vid öppen planlösning 
finns det egentligen ingen avgränsning, mer än exempelvis en köksö, mellan vardagsrummet 
och köket i bostaden. Vid halvöppen planlösning finns däremot en tydlig avgränsning av 
något slag. Det kan handla om en större dörröppning som saknar dörr eller har en skjutdörr, 
köksskåp med öppen yta mot vardagsrummet eller en bar mor vardagsrummet.  

En nackdel med öppen planlösning är dess brandsäkerhet. Något som är viktigt för 
brandsäkerheten i bostäder att det finns tydliga brandceller, alltså ett sätt att spärra av elden i 
mindre delar av bostaden för att motverka spridningshastigheten. När en bostad har öppen 
planlösning skapas istället för två mindre brandceller, vardagsrum och kök, en stor brandcell. 
Med en större brandcell kommer en större och varmare brand som är mycket svårare att 
släcka.   

2.4.2 Sluten planlösning 

Sluten planlösning är en mer klassisk utformning där det finns tydliga gränser mellan 
bostadens rum. Rummen är ofta lite mindre men oftast mer funktionellt planerade. Bostäder 
med sluten planlösning är ofta lätta att möblera, eftersom det krävs en god planering av 
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bostadsytan för att få en fungerande sluten planlösning. Ibland kan det vara positivt att kunna 
stänga till om köket för att exempelvis minska ljud eller spridning av matos. En sluten 
planlösning kan bidra till en bekvämare ljudnivå i hela bostaden då flera väggar reducerar 
ljudnivån(2006 Hedlund och Linbro). 

2.4.3 Bostadsyta 

Statistiska Centralbyråns har i sin Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 tagit fram 
tabeller som visar den genomsnittliga bostadslägenhetsytan per lägenhet i Sverige och andra 
Europeiska länder. Tabellen visar att år 2008 var genomsnittet för alla existerande 
bostadslägenheter 92.8m2 per lägenhet. I samma tabell visas också att år 2009 var 
genomsnittet för alla nybyggda lägenheter 99.1m2 per lägenhet. I nästan alla länder som är 
med i tabellen visar det sig att nybyggda lägenheter konstrueras med större bostadsyta än 
landets genomsnitt. Alltså byggs större lägenheter än förr. Sverige ligger samtidigt ganska 
jämnt när det gäller genomsnittligt antal personer per bebodd lägenhet. Ända från 1990-2008 
har siffran legat stadigt på 2.1 personer per bebodd lägenhet, SCB, Bostads- och 
byggnadsstatistisk årsbok 2012. Om antalet personer i bostaden jämförs med ytan blir den 
genomsnittliga bostadslägenhetsytan för en person 2008 är ca 44.2m2.  

2.5 Väggar 

2.5.1 Ytterväggar 

En ytterväggs syfte är att fungera som en byggnads klimatskal och kan även vara en del av 
byggnadens stomme eller bärverk. Ytterväggen med dess konstruktion ska uppfylla en del 
funktionskrav, bland dessa krav finns: Värmeisoleringsförmåga, bärförmåga, vindtäthet, 
lufttäthet, regntålighet, brandtålighet och ljudisolerande. Det finns en mängd olika sätt att 
konstruera en yttervägg på och en hel del olika fasader. Alla olika konstruktionslösningar 
uppfyller funktionskraven till olika grad. För att avgöra vilken typ av konstruktion och vilket 
material som ska väljas, måste frågan om vilka krav som ställs på väggen först besvaras. Det 
är framförallt två typer av ytterväggar som flerbostadshus konstrueras med i Sverige, massiva 
betongväggar eller utfackningsväggar. En massiv betongvägg är en dyrare men i längden mer 
hållbar lösning, den ger positiva egenskaper såsom att den är extra fukttålig och ger goda 
ljudisoleringsegenskaper. En massiv betongvägg fungerar även som bärande konstruktion, 
medan en utfackningsvägg kräver en stomme som är bärande. Utfackningsväggen är även det 
en god konstruktionslösning som är något billigare men kan behöva mer underhåll än en 
betongvägg. (Pettersson 2013) 

2.5.2 Innerväggar 

Det ställs olika krav på olika typer av innerväggar, exempelvis väggar mellan lägenheter 
behöver extra ljudisolering, väggar i badrum måste vara fukttåliga etc. Det är också en fråga i 
vilka väggar som behöver vara bärande och inte. Innerväggar är inte meningen att vara en 
klimatskärm på samma sätt som ytterväggarna utan har en mycket mer grundläggande 
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funktion, att dela rum och lägenheter. Eftersom vi begränsat oss till flerbostadshus, handlar 
mycket av innerväggarna om hur bra ljudisolerade de är. Det är ofta viktigt för boende att de 
slipper ljud från grannen och trapphuset och mycket av detta går att hindra med en väl 
konstruerad innervägg. Är det en stor lägenhet behöver oftast en central vägg i lägenheten 
vara bärande men de flesta innerväggarna är icke bärande. De har enklare och billigare 
konstruktionslösningar bestående av exempelvis träreglar, isolering och gipsskivor. Ett enkelt 
sätt att ge dessa icke bärande innerväggar mer ljudkomfort är att placera en träskiva innanför 
den yttre gipsskivan. Detta gör att väggen får en dämpande effekt på ljudnivån i rummet samt 
ger goda infästningsmöjligheter. Det kan ofta vara svårt att fästa tyngre föremål så som hyllor 
och tv-apparater på enkla gipsväggar, en träskiva bakom gipset gör denna infästning mycket 
enklare och kan bära en större vikt utan problem. En stor påverkan på innerväggarna är typen 
av isolering och dess tjocklek som används. Generellt gäller att desto tjockare isolering desto 
bättre ljudreducering. Det finns även isolerings typer som är mer brandsäkra än andra vilket 
även det är viktigt med icke bärande innerväggar. (Pettersson 2013) 

Lägenhetsskiljande innerväggar är oftast bärande väggar och är tjockare än icke bärande 
väggar. I och med en tjockare vägg är det också bättre ljudisolering, men det finns även 
ytterligare faktorer som påverkar denna ljudisolering inte bara tjockleken. Är väggen 
konstruerat med betongelement som har isolering emellan kommer ljudisoleringen vara bättre 
än ifall det enbart är reglat och bärande pelare. Ett så kallat sandwichelement är en av de 
bättre typerna av bärande innerväggar och dess ljudisoleringsförmåga, det innebär att det är 
betong på båda sidorna om en del isolering. Denna typ av vägg är att föredra mellan 
lägenheter på grund av dess goda ljudisolering, enkla konstruktion och bärande förmåga.  

En annan del som är viktigt med alla typer av väggar är det som finns i väggen, el-, 
ventilations- och vattendragningen.  I enklare väggkonstruktioner är dessa delar inget problem 
att lösa, inte heller om du vill dra om eller flytta något av dem vid ett senare tillfälle. Om de 
däremot är placerade i ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar kan de vara svåra att ändra 
på vid ett senare tillfälle. Detta innebär att dessa delar behöver planeras i mer detalj och 
byggherren bör veta innan vad kunden föredrar.  
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT) 

Det här kapitlet beskriver resultaten som erhållits från enkäterna. Den första delen av det här 
kapitlet ger en bakgrund till företaget Botrygg AB. Resten av kapitlet kommer bestå av 
presentation av det inhämtade data i form av beskrivning av kundens resultat.  
Resultaten kommer presenteras i form av diagram samt en beskrivande text där de olika 
områdena av frågorna kommer kategoriseras. Uppdelningen ser ut som följande: Resultat 
från kunders svar kommer att kategoriseras beroende om typ av område. Områdena som 
kommer beskrivas är Arkitektur, Byggteknik/Konstruktion samt mer prisrelaterade svar. 

3.1 Företagsbeskrivning  

Informationen från företaget är hämtad från Botryggs hemsida. 

Botrygg AB 

Botrygg AB är ett bygg- och fastighetsbolag som bildades 1981 under namnet 
Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Företaget bytte namn till Botrygg AB från år 2003. Botrygg 
har tidigare bara haft sin verksamhet i Linköping men har nyligen utökat till andra städer i 
Sverige. De har arbetat aktivt med nybyggnation samt fastighetsförmedling och är för 
närvarande det 12:e största företaget i Sverige inom bostadsproduktion. Botrygg har höga 
ambitioner inom både nyproduktion och förvaltning av bostäder samt bygger hus av mycket 
hög kvalité. Projekten de utför är sådana de säljer och förvaltar själva. 

3.2 Resultat av enkätundersökningen 

För att erhålla data från bostadsköparna har en webbaserad enkät utvecklats där olika frågor 
presenterats. Denna enkät har sedan skickats ut till Botryggs diverse kunder. 
Avsikten med att skicka ut en webbaserad enkät är att det blir mindre pappersarbete som tar 
längre tid att granska. När en webbaserad enkät utförs kan det finnas vissa faktorer som kan 
påverka svarsfrekvensen. En av faktorer är att vissa åldersgrupper av kunder inte har en vana 
att använda sig av internet i lika stor utsträckning som senare generationer. Genom detta 
antagande kan en mer verklig svarsfrekvens förväntas av enkäten. 
 En annan faktor som eventuellt skulle kunnat anses som betydelsefull att påverka 
svarsfrekvensen är att de flesta som får enkäten inte har den förståelse som skulle kunna ge 
mer kvalitativa svar. 
Bakgrunden till att använda sig av en enkät är att erhålla kvantitativ data vilket inte är 
djupgående utan endast presenterar en viss mängd svar på frågor. Enkätens syfte är därför inte 
att kolla på varför och hur de medverkande tänkt när de besvarat frågorna utan endast vad de 
tycker.  

Resultaten från webbenkäten är i bilagor 2. 
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3.2.1 Enkät 

Enkäten är uppbyggd med 18 frågor där 15 frågor har svarsalternativ samt där tre frågor är 
utformade för att ge ytterligare kommentarer och synpunkter (Bilaga 1). Frågorna är baserade 
på tre olika områden vilka är: Arkitektoniska, konstruktion- och byggtekniska lösningar samt 
prisrelaterade frågor som är sammanvävda i varandra på olika sätt. 
 Målet med frågorna har varit att kunna få generella svar från en större grupp av kunder under 
en kortare tid. De frågor som har varit av lite mer avancerad karaktär har följts av en 
beskrivning för att varje enkätdeltagare ska kunna förstå innebörden av frågan på ett lättare 
sätt. I en del av enkätfrågorna finns det en graderingsskala från 1-7 där 1 betyder mycket 
oviktigt på skalan samt där 7 betyder mycket viktigt. Sifforna i mellan på skalan innebär en 
stigning respektive nedgång i vad deltagarna anser vara viktigt respektive oviktigt. 

Enkäten är uppbyggd genom att deltagaren först får läsa en introduktion till varför det är 
viktigt att undersöka kvalitéer i samband med bostadsköp. Kundens prioriteringar har varit 
den primära anledningen till att enkäten skapats och det har också de deltagande blivit 
informerade om. Enkäten är uppdelad i två delar, en del som behandlar det arkitektoniska 
gällande bostäder samt en del som innehåller mer tekniska frågor. Frågorna är av varierande 
sort där t.ex. pris kan vara en av de faktorer som fokus läggs på. 

Undersökningsenkäten skickades ut till 350 personer totalt. De flesta är Botryggs kunder (250 
personer), 145 personer som inte har flyttat in och 205 personer som har flyttat till deras 
bostad. Resten var genom andra kontakter. 171 (ca 49 %) personer har svarat fullständigt på 
enkäten.  
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3.2.2 Planlösning och utformning 

3.2.2.1 Vad föredrar du för planlösning i din bostad? 

Fördelningen mellan halvöppen planlösning och öppen planlösning är lika. Diagrammet 
nedan visar att 49 % av bostadsköparna föredrar öppen planlösning, medan 46 % föredrar 
halvöppen planlösning. Den minsta delen av diagrammet visar att 5 % av bostadsköparna 
föredrar en sluten planlösning vilken är den minsta delen av alla alternativen. 

 

Figur 2 visar fördelningen mellan svarsalternativen på frågan om vilken planlösning som är 
att föredra. 

 

 

3.2.2.2 Vad tycker du är en passande storlek på de olika rummen i en lägenhet? 

Efter att frågan blivit ställd angående vilka de mest passande storlekarna på de olika rummen i 
en lägenhet skulle vara svarade bostadsköparna med följande svar: 6-9 kvm för hallen, 12-15 
kvm för köket, 21 kvm eller större för vardagsrummet, 9-12 kvm för badrummet, 12-15 kvm 
för sovrummet samt 6-9 kvm för balkongen. Dessa resultat påvisar att de flesta bostadsköpare 
skulle vilja ha en lägenhet bestående av ovan erhållna storlekar på respektive rum. Det 
innebär exempelvis att en önskad storlek på en 3 ROK är ca 78-96 kvm. 

Öppen planlösning 
46% 

Sluten planlösning 
5% 

Halvöppen 
planlösning 

49% 

VAL AV PLANLÖSNING 
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Figur 3 visar önskade storlekar på de olika rummen i en lägenheten 

3.2.2.3 Vilken typ av förvaring är viktig för dig i en bostadsrätt? 

 
Stapeldiagrammet nedan visar en gradering mellan 1-7 där 1 är mycket oviktigt och 7 mycket 
viktigt. När bostadsköparna blev tillfrågade om vad de tyckte om klädkammare/walk-in closet 
svarade 63 % att de låg på skalan 5-7 vilket betyder viktigt eller mycket viktigt för dem att ha 
med i en bostadsrätt. En fjärdedel av bostadsköparna tycker att klädkammare/walk-in closet är 
ett mycket oviktigt inslag att ha med i en lägenhet. 
Ungefär hälften anser att fasta garderober är viktigt eller mycket viktigt att ha med medan 
närmare 30 % tycker det är mindre viktigt och en resterande del har inte tagit någon ställning 
till frågan alls. 
 Liknande statistik förekommer för ett önskemål på att ha en tom yta för lösa garderober där 
ca 47 % tycker det är viktigare. Resten av statistiken visar att ca 33 % tycker det är 
oväsentligt att ha med denna typ av förvaringsutrymme. Ifrån resultatet går det också att 
utläsa att skafferier är någorlunda eftertraktat där ca hela 42 % av bostadsköparna anser att det 
är väsentligt medan en andel på ca 35 % tycker det är oviktigt eller mycket oviktigt. 
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Figur 4 visar förvarings prioritering 

 

3.2.2.4 Vad är det viktigaste delarna i ditt kök?  

Här nedan presenteras en uppställning på de resultat som erhållits ifrån frågan angående vilka 
de viktigaste delarna i ett kök är. I frågan presenteras olika faktorer: Arbetsyta, utformning, 
förvaring samt matplats. De deltagande i enkätundersökningen fick jämföra dessa olika 
faktorer och det visade sig att arbetsyta var den faktor som var mest omtyckt. Arbetsyta 
framstod som ett bättre alternativ jämfört med t.ex utformning, förvaring och matplats. 
Förvaring å andra sidan var en populärare faktor om denna jämfördes mot utformning samt 
matplats. Sist men inte minst så ansågs faktorn utformning framstå som ett bättre alternativ än 
att ha en matplats i köket. Sammanfattningsvis går det att konstatera att en jämförelse mellan 
olika faktorer gjorts där den deltagande i enkätundersökningen verkligen tänkt till när denne 
svarat på de olika alternativen. Bostadsköparen hade möjlighet att kunna välja mellan tre 
svarsalternativ där ”vet ej” även var ett alternativ att välja. 

 
kolumn 1 vet ej kolumn 2 

 Arbetsyta 79.0% 6.4% 14.6% Utformning 

Utformning 27.5% 10.5% 62.0% Matplats 

Förvaring 64.3% 11.7% 24.0% Matplats 

Matplats 27.5% 18.1% 54.4% Arbetsyta 

Förvaring 66.7% 12.3% 21.1% Utformning 

Arbetsyta 52.1% 21.1% 26.9% Förvaring 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

1 2 3 4 5 6 7 Vet Ej 

Klädkammare/walk-iﾐ Ilo… Fasta garderober Toﾏ yta för lösa garderoH… Skafferi 



18 

 
 
 
3.2.2.5 Balkong 

 
I delen gällande balkonger har två frågor ställts till bostadsköparna. Den första var hur viktigt 
det var att ha en balkong överhuvudtaget. Sedan ställdes en fråga om vilken utformning på 
balkongen som bostadsköpare föredrar mest av allt.  
Resultaten från frågan om hur viktigt en balkong är för respektive bostadsköpare visar att en 
stor del av de deltagande i enkäten tycker att balkongen är ett viktigt inslag i lägenheten. En 
mindre del bestående av ca 24 % tycket att det är ganska viktigt. Med andra ord tycker 88 % 
att en balkong är viktigt att ha i sin bostad. När det kommer till vilken utformning som var 
mest omtyckt var det också en majoritet som tyckte om rektangulära balkonger. En andel på 
19 % tyckte att en kvadratisk balkong var ett bättre alternativ. Den resterande delen tycker att 
övrig utformning av en balkong är ett bra alternativ för en bostad. 
 

 

Figur 5 visar hur viktigt det är med en balkong i bostaden 

3.2.3 Konstruktioner och pris relaterad  

 

3.2.3.1 Vilka tycker du är de viktigaste faktorerna vid ett bostadsköp? 

Frågan är ställd på ett sådant sätt att viktigaste faktorerna vid ett bostadsköp ställs emot 
varandra. De faktorer som tas upp i frågan är konstruktionskvalité, utformning/planlösning, 
bostadsyta och pris. Utifrån detta har vi jämfört faktorerna från svaren på varje del för att se 
vilka faktorer som bostadsköparna tycker viktigast. Resultatet visar att 
utformning/planlösning är viktigast enligt bostadsköparna. Efter utformning/planlösning 
kommer konstruktionskvalité som näst viktigaste faktorn enligt de deltagande i 

Mycket oviktigt; 
4,7% 

Ganska oviktigt; 
2,9% 

Varken/eller; 
5,8% 

Ganska viktigt; 
24% Mycket viktigt; 
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enkätundersökningarna. Priset är viktigare än bostadsyta som faktor och detta framgår tydligt 
enligt tabellen nedan där det tydligt framgår att dessa två är mindre viktiga än 
utformning/planlösning samt konstruktionskvalité. 

 
kolumn 1 vet ej kolumn 2 

 
     Konstruktionskvalité 55,6% 12,3% 32,2% bostadsyta 

utformning/planlösning 61,4% 12,9% 25,7% pris 

bostadsyta 18,1% 9,4 % 72,5% utformning/planlösning 

pris 31,6% 15,2% 53,2% Konstruktionskvalité 

bostadsyta 39,2% 16,4% 44,4% pris 

Konstruktionskvalité 28,1% 16,4% 55,6% utformning/planlösning 

      

 

 

3.2.3.2 Hur viktigt är det för dig att ljudisoleringen minskar ljud i följande fall? 

Ljudisolering är en avgörande faktor i en byggnad. Bostadsköparna har dock skilda åsikter om 
var ljudisoleringen anses vara viktigast. Frågan som ställdes i enkätundersökningen angående 
ljudisolering har syftat till att försöka lyfta fram bostadsköparnas åsikter om vad de tycker är 
viktigast när det kommer till att minska ljud i bostäder. Det har varit skilda åsikter om var 
ljudisolering lämpar sig bäst i en bostad och från diagrammet framgår det att de viktigaste 
platserna att ljudisolera är: Ljud från utsidan, grannar, trapphuset samt lägenheten ovan. Det 
går att konstatera att det värsta ljudet kommer ifrån lägenheter ovanpå en bostad enligt 
resultatet nedan. Därmed tycker bostadsköparna att det är viktigast att ljudisolera för att 
undvika störande ljud ovanifrån. Sedan anser de deltagande i enkätundersökningen att ljud 
från grannar är ett oroväckande moment som måste hanteras genom ljudisolering. Mindre 
viktigt på listan är ljudisolering mot ljud som förekommer mellan kök och sovrum och ljud 
från badrum. Sammanfattningsvis föredrar bostadsköpare ljudisolering som skyddar mot ljud 
utifrån istället för inifrån. 
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Figur 6 visar hur viktigt det är med ljudisolering i bostaden 

 

 

3.2.3.3 Hur mycket mer skulle du vara villig att betala för följande 
konstruktionslösningar vid ditt bostadsköp? 

Detta är en fråga som varit fokuserad på att ta fram uppgifter på vad bostadsköpare är 
benägna att betala för olika konstruktionslösningar. De alternativ som presenterats har olika 
syften och funktion i en byggnad, där av är syftet med frågan att ta reda på vilka av 
konstruktionslösningarna som anses var mest eftertraktade baserat på priset. Målet har varit 
att få en bild av vad de skulle vilja betala högst pris för generellt sett. I följande tabell nedan 
finns en skala på priser för respektive konstruktionslösning där priserna varierar mellan 
ingenting alls till 30000 kr eller mer. Strax under hälften av de deltagande har visat att de inte 
skulle vilja betala någonting för att få 20 cm mer takhöjd än vad vanlig standard anger. 
Däremot finns det en mindre grupp som skulle kunna tänka sig betala 30000 kr eller mer för 
samma funktion. Mer än hälften vill betala 10000 kr eller mer för ökad ljudkomfort på 
innerväggar och ytterväggar. 
 Några andra alternativ på konstruktionslösningar har varit: inglasad balkong samt 
betongytterväggar med längre livslängd. Resultaten rent procentuellt för de ovanstående två 
alternativen är mycket utspridda där varken en stor grupp av de deltagande eller en liten grupp 
vill betala för mycket för någon av de konstruktionslösningarna som finns. Golvvärme istället 
för element är också något de flesta kan tänka sig betala en viss summa för. Prisklasserna 
varierar där alltifrån 14.62% inte vill betala någonting alls för golvvärme istället för element 
där samtidigt en mindre del på ca 9.94% vill betala 30000 kr eller mer för samma alternativ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ljud från utsidan 0% 0% 1,17% 1,17% 12,28% 27,49% 57,89% 0% 

Ljud Mellan kök och sovrum 3% 11% 12,28% 28,07% 26,90% 8,77% 9,94% 0,58% 

Ljud från grannen 0% 0,58% 0,58% 1,75% 6,43% 21,05% 69,59% 0% 

Ljud från trapphuset 0% 1,17% 0% 4,68% 8,77% 27,49% 57,31% 0,58% 

Ljud fråﾐ lägeﾐheteﾐ ova… 0% 0,58% 0% 1,17% 7,60% 19,88% 70,18% 0,58% 

Ljud från badrum 0,58% 7,02% 11,70% 22,22% 33,92% 14,62% 9,94% 0% 
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Slutligen kan en bild fås av vilka konstruktionslösningar en bostadsköpare skulle betala mer 
för och dessa är: ökad ljudkomfort på innerväggar och ytterväggar samt golvvärme istället för 
element 
 

  
inget alls 2 000-

5000 kr 
5 000-
10000 kr 

10 000-
20 000 kr 

20 000- 
30 000 kr 

Mer än 
30 000 kr 

20 cm mer takhöjd än svensk 
standard (240 cm) 

42.69% 12.87% 8.77% 16.96% 7.02% 11.70% 

Ökad ljudkomfort på innerväggar och 
ytterväggar 

10.53% 15.20% 16.96% 28.07% 14.62% 14.62% 

Golvvärme istället för element 14.62% 11.70% 21.05% 27.49% 15.20% 9.94% 

Bostadens balkong är inglasad 35.09% 7.02% 18.71% 20.47% 12.28% 6.43% 

Betongytterväggar med lång livslängd 
och hög fukttålighet 

27.49% 8.19% 15.79% 19.30% 13.45% 15.79% 

 

 

3.2.3.4 Hur mycket mer skulle du vara villig att betala för följande 
konstruktionslösningar vid ditt bostadsköp? 

När det kommer till funktionslösningar som köksö, bättre infästningsmöjligheter på väggar, 
bullerdämpande golv, granitskivor på köksbänken, extra tätskikt i köket för ökad fukttålighet 
så är det tydligt att köksö är ett mindre omtyckt alternativ att betala för. Efter detta på listan 
av alternativ som inte vill bekostas kommer bättre infästningsmöjligheter (ca 38%), extra 
tätskikt i köket för ökad fukttålighet (ca 32 %). Sammanfattningsvis framgår det att en större 
del av de deltagande inte vill betala något alls för alla faktorer som nämnts. 

 

inget alls 1 000 – 
3 000 kr 

3 000 – 
 5 000 kr 

5 000 - 
10 000 kr 

10 000 – 
20 000 kr 

Mer än 
20 000 kr 

Köket har en köksö  42.69% 16.37% 10.53% 18.13% 7.60% 4.68% 

Bättre infästningsmöjligeter på väggar 38.01% 19.88% 19.88% 15.20% 5.85% 1.17% 

Bullerdämpande golv  21.64% 20.47% 21.64% 19.30% 12.28% 4.68% 

Granitskivor på köksbänken 31.58% 14.62% 23.98% 14.62% 13.45% 1.75% 
Extra tätskikt i köket för ökat 
fukttålighet 

31.58% 22.22% 16.96% 18.13% 7.60% 3.51% 

 

3.2.3.5 Hur ställer du dig till följande påståenden? 

Till att börja med är påståendena nedan av olika karaktär, vissa har fokus på pris och andra på 
funktioner i en bostads samt konstruktionslösningar. Syftet med frågan har varit att få reda på 
vad bostadsköparna föredrar mest bland dessa alternativ. De flesta av de deltagande i 
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enkätundersökningen tycker att det är viktigare att ha dusch/bad i separat rum från toaletten. 
Bland påstående finns en varierad kombination av åsikter gällande respektive faktor. 
Exempelvis tycker ca 90% av bostadsköparna att de vill betala mer för konstruktioner som 
kräver mindre underhåll i längden. Se graderna 5-7 för en uppfattning om variationen. Sedan 
finns det vissa mindre viktiga påstående som beaktats vilka är exempelvis: Att ca 50% av 
bostadsköparna tycker att det är viktigare med ett lägre pris på bostaden än 
konstruktionslösningar som är högre än standard.  

  1 2 3 4 5 6 7 Vet  Ej 
Jag är villigt att betala mer för 
konstruktionslösningar som 
kräver mindre underhåll i 
längden. 

2.34% 6.43% 6.43% 13.45% 23.98% 26.90% 16.37% 4.09% 

Det är viktigare med ett lägre 
pris på bostaden än 
konstruktionslösningar som är 
högre än standard. 

16.96% 18.13% 11.70% 23.98% 11.11% 8.19% 5.85% 4.09% 

Det är viktigt för mig att ha 
möjlighet att bygga om i 
bostaden. 

9.94% 14.04% 12.87% 21.05% 15.20% 17.54% 7.02% 2.34% 

En bostad blir mer attraktiv 
ifall det är ett välkänt 
byggföretag som konstruerat 
bostaden. 

16.37% 9.94% 15.20% 16.96% 13.45% 13.45% 7.02% 7.60% 

Det är viktigt för mig att det 
finns dusch/bad i separat rum 
från toalett. 

3.51% 2.34% 2.34% 5.85% 10.53% 16.37% 54.97% 4.09% 

 

 

3.2.3.6 Hur viktigt är det för dig att ha möjl ighet att påverka din bostads…? 

 
Som framgår av frågan så vill svar på hur viktigt det är för bostadsköparen att påverka sin 
bostad när det kommer till följande faktorer: utformning, materialval, färg/tapeter, belysning 
samt vitvaror. Möjligheten att kunna påverka valet färg/tapeter är hög där ca 60% i graderna 
mellan 6-7 framgår av tabellen nedan. De resterande kan delas upp i 50% i skalan mellan 6-7 
där dessa grader motsvarar en högre vilja att påverka möjligheterna. Sist men inte minst 
framgår det att bostadsköparna vill påverka valet av de nämnda faktorerna. 

 
1 2 3 4 5 6 7 Vet Ej 

Utformning 1.17% 3.51% 7.02% 20.47% 30.41% 21.05% 15.20% 1.17% 
Materialval 1.75% 2.34% 5.26% 15.20% 23.39% 27.49% 23.98% 0.58% 
Färg/tapeter 0.58% 6.43% 4.09% 10.53% 18.71% 26.90% 32.75% 0% 
Belysning 2.92% 3.51% 8.77% 14.04% 19.30% 27.49% 23.98% 0% 
Vitvaror 1.75% 3.51% 5.26% 16.96% 23.39% 24.56% 24.56% 0% 
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3.2.3.7 Hur mycket är du beredd att betala för att kunna påverka bostadens…? 

När det kommer till viljan att betala för dessa faktorer mellan en skala från 0 – 30000 kr eller 
mer så är det få deltagare i enkätundersökningen som kan tänka sig betala mycket pengar för 
att få tillgång till de olika faktorerna listade nedan. Att få möjligheten att påverka en viss 
faktor som t.ex val av färg/tapeter är hög på önskelistan hos de deltagande i 
enkätundersökningen dock är de inte så benägna att betala för dessa tjänster. 

 

inget alls 5 000 –  
10 000 kr 

10 000- 
15 000 kr 

15 000- 
20 000 kr 

20 000- 
30 000 kr 

Mer än  
30 000 kr 

Utformning 23.98% 20.47% 19.30% 13.45% 9.36% 13.45% 

Materialval 17.54% 25.15% 23.98% 15.79% 9.94% 7.60% 

Färg/tapeter 31.58% 33.92% 19.30% 8.77% 4.09% 2.34% 

Belysning 32.75% 32.16% 22.22% 8.77% 2.34% 1.75% 

Vitvaror 24.56% 29.24% 23.98% 14.04% 5.85% 2.34% 
 

 

3.2.4 Övrigt 

Följande frågor var icke-obligatoriska frågor där den svarande fick fritt skriva vad den vill. I 
resultatet kommer vi endast visa de kommentarer som handlar om liknande område och 
förekommer ett flertal gånger.  

3.2.4.1 Är det någonting i din bostad du är missnöjd med vid ditt senaste bostadsköp? 

 Ljudisolering, för lyhört 
 För litet badrum, Lyhört  Lite för låg nivå på materialval, framförallt på ytskikt. Ljud från lägenhet ovanför (steg och 

annat ljud från deras golv) 

 Ljud från närliggande bilväg. 
 Köks ö – För lite arbetsbänkar I kök  Köket, köksskåpen  För lite arbetsplats i köket  Köket är avlångt och smalt, toan är väldigt liten max 3kvm, skulle även önska större badrum 

och högre tak.   Köksplaneringen är urdålig, velat påverka. Garderober ej upp till tak - dålig disposition av 
utrymme. Dåligt urval av vitvaror. Urval kakel mm alldeles för begränsat. Skulle varit tillval 
av golvvärme i badrum, känns ganska hopplöst att riva upp ett nylagt golv för att installera det  För liten arbetsyta i köket  Köksplaneringen. Skulle vilja flytta kyl o frys för att få plats med köks ö.  För lite val av golv.  Ingen som helst möjlighet att kunna påverka något 
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 Valmöjligheterna. Kunde inte välja tapeter eller färg på väggar. Väldigt få val i allmänhet. Att 
mycket inte var färdigt vid inflyttning 

 
Sammanfattningsvis så handlar de flesta kommentarer om: 
  

 Mycket ljud utifrån, lyhört 
 Dålig arbetsyta i köket 

 Önskat att det fanns tillval som exempelvis golvvärme 

 Möjligheten att påverka var dålig 

3.2.4.2 Är det någonting i din bostad du är extra nöjd med? 

 Planlösningen  Planlösningen  Bra planlösning  Planlösning 
 Balkong är som en terass 40 kvadratmeter stor, Öppenplanlösning  Öppen planlösning, stor balkong,  Jag är nöjd över att vi har en etagelägenhet med takterass. Stort ljusinsläpp och luftig 

planlösning.  Planlösning. Badrum. Uteplats  Öppna ytor, planlösning  Öppna planlösningen!! Klädkammaren. Fönster i duschrum/toa.  Stenskivor/ bra planlösning/ stor balkong/ låg hyra/ läget  Takhöjden (3, 3m), stuckaturen och de blyinfattade fönstren.  Ja utformning med de öppna planlösning!  Hög takhöjd  våran stora balkong  Läget, stor balkong, öppen spis.  Stor balkong 
 
Sammanfattningsvis så handlar de flesta kommentarer om:  

  Planlösningen, att det är öppen och luftig planlösning  Balkong, utformningen och att den är stor  Hög takhöjd 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera det resultat vi fått av enkäten och 
jämföra det med den teoretiska referensramen. Kapitlet tar upp delarna ålder och kön, 
planlösning och utformning, möjlighet att påverka och värdeökande faktorer.  

4.1 Ålder och kön 

Resultatet av enkäten har haft en relativt bra spridning på både åldrar och kön bland de 
svarande. Det är fler män(63.7%) än kvinnor(36.3%) som svarat på enkäten. Hade det varit ett 
lågt antal som besvarat enkäten totalt hade detta kanske varit ett problem, men eftersom vi har 
171 svarande så anser vi att båda könen är väl representerande. Resultatet av enkäten har även 
haft alla åldersintervall representerade med en god spridning förutom åldersintervallet 66 år 
och uppåt (Bilaga 2). Vad detta beror på tros bero på ett antal faktorer. En teori är att många 
äldre redan hittat sina drömhus och inte längre är intresserade av att leta bostad. Valet att 
genomföra en webbenkät kan också ha påverkat en sänkning i svarande från en äldre 
generation, av den enkla anledningen att det inte är lika vanligt bland äldre att sitta vid sina 
datorer och svara på enkäter. En liknande anledning tros kan ha orsakat att det yngre 
åldersintervallet har färre representerande. Intresset att svara på enkäter kanske helt enkelt 
saknas hos den yngre generationen. Det är heller inte lika vanligt bland de yngre att skaffa 
bostad då man ofta inte kommit tillräckligt långt ekonomiskt för att ha möjlighet att köpa en 
bostad. Företag intresserade av en studie som denna önskar troligtvis inte svar från något 
specifikt kön eller åldersintervall, utan det är snarare viktigt att en god spridning förekommer.  
 

4.2 Planlösning och utformning 

Planlösningen och utformningen är för de flesta den viktigaste delen av bostaden. Det är i 
grunden vad som utgör allt vad lägenheten är och vad den kan bli. Det är omöjligt att göra en 
planlösning som alla är nöjda med, men det går att göra en planlösning som så många som 
möjligt anser vara bra. Det är just en sådan planlösning gärna uppnås när konstruktion av en 
ny bostad sker, säljaren vill att så många som möjligt ska tycka om bostaden för att nå en så 
stor marknad som möjligt. Som Bencker och Holmqvist (2011) nämner vill en god balans 
mellan skönhet, hållbarhet och bekvämlighet uppnås. Resultatet på frågan om vilken typ av 
planlösning bostadsköparen helst vill ha så var det jämnt mellan öppen och halvöppen 
planlösning. Willén (2012) nämner många fördelar med en öppen/halvöppen planlösning 
bland annat att det gör det lättare att socialisera och ger en bättre överblick i bostaden. Kanske 
är det dessa faktorer som gör dessa typer av planlösning så pass attraktivt som det är. Det var 
endast 5.3% som föredrog sluten planlösning. Det kan tyckas att det kan utesluta helt att 
bostäder byggs och planeras med sluten planlösning. Att resultatet mellan öppen och 
halvöppen planlösning är så jämnt kan tänkas var positivt för de som planerar bostaden. 
Vilket som än väljs av de två alternativen så kommer det att finnas en relativt stor 
intressegrupp. Detta kan i sin tur ge arkitekten extra möjligheter att rita en mer välplanerad 
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bostad utan att behöva lägga fokus på om det är öppen eller halvöppen planlösning. Med en så 
stor majoritet av svarande som vill ha öppen/halvöppen planlösning kan det ses som en 
bekräftelse av att det är den moderna typen av planlösning och företag bör fortsätta konstruera 
bostäder som i nuläget.  

För att på bästa sätt ta reda på vad bostadsköparen vill ha för storlek på de olika rummen i 
bostaden ställdes frågan om vilken kvadratmeter de vill att varje rum skulle vara på ett 
ungefär. De svarande var relativt överens om vilken storlek de olika rummen bör vara. Som 
förväntat så var de vardagsrummet som önskades vara störst. Däremot var det 8.19% som 
svarade att de ville ha +21 m2 stor balkong. Det är få lägenheter som har en såpass stor 
balkong. En så pass stor yta på balkongen innebär en stor påverkan på bostaden i det hela, 
bostadens yttre måste i stort sätt planeras utifrån balkongens storlek och utseende. I resultatet 
framkommer det även att det är viktigt för många att dusch/bad finns i separat rum från 
toalett. Eftersom det är vanligast att våtrum konstrueras som inte enbart har dusch/badkar utan 
som också har toalett, så vore kanske det bäst att ha två toaletter i bostaden, ett mindre med 
enbart toalett och ett större badrum med dusch/bad, toalett och möjligtvis tvättmaskin etc.   

I frågan om föredragen rumsstorlek i bostaden som ställdes i enkäten så resulterade det i att en 
3 ROK lägenhet skulle vara ca 78-96 m2 där medelvärdet är 87m2. Många svarande uttrycker 
även att det är viktigt med separat dusch och toalett, vilket kan innebära att det bör vara ett 
badrum och en mindre toalett. Om man räknar med att den extra toaletten är ca 2 m2 så 
hamnar medelvärdet på en bostadslägenhet på 89 m2. Detta är nära genomsnittet på 
bostadslägenhetsytan i Sverige som enligt Statistiska Centralbyrån (2012) var 92.8 m2 år 
2008. Detta visar att Sverige bygger lägenheter med en relativt bra storlek, kanske i vissa fall 
även större lägenheter i jämförelse med vad som eftertraktas. I resultatet av en annan fråga 
ställd i enkäten är det rätt tydligt att planlösning/utformning väger mer än själva bostadsytan. 
Alltså borde inte fokus i framtiden ligga på större bostäder utan det är planlösning och 
utformningen som avgör hur attraktiv bostaden är.  

När det kommer till bostadens kök, som ofta är en viktig del av bostaden, så har de svarande 
kommit fram till att arbetsyta och förvaring är det viktigaste i jämförelse med utformning och 
matplats. Det visar på att de flesta vill ha ett funktionellt kök snarare än ett estetiskt tilltalande 
kök. Det lägger också en stor press på den som designar köket, då det kan vara lätt att bygga 
ett snyggt kök men mycket svårare att bygga ett funktionellt kök. Speciellt med tanke på att 
det finns så många olika åsikter om vad som önskas finnas i ett kök och inte.  

4.3 Möjlighet att påverka  

En av de frågor som ställdes handlade om hur viktigt det var för den svarande att ha möjlighet 
att påverka vissa delar i bostaden. En slags följdfråga till denna fråga var hur mycket de skulle 
vara villiga att betala för att ha möjlighet att påverka dessa delar. Tanken med frågan var till 
en början att ta reda på vilka kunder som är villiga att betala extra och hur mycket extra för att 
ha möjlighet att påverka vissa delar i sin blivande bostad. Den första frågan kan dock tolkas 
som hur viktigt det är för den svarande att kunna påverka sin egen bostad som de kanske 
redan äger. Problemet med detta är att många självklart vill kunna påverka alla delarna i 
bostaden de redan äger. Som det kan ses i resultatet är det tydligt att det är viktigt för 
majoriteten att ha möjlighet att påverka delarna i bostaden. Frågan borde istället varit 
utformad på ett sådant sätt att det handlar om möjligheten att påverka en blivande bostads 
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delar innan inflyttning sker. Det som istället kan läras utifrån detta är att det är viktigt för 
bostadsköparen att ha möjlighet att påverka sin bostad och detta bör tas i åtanke när 
konstruktion av bostaden sker. Att undvika lösningar som gör det allt för svårt för 
förändringar är att föredra. Som Chung (1999) beskriver har byggherren en viktig roll i 
konstruktionen av nya bostäder. Det är hans uppgift att definiera användningen och syftet med 
produkten så att arkitekten och ingenjörerna kan uppfylla kraven från kunden. Så om 
byggherren redan innan konstruktion får veta kundens preferenser kommer det vara mycket 
lättare att uppfylla dess krav på kvalitet, exempelvis att företag inte gör det för svårt för 
kunden att bygga om bostaden i framtiden. 

I resultatet av följdfrågan, om hur mycket bostadsköpare är villig att betala för att ha 
möjlighet att påverka delarna i bostaden, kan något mer intressant synas. Det är relativt många 
som faktiskt är villiga att betala en del extra för möjligheten att påverka bostaden. Denna 
information kan vara intressant för företag vid konstruktion av nya bostäder. En av de mindre 
kostsamma delarna som är med i frågan, tapeter och färg, syns det att många faktiskt är villiga 
att betala 5000–10000 kr och en del även större summor än så. Om företagen då kan se att 
kunder är villiga att betala en sådan summa för en relativt billig del i konstruktionen, kan de 
börja fundera på om det kan vara värt att ge alla kunder möjlighet att påverka det mot en 
kostnad för att i slutändan gå med större vinst och ha nöjdare kunder. Det är hela 13,45% av 
de svarande som är villiga att betala mer än 30 000 kr för möjligheten att påverka 
utformningen på deras bostad. Det kanske till och med kan vara värt för företag att i vissa fall 
låta kunderna vara med och bestämma utformningen på lägenheter eller åtminstone ha 
möjlighet att delge sina preferenser om vilka rum som ska vara störst etc. Att det är en stor del 
svarande som inte är villiga att betala någonting alls för att ha möjlighet att påverka 
lägenheten tros handla om att svarande tolkat första frågan som, möjlighet att påverka sin 
egen bostad efter du redan flyttat in och därför ställer sig frågan, "Varför skulle vi betala 
något extra för att ha möjlighet att ändra saker i en bostad vi redan äger?".  

Något som även kan funderas över är om effekten "gratis är gott" har påverkat dem svarande. 
Alltså när bostadsköparen ställs frågan om de är viktigt för dem att kunna påverka delarna i 
sin bostad, utan att veta om de ekonomiska konsekvenserna av att få denna möjlighet, så 
kommer de flesta tycka att det är viktigt för dem. Sen när de väl får se vilka faktiska 
kostnader det skulle innebära så är det helt plötsligt inte alls lika viktigt att ha möjlighet att 
påverka. För att veta om det stämmer de krävs djupare studier och frågor om just 
valmöjligheter och kostnader. 

4.4 Värdeökande faktorer 

Vilka kan då vara de värdeökande faktorerna vid konstruktionen av nya bostäder? 
Värdeökande faktorer involverar alla de faktorer i bostaden som ökar värdet på bostaden. 
Detta behöver inte innebära att det bara ska bygga med billigare lösningar för att få större 
vinst utan det handlar även om att öka attraktionen på en bostad. Genomtänkta och 
välplanerade bostäder lockar en större marknad och i en större marknad finns det mer pengar 
och därför större vinst. I enkäten ställdes frågan om vilka faktorer som var viktigaste i en 
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bostad. De fyra faktorerna som vi tyckte var mest generella och viktiga var, bostadsyta, pris, 
utformning/planlösning och konstruktionskvalitet. De svarande fick sedan väga alternativen 
mot varandra för att se vilket som är viktigast för dem när de letar bostad. 
Utformning/planlösning var i slutändan det som var absolut viktigast i jämförelse med de 
andra faktorerna. Marginalerna var som störst i jämförelse med bostadsyta. Det kan tolkas 
som att de flesta föredrar en mindre lägenhet med genomtänkt planlösning och utformning 
över en större lägenhet men med sämre planering. Det som är minst viktigt av dem alla var 
bostadsytan, däremot var pris och bostadsyta nästan jämna i sina svar. Pris är något som är 
intressant i dessa sammanhang då det egentligen är vad som avgör allt, de flesta är på något 
sätt begränsade ekonomiskt och priset måste finnas i åtanke vid köp av bostad. Det är 
intressant hur de andra faktorerna förhåller sig till varandra och priset på bostaden. En nackdel 
med pris är dock att alla tjänar olika, alla är i olika ekonomiska situationer, alla har sin 
uppfattning om vad som är mycket pengar och lite pengar. Flera av dem som svarar kanske 
vid tillfället har en begränsad ekonomi och påverkas till att välja priset över alla andra 
faktorer i bostaden. Däremot så är det inte dem med begränsad ekonomi den målgrupp 
företagen har när de bygger bostäder, något som kan vara glädjande för dem är istället att de 
är så många som prioriterar planlösning/utformning och konstruktionskvalitet över priset. 
Konstruktionskvalitet är ett begrepp som inte har en bestämd definition utan är öppet för 
tolkning, för att minska antalet egna tolkningar finns en förklaring i enkäten om vad det 
innebär.  

Det är många som svarat att de är villiga att betala mer för konstruktionslösningar som kräver 
mindre underhåll i längden. Det är positivt för marknaden att många är villiga att betala för 
mer hållbara lösningar. Frågan är dock hur mycket kunden är villig att betala för detta och om 
de är villiga att betala mer för konstruktionslösningar som inte kommer påverka dem så länge 
de bor i bostaden. När det inte finns en siffra på kostnaden av en särskild lösning 
framkommer det att många är positiva till det. Självklart föredras konstruktionslösningar som 
kräver mindre underhåll, det sparar man ju pengar på. Det som kanske inte funderas över är 
att många av dessa konstruktionslösningar är gjorda för att hålla i många år. Köparen kan bo i 
bostad i 10-tal år utan att vara med om att hen behöver utföra underhåll på delar i bostaden. 
Om företaget exempelvis väljer att bygga med massiva betongväggar istället för 
utfackningsvägg, så resulterar det i en hållbarare men kanske dyrare lösning(Pettersson 2013), 
medan den som flyttar in inte hade fått uppleva underhåll på bostadens ytterväggar vid någon 
typ av yttervägg. Om kunden visste om detta hade hen svarat att den var lika villig att betala 
mer för i längden mer hållbara konstruktionslösningar? För att svara på detta krävs det en 
djupare studie om just hållbara konstruktionslösningar.  

Hur påverkar kvalitéer på högre nivå än standard kundens vilja att betala mer för bostaden? 
För att svara på detta måste det först bestämmas vad som är kvalitéer på en högre nivå en 
standard. SIS, Swedish Standards Institute har tagit en samling förslag och rekommendationer 
för att uppnå en god nivå vid en bostads utformning. Låt oss säga att det är deras förslag och 
rekommendationer som räknas till standard för en bostad. Konstruktionskvalitéer och 
lösningar som är utöver standard är då en hel del. För att få ett ganska generellt intryck kan vi 
titta på påståendet: ”Det är viktigare med ett lägre pris på bostaden än konstruktionslösningar 
som är högre än standard.” Där det är en klar majoritet som inte håller med detta påstående. 
Utifrån detta är det tydligt att konstruktionslösningar över standard har en positiv inverkan på 
kundens vilja att betala mer för bostaden. Eftersom det är omöjligt att nämna alla 
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konstruktionslösningar som finns tittar vi istället på dem som tas upp i arbetet. Det kan 
exempelvis handla om extra takhöjd, golvvärme, inglasad balkong eller extra goda 
infästningsmöjligheter på väggar, som tas upp i enkäten. Som kan ses i resultatet är det alltid 
någon som är villiga att betala extra för alla konstruktionslösningar som nämns. Däremot är 
det olika när det kommer till hur mycket den svarande är villig att betala extra. Det är även 
viktigt att titta på hur mycket varje konstruktionslösning kostar i förhållande till vad den 
svarande är villig att betala. Extra takhöjd i en bostad är något som påverkad hela byggnaden 
och kan i slutändan vara en kostsam konstruktionslösning. Slutkostnaden skulle utan problem 
hamna över 30 000 kr för varje bostad. Med tanke på att det endast är 11.7% av de svarande 
som är villiga att betala en sådan summa och hela 42.7% som inte är villiga att betala något 
alls, kan det argumenteras för att det inte är värt att bygga bostäder med extra takhöjd. Det är 
en konstruktionskvalité över standard som generellt inte ökar kundens vilja att betala mer för 
bostaden. Ett mer positivt sätt att se på det är att det faktiskt finns en grupp som är villiga att 
betala en relativt stor summa för extra takhöjd. Om företagen kan nå ut till denna kundgrupp 
har vi istället hittat en konstruktionskvalité som ökar kundens vilja att betala mer för 
bostaden.  

Något som är tydligt i resultatet är en god ljudisolering är viktigt i en lägenhet, speciellt när 
det kommer till ljud som kommer utifrån lägenheten. Detta är något som alltid bör läggar 
mycket fokus på vid konstruktionen av flerbostadshus, just eftersom ljuden utifrån kan 
komma från alla håll.  

Som Werner(2000) nämner föredras det att bygga bostadsrätter med fokus på arkitektonisk 
kvalitet istället för fokus på konstruktionskvalitet. Just eftersom det är svårt för kunden att se 
de funktionella kvaliteterna innan de bott i bostaden en längre tid. Detta kan resultera i en 
brist konstruktionslösningar som endast är funktionella, lösningar som faktiskt bidrar till en 
bättre levnadskvalitet. Om kunden däremot skulle ha en djupare förståelse för mer 
funktionella konstruktionslösningar skulle alla kunna tjäna på det i längden. Det skulle kunna 
konstrueras byggnader som är mer funktionella, hållbara men samtidigt arkitektoniskt 
attraktiva och som kan säljas till ett högre pris. En sådan marknad är dock inte så stor för 
tillfället eftersom denna kunskap saknas hos många kunder. Om företag kan hitta ett enkelt 
sätt att visa fördelar med att bygga mer funktionella bostäder och sälja det på ett bra sätt till 
kunden, skulle konstruktionskvalitéer över standard kunna vara en mycket större faktor i 
kundens vilja att betala mer för en bostad.  
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5 SLUTSATS 

I detta kapitel tas arbetets frågeställningar upp och besvaras. Vi börjar med att svara på 
frågan ”vad är viktigast för kunden i utformningen av bostaden? Därefter besvarar vi frågan 
”Vilka konstruktionskvalitéer värderar en bostadsköpare högst när de letar ny bostad?” 
Slutligen besvaras frågan ” Hur påverkar kvalitéer på högre nivå än standard kundens vilja 
att betala mer för bostaden?” I detta kapitel finns delarna slutsatser, rekommendationer, 
metodkritik och förslag till fortsatta studier.  

Vi ställde frågan: ”Vad är viktigast för kunden i utformningen av bostaden?” Vi valde denna 
fråga eftersom att utformningen är en så pass viktig del av bostad och att ta reda på vad som 
är viktigast i utformning skulle vara värdefull information för de som bygger och säljer 
bostäder. Utifrån svaren vi har fått i enkäten så har vi kommit fram till en hel del faktorer som 
anses vara viktiga i utformningen av en bostad. Som nämnts tidigare är det viktigt med en väl 
planerad bostad som har en balans mellan skönhet, hållbarhet och bekvämlighet. Det framgår 
också tydligt i resultatet av enkäten att en väl planerad och genomtänkt 
utformningen/planlösningen är viktigt, även viktigare än själva bostadsytan. Bostaden bör ha 
antingen öppen eller halvöppen planlösning, sluten planlösning är egentligen ett helt uteslutet 
alternativ. Det största rummet i bostaden bör vara vardagsrummet och den totala bostadsytan 
för en lägenhet med 3 ROK bör vara ca 89 m2, där man kan räkna med ca ±13m2 för extra 
eller färre sovrum. När det kommer till bostadens kök är det förvaring och arbetsyta som är 
det absolut viktigaste, medan matplatsen och utformningen inte är lika viktigt. Förvaring i det 
hela är en viktig del i en bostad och den mest eftertraktade typen av förvaring är walk-in 
closet, huvudsaken är dock att det finns gott om förvaring. Balkong är något som också är 
viktigt för en lägenhet och den bör vara enkelt utformad för att lättast kunna använda och 
möblera ytan. Balkong behöver inte vara inglasad, men för vissa kan det lägenheten mer 
attraktiv. Slutsatsen är alltså att de viktigaste i utformningen av en lägenhetsbostad är:  

 Öppen eller halvöppen planlösning. 

 Att det finns genomtänkt förvaring i bostaden. 

 Köket är utformat med fokus på förvaring och arbetsyta. 

 Att det finns en balkong och att den är lätt använda och möblera. 

Den andra frågan som vi tyckte var viktig att svara på är: ”Vilka konstruktionskvalitéer 
värderar en bostadsköpare högst när de letar ny bostad?” Vår slutsats är bland annat att så 
länge en bostad är konstruerad med Svensk standard finns det inte så speciellt många 
konstruktionskvalitéer utöver det som värderas extra högt. Däremot är det tydligt att en god 
ljudisolering värderas väldigt högt i bostaden, framförallt när det involverar ljud som kommer 
utifrån lägenheten. Många välkomnar åtgärder som förbättrar ljudkomforten i lägenheten, 
exempelvis bullerdämpande golv, men det ställs inte några högre krav på det. Genom att sätta 
en träskiva innanför gipsen i lägenheten ges en ökad ljudkomfort samt bättre 
infästningsmöjligheter på väggarna. Detta är en konstruktionslösning som vi anser vara värd 
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att använda eftersom de svarande uttrycker att de är villiga att betala extra för dessa fördelar. 
Extra takhöjd i lägenheter är något som kräver mycket planering och en stor kostnad, 
eftersom det är få som är villiga att betala tillräckligt stor summa för detta anser vi att det inte 
är värt konstruera. Däremot så finns det billigare konstruktionslösningar, exempelvis en 
granitskiva och ett extra tätskikt i köket, som flera av de svarande är villiga att betala extra 
för. Vi har även kommit fram till att det är viktigt för bostadsköparen att kunna påverka sin 
bostad. Vi drar då även slutsatsen att de konstruktionskvalitéer som värderas högst är även de 
som inte kräver för mycket jobb att ändra på. Eftersom det är väldigt svårt att göra alla kunder 
nöjda med en specifik konstruktionslösning man väljer, kan man istället göra alla kunder 
nöjda i och med att göra det lätt för kunden att påverka konstruktionslösningen själv.  

Slutligen ställde vi frågan: ”Hur påverkar kvalitéer på högre nivå än standard kundens vilja att 
betala mer för bostaden?” Till skillnad från frågan som ställdes precis ovan så har denna fråga 
en tydligare och intressantare slutsats. Då det fanns en så väldigt stor variation i svaren om de 
olika konstruktionskvalitéerna var det omöjligt att specifikt avgöra vilken som värderas högst. 
Den slutliga frågan kan undersökas på ett mer generellt sätt där variationen i svaren som var 
negativt för förra frågan inte påverkar denna fråga på samma sätt. Vår slutsats är att kvalitéer 
på en högre nivå än standard generellt har en positiv inverkan på kundens vilja att betala mer 
för bostaden. Det handlar mer om att hitta rätt kundgrupp för olika konstruktionskvalitéer. Det 
finns en tydlig vilja att betala en relativt stor summa för de olika konstruktionslösningarna 
som tas upp i arbetet, även om det finns lösningar som är mer populära än andra. Om 
företagets mål istället är att nå en så stor marknad som möjligt är det snarare bättre att bygga 
närmre standard och undvika kostsamma konstruktionslösningar, just eftersom de svarandes 
värderingar är så pass olika. Något vi även kommit fram till är att om kunderna hade djupare 
kunskaper i mer funktionellt inriktade konstruktionslösningar skulle de även vara mer villiga 
att betala mer för denna typ av konstruktionslösning. Det finns konstruktionskvalitéer som 
alla vet är viktiga, ljudisolering är ett gott exempel, alla vet fördelarna och de flesta är villiga 
att betala mer för en god ljudisolering i bostaden. Om vi istället ser på extra takhöjd, som har 
många positiva effekter, exempelvis att det bidrar en ljusare bostad, en svalare mer bekväm 
bostad med känslan av mer öppenhet. Vi tror att de som upplevt dessa effekter genom tidigare 
erfarenheter är mer villiga att betala för att ha det i sin framtida bostad. I slutändan skulle alla 
tjäna på att byggnader konstrueras med mer fokus på funktionalitet. Slutsatsen är alltså att om 
man kan hitta rätt kundgrupp kommer denna vara villig att betala mer för bostaden då den är 
konstruerad med en högre nivå än standard. Denna kundgrupp kan troligtvis göras större i och 
med att man informerar bättre och mer om olika konstruktionslösningar.  

5.1 Rekommendationer 

Problemformuleringen som tas upp i arbetet kan ha många lösningar. Denna studie är 
meningen att fungera som en lösning. Alltså att göra det lättare för företag att veta vad kunden 
föredrar och vad de värderar vid bostadsköp. Även ytterligare, om möjligt mer djupgående 
studier som genomförs i syfte att ta reda på mer om vad bostadsköparen värderar och vill 
skulle fungera som en lösning till problemet. Något vi också kommit fram till som förslag är 
att om kunden får påverka sin framtida bostad mer innan den konstrueras skulle företag lättare 
veta vad kunden vill ha, vilket i slutändan resulterar i nöjdare kunder.  
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5.2 Metodkritik 

Till grund för studien använde vi oss av en enkät som har bidragit till massor med positiva 
aspekter i arbetet. Däremot kan det inte göras en allt för djupgående studie med enbart en 
enkät. Det finns för många chanser för misstolkning, det är viktigt hålla sig för kortfattad och 
vara så tydlig som möjlig i enkäten. Det kan vara svårt när det handlar om saker som inte alla 
har mycket kunskap om, som just olika konstruktionslösningar. Det var en fråga vi ställde 
som handlade om möjlighet att påverka sin bostad (bilaga 1), som var lite felformulerad och 
resulterade i att den var lätt att missförstå. Detta problem skulle inte uppstå om intervjuer 
genomförts istället. Däremot kan inte hur många intervjuer som helst genomföras heller med 
tanke på den tid dem tar att genomföra och sammanställa. I slutändan passar en enkät bättre 
för detta arbete då mängden svar var av betydelse och där vi faktiskt fick relativt många 
svarande. Kanske borde det genomförts ett fåtal intervjuer också för att även få med den 
djupgående faktorn. Något som kunde gjort enkäten delvis bättre hade varit om vi gjort en 
djupare studie om vad olika konstruktionslösningar kostar att genomföra, på så sätt hade vi 
kunnat avgöra lättare om det är värt att genomföra eller inte.  

5.3 Förslag till fortsatt utveckling  

Utifrån det vi kommit fram till och diskuterat om i arbetet finns det flera förslag till fortsatta 
studier inom området. Det skulle exempelvis vara intressant med en djupare studie om 
bostadsköparens intresse att påverka bostaden redan i planeringsskedet. Om det finns ett stort 
intresse för detta skulle man även kunna genomföra ett arbete där man tar fram ett förslag på 
hur samarbetet mellan bostadsköparen och byggherren skulle kunna se ut. Något vi även 
kommit fram till under arbetets gång är att ofta saknar bostadsköparen en generell kunskap 
om konstruktionslösningar och mer funktionella delar i bostaden. Vilket resulterar i att de 
missar att se positiva effekter och värde i moderna och hållbara konstruktionslösningar. Vi 
anser därför att det skulle vara intressant med en studie där man arbetar fram ett sätt att enkelt 
informera bostadsköpare om olika konstruktionslösningar på ett tydligt och intressant sätt.Det 
skulle vara intressant om man genomförde en liknande studie men gick in djupare på 
förhållandet i svaren mellan åldrarna. Man skulle kunna studera i vilken ålder man är mest 
angelägen att påverka bostaden. I vilken ålder priset spelar störst roll etc. Det finns en stor 
mängd intressanta delar man skulle kunna ta reda på i en djupare studie om just detta. Ett 
förslag skulle även vara att istället för att genomföra en åldersrelaterad studie så går man in 
djupare på livsstils relaterade val. Vad värderar studenterna högst? Vad värderar barnfamiljen 
högst? Etc. Det finns ett behov i att ta reda på vilken typ av förråd som viktigast i olika typer 
av bostad. Om man bor i en lägenhet, vill man ha förråd i källaren eller på vinden? Är det 
viktigt att det finns cykelförråd? Denna typ av studie skulle även den kunna kopplas till ålder 
och livsstil. Som förslag är även att genomföra studier med mer fokus på pris och 
kostnadsfrågor. Att genomföra mer exakta kostnadsberäkningar för att få mer precisa svar. 
Alltså exempelvis att ta reda på vad varje konstruktionslösning verkligen kostar att genomföra 
för att sedan se hur mycket kunden är villig att betala och på så sätt på en mer exakt 
”vinstmarginal”. 
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7 BILAGOR 

 

1. Enkät 

2. Resultaten från deltagare som genomfört hela enkäten 

 



Till dig som har köpt eller planerar att köpa en bostadsrätt i ett
flerbostadshus.

.

Hej!
Det finns i dagens läge ett behov av att utreda vilka konstruktionskvalitéer och vilka planutformningar bostadsköpare värderar när de
letar ny bostad. Enkäten undersöker vilka kvalitéer eller tillval en bostadsköpare prioriterar. Vi är intresserade av att få veta hur
kunderna prioriterar när de väljer bostad och vilka faktorer som är av betydelse vid bostadsköp. Vi hoppas att du som köpt eller planerar
att köpa en bostadsrätt kan hjälpa oss genom att besvara denna enkät.
Vi som gör undersökningen är två studenter som läser till högskoleingenjörer i byggnadsteknik på Linköpings Universitet och
samarbetar med Botrygg AB. Undersökning är en del av examensarbetet "Bostadsköparens val och värderingar".
Deltagandet i följande studie är självklart frivilligt, men det är betydelsefullt för en framtida utformning av bostadsrätter att du som fått
denna enkät besvarar den. Undersökningen är anonym och tar ca 10 minuter. Vi vill ha besvarad enkät senast 20:e Maj 2015.
Tack för din medverkan!
Jesper Frick
E-mail: Jesfr345@student.liu.se
Telefon: 073-039 96 96

Aweys Osman
E-mail: aweos819@student.liu.se
Telefon: 070-403 71 10

Erik Danielsson
E-mail: Erik.danielsson@botrygg.se
Telefon: 010-516 30 27

1. Kön *
Kvinna Man

2. Ålder *
18 - 33 år 34 - 49 år 50 - 65 år + 66 år

Planlösning
3. Vad föredrar du för planlösning i din bostad? * 

Öppen planlösning Sluten planlösning Halvöppen planlösning vet ej



4. Vad tycker du är en passande storlek på de olika rummen i en lägenhet? * 
 3-6 kvm 6-9 kvm 9-12 kvm 12-15 kvm 15-18 kvm 18-21 kvm +21 kvm vet ej

Hall
Kök
Vardagsrum
Badrum
Sovrum
Balkong

5. Vilken typ av förvaring är viktig för dig i en bostadsrätt? *
1= mycket oviktigt 7= mycket viktigt

 1 2 3 4 5 6 7 vet ej
Klädkammare/walk-
in closet
Fasta garderober
Tom yta för lösa
garderober
Skafferi

6. Vad tycker du är viktigast med ditt kök? * 
 vet ej  

Arbetsyta Utformning
Utformning Matplats
Förvaring Matplats
Matplats Arbetsyta
Förvaring Utformning
Arbetsyta Förvaring

7. Hur viktigt är det för dig att din bostad har en balkong? * 
Mycket oviktigt Ganska oviktigt Varken/eller Ganska viktigt Mycket viktigt

8. Vilken utformning på balkong föredrar du? *
Se bilden balkongutformning nedan

A B C D



Balkongutformning

Konstruktioner
9. Vilka tycker du är de viktigaste faktorerna vid ett bostadsköp? *

Konstruktionskvalité = Väl genomförda och i längden hållbara konstruktionslösningar
 vet ej  

Konstruktionskvalité bostadsyta
utformning/planlösning pris
bostadsyta utformning/planlösning
pris Konstruktionskvalité
bostadsyta pris
Konstruktionskvalité utformning/planlösning

10. Hur viktigt är det för dig att ljudisoleringen minskar ljud i följande fall? *
1= mycket oviktigt 7= mycket viktigt

 1 2 3 4 5 6 7 vet ej
Ljud från
utsidan
Ljud Mellan kök
och sovrum
Ljud från
grannen
Ljud från
trapphuset
Ljud från
lägenheten
ovanför
Ljud från
badrum



11. Hur mycket mer skulle du vara villig att betala för följande konstruktionslösningar vid ditt bostadsköp? * 

 inget alls 2 000-5 000 kr 5 000-10 000 kr
10 000-20 000

kr
20 000-30 000

kr
Mer än 30 000

kr
20 cm mer takhöjd
än svensk standard
som är 240 cm
Ökad ljudkomfort
på innerväggar och
ytterväggar
Golvvärme istället
för väggmonterat
traditionellt
element
Bostadens balkong
är inglasad
Betongytterväggar
med lång livslängd
och hög fukttålighet

12. Hur mycket mer skulle du vara villig att betala för följande konstruktionslösningar vid ditt bostadsköp? * 

 inget alls 1 000 -3 000 kr 3 000 - 5 000 kr
5 000 - 10 000

kr
10 000 - 20 000

kr
Mer än 20 000

kr
Köket har en köksö
Bättre
infästningsmöjligeter
på väggar
Bullerdämpande golv
Granitskivor på
köksbänken
Extra tätskikt i köket
för ökat fukttålighet

13. Hur ställer du dig till följande påståenden? *
1= instämmer inte alls 7=intstämmer helt

 1 2 3 4 5 6 7 vet ej
Jag är villigt att betala
mer för
konstruktionslösningar
som kräver mindre
underhåll i längden.
Det är viktigare med
ett lägre pris på
bostaden än
konstruktionslösningar
som är högre än
svensk standard.
Det är viktigt för mig
att ha möjlighet att
bygga om i bostaden.
En bostad blir mer
attraktiv ifall det är ett
välkänt byggföretag
som konstruerat
bostaden.
Det är viktigt för mig
att ha tvättmaskin i
lägenheten



14. Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet att påverka din bostads…? *
1= mycket oviktigt 7= mycket viktigt

 1 2 3 4 5 6 7 vet ej
Utformning
Materialval
Färg/tapeter
Belysning
Vitvaror
Annat 

⇣ +1

15. Hur mycket är du beredd att betala för att kunna påverka bostadens…? *
"annat" är det du valde i frågan ovan

 inget alls
5 000 - 10

000 kr
10 000-15

000 kr
15 000-20

000 kr
20 000-30

000 kr
Mer än 30

000 kr
Utformning
Materialval
Färg/tapeter
Belysning
Vitvaror
Annat 

⇣ +1

Övrigt (Icke obligatoriska frågor)
16. Är det någonting i din bostad du är missnöjd med vid ditt senaste bostadsköp?

17. Är det någonting i din bostad du är extra nöjd med?



18. Övriga kommentarer

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra)
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16. Är det någonting i din bostad du är missnöjd med vid ditt senaste 
bostadsköp? 
Antal deltagare: 78  Ljudisolering, för lyhört  Nej  För litet badrum 

Lyhört  Planlösning, hade föredragit en mer öppen planlösning  Köket  Äldre konstruktions detaljer som inte höll måttet  Möjlighet att koppla kablage mellan rum. (Ethernet uttag)  Nej  billiga tapeter  Den är för stor! :)  Köksskåpen  mögel  Nej  Lite för låg nivå på materialval, framförallt på ytskikt. Ljud från lägenhet ovanför (steg och 
annat ljud från deras golv)  KöksÖ - 
Förlite arbetsbänkar I kök  Läget.mycket ljud utifrån. Ingen hiss.  Storleken  Aldrig köpt någon bostad  Spisfläkt  nej  Det är så länge sedan så det som vi inte var nöjda med (passade vår stil) är fixat  Storleken på badrummet och extratoaletten, små 60-tals-storlekar.  Ingen klädkammare  Ljud från närliggande bilväg.  Placeringen utav lampströmbrytare  Ventilationslösningen som gör att det drar kallt om elementet inte är på, nästan, för fullt. 
Tvättstugan - ytan för tvätt/kläder/tork är på tok för liten.  Stort slitage  Litet badrum. Men huset byggdes 1886 och då skulle badrummet vara litet.  För lite förvaring 
Mer parkeringsplatser för bil  Åldern  n/a  För lite arbetsplats i köket  Köket är avlångt och smålt, toan är väldigt liten max 3kvm, skulle även önska större badrum 
och högre tag, 
finns en del gamla prylar man vill byta  Har inte sett bostaden ännu eftersom de håller på och bygga så det blir spännade att se vad 
som händer där.  Kökets färgsättning  Saknar fiberuppkoppling  Nej 
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 nej  Generellt bygger alla företag för gårdagens hyresgäster. Nya livsstilar, mer friluftsliv och 
ungdomligt högt upp i åldrarna har man inte tagit till sig. Idag har vi mycket mer utrustning 
för friluftsliv och det innebär att förråden är alldeles för små. I Norge ha man ofta förråd i 
anslutning till balkongen, vilket är bra.  Nej.  nej 

o Lite för små rum, förutom badrum. 
o Nej  Min lgh saknar balkong/uteplats. En fransk balkong hade gjort min lgh komplett.  Vet inte, har inte flyttat in än  Hade önskat skjutdörrar på garderoberna samt mer avskärmning på balkongen till grannen  Skulle ha varit två badrum eller åtminstone extra gästtoalett.  Nej  Brist på tillval, ex golvvärme.  Nej  Köksplaneringen är urdålig, velat påverka. 

Garderober ej upp till tak - dålig disposition av utrymme. 
Dåligt urval av vitvaror. 
Urval kakel mm alldeles för begränsat. 
Skulle varit tillval av golvvärme i badrum, känns ganska hopplöst att riva upp ett nylagt golv 
för att installera det  diskmaskin kapacitet och ljudnivå  Fläkten, knarrande gångjärn, stenhårda väggar som knappt går att borra i, balkongstaketet 
låter i hela huset när man kommer emot det, dålig förvaring, 
tvättmaskin och torktumlare bredvid varann, lamputtag i taket på konstiga platser, ful 
mellanvägg på balkongen.  Slarv som skadat ytskikt  Jag har inte varit inne i min blivande bostad än. Därför kan jag inte ge korrekta synpunkter.  Ingen som helst möjlighet att kunna påverka något  Planeringen optimerar inte användning av lägenhetsytan.  Ej tillträtt bostaden än.  Inglasning av balkong saknas.  Hade gärna betalat mer och fått bättre kvalitet på vitvaror samt tillval i badrum.  /  Vet inte har inte flyttat in än  Vet inte ännu!  För liten arbetsyta i köket  För lite val av golv.  Fula handtag på köksluckor och garderober. Att lådor inte var standard i köket utan luckor.  Vi har problem med braskaminen och det verkar ingen vilja åtgärda. Jag har varit i kontakt 
med Spismiljö i Helsingborg, och med byggplatsansvarig, men ingen har uträttat något.  Jag köpte i en nybyggnation. Lite missnöjd över småfel tex vissa väggar har små fläckar.  I stort mycket bra, lite bättre finnis, kunde ha valt samma trägolv i hela lgh  Ingen fiberuppkoppling på ett nybygge Är dåligt.  ytan, planlösningen  Ytterdörren fungerar dåligt. Mycket sträckor i tak. 
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 Dålig belysning i badrummet. Fästen till gardinstänger uppsatt (många väljer att inte sätta upp 
gardiner idag därför borde det vara valbart). Hade önskat överskåp till garderoberna. Man 
hade kunnat minska ner antalet skåp i köket för att få mer yta till möblering i rummet.  Nej  9 kvm är lite för litet för ett sovrum  Köks planeringen. Skulle vilja flytta kyl o frys för att få plats med en köks ö.  Vi är väldigt missnöjda med hur man lagt villorna där vi har köpt hus. Man har fått igenom ett 
bygglov som gör man bygger hus under 3 meter från  tomtgräns. Vi hade aldrig köpt vårt hus om vi vetat om detta vid köptillfället.  Valmöjligheterna. Kunde inte välja tapeter eller färg på väggar. Väldigt få val i allmänhet. 

Att mycket inte var färdigt vid inflyttning 

17. Är det någonting i din bostad du är extra nöjd med? 
Antal deltagare: 76  Begränsad insyn även på balkong  Planlösningen  Fönster åt tre håll - blir ljusare  Planlösningen  Bra planlösning  Planlösning 

Skjutdörrar för minimerat problem med dörrblad i rum. 
Vid passage mellan rum, inte behöva gå via ytterdörr/hall. (Få smutsiga fötter) 
Klinker vid ytterdörr. 
Mängden el uttag.  Ja utformning med de öppna planlösning!  isolering värme moch ljud  Den är stor!  månadskostnaden  Nej  Öppen planlösning, stor balkong,  Valet av balkongdörren till altan (bor I hus)  Planlösningen  Inglasad balkong  Altan + terass  Balkong är som en terass 40 kvadratmeter stor 
Öppenplanlösning  ja  Utsikt över vacker innergård med stort träd och grönska  Månadskostnaden  Storleken på rummen  Ljuset och öppenhet.  Golv värmen i badrummet  Altanen  Jag är nöjd över att vi har en etagelägenhet med takterass. Stort ljusinsläpp och luftig 
planlösning.  Takhöjden (3, 3m), stuckaturen och de blyinfattade fönstren.  Läget och altanen  n/a  Kakaelugn öppen spis. Myskänsla. 
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 sovrummen  Planlösning. Badrum. Uteplats  Har inte sett bostaden ännu eftersom de håller på och bygga så det blir spännade att se vad 
som händer där.  Balkong och utsikt  Storlek 170kvn  Öppna ytor, planlösning  Gott om utrymme  allt är bra  Nej  Nej.  Stort badrum med tvättmaskin och stor extra toalett/dusch. Fint kök av bra kvalitet med 
granitskivor. Fin klinker golv hall. 
Stora fönster.  Att lägenheten är välbygd och att man inte hittar något fusk. 
  Öppna planlösningen!! Klädkammaren. Fönster i duschrum/toa.  Vet inte, har inte flyttat in än  våran stora balkong  Läget, stor balkong, öppen spis.  Eget garage  Nej  Läget är bra. Priset var bra.  kakel, klinkers och granitskivor och golvparketten  Golvvärme i badrummet, Ljudisoleringen, Golven, fräscht  Stor balkong  Stora ytor  Stor balkong  Ej tillträtt bostaden än.  Hissen.  Förvaring i kök  /  Grundstandarden  Har inte flyttat in än  Vet inte ännu!  extremt fin balkong  Priset.  Bra vitvaror. Stor balkong. Bra planlösning.  Vi är väldigt nöjda med hela fastigheten. Planlösning, läge..  Allt är nytt och fräscht.  Braskamin  Stenskivor/ bra planlösning/ stor balkong/ låg hyra/ läget  Balkongen.  takhöjden  Som helhet verkar det vara ett bra hus.  Mycket bra ljudisolerat.  Hög takhöjd  Ljusinsläppet 
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Stort badrum  Osb i alla gipsväggar. 70mm vägg regel.  I stort verkar huset vara av bra kvalitet. Riktigt bra kök, bra golv bra storlek på huset.  Uteplats 

18. Övriga kommentarer 
Antal deltagare: 23 

 Generellt sett så tror jag nog att priset är det absolut viktigaste.Min erfarenhet är att tillval i 
dag är alldeles för dyrt. Som jag ser det så är priserna orimliga i förhållande till vad man får. 

 . 
 Fråga 13: En bostad blir mer attraktiv ifall det är ett välkänt byggföretag som konstruerat 

bostaden. Eftersom alla företag stor som lite kontrakterar underleverantörer så kan resultatet 
bli både bra och dåligt. Har inget med storleken på det företag som har huvudentrepenaden. 
Allt står och faller på hur byggprocessen kvalitéts säkras. 

 Mina svar är inte alltid klockrena. Det ena utesluter inte det andra I verkligheten måste man 
balansera önskemål med prislappen. Men generellt om man bortser från prislappen, det som 
är viktigt. 

- Möjligheten att påverka vid nyproduktion 
- Att priset är "rätt". Pris <--> Prestanda (tolka den om ni kan :-) ) 
- Att jag kan förändra vissa detaljer i framtiden. T.ex. ta bort eller lägga till en vägg, 

hänga upp tunga föremål utan "förstörande" ingrepp 
- Att det vid framtida reperationer inte tillkommer "onödiga" kostnader. Stambyte, 

vägghängda toaletter med inbyggd vattencistern, eller vad det nu kan vara 
- Att man har använt BEPRÖVAT material och metoder. Inte t.ex. flytspackel som 

orsakar allergier eller annat oprövat material eller metoder som ska förändra världen. 
Jag vill INTE bo i ett experiment hus 

- Allt beror på hur länge jag tror jag kommer att bo kvar 
 Jag skulle gärna se en tydligare formulering när det gäller frågor om hur mycket jag skulle 

vara villig att betala för olika attribut. Är de angivna summorna totalkostnad för dessa attribut 
eller per kvadratmeter? 

 Trevlig enkät! 
 Nära till parkering 
 tack för mig 
 Lycka till 
 Jag vill intåga inglasad balkong, däremot trägolv på balkongen. 
 Var lägenheten finns geografiskt har en stor påverkan på priset 
 nej 
 Ni borde omformulera många frågor i denna undersökning. Ni gör jämförelser i stil med "är A 

eller B viktigast" där man bara kan svara A, B eller "vet inte". I många fall är både A och B så 
pass viktiga att det är omöjligt att göra ett kvalitativt val mellan dem, och man väljer ett 
slumpmässig val bara för att man måste, för att kunna gå vidare i undersökningen. Och att 
svara "Vet inte" är ju inte korrekt heller. 

 Alldeles för små möjligheter att välja inredning, tex klinker i köket och köksinredning 
 Då vi väntar på att vår lägenhet ska byggas klart så går det ej att besvara överstående frågor. 

Men jag kan tänka mig att vi inte kommer att bli missnöjda över något då vi hittills är mycket 
nöjda. 

 Har fått tillträde till min lgh ännu, kan därför inte komma på något mer. 
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 mycket tillmötesgående personal på Botrygg 
 Fattade ej logiken i frågorna beträffande kök. Svarade därföt vet ej på dessa 
 Nej 
 större cykelförråd, billigare garage önskas 
 / 
 Har inga, återkom gärna när jag flyttat in nästa år 


