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Innehåll
Du håller i händerna en rapport från Movehome. Movehome är ett varumärke som 
marknadsförs och säljs av Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare och en 
del av skogskoncernen Södra. 

Vi vill göra det enkelt och roligt att bygga hus med hjälp av ny teknik. Nyckeln till 
framgången är det interaktiva verktyget Bygg online, som låter människor for-
ma sitt hus på webben. Nu har vi startat Movehome Lab, som är en rörelse för att 
utforska och utveckla framtidens boende. Vi gör det tillsammans med kreatörer, 
arkitekter och forskare.

För att kunna bygga villor för framtiden behöver vi 
förstå och lösa problem som människor har i sina bo-
städer idag. Därför har vi gett oss ut i vanliga svenska 
hem och studerat människor i deras hemmiljö – med 
hjälp av etnografiska studier. 

Vi hoppas att du tycker att innehållet är intressant. 
Rapporten är en del i vårt arbete med framtidens 
boende och ett instrument som vi använder när vi 
utvecklar våra bostäder. Vårt arbete med labbet har 
bara börjat.

Kunskapen och insikterna vi tar fram i labbet kommer 
löpande att publiceras i rapportform. Men vi omsätter 
också kunskapen direkt i Movehomes fabrik i Små-
land. I projektet bygger vi också hus och förändrar 
byggprocessen i fabriken.

Vi tar typhusen in i framtiden, helt enkelt!

Jessica Nilsson, designchef på Movehome 
och ansvarig för Movehome Lab
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VARDAGSRUMMET PÅ VÄG UT
När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats i grun-
den, minskar behovet av vardagsrummet. Kanske är vardagsrummet med tv:n 
i centrum på väg att möta samma öde som folkhemmets finrum eller salong? 
Att använda bostadens största yta till ett vardagsrum är inte självklart i fram-
tiden när familjen snarare har behov av små, flexibla ytor, där var och en kan 
hitta sin egen plats för att använda läsplattor, smarta telefoner eller datorer. 

GAMERKULTUREN TAR PLATS
Många unga beskriver sig som gamers idag. Ändå saknas en naturlig plats för 
spelande i många hem. Spelandet kan störa andra, vilket föräldrar i studien 
berör. I Movehome Lab har till och med önskemål om ljudisolerade rum kom-
mit upp från gamers. Spelandet kan skapa konflikter eftersom de unga vill ha 
utrymme för sitt intresse i hemmet.

UNDERHÅLLSFRITT, TACK!
Känslan av frihet är central i ett hem. Studien visar att många efterfrågar en 
kombination av villans och lägenhetens frihet. I lägenheten slipper vi ansvar 
för underhåll och det känns lättare att sälja och flytta vidare. Villalivet erbjud-
er ett friare boende avseende ljudnivåer och umgänge samt tillgång till en 
trädgård där barnen kan leka. Framtidens boende bör kombinera människors 
behov av frihet på flera plan. 

ÖVERSVÄMMADE AV PRYLAR
I stort sett alla som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har 
för lite förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och lådor räcker helt enkelt 
inte till. Det behövs mer flexibla förvaringssystem.

ENKLARE KÄLLSORTERING SOM FUNKAR
I takt med att kraven på källsortering ökar behöver människor smarta lös-
ningar. Studien visar att det krävs enkla system för att vi ska ändra våra vanor. 
Enkelhet är en självklarhet för beteendeförändringar.

DUBBELT SÅ MÅNGA DISKMASKINER?
Köket är kanske den mest dynamiska platsen i våra hem som sambandscentral 
och  emotionellt centra. Det har blivit ett naturligt rum för umgänge med fa-
milj och vänner, arbete och studier – utöver matlagningen. I studien efterfrå-
gas smartare förvaring och funktionella lösningar som dubbla diskmaskiner 
och digitala skärmar för receptvisning. 
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NÄR GRAFFMAN STÄLLDE FRÅGAN ”Vad är ett 
hem?” fick hon ofta svaret: ”Ett ställe där jag trivs”. 
De logiska följdfrågorna är: ”Vad gör att vi trivs?” 
och ”Vad gör ett bra hem?” 

Kia, en 36-årig projektledare på designbyrå som bor 
i villa i Storstockholm och är en av personerna som 
medverkar i undersökningen, formulerar hemkäns-
la såhär: 

”När jag kliver innanför dörren till mitt hem ska jag 
känna… lugn, ro, harmoni, känner jag inte det trivs 
jag inte, då kan jag inte kalla det mitt hem.”  

Katarina Graffman säger: ”människors allmän-
tillstånd är tydligt kopplade till deras omgivande 
sammanhang”. Bra miljöer leder till goda minnen, 
och påverkar vårt beteende. Så vad skapar en bra 
miljö? En återkommande fras i Graffmans studier 
är den ”personliga prägeln”. Hon skriver: ”Att sätta 
personlig prägel på ett hem för att det utstrålar mer 
än dess design och stil.”

Men vad innebär det att sätta personlig prägel rent 
praktiskt? När Peter, 38-årig ledarutvecklare som 
bor i villa i småstad, pratar om sitt kök säger han: 
”Jag tycker det är snyggt att ha mycket framme, det 
ger liv och känsla till köket, det syns att jag tycker 
om att laga mat.” Ett liknande resonemang förklarar 
hur Ellen och Johan, ett par i 40-årsåldern boende 
i nybyggd villa i Storstockholm, gjorde om sitt ny-
byggda kök till ett rum att trivas i:
 
”Kökets förvandling från ett stilrent rum till ett 
särpräglat rum berodde dels på att Ellen och Johan 

anpassade sig till köket och dels att de anpassade kö-
ket efter egen användning: att det över tid utsmyck-
ades med personligen utvalda köksredskap, glas och 
matskålar, kryddburkar, oljeflaskor, vin- och sprit-
flaskor, fruktskål och andra ting som är förknippade 
med liv och rörelse”

Ibland saknas just det personliga i hemmet. Kia 
flyttade också till ett nyproducerat hus, och hennes 
första känsla var att: ”…visst är det snyggt och fräscht 
men det är verkligen inte jag, det är inte hem”. 

I hennes fall saknades allt som visar att det faktiskt 
bor någon i hemmet. När hon flyttade dit kändes 
det som att hon blev ”uppdragen från rötterna” men 
efter ett tag började hon känna sig hemma. Vad som 
skapade förändringen beskriver hon bäst själv: ”Det 
handlar om att jag blir en del av hemmet”.

Vi behöver även trygghet för att trivas: ”Ett hem där 
man inte känner sig riktigt trygg är inget riktigt hem 
menar de flesta.” Det finns flera faktorer, en är att 
finna trygghet hos sina grannar, att känna igen och 
kunna hälsa på dem. Det är också viktigt att känna 
sig trygg med sina boendekostnader. 

Att äga eller inte äga sin bostad tycks vara något som 
påverkar mångas trivsel. Graffman drar slutsatsen: 
”att äga sitt boende är målet med bostadskarriären 
för de allra flesta.” För många är det också viktigt att 
bo på rätt plats: ”För dem är hemmet en del av iden-
titeten på ett mer tydligt sätt än för andra” menar 
Graffman.

Vad är ett hem?
I DEN HÄR STUDIEN är hemmet i fokus. Vad 
betyder hemmet? Hur används det? Det är två 
nyckelfrågor. Studien baseras på en etnogra-
fisk undersökning och är ett samarbete mellan 
Movehome Lab och doktor Katarina Graffman, 
antropolog på Inculture som också genomfört 
studien.

Katarina Graffman har lång erfarenhet av etno-
grafiska undersökningar och antropologisk ana-
lys av samtida kulturer, trender och med hjälp av 
dessa kan hon följa, kartlägga och även förutse 
mänskligt beteende.

Undersökningen ger ”…möjlighet att höra vad 
människor säger att de gör och samtidigt se vad 
de verkligen gör.” Utgångspunkten i Graffmans 
undersökningar grundar sig nämligen i tesen att 
vi människor tenderar att säga en sak, men gör 
något annat. 

Med hjälp av observerande studier – att på plats 
iaktta människor i deras vardag – studerar hon 
människors beteende och får därmed andra in-
sikter än vad man kan uppnå med rent kvantita-
tiva metoder.

Det är också orsaken till att Movehome Lab gav 
Katarina Graffman i uppdrag att genomföra 
den här studien. Vi ville veta mer om och förstå 
människors behov, för att kunna skapa framti-
dens boende. Vägen dit går genom att identifiera 
och tolka hur människor ser på hemmet, och 

vilka faktorer det är som verkligen skapar trivsel 
och ett gott liv. 

Studien är baserad på fältstudier med fyra fa-
miljer och djupintervjuer som genomförts med 
totalt sex familjer, tillsammans med resultat och 
slutsatser från andra etnografiska studier Incul-
ture genomfört. 

Introduktion 
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LÄGENHET ELLER HUS? Det råder delade meningar 
om den saken. Utöver ekonomiska faktorer finns det 
mycket som styr vilken boendeform vi föredrar. Så, 
vad är det som motiverar människors val av bostads-
form? Vad håller en del tillbaka från att förändra 
boendet, och hur kan det komma sig att vissa aldrig 
kan tänka sig att byta?

Så här tänker Stefan, 33-årig säljare, som bor i en 
tvårumslägenhet i småstad:

”Så länge man bor i lägenhet är man mer fri att 
förändra sitt liv, byta boende, byta stadsdel, byta 
storlek. Köpet av hus är mer definitivt, det är ”nästan 
som att gifta sig”, skrattar Stefan.”

Även 33-åriga studenten Emma, som bor i lägenhet i 
storstad, men letar efter nytt boende, motiverar sitt 
val av boende med frihetsargumentet:

”Att kunna odla ute är det som skulle kunna göra att 
jag väljer hus, men det känns jobbigt att behöva ta 
hand om huset, vilket man inte behöver göra på sam-
ma sätt i en lägenhet.”

Däremot används frihetsargumentet på olika sätt. 
Graffman beskriver det som en paradox när hon 
upptäckte att flertalet som bor i lägenheter, vill ha 
friheten som ett hus erbjuder: slippa höra grannar 
och en privat uteplats. Samtidigt som villaboendet 
kan upplevas krävande med krav på underhållsar-
bete.

När barn kommer in i bilden blir villan en självklar-
het för många förklarar Graffman. Michael är 32 år 
och röntgensköterska och bor i en tvårumslägenhet 
i storstad. Han nämner villaboende i samband med 
barnen: ”Det som är bra med hus är frihetskänslan 
då man har större möjlighet att ta ut barnen för att 
leka och springa”. 

Det här är något som flera som redan bor i hus 
framför; den egna friheten ökar om man bor i hus för 
då kan barnen vara ute i trädgården medan de själva 
kan göra saker i huset eller i trädgården. Idealt vore 
kanske ett boende som kombinerar den rent fysiska 
friheten som villan anses ge med lägenhetslivets 
upplevda bekvämlighet och trygghet – det bästa av 
två världar helt enkelt.

Friheten 
– hus eller lägenhet?

Att kunna odla ute är det som skulle kunna 
göra att jag väljer hus, men det känns jobbigt 
att behöva ta hand om huset.
Stefan, 33-årig säljare, som bor i en tvårumslägenhet
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När det gäller de funktionella aspek-
terna av köket så pågår en ständig 
utveckling. Även om köket stått i fokus 
för det senaste decenniets renove-
ringsiver, så tyder studien på att köket 
inte är färdigutvecklat. Utvecklingen 
av nya lösningar, funktioner och pro-

dukter i köket fortsätter. I studien ställs 
frågor om vad intervjupersonerna 
efterfrågar i sina kök. 

Här är fem lösningar som kommer 
upp som önskemål i studien och som 
kanske kan bli vanligare i framtiden: 

• Två diskmaskiner. 
• Bubbelvatten direkt i kranen. 
• Digital anslagstavla där det också  
 kommer upp recept. 
• Belysning som kan regleras om  
 man ska jobba eller mysa.
• Fiffiga system för källsortering.

KÖKET – FORTSÄTTER UTVECKLAS 

I MODERN TID TOG KÖKET över rollen som hem-
mets hjärta, som antingen ett emotionellt centra 
eller en sambandscentral. Det är i köket vi umgås. 
Isabels resonemang är talande: 

”Köket är det rum vi använder mest tror jag. Jag och 
min familj eller mina vänner är alltid i köket. Det är 
där det händer.” 
Isabel är 42-årig egenföretagare, bor i villa, med 
barn varannan vecka. 

Peter är inne på samma spår: ”Har vi gäster sitter vi 
faktiskt aldrig i vardagsrummet, med den soffan blir 
det för privat på något sätt, man vill ju inte ligga med 
sina gäster i en soffa (skratt)”

I förlängningen handlar det om möjligheten till 
samtal. Det här är Graffmans observation på plats i 
ett hem: ”Men det är när vi är i köket som vi pratar, 
i TV-soffan har TV:n satts på och det känns plötsligt 
fel att prata med varandra.”

Köket är ett rum för känslor, där vi pratar om sådant 
vi känner. I anknytning till diskussionen om gäster 
och det sociala beskrivs Isabels tankar:

”Minnena från barndomen och hennes eget in-
tresse för matlagning gör att köket är det viktigaste 
rummet i hennes hem nu och har alltid varit det. För 
henne är det i köket man umgås och har gäster, det 
är husets sociala ’rum’.”

Ett annat exempel på kökets många funktioner är 
att rummet används som hemmakontor hos flera 
personer som observerats i studien. Ellen sätter sig 
ofta i köket och arbetar, även om det finns ett inrett 
hemmakontor en trappa ner i huset. Även Isabel 
jobbar helst i köket: 

”Det funkar jättebra. Då slipper jag en tråkig ”kon-
torsdel” inne i vardagsrummet eller sovrummet, 
vilket är skönt.”

Köket – rummet 
där det händer 
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Badrummens plats i planlösningen 
är också uppe för diskussion. Frågan 
är viktig för de allra flesta. Det här 
är några av de behov och önskemål 
Graffman identifierat, som är relate-
rade till badrummets placering:

ETT TVÄTTRUM SKILT 
FRÅN BADRUMMET
”Alla personer som någon gång haft 
ett separat tvättrum i de studier vi 
genomfört genom åren upplever det 

som väldigt positivt. Just att slippa se 
högar med tvätt som väntar på att 
tvättas eller att kunna låta tvätt hänga 
framme tills det är torrt är anledning-
ar till att det upplevs så positivt.”

TVÅ BADRUM HOS FAMILJER
”Det här är något som upprepas i 
flertalet familjer med barn. Att bara 
ha ett badrum kan ofta leda till kaos 
och stress, speciellt om morgnarna.”

ETT SOVRUM AVSKILT 
FRÅN BADRUMMET
”Att badrummet/toaletten inte ligger 
vägg i vägg med sovrummet är ett 
annat önskemål som kommer upp. 
”Jag vill ha det praktiska utformat på 
ett genialt sätt, typ att man inte har 
ett sovrum vägg i vägg till en toa, 
för då hör man allt en person gör 
på toan när man kanske vill sova”, 
säger Sally 33 år, som arbetar på 
äldreboende”

BADRUMMMET

I FLERA INTERVJUER kommer önskemålet om smart 
planlösning upp. Smart eftersom att den bästa lös-
ningen verkar vara flexibel, skriver Graffman: 

”Flera av dem som har barn pratar också om att det 
vore önskvärt att kunna separera sovrumsdelen av 
huset då barnen blir tonåringar. Att bo nära sina små 
barn är bra men flertalet skulle vilja ha en separat 
sovrumsdel för tonåringar.”

Behovet av smart planlösning är generell, och kan 
inte bara skyllas på teknik i huset eller växande 
barn. Men flexibel planlösning måste inte vara 
synonymt med öppen planlösning. Öppen planlös-
ning kommer upp i många intervjuer, och det finns 
för- och nackdelar. Det kan vara inbjudande och ska-
pa en känsla av frihet och närhet, men ställer också 
höga krav på städning. I medelstora hem kan en 

naturlig avskiljare också vara önskvärd. Johan pekar 
på den öppna planlösningens problem:  ”Alltså jag 
steker knappt bacon längre, även om jag har fläkt. 
Det luktar i hela huset en hel dag efteråt.”

Peter är mer positiv till öppen planlösning:  ”Jag har 
kontakt med barnen mer idag, de hänger ofta i var-
dagsrummet med sina datorer eller telefoner. Även 
deras kompisar kan hänga där.”

Sammanfattningsvis kan en öppen planlösning vara 
en symbol för att vi är jämställda och framgångsrika 
människor som bor i moderna hus – samtidigt som 
planlösningen är förenad med vissa praktiska be-
kymmer. Ju öppnare planlösning ett hem har, desto 
större förhandling uppstår när familjemedlemmars 
behov av egen tid definieras. 

Planlösningar 
– dags för förändring?

TEKNIKEN ÄR STÄNDIGT FÖRÄNDERLIG, och det 
märks i våra hem. Ta bara ordet ”TV-rum” som re-
dan är på väg att kännas irrelevant. Under ett halvt 
sekel har vi möblerat vardagsrummen med TV:n i 
centrum. Men idag är så kallat linjärt tv-tittande i 
en soffa föråldrat, åtminstone om du frågar unga 
vuxna och barn. Och de äldre börjar så smått anpas-
sa sig till en ny tid med tv-tittande på egna villkor på 
någon typ av skärmenhet. Nu observerar Graffman 
att vardagsrummet hellre bör beskrivas som ett 
umgängesrum, där tekniken följer med flexibelt: 

”I de flesta hem idag är media integrerat, det vill 
säga, de flesta hushåll idag har mobila medieenhe-
ter som flyttas runt i huset. Så som mediatekniken 
utvecklas innebär det att hemmet inte kommer att 
behöva ett TV-rum framöver.”

Hobbyrummet påverkas också av tekniska fram-
steg. Graffman har noterat spelrummets allt mer 
växande popularitet och skriver: ”Enligt en studie 
så definierar sig 40 procent av unga, både killar och 
tjejer, som ’gamers’ idag.” I hus som inte har ett 

spelrum men där spelandet ändå förekommer är 
planlösningen avgörande. Såhär beskriver Kia sin 
sons spelvanor: 

”Oliver har börjat spela ganska mycket och han 
sitter och pratar högt och skriker då han spelar, det 
är ganska störande faktiskt, vore skönt om jag hade 
möjligheten att ha ett rum i en annan del av huset 
till honom nu.”

Gamers tar 
plats i hemmet

Enligt en studie så definierar sig 
40 procent av unga, både killar och 
tjejer, som ’gamers’ idag.
Katarina Graffman
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HÅLLBARHET BERÖR OSS på olika plan. Vad det 
gäller den egna hanteringen av sopor och källsor-
tering i hemmet finns det en gemensam faktor: det 
måste vara lätt.

Däremot visar studien hur svårt det kan vara, 
eftersom sopsortering konkurrerar med övrig 
förvaring: ”Hemma hos Isabel är alla ytor som 
finns för förvaring fullproppade, kylskåpet, frysen, 
skåpen, den extra garderoben, lådorna.” Och hon 
är långt ifrån ensam. 

Vi saknar de enkla lösningarna. Även om Graffman 
noterat en påfallande stor vilja att källsortera, 
observerar hon att det inte alltid sker lika smidigt 
i praktiken:

”Men har man inte bra lösningar för att sortera 
händer det att all sorts sopor hamnar på samma 
ställe. Inte ovanligt är att människor säger att de 
källsorterar men vid observationstillfällen ligger 
dagstidningen slängd i de vanliga soporna, även 
glasflaskor återfinns där.” 

Isabel påpekar till exempel att sorteringssystem 
tar för stor plats. Andra är öppna med att de har 
försökt, men att det inte fungerade i längden. Den 
generella slutsatsen Graffman kommer fram till är:

”Minsta motståndets lag tycks gälla för en hel del 
människor; är det inte enkelt att källsortera så 
ändrar man inte sina beteenden.”

För många upplevs det som att förvaring måste 
offras för att få källsorteringen att fungera. Det 
resonemanget återkommer i samtalen om hållbar-
het. 

Vi sopsorterar 
– i teorin

KONTAKTUPPGIFTER: 
Jessica Nilsson, designchef, ansvarig för Movehome Lab

Telefon: 0383-208 82
Mail: jessica.nilsson@trivselhus.se

Dr Katarina Graffman, Inculture
Telefon: 070-513 92 10

Mail: graffman@inculture.com

OM MOVEHOME
Movehome är ett varumärke som marknadsförs och säljs av Trivselhus, 

en av Sveriges största hustillverkare och en del av skogskoncernen Södra. 
Huvudanläggningen ligger 15 km söder om Vetlanda i samhället Korsberga, 

men husen tillverkas även i närbelägna Landsbro. Trivselhus/Movehome 
har ca 25 försäljningskontor, från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Minsta motståndets lag tycks gälla för en 
hel del människor; är det inte enkelt att käll-
sortera så ändrar man inte sina beteenden
Katarina Graffman
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