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Framtidens boende ur ett IT-perspektiv

Anders Johansson (a96andjo@ida.his.se)

Sammanfattning
I föreliggande rapport studeras de förändringar som vårt framtida boende i
kunskapssamhället kan komma att genomgå. Studien är inriktad på vilka förändringar
som följer i spåren av utvecklingen inom området informationsteknologi.

De problem som tas upp i rapporten behandlar de planer och visioner som
framtidsforskare har beträffande informationsteknologi i bostaden. Dessa planer och
visioner jämförs med bostadsbolagens planer. Rapporten undersöker även om det finns
en beredskap avseende de krav på bostaden som förvärvsarbetare i kunskapssamhället
lär ställa på bostaden i framtiden.

Resultatet visar att våra bostäder kan komma att vara föremål för datorisering inom en
snar framtid. Resultatet visar även att de planer och visioner framtidsforskare för fram
har god överensstämmelse med bostadsbolagens planer. Vad gäller utformning av
bostaden visar resultatet att det finns en god beredskap vad gäller arkitektonisk
förändring av bostaden.

I rapporten ges även en bild av hur boendet i kunskapssamhället kan komma att se ut.

Nyckelord: Informationsteknologi, framtidens boende, bostadsbolag.



I

Innehållsförteckning

1 Bakgrund ............................................................................................. 1

2 Introduktion till problemområde........................................................ 3

2.1 Jordbrukssamhället-Industrisamhället-Informationssamhället ............................3

2.2 Teknik i hemmet...............................................................................................4

2.3 Förvärvsarbete .................................................................................................6

2.4 Bostaden ..........................................................................................................8

2.5 Från Informationssamhälle till Kunskapssamhälle............................................10

2.5.1 Information - Kunskap ............................................................................10

2.5.2 Kunskapssamhället..................................................................................11

2.5.3 Förvärvsarbete ........................................................................................11

2.5.4 Bostaden.................................................................................................12

3 Problembeskrivning .......................................................................... 13

3.1 Problemdefinition ...........................................................................................13

3.2 Problemavgränsning .......................................................................................14

3.3 Förväntat resultat ...........................................................................................14

4 Metod................................................................................................. 15

4.1 Möjliga metoder.............................................................................................15

4.1.1 Litteraturstudie .......................................................................................15

4.1.2 Intervjuer................................................................................................16

4.1.3 Enkäter...................................................................................................16

4.2 Val av metod..................................................................................................17

5 Genomförande................................................................................... 18

5.1 Källor från litteratur........................................................................................18

5.2 Intervjukällor..................................................................................................19

5.2.1 Upplägg vid genomförande av intervjuer .................................................19

6 Materialpresentation och analys....................................................... 21

6.1 Materialpresentation av teknik i hemmet.........................................................21

6.1.1 Forskarnas planer och visioner ................................................................21

6.1.2 Analys av forskarnas planer och visioner .................................................27

6.1.3 Bostadsbolagens planer...........................................................................28

6.1.4 Analys av bostadsbolagens planer............................................................30

6.2 Materialpresentation av bostaden....................................................................30



II

6.2.1 Forskarnas planer och visioner ................................................................31

6.2.2 Analys av forskarnas planer och visioner .................................................33

6.2.3 Bostadsbolagens planer...........................................................................33

6.2.4 Analys av bostadsbolagens planer............................................................37

7 Slutsatser ........................................................................................... 38

7.1.1 Forskarnas planer och visioner ................................................................38

7.1.2 Bostadsbolagens planer...........................................................................38

7.1.3 Överensstämmelse mellan forskarnas och bostadsbolagens planer............39

7.1.4 Bostaden.................................................................................................39

8 Diskussion .......................................................................................... 40

8.1 Egna reflektioner............................................................................................40

8.2 Forskarnas planer och visioner........................................................................40

8.3 Bostadsbolagens planer ..................................................................................41

8.4 Överensstämmelse mellan forskarnas och bostadsbolagens planer ...................42

8.5 Bostaden ........................................................................................................42

8.6 Boende i kunskapssamhället ...........................................................................43

8.7 Förslag till fortsatt arbete................................................................................43

Referenser ............................................................................................ 45

Bilagor .................................................................................................. 47



1 Bakgrund

1

1 Bakgrund
Vi närmar oss ett nytt årtusende och samhället vi lever i förändras, en förändring som
visar sig på många sätt och inom många områden i vårt dagliga liv.

Under industrisamhällets intåg flyttade många från landsbygden till storstaden för att
arbeta och tjäna sitt uppehälle (Toffler, 1980). Bostäderna anpassades till ett liv som i
mångt och mycket skilde sig från jordbrukstidens sätt att bo (Konsumentverket,
1991). Från att ha varit i sort sett självförsörjande och arbeta för att överleva har vi
gått till att arbeta på fabrik och ta betalt för vårt arbete. Funktioner, som tidigare varit
införlivat i, eller i närheten av, bostaden har flyttats ut för att skötas någon annanstans
och av andra människor (Wahlström, 1993).

Efter genomgång av litteratur och artiklar inom området, skönjer jag en tendens till att
vi än en gång är på väg att förändra vårt sätt att bo och leva. Den snabba utvecklingen
av nya, bättre och billigare tekniker främst inom området informationsteknologi gör
hemmet till nästa spännande område att datorisera och även automatisera.

I Sverige pågår för närvarande ett flertal projekt som har till avsikt att förändra vår
boendemiljö i informationssamhällets och informationsteknologins tecken. Exempel på
detta är bland andra projekt “Boende och IT“ vid Högskolan i Skövde. Projektet
startade hösten 1998 och har som mål att genom olika delprojekt förändra boendet för
hyresgäster boende i bostadsbolaget Skövdebostäders lägenheter. En förändring som
innebär en anpassning till nya system och funktioner i boendemiljön (Boende och IT,
1999). Andra projekt, till exempel projekt “Araby-Dalbo Framtidsstaden“ i
bostadsområdet Araby-Dalbo i Växjö, har som första ansats mot vårt nya boende
försett bostäderna med snabba anslutningar mot Internet. I samband med projektet har
hyresgästerna även genomgått en grundläggande datautbildning. Ett intranät har
också införts med bland annat ett marknadstorg och diskussionsgrupper (Araby-
Dalbo, 1999). I Hammarby pågår ett projekt, “Hammarby Sjöstad“, som har som mål,
utöver att förse bostäderna med den senaste tekniken, att via datorkommunikation
koppla ihop en hel stadsdel (Hammarbysjöstad, 1999).

I spåren av den fortsatta utvecklingen kommer vi enligt min mening att i framtiden
kunna ställa nya krav på vårt boende. De krav vi kommer att ställa när vi skaffar ny
bostad behöver inte handla om hur många rum det finns eller om det finns badkar, om
man nu tycker det är viktigt idag. I framtiden kanske vi inte ens bryr oss om i vilken
stad bostaden ligger, eftersom det i framtidens kommunikationssamhälle med datorer
“överallt“ inte spelar någon roll. Nya krav på vårt framtida boende kan istället komma
att handla om kostnadsfri uppkoppling mot Internet eller möjlighet att via dator styra
värme och elförbrukning.

Arbetssituationen har också förändrats genom åren. Enligt många undersökningar är
vi på väg att flytta funktionen arbete tillbaka till våra hem och då främst i form av
distansarbete (Aronsson, 1996). Är detta genomförbart i de hem vi har idag? Passar
detta i de hus som är avsedda för industrisamhällets levnadsvillkor och arbetssätt?

Enligt Jegers och Lindgren (1992) håller våra värderingar på att förändras. De
värderingar som var kännetecknande för industrisamhället om att förverkliga sig själv
genom ett bra och välbetalt arbete och att ha det “bra ställt“ materiellt sett, håller på
att förändras. I framtiden är det enligt författarna andra värderingar som gäller. Det
handlar istället om att njuta av livet i olika former, som exempel på detta nämner de
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värderingar i form av livskvalitet och att människor i morgon och många redan idag
kan tänka sig att bo i en småstad hellre än i storstadens stressiga och bullriga miljö.

Alla dessa aspekter anser jag pekar på att vi går, för att använda Tofflers (1980)
terminologi, mot en ny våg av samhällsförändringar. Frågan vi ska ställa oss är om
ovanstående scenario blir verklighet eller om det bara är framtidsforskares fantasier
och visioner? Ovanstående resonemang har i alla fall väckt min nyfikenhet på området
vårt framtida boende, och som boende i framtiden tycker jag att det är av intresse att
få ökad insikt i vart vi kan vara på väg. Vad kommer att hända med våra hem i
framtiden? Kommer vi att flytta in arbete och andra funktioner tillbaka till hemmen där
de en gång fanns under jordbrukssamhällets tid? Kommer vi att flytta ut från
storstaden och bo ute på landsbygden omgivna av olika system för kommunikation?
Jag tänker då främst på kommunikation i betydelsen kommunikation mellan datorer.
Enligt många är det tekniskt möjligt idag och det är bara fantasin som sätter
begränsningar. Kommer bostäderna även att innefatta fler funktioner, eller
dimensioner som Franzon och Molin (1997) kallar det.

Vad anser bygg- och bostadsbolag om vårt framtida boende? Har de planer på att
införa informationsteknologi i våra hem, och har de planer på att utforma hemmen så
att de passar in i ovannämnda krav för vårt framtida boende?

Ovanstående frågor är intressanta och tankeväckande. Jag kommer i föreliggande
uppsats att diskutera några av dessa frågeställningar i syfte att bringa klarhet i vårt
framtida boende.
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2 Introduktion till problemområde
Vårt samhälle har genom årtusenden genomgått flera stadier av förändringar och
förvandlingar (Toffler, 1980). Jag kommer i nedanstående kapitel ge en bild av dessa
förändringar i syfte att ge en introduktion till och förståelse för mitt resonemang. De
omvälvningar som tas upp riktas främst mot hur vi bott, teknik som funnits i hemmen
samt hur vi arbetat fram tills idag.

2.1 Jordbrukssamhället-Industrisamhället-Informationssamhället

Nedanstående resonemang utgår från Toffler (1980) och hans vågkamsteori där han
anser att samhället och dess invånare genomgår förändringar i form av vågrörelser.
Han menar också att de olika vågorna av förändring existerar parallellt med varandra.
Den Första Vågen, enligt Toffler (1980), inträffade i och med jordbruksrevolutionens
intåg. Den Andra Vågen är enligt författaren industrirevolutionen, och så den senaste,
Tredje Vågen, informationssamhället.

Jordbrukssamhället: Jag använder mig av benämningen jordbrukssamhälle för
perioden på grund av att jag anser den bäst beskriva hur man levde på den här tiden.
Andra benämningar som används i litteratur för samma period är agrarsamhälle och
bondesamhälle. Begreppet jordbrukssamhälle är enligt min mening ett bättre ord för
perioden då det betonar att det är jorden och dess resurser som står i centrum för hur
människorna lever under den här epoken.

Tidpunkten för jordbrukssamhällets intåg skiftar beroende på litteratur och i vilket
land man väljer att lägga tonvikten för sina studier. Enligt Wahlström (1993) inträder
den här perioden för Sveriges räkning cirka 4000-2000 f.Kr. Toffler (1980), som
benämner perioden Första vågen enligt sin vågkamsteori, anger tidpunkten för
jordbruksrevolutionens inträde till omkring 8000 f.Kr. Före Första Vågen levde man,
enligt Toffler, i små grupper och livnärde sig på att fiska och jaga.

“Vid en viss tidpunkt, för omkring 10 000 år sedan, satte
jordbruksrevolutionen in, och den bredde sakta ut sig över vår jord: byar,
bosättningar, uppodling av jorden samt ett nytt levnadssätt“ (Toffler,
1980, sid 23)

Den kanske mest omvälvande epoken, Industrisamhället, gör sin entré i Sverige under
mitten av 1800-talet. Jordbruket har fram tills nu revolutionerat världen, men nu
blåser nya vindar av förändring (Wahlström, 1993). Toffler (1980) benämner den här
förändringen som den Andra Vågen.

“Första Vågen hade ännu inte planat ut i slutet av 1600-talet, då den
Industriella revolutionen utbröt i Europa och utlöste den Andra stora
vågen av förändringar. Denna nya våg, industrialiseringen, började röra på
sig betydligt snabbare över länder och kontinenter än den första. Två
separata vågor av förändringar rullade alltså över vår jord samtidigt med
olika hastighet.“ (Toffler, 1980, sid 23)

Uppfinningar av maskiner för produktion, till exempel ångmaskinens födelse 1712
(Toffler, 1980), gör att arbetet kan mekaniseras och på så sätt underlättas. Det som
förr utfördes av människor och djur kan i industrisamhället göras snabbare och
effektivare av maskiner. Nya uppfinningar leder till att människor får en drägligare
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tillvaro vad gäller arbete, det leder också till att industrier börjar byggas (Wahlström,
1993).

Arbeten som tidigare utförts i hemmet flyttas ut, och för första gången i historien är
arbete och bostad skilda från varandra (Wahlström, 1993).

Från att ha varit i stort sett självförsörjande i jordbrukssamhället är människorna i
industrisamhället anställda vid fabriker och arbetar mot ersättning i form av kontanta
medel (Lyttkens, 1996). Detta medför att människor tvingas lämna sin boplats på
landsbygden och söka sig till städer och samhällen för att arbeta och bo (Larsson,
1994). Produktionen i fabrikerna är på många platser inriktad på att utnyttja de
råvaror som naturen har att erbjuda i form av bland annat kol och järn, därför förläggs
fabriker i närheten av dessa råvarutillgångar (Larsson, 1997).

Den industriella revolutionen har bidragit till mer än bara förändring av hur vi bor och
arbetar. Den industriella revolutionen innebar också, enligt Toffler (1980)
dagstidningar, biografer, tunnelbanor, DC3:or och en ökad medellivslängd.

Samtidigt med industrisamhället lever vi i vad som i litteratur bland annat benämns
som informationssamhället. Enligt Wahlström (1993) karakteriseras informations-
samhället av att kunskapsproduktion står i centrum. Enligt Toffler (1980) kom
brytpunkten:

“1955 i USA, det årtionde då antalet kontors- och serviceanställda för
första gången var högre än antalet kroppsarbetare.“
(Toffler, 1980, sid 24)

I dag vacklar, enligt Toffler (1980), alla högteknologiskt utvecklade länder i
kollisionen mellan Tredje vågen och de, som han kallar det, “föråldrade institutionerna
och ekonomiska förhållandena från Andra vågens period“. Det ska konstateras att
Tofflers tankegångar härrör från 1980 och att vi som lever i vad som betecknas som
högteknologiskt utvecklade länder sedan dess har fortsatt vår utveckling mot vad jag
vill kalla ett informationssamhälle. Jag anser däremot att Tofflers tankegångar kan
appliceras på de länder som inte kommit så långt i sin utveckling som vi gjort, utan att
jag för den skull omnämner dessa länder här. Forsebäck (1992) menar att det nya
samhället har flera namn beroende på vad som åsyftas och nämner beteckningar som
det post-industriella samhället, tjänstesamhället och informationssamhället. Wahlström
(1993) menar att vi inte riktigt nått fram till informationssamhället än, vi lever inte i
ett fullt utvecklat informationssamhälle men att marschen från industrisamhälle till
informationssamhälle pågått sedan ett par decennier tillbaka.

2.2 Teknik i hemmet

Flera av de grundläggande elektriska upptäckterna gjordes under 1800-talet (Larsson,
1997). 1752 lyckades exempelvis amerikanen Benjamin Franklin leda elektrisk energi
genom att skicka upp drakar i ett åskväder. Det första batteriet, Voltastapeln,
presenterades av italienaren Alessandro Volta 1820, men det dröjde flera decennier
innan dessa upptäckter kom till mer allmän användning (Larsson, 1997).

Den moderna elbelysningen fick enligt Larsson (1997) sitt genombrott 1881 genom
Thomas Edisons uppfinning av glödlampan. Det nya belysningssystemet fick snabb
spridning i de större städerna, som fram tills nu använt sig av gasbelysning. 1885
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installerades det första elverket i Sverige men det dröjde ända in på 1920-talet innan
huvuddelen av den svenska landsbygden hade elektricitet (Larsson, 1997).

Den första kommersiellt gångbara telefonen presenterades 1876 av Alexander Graham
Bell (Larsson, 1997). I Sverige kopplas telefonens utveckling samman, enligt Larsson
(1997), med Lars Magnus Ericsson som tog fram en ny typ av telefon med separat
mikrofon och hörtelefon i samma apparat. Enligt Larsson (1997) fick radioapparaten
under början av 1900-talet ett snabbt genomslag. Vägen gick enligt Larsson (1997)
över radiotelefonin som byggde på det nyutvecklade radioröret. När radioröret var
färdigutvecklat kunde man föra samtal med personer på ett avstånd av 8000
kilometer. Då radiosändningar började komma igång 1922 i Sverige skaffade sig allt
fler en radiomottagare. Kommunikationerna mellan Europa och USA fick länge lita till
radiotelefonen, men 1956 togs den första telefonkabeln i bruk över Atlanten. Linjen
hade sammanlagt 36 linjer, varav Skandinavien fick dela på en (Larsson, 1997).

På 1960-talet blev dataöverföring genom modem möjligt vilket ytterligare förbättrade
kommunikationsmöjligheterna. I Sverige gjordes de första försöken med mobiltelefoni
på 1950-talet men det var först genom det samnordiska projektet NMT (Nordisk
MobilTelefon) som mobiltelefonen började bli vanlig bland privatpersoner. NMT blev
en sådan framgång att Sverige 1991 var världens mobiltätaste land, och införandet av
GSM-systemet (Global System for Mobile Communication) 1992 gjorde
mobiltelefonanvändningen än mer utbredd (Larsson 1997).

Under jordbrukstiden var ett av de stora problemen att lagra mat. De första försöken
med kylteknik genomfördes på 1700-talet (Larsson, 1997). Genombrottet för
hemkylskåpet kom 1920 genom de svenska ingenjörerna Carl Munters och Baltzar
von Platen (Larsson, 1997). 1925 började försäljningen av dessa nya kylskåp och
grunden till Electrolux var lagd (Franzon & Molin, 1997).

Ett begrepp som kommit att spela en stor roll inom teknikutveckling de senaste åren
är, enligt min mening, informationsteknologi. Informationsteknologins utveckling med
prissänkningar som följd har gjort att många kunnat skaffa sig en dator till hemmet.
Enligt Ewerman (1989) kom begreppet informationsteknologi till under och strax
efter andra världskriget då den första kommersiella datorn Eniac tillverkades, och idag
har begreppet informationsteknologi, enligt min mening, blivit en naturlig del av vårt
vokabulär. Forsebäck (1992) definierar informationsteknologi som en teknik för att
samla in, lagra, bearbeta, återfinna, kommunicera och presentera data, text, bild och
tal. Forsebäck (1992) räknar även in telekommunikation i begreppet
informationsteknologi liksom produkter, utrustning och tjänster inom data- och
telebranschen. Enligt Ewerman (1989) och Ingelstam och Sturesson (1993) är det två
teknikområden som dominerar och dessa är datorteknik och teleteknik. I och med
dessa områdens sammangående är det, enligt Ingelstam och Sturesson (1993) än mer
motiverat att använda det mer generella begreppet informationsteknologi. Forsebäck
(1992) är inne på samma linje när han menar att många av de nya produkterna är
resultatet av, som han kallar det, “äktenskapet“ mellan data- och teleindustrin.

Tack vare, eller på grund av, informationsteknologins utveckling kan vi i dag enligt
Wahlström (1993) producera varor och tjänster så effektivt att de flestas efterfrågan
alltmer lämnar basbehovsnivån och mer handlar om förverkligande och
lyxkonsumtion. Hemelektronik har under de senaste årtionden fortsatt sin inmarsch i
våra hem. Spisen har fått konkurrens av mikrovågsugnen som artefakt för matlagning.
Kabel- och satellit-TV är välkända produkter i spåren av våra tekniska framsteg och
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företag uppmuntrar i dag sina anställda att köpa dator till hemmet. En ny
informationskanal, Internet, som vi idag inte vet slutliga kapaciteten för har fått sitt
genombrott.

2.3 Förvärvsarbete

Under jordbrukssamhällets epok utfördes arbetet i eller i närheten av den egna
bostaden, oftast tillsammans med hela släkten som också var involverad i skötsel av
gård och djur (Wahlström, 1993). Jordbrukssamhällets årsrytm bestämdes av naturens
gång. På våren bearbetades jorden för att så utsäde, sommarperioden ägnades åt
slåtter och skörd, hösten ägnades åt tröskning och slakt, och vintertid såg man över
sina redskap och ägnade sig åt transporter på snö och is (Hellspong, 1997). Det är ett
slitsamt liv och medellivslängden är låg. Jordbruk som sysselsättning dominerar
kraftigt men det finns en minoritet som arbetar med hantverk och handel (Wahlström,
1993).

Enligt Jegers och Lindgren (1992) präglades värderingar under jordbrukssamhället av
kampen för överlevnad. Att skaffa uppehälle åt sig och sin familj var den primära
uppgiften, det grundläggande behovet var överlevnad. Enligt Lyttkens (1996) var det
kontroll av jorden som utgjorde nyckeln till livets goda. Den som ägde jord erhöll
makt, rikedom och status.

Vid mitten av 1800-talet började Sverige att industrialiseras. En förutsättning för detta
enligt Larsson (1994) och Hellspong (1997) var jordbrukets mekanisering och
modernisering under 1800-talets första hälft vilket gav ekonomisk tillväxt och kapital
att investera. Industrier som gick i spetsen för utvecklingen var järnbruken och
sågverken. Att ge en generell beskrivning av industriarbetaren är enligt Hellspong
(1997) omöjligt då skillnader mellan olika industrier och branscher var för stora. Ett
gemensamt drag var dock menar Hellspong (1997) att arbetsförhållandena vanligtvis
var slitsamma och riskfyllda för liv och hälsa.

Arbete i det sena, eller mogna industrisamhället är detsamma som lönearbete,
människor förtjänar pengar genom att arbeta (Lyttkens, 1996). Industrialiseringen
ställde enligt Ingelstam och Sanne (1988) varuproduktionen i centrum. Teknisk
utveckling gav ökade resurser och efterfrågan breddades vilket så småningom ledde
till ett konsumtionssamhälle. Arbetet och livet delades upp i olika sfärer, en för
“produktion“ och en för “reproduktion“. Produktionen dominerades av en
arbetsmarknad där arbete såldes och köptes för löner (Ingelstam & Sanne, 1988).
Efter andra världskriget fortsatte industrierna att utvecklas. Nya arbetstillfällen
skapades enligt Larsson (1997) genom den extensiva tillväxten.
Konsumtionssamhället som börjat utvecklats ordentligt blev allt tydligare. Människor
köpte inte bara varor, de efterfrågade enligt Larsson (1997) i allt högre grad tjänster
och detta fick sysselsättningen i tjänstesektorn att öka (Figur 1, sid 8).

Enligt Jegers och Lindgren (1992) ersätts gamla värderingar, som kampen för
överlevnad under jordbrukssamhället, med en strävan att under industrisamhället öka
sin levnadsstandard. Att arbeta är nyckeln till en bättre framtid och att vara solidarisk
och effektiv blir honnörsord. En utländsk syn på industrisamhället och dess
värderingar ger Wahlström (1996) där han nämner att många arbetare i
efterkrigstidens Japan levde hela sitt liv på fabriksområdet. Där fanns
personalbostäder, restauranger, pubar, men även bröllopssalonger och



2 Introduktion till problemområde

7

begravningssalar. Människor levde för företaget och lojalitet var honnörsord
(Wahlström, 1996)

Lyttkens (1996) menar att det i det mogna industrisamhället finns två hållningar till
arbetet. Dels de som lever av arbetet, dels de som lever för arbetet. Majoriteten utgörs
enligt Lyttkens (1996) av den grupp som lever av arbetet, industriarbetaren.
Industriarbetaren lever av arbetet i den mening att det inte utgör hela livet, en
betydande del av livet pågår utanför fabriksgrindarna. Han arbetar i stor utsträckning
för lönen och det är den som han och hans familj lever av (Lyttkens, 1996).

Vi har under de senaste årtiondena fortsatt med en hög teknisk utveckling inom
många områden. Vårt arbete har inom de flesta arbetsområden mer och mer
utvecklats till att behandla information som olika maskiner i form av datorer tar fram
åt oss. Det tunga, monotona och många gånger riskfyllda arbetet inom industrin har
underlättats än mer genom att vi idag låter industrirobotar utföra dessa arbeten
(Wahlström, 1993). Ingelstam och Sanne (1988) menar att jordbruk och industri
kommer att förbli basen i vårt samhälle men att vi i det sena 1900-talet är på väg mot
det post-industriella samhället eller informationssamhället. Begreppen, menar
författarna ger en föreställning om nya varor och tjänster, nya former för arbete och
organisation. Istället för röken ur skorstensfabriken har dataskärmar och
parabolantenner blivit framstegssymboler. Arbetet idag behandlar information kring
ting i stället för med ting tack vare allt mer avancerad teknik (Ingelstam & Sanne,
1988). Genom möjligheter till snabba kommunikationer både vad gäller
informationsöverföring och persontransporter har det enligt Larsson (1997) blivit
möjligt att öppna och upprätthålla kontakter med människor i olika delar av världen.
Särskilt tydligt har detta blivit under 1990-talet då databaser börjat byggas upp, vilka
med hjälp av telenäten kan nås från världens alla hörn (Larsson, 1997). Kontentan av
detta enligt Larsson (1997) är att en ny arbetsmarknad uppstått, för många företag har
det blivit viktigt att personalen har kunskap om hur man söker sig fram i detta
kommunikationssystem.

Våra värderingar har skiftat till att se arbetet som ett värde i sig. Enligt Jegers och
Lindgren (1992) har vår syn på arbete förändrats så att vi idag ser arbetet som ett
medel för självförverkligande, och inte främst som en inkomstkälla.

Som en kort sammanfattning konstaterar jag att arbetet har spelat olika roller och haft
olika värde genom tiderna. I jordbrukssamhället gav arbetet mat och husrum, och
mellan arbete och fritid fanns inga skarpa gränser (Ingelstam & Sanne, 1988).
Förvärvsarbete kan enligt författarna karakteriseras i tre avseenden: var, av vem och
för vem. Då jordbruket dominerade kunde övervägande delen av arbetet betecknas
som lokalt, det utfördes där arbetarna bodde, idag har bara var fjärde på landsbygden
och var tionde i storstäderna gångavstånd till sin arbetsplats (Ingelstam & Sanne,
1988). Arbetet har under de senaste hundra åren utvecklats från att vara dominerat av
jordbruk till att mer domineras av tjänsteproduktion (Figur 1, sid 8).
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Figur 1: Från bonde- till tjänsteekonomi. (Glimell och Lindgren, 1988, sid 20)

Ingelstam och Sanne (1988) konstaterar även att kvinnornas deltagande i förvärvs-
arbetet har ökat under efterkrigstiden samt att de grupper som förvärvsarbetar är
koncentrerade till åldersintervallet 25-55 år. Barnarbete var vanligt under
jordbrukstiden och i det tidiga industrisamhället. För de yngre har inträdesåldern till
yrkeslivet, enligt Ingelstam och Sanne (1988) höjts successivt, vilket författarna menar
delvis, men inte helt, kan förklaras av förlängd skolgång. Något som spelat större roll
för att motverka barnarbete, enligt min mening, är den lagstiftning som råder som
förbjuder barnarbete. Ingelstam och Sanne (1988) konstaterar slutligen att arbetet i
hög grad anordnas av någon annan än den arbetande. Det som dominerar är att
förvärvsarbete utförs för en arbetsgivare mot betalning (Ingelstam & Sanne, 1988).

2.4 Bostaden

Under jordbrukssamhället är bostaden centrum för människors liv, bostaden används
som både kök, verkstad och sovrum. Boplatsen väljs med omsorg och med hänsyn till
närhet av vatten, för både människor och djur, samt med hänsyn till att jorden
omkring bostaden är lämplig för jordbruk och djurhållning. Skälet till detta var att
självhushåll var det dominerande försörjningssättet för att överleva, man levde av vad
naturen hade att erbjuda (Konsumentverket, 1991). Husen värmdes från den öppna
elden, som gav värme och ljus i stugan, och gjorde matlagning möjlig. För att spara på
ved sov bonden och hans hustru, barn, pigor och drängar, vintertid i samma rum,
stugan (Hellspong, 1997).

1930 bor fortfarande 51,5 % av befolkningen på landsbygden men den fortsatta och
växande urbaniseringen leder till trångboddhet i städerna (Konsumentverket, 1991). I
de mindre brukssamhällena uppstår ett ökat behov av bostäder, i syfte att fylla detta
behov byggs kaserner bestående av lägenheter om ett rum och kök eller bara ett
bostadskök. Det var inte ovanligt att familjer på 6-8 personer bodde i dessa lägenheter
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(Konsumentverket, 1991). Även i de större städerna är det ont om bostäder.
Arbetslöshet och låga löner gör det svårt att betala de hyror som krävs. Som en
reaktion på bostadsbristen i innerstäderna uppstår så kallade kåkstäder i städernas
ytterområden. Där uppförs primitiva hus som ofta saknar både vatten och avlopp.
Tyfus, kolera och andra smittsamma sjukdomar är ett ständigt hot (Konsumentverket,
1991). På 1920-talet gick HSB i spetsen för att höja bostadsstandarden genom att
förbättra kök och hygienutrymmen samt att vatten och avlopp dras in i bostäderna
(Konsumentverket, 1991).

Högkonjunkturen på 50- och 60 talen gör att människor får ökad köpkraft och kan
ställa högre krav på sin bostad. På grund av den trångboddhet och bostadsbrist som
råder startas 1960 det så kallade miljonprogrammet och mellan 1964-1975 byggs i
Sverige en miljon bostäder i form av småhus och låga och storskaliga flerbostadshus
(Lindvall, 1996). Lyttkens (1996) menar att miljonprogrammet bidrog till “lyxens
demokratisering“ då hygienutrustning, som vi tar för givet idag i form av badkar och
dusch, installerades i lägenheterna. Den industrialiserade byggtekniken med färdiga
moduler påverkar utformningen av bostadsområdena och det ges små utrymmen för
individuella anpassningar av bostäderna (Konsumentverket, 1991). Vid mitten av 60-
talet utgör lägenheter om tre rum och kök 60 % av lägenheterna i flerfamiljshusen.
Bostadsområden som Hammarkullen i Göteborg och Rinkeby i Stockholm hör till de
större bostadsområden som byggs upp. I anslutning till dessa bostadsområden byggs
snabbköp, men även lokala samlingsplatser som exempelvis torg och lekplatser
(Lindvall, 1996).

I spåren av högkonjunkturen får människor det bättre ställt vilket ger möjlighet till
konsumtion för annat än livets nödtorft (Wahlström, 1993). Hemmen utrustas med
bland annat fler möbler och husgeråd än tidigare. Kapitalvaror som TV, stereo och
bilar är objekt som också blir föremål för konsumenternas köpkraft (Wahlström,
1993).

Under dessa årtionden vågar jag påstå att våra bostäder inte varit föremål för någon
nämnvärd utveckling. Ewerman (1989) menar att det yttersta syftet är att vi ska ha
någonstans att bo, något att äta och någonting att sätta på oss. En central punkt i
denna process är bostaden och Ewerman (1989) anser att bostäderna mer och mer
kommit att utformas som en “förvaringsplats“ för arbetskraft. Ingelstam och Sanne
(1988) talar om flerbostadshus i funktionalistisk anda som fördes upp under efter-
krigstiden. De var modernt och praktiskt utformade för en kärnfamilj där de boende
hade sitt dagliga liv någon annanstans (Ingelstam & Sanne, 1988). De villor och
hyreslägenheter som byggs i dag präglas, enligt min mening, i mångt och mycket av
att det är industriarbetare som ska bo i husen. Nya material har tillkommit men de så
kallade betongförorter som byggdes under miljonprogrammet under 60- och 70-talen
är kvar och står oförändrade bortsett från att renoveringar genomförts (Arnstberg,
1996). De tillval som finns att välja mellan begränsas, enligt min mening, generellt till
val av golv, tapeter och skåpsluckor.

Enligt Wahlström (1993) är det få marknader som varit så genomreglerade som den
svenska byggbranschen. Att bygga hus på den egna tomten har inte alltid varit en
självklarhet på grund av att svensk bygglagstiftning och kommunala byggnads-
nämnder har haft mycket stort inflytande på det enskilda byggandet, både vad gäller
villor och flerfamiljshus (Wahlström, 1993).
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2.5 Från Informationssamhälle till Kunskapssamhälle

Vi går mot, vad jag anser, en ny utveckling inom epoken informationssamhället,
nämligen mot ett kunskapssamhälle. Om informationssamhället karakteriseras av nya
vinningar i form av nya tekniker för att få ut information på olika sätt, påstår jag att
kunskapssamhället karakteriseras av att människor i högre grad än tidigare måste äga
kunskap att utnyttja ny teknik samt kunskap om vilken information just jag har behov
av, för att på ett adekvat och riktigt sätt behandla all den information som idag
existerar. Nedan ges en kort redogörelse av begreppen information och kunskap i syfte
att klargöra vad som i studien avses med begreppsparen. Genomgången skall på intet
sätt ses som en uttömmande definition av begreppen då de var för sig är allt för
komplexa för att detta ska kunna göras.

2.5.1 Information - Kunskap

Idag flödar information till oss från många olika källor och det finns möjlighet att på ett
flertal olika sätt ta emot information. Information finns att hämta ur dagstidningar,
radio, TV och Internet bland andra, men det finns även andra källor där vi via diskus-
sioner, samtalsgrupper, seminarier, föreläsningar och liknande hämtar och tar emot
information. Dessa källor är inte nya utan har funnits bland oss under ett antal år. Det
nya, anser jag, är mängden av information som strömmar mot oss. Jag anser därför att
det i dagens samhälle krävs mer kunskap om vilken information som vi bör och kan ta
till oss, vi måste kunna sålla större mängder information. Malmsjö (1989) menar, då
han i sin studie inventerar begreppet och hänvisar till tre olika studier, att begreppet
information kan ha olika betydelse och innebörd beroende på dess sammanhang. En
definition på information ger Langefors (1973 i Malmsjö, 1989):

“Information is any kind of knowledge or message that can be used to
improve, or make possible a decision or action.“ (Malmsjö, 1989, sid 15)

Vad menas då med kunskap?
Man kan enligt min mening skilja på två former av kunskap. Den ena utgörs av formell
kunskap, det vill säga kunskaper som vi erhåller via grundskola, gymnasiestudier och
högskole- eller universitetsstudier. Grundskolan och även i viss mån gymnasiestudier,
även om dessa studier är på en högre nivå, syftar till att ge oss de grundläggande
kunskaper vi behöver för att vi ska kunna tillgodogöra oss nya kunskaper. Vi behöver
dessa kunskaper för att klara oss i livet, till exempel måste vi lära oss hur samhället
omkring oss fungerar, grundläggande matematiska beräkningar och så vidare. Den
andra formen av kunskap utgörs enligt min mening av informell kunskap eller lärande i
livet. Jag anser att det är svårt att via formella kunskaper lära sig hur människor
uppträder i olika situationer eller hur man beter sig på en arbetsplats, detta måste vi
upptäcka själva via egna erfarenheter och på så sätt skaffa kunskap och lärdom om
andra människor och oss själva. Lyttkens (1996) menar att det pågår ett skifte från
arbeten där kunskapsmottagande betonas till arbeten där kunskapsförädling blir allt
viktigare. Med kunskapsförädling avser Lyttkens (1996) problematisering och
problemlösning som alstrar nya kunskaper. Malmsjö (1989) menar, i likhet med mitt
eget resonemang ovan, att definitionen av kunskap har en bred innebörd. Malmsjö
(1989) menar bland annat att kunskap dels kan utgöras av våra erfarenheter i livet och
dels de erfarenheter vi hämtar från fysiska medier. Kunskap kan även utgöras av en
medvetenhet om fakta eller hur något förhåller sig till något annat men kunskap
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innebär även att man innehar praktisk skicklighet om hur något skall utföras (Malmsjö
1989).

2.5.2 Kunskapssamhället

Idag verkar samhällsgrunden återigen vara i förändring. Andelen arbeten baserade på
kroppsarbete minskar till fördel för arbeten baserade på tankearbete, en trend som
enligt min mening varit tydlig under hela 1990-talet. Forsebäck (1992) menar att vad
som mer än något annat kännetecknar vår tids produkter, till exempel mobiltelefonen,
i jämförelse med de klassiska industriprodukterna, till exempel bilen, är det kraftigt
höjda förädlingsvärdet. Dagens produkter är mindre, lättare och ofta billigare än sina
föregångare samtidigt som de är effektivare, snabbare och presterar mera (Forsebäck,
1992). Av det pris vi betalar för produkten i butiken utgör större delen kostnader för
forskning och utveckling, kunskap, information, marknadsanalys och marknadsföring
(Forsebäck, 1992).

Enligt min mening är det svårt, för att inte säga omöjligt, att komma direkt från
grundskola till ett yrkesliv, i de flesta fall krävs någon form av högre utbildning. För
några år sedan startades en av staten finansierad ny utbildningsform, kunskapslyftet.
Dess syfte var och är att öka de arbetslösas kunskaper bland annat inom området
informationsteknologi.

Det är med utgångspunkt från dessa premisser jag gör påståendet att vi är på väg mot
ett kunskapssamhälle. Ewerman (1989) menar att informations- och kunskaps-
samhällets framväxt kommer att förändra samhällsstrukturen lika radikalt som den
industriella revolutionen gjorde. Dessa morgondagens samhällen kommer att bestå
dels av naturnära samhällen förbundna med omvärlden via högeffektiva
kommunikationer, men även kunskapstäta citybildningar kommer att uppstå
(Ewerman, 1989). Wahlström (1993) menar att en skillnad mot tidigare klassamhällen
är att kunskap och inte kapital blir avgörande för vilken klass man kommer att
tillhöra. I likhet med Ewerman (1989), menar Wahlström (1993) att det traditionella
klassamhället kan ställas mot en annan utvecklingsmodell där somliga människor i
morgondagens Sverige tillhör fjärrsamhället där teknik, kompetens, utveckling och
tidsjakt står i centrum. Människorna i fjärrsamhället har, enligt Wahlström (1993) ofta
dubbla utbildningar, talar eller förstår ett par tre språk, arbetar mycket och gärna och
att de ser Bryssel som sin mentala huvudstad. Parallellt med detta samhälle växer det
enligt Wahlström (1993) fram ett närsamhälle som håller ett betydligt lugnare tempo
där omtanke, kontakt och noggrannhet står i centrum.

2.5.3 Förvärvsarbete

Den ökande graden av arbeten baserade på informationsbehandling har på senare år
varit upprinnelse till rapporter om att arbeta på distans. Att förlägga förvärvsarbete till
hemmet är inget nytt utan har, enligt Hytter (1994) tidigare utförts av yrkesgrupper
som arkitekter, forskare, journalister och författare. Det nya enligt samma rapport är
datortillgängligheten. Distansarbete innebär att arbetsplatsen är geografiskt separerad
från det företag arbetet är knutet till (Hytter, 1994). Sturesson (1998) är inne på
samma linje och pekar på möjligheten att vi i framtiden inte behöver vara geografiskt
bundna till arbetsplatsen, informationsteknologin gör att vi kan flytta men ändå arbeta
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kvar i samma företag. Forsebäck (1995) menar att det existerar distansarbete i flera
former och att man bör göra en distinktion mellan anställda och egenföretagare. Han
menar också att en åtskillnad bör göras mellan den, som han kallar det, “genuine
distansarbetaren“ och övertidsarbetaren som tar med sig pappersarbete hem.
Telestugor är en form av distansarbete, enligt Forsebäck (1995), där den anställde på
hemmaorten har tillgång till en arbetsplats utanför hemmet. Detta kan vara
tillsammans med arbetskamrater inom företaget eller att man delar lokalen med
arbetstagare anställda i andra företag.

Forsebäck (1995) definierar distansarbete som ett minimum att arbetet skall ske från
bostaden regelbundet och i genomsnitt motsvarande minst en arbetsdag per vecka
samt att det i någon form, genom skriftligt avtal eller tyst överenskommelse, skall vara
reglerat mellan den anställde och arbetsgivaren. I definitionen innefattas även att
arbetet i någon form skall utföras med stöd av data- och telekommunikation
(Forsebäck, 1995).

2.5.4 Bostaden

Jag anser att våra bostäder som de är utformade idag inte är redo att ta emot
distansarbetare. Detta framkommer också i den studie av distansarbete som Aronsson
(1996) genomfört. Där framgår hur distansarbetare fått göra omprioriteringar i
boendet för att möjliggöra distansarbete i hemmet. En distansarbetare i studien löser
utrymmesproblemet genom att stjäla en del av det gemensamma sovrummet, en annan
distansarbetare utnyttjar utrymme som var planerat som privat arbetsplats. Generellt
kan man säga att det i studien framkommer, för att möjliggöra distansarbete, att
bostaden måste släppa till utrymme ursprungligen planerad för annan funktion. Andra
problem som framkommer är att övriga familjemedlemmar inte inser att man är på
jobbet, det är svårt att få arbeta ostörd. I förlängningen av utvecklingen av
informationsteknologi ställs det enligt Forsebäck (1992) nya krav på våra bostäder.
Han menar att bostäderna måste vara anpassade för den nya tidens krav, kunna
utrustas med effektiv data- och teleutrustning och vara uppkopplade till kraftfulla nät
för överföring av allt vi behöver i form av tal, bild, data och grafik. Utformningen av
framtidens bostäder är enligt Ewerman (1989) av yttersta vikt. Han hänvisar till den
inre och yttre miljön samt kommunikationer och menar att utan funktionella bostäder
bli det svårt att skapa den livsmiljö som kommer att krävas i kunskapssamhället.
Människor som inte trivs är inga bra kunskapsarbetare (Ewerman, 1989).
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3 Problembeskrivning
Som framgår enligt tidigare kapitel anser jag att vi är på väg att ändra vårt sätt
avseende hur vi tillbringar vårt dagliga liv. Jag anser att bostaden alltid, på ett eller
annat sätt, kommer att vara den centrala punkten i våra liv men att vi går mot en
förändring för hur vi utnyttjar den. De senaste decenniernas utveckling har medfört att
vi allmänt sett fått en högre bostadsstandard och idag har vi som standard rinnande
varmt och kallt vatten samt andra komforthöjande funktioner i bostäderna. Nu anser
jag att det är dags för nästa utvecklingsfas, och denna fas kommer att äga rum i
kunskapssamhället.

De senaste årens utveckling har även inneburit en förändring av hur vi utför vårt
arbete. Från att ha varit produktionsdominerat domineras arbetsformen idag av olika
tjänster som vi utför (Figur 1, sid 8). Det nya sättet att arbeta, sedan några år tillbaka,
innebär att vi inte i lika hög grad som förr är beroende av en geografiskt bestämd
arbetsplats. I kunskapssamhället, anser jag, kommer det istället att finnas ett annat
alternativ där vi kan utföra vårt dagliga arbete, nämligen bostaden. Forsebäck (1992)
menar att i mångt och mycket är det ett nytt landskap som håller på att utformas.
Människorna flyr storstäderna till fördel för de mindre städerna. Enligt Forsebäck
(1992) lämnar även alltfler företag sina dyrbara, trafiktrånga, avgasosande citylägen för
miljöer som kan erbjuda en mer kreativ och produktiv miljö, renare luft, ett attraktivt
boende och närhet till natur och vatten. Vi lever i informationssamhället och det är där
utveckling och tillväxt äger rum (Forsebäck, 1992).

Enligt Forsebäck (1992) var det ytterst få som såg de möjligheter elektriciteten
skapade för produktion, transport och konsumtion och menar att vi på samma sätt idag
långtifrån ser de möjligheter att förena arbete och boende och finna nya lokaliseringar
för nya verksamheter som följer i informationsteknologins spår. Men på samma sätt
som under industrialismens genombrott går några före och visar vägen (Forsebäck,
1992).

Det finns redan idag människor som i någon form utför sin dagliga gärning i bostaden,
men för att denna arbetsform ska få en bredare spridning och genomslag i
kunskapssamhället anser jag att våra bostäder dels måste anpassas tekniskt men även
att individuella anpassningar av bostaden måste till.

3.1 Problemdefinition

Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild av hur boendet i kunskapssamhället
kommer att se ut. Huvudfrågan i min studie grundar sig på hur framtidsforskare
bedömer att vårt framtida hem i kunskapssamhället kommer att se ut ur perspektivet
informationsteknologi. De mer precisa frågorna kommer att behandla:

• Vilka planer och visioner har framtidsforskare avseende införande av
informationsteknologi i våra bostäder, och hur väl stämmer deras planer överens
med bostadsbolagens planer och avsikter?

Med utgångspunkt från att vi i framtiden kommer att tillbringa mer tid i våra hem, tid
vad gäller både arbete och fritid:

• Har bostadsarkitekter börjat ta hänsyn till de förändrade krav som
förvärvsarbetare i kunskapssamhället lär ställa på bostaden?
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3.2 Problemavgränsning

Informationsteknologi är ett brett område med många möjliga aspekter varför jag med
begreppet begränsar mig till att avse de tekniker som behandlar kommunikation mellan
datorer. Kommunikation mellan datorer är i sig också ett brett område, men jag vill
inte göra en för snäv avgränsning som gör att jag bortser från sådana infallsvinklar som
jag i dagsläget inte är insatt i.

Jag kommer i föreliggande rapport att använda mig av begreppet bostadsbolag av-
seende både rena husbyggnadsföretag samt förvaltare av bostäder. Detta görs på
grundval av att vissa av de i studien medverkande bostadsbolagen utgör både
husproducent och förvaltare av bostäder.

I ovanstående problemdefinition använder jag mig av begreppet framtidsforskare.
Med begreppet avses i rapporten experter som på vetenskapliga grunder anser sig
bedöma framtiden.

3.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att finna en relativt stor skillnad beträffande forskares respektive
bostadsbolags planer vad gäller införande av informationsteknologi i våra bostäder.
Däremot förväntar jag mig finna att det från bostadsbolagens sida finns en
medvetenhet om informationsteknologins möjligheter, men att det idag saknas
riktlinjer för att på allvar och på bred front införa informationsteknologi i våra hem.

Vad gäller den framtida utformningen av våra bostäder förväntar jag mig att i
resultatet finna att en förändring mot mer individuellt anpassade bostäder är ett
faktum inom en snar framtid.
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4 Metod
I nedanstående kapitel redovisas de möjliga metoder som existerar i syfte att anbringas
på och lösa ett problem. I kapitel 4.2 redovisas de metoder som valts för studien i syfte
att besvara frågeställningar definierade i kapitel 3.1.

4.1 Möjliga metoder

För att samla in information i syfte att besvara frågeställningarna i problemdefinitionen
finns ett antal metoder att tillgå. Patel och Davidson (1994) nämner metoder och
tekniker i form av studier av befintliga dokument, test och prov, självrapporteringar,
attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter.

Att genomföra observationer i föreliggande rapport anser jag inte vara något alternativ
i och med det faktum att jag ämnar undersöka sådana aspekter som ännu ej inträffat.
Enligt Patel och Davidson (1994) är observationer användbara då information ska
samlas in som berör beteenden och skeenden i en naturlig miljö. Vad gäller
attitydundersökningar används de då en undersökning syftar till att kartlägga individers
gillande eller ogillande gentemot något påstående eller faktum (Patel & Davidson,
1994). Eftersom jag i studien inte har för avsikt att på något sätt undersöka attityder
vad gäller införande av informationsteknologi i bostäder eller attityder till utformningen
av bostaden anser jag därför att metoden faller bort som alternativ.
Självrapporteringar, exempelvis i form av dagböcker, används i syfte att undersöka hur
vissa arbetsrutiner utförs eller för att undersöka individens perspektiv på sin egen
tillvaro (Patel & Davidson, 1994). I föreliggande studie kommer varken arbetsrutiner
eller individens perspektiv att undersökas varför jag anser metoden självrapportering
faller bort som alternativ. De metoder jag anser möjliga i min rapport är
litteraturstudie, intervjuundersökning och enkätundersökning. I nedanstående kapitel
beskrivs dessa metoders för- och nackdelar samt på vilket sätt de kan användas för att
belysa min problemställning.

4.1.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie är som framgår av namnet en studie av befintliga dokument.
Beteckningen dokument har traditionellt använts för information som nedtecknats eller
tryckts, men på grund av den tekniska utvecklingen kan information även lagras på
annat sätt (Patel & Davidson, 1994). Jag drar utifrån detta påstående slutsatsen att
Internet kan ses som ett av dessa nya lagringssätt och därmed utgör en källa varifrån
information kan hämtas. Litteratur kan enligt Patel och Davidson (1994) utgöras av till
exempel biografier, skönlitteratur och facklitteratur. Litteratur kan dels användas i
syfte att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och skeenden, men även
för att besvara frågeställningar kring individers upplevelser av ett förhållande eller
skeende (Patel & Davidson, 1994).

För att kunna avgöra litteraturens trovärdighet är det viktigt att ha ett kritiskt
förhållningssätt till densamma. Det är även viktigt att ta ställning till upphovsmannen
själv, syftet med dokumentet och under vilka omständigheter dokumentet uppstod
(Patel & Davidson, 1994). För att inte skapa skevhet i materialet och därigenom en
förfalskad bild är det viktigt att även ta med källor som motsäger resultatet.
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Nackdelar med litteraturstudie är att det krävs en omfattande sökning efter relevant
material med hänsyn till problemställningen. En fördel med litteraturstudie är att det på
ett enkelt sätt går att få med flera personers åsikter med avseende på problem-
ställningen. Med enkelt menas här att det med relativt liten ansträngning går att få ett
färdigt material att bearbeta.

4.1.2 Intervjuer

En intervju kan ske antingen personligen eller via telefonsamtal och vid arbete med att
ta fram intervjufrågor måste två aspekter beaktas. Dels måste det ansvar som åläggs
intervjuaren vad gäller grad av standardisering beaktas och dels måste man ha i åtanke
huruvida frågorna ska vara öppna för tolkning, dvs frågornas grad av strukturering
(Patel & Davidson, 1994).

Vid intervjuer med hög grad av standardisering gäller att samma frågor ställs i samma
ordning till samtliga intervjupersoner, resultatet av intervjuerna kan sedan användas för
jämförelser och generaliseringar. En intervju med låg grad av standardisering däremot
innebär att frågorna formuleras under tiden som intervjun pågår och ställs i den
ordning som intervjuaren för tillfället anser lämpligt (Patel & Davidson, 1994). Graden
av strukturering bestämmer hur fritt det är för intervjupersonen att tolka frågorna
beroende på personens inställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 1994).
En strukturerad intervju lämnar mindre utrymme för intervjupersonen att svara inom
jämfört med en ostrukturerad intervju. Enligt Patel och Davidson (1994) inleds och
avslutas en intervju, liksom enkät, av neutrala frågor. Inledningsvis skaffar vi oss
information om personens bakgrund medan avslutningen syftar till att ge respondenten
möjlighet att kommentera frågorna eller komma med tillägg av sådant som inte täckts
upp av frågorna, mellan inledning och avslut kommer de egentliga frågorna som
behandlar det preciserade problemet (Patel & Davidson, 1994).

En fördel med att använda sig av intervjuer är att det under intervjun finns möjlighet att
klargöra och förtydliga sina frågor och få en diskussion kring ämnet. Det är även
möjligt att under intervjun komma fram till nya frågor beroende på hur intervjun
utvecklas. En nackdel med intervjuer är att det kan vara svårt att få tag i rätt person för
intervjun inom de tidsramar som satts upp. Ejvegård (1996) nämner till
intervjuundersökningens fördel, jämfört med enkäter, att det bland annat går att erhålla
ett fylligare och mer fullständigt svar, möjlighet att omedelbart reda ut missförstånd
samt möjlighet att ställa följdfrågor.

4.1.3 Enkäter

En enkätundersökning är i likhet med intervjuundersökning en teknik för insamling av
information där frågeställningar ska besvaras. Enkäter förknippas oftast med att
formulär skickas per post men det existerar även enkät under ledning där man besöker
personen som ska besvara frågorna (Patel & Davidson, 1994). Vid utformning av
enkätfrågor gäller det att dessa måste bearbetas grundligt. Enligt Ejvegård (1996)
gäller regeln att ju fler frågor desto färre svar. Frågor som bör undvikas är ledande,
oklara, konstiga eller banala frågor som enligt Ejvegård (1996) är värdelösa att
bearbeta. Svaren kan även utformas i bunden form då svarsalternativen ska utesluta
varandra. Svaren kan sedan användas för statistisk bearbetning (Ejvegård, 1996). Vid



4 Metod

17

sidan av de bundna svaren bör det enligt Ejvegård (1996) lämnas möjligheter för de
som besvarar enkäten att kommentera frågorna.

En fördel med enkäter gentemot intervjuer, enligt min mening, är att mer konkreta svar
erhålls på det som undersöks. Svaren kan därför inte misstolkas vilket gör det lättare
att göra en resultatsammanställning. Nackdelen med enkätundersökning är att
respondenten måste hålla sina svar inom frågornas räckvidd. Med detta menar jag att
det är svårt för intervjupersonen att få fram sina egna tankar och funderingar inom
området om denne måste följa givna svarsalternativ. Enkätundersökningens fördel
gentemot intervjuer är, enligt Ejvegård (1996) att bland annat påverkan från
intervjuaren undviks, ett stort antal personer kan delta samt att bearbetning av svaren
förenklas. Enligt Ejvegård (1996) passar enkäter bäst när vanligt folk, till skillnad mot
experter, ska besvara frågor av typen attityder, smak och åsikter.

4.2 Val av metod

Utifrån ovanstående analys av möjliga metoder anser jag metoderna litteraturstudie och
intervjuundersökning bäst lämpade att använda i föreliggande studie. Fördelarna med
litteraturstudie, där det på ett “enkelt“ sätt går att erhålla flera personers åsikter, anser
jag överväger nackdelarna som följer, med omfattande sökningar som följd i syfte att få
fram relevant material. Att jag använder mig av intervjuundersökning i stället för
enkäter är på grund av det faktum att jag inte vill ha fastställda svarsalternativ att gå
efter. På detta sätt anser jag mig ha större möjlighet att få fram bostadsbolagens planer
för vårt framtida boende.

Metoden litteraturstudie kommer att användas i syfte att undersöka olika experters och
sakkunnigas åsikter och visioner vad gäller ämnet framtidens boende. Då syftet med
rapporten är att skapa en bild av framtidens boende i kunskapssamhället anser jag en
studie av existerande litteratur passa ypperligt i syfte att få ett brett material att arbeta
med.

Som komplement till annan undersökningsmetod skulle intervjuer vara lämpliga i syfte
att få en nyanserad bild av bostadsbolagens planer för vårt framtida boende. Jag anser
däremot inte att hela rapporten är lämplig att baseras på intervjuer då det skulle ta allt
för mycket tid i anspråk att erhålla ett adekvat resultat. Intervjuer är, som nämnts,
tänkta att genomföras hos bostadsbolag för att erhålla en bild av hur de ser på och
vilka planer de har för vårt framtida boende. Med dessa intervjuer hoppas jag även
erhålla en verklighetsförankrad bild av hur vårt boende kommer att se ut i framtiden.

Med tanke på eventuell låg svarsfrekvens och lång svarstid anser jag att enkätunder-
sökning faller bort som alternativ metod i min undersökning. Ett annat problem vid
enkätundersökningar är att utforma frågor som med korta svarsalternativ täcker mitt
problemområde.
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5 Genomförande
Nedan presenteras hur studien genomförts samt hur valda metoder applicerats på
tidigare definierat problem.

Under min litteraturstudie har jag använt olika metoder för att hitta relevant informa-
tion med hänsyn till min problemställning. De metoder jag nyttjat vid informations-
sökning har varit sökning i databasen LIBRIS, genomgång av litteratur på biblioteket
vid Högskolan i Skövde samt sökning på Internet.

5.1 Källor från litteratur

I nedanstående kapitel presenteras de källor som kommer att användas i syfte att
besvara min problemställning.

Franzon, E. och Molin, G. (1997), Morgondagens Hem anser jag relevant för dess
innehåll angående utformningen av vårt framtida hem. Författarna tar särskilt upp de
förändringar som samhället genomgått och dess förändringar på hemmiljön. Med
Morgondagens Hem vill författarna komma ett steg längre än många andra inom
området, som de anser målar upp en önskebild av våra hem. Författarna är inte
inriktade specifikt på vilken teknik som kommer att gälla i framtidens hem utan har
bakat in detta i de scenariobaserade intervjuer de gör med familjer som lever i
framtiden. Jag anser trots detta att källan kan användas för att enligt min
problemställning ge en bild av boendet i kunskapssamhället.

Ewerman, A. (1989), Informationssamhällets bostad, boende och bebyggelsestruktur-
en preliminär kartläggning anser jag vara relevant i studien för dess breda innehåll. I
rapporten från byggforskningsrådet kartläggs vårt framtida boende vad gäller
utformning och framtida teknik i hemmen. Vad gäller teknik i hemmet redovisar
författaren de tendenser som fanns på den amerikanska marknaden 1989.

Forsebäck, L. (1992), Det intelligenta samhället är liksom Ewerman (1989) med i
studien för dess breda innehåll. Källan är relevant i den mening att författaren tar upp
den utveckling som skett inom området informationsteknologi och vart utvecklingen
pekar vad gäller framtida teknik i våra hem och bostäder.

Nyman, J. (1998), Nya affärsmöjligheter med intelligenta hus är en rapport som
behandlar marknaden för intelligenta hus på den tyska marknaden. Rapporten är en
nulägesanalys av situationen på den tyska marknaden, men som författaren själv anger
kan den även användas som underlag för diskussioner om de tjänster som kan komma
att finnas i den framtida bostaden. Även om rapporten är inriktad mot den tyska
marknaden anser jag att delar av rapporten kan appliceras på den svenska marknaden
då den tar upp vad som är på gång att hända inom området informationsteknologi i
bostaden.
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5.2 Intervjukällor

Nedan följer en kort presentation av de företag och personer som medverkat i
intervjuerna. Jag väljer att i rapporten utelämna namnet på de källor som intervjuats,
därav de fingerade namnen.

• Bostadsförvaltaren 1 AB; VD Bertilsson

 Bertilsson har varit i företaget i 16 år och som VD för Bostadsförvaltaren 1 AB
ansvarar han för att verksamheten i stort utvecklas. Bostadsförvaltaren 1 AB är ett
bostadsbolag där verksamheten till största delen är inriktad på uthyrning av
lägenheter. Enligt informationsfolder är dess övergripande mål att kunna erbjuda
ett boende med stor variation. Företaget marknadsför sig med att stå för ett boende
med kvalitet och god standard över hela bostadsbeståndet.

• Bostadsförvaltaren 2 AB; VD Gunnarsson

Som VD för Bostadsförvaltaren 2 AB ansvarar Gunnarsson för att företaget leds
på ett riktigt sätt. Gunnarssons bakgrund utgörs av 18 år i företaget med
byggnadsingenjörsutbildning som grund. Han har även erfarenhet från
byggnadsproduktion och bostadsfinansiering. Bostadsförvaltaren 2 AB är ett
bostadsrättsbolag och består av ett antal tusen medlemmar, fördelat på lokala
bostadsrättsföreningar och regionala föreningar.

• Bostadsförvaltaren 3 AB; Projektledare Svensson

Som projektledare ansvarar Svensson för projektering och utveckling inom
företaget. Bostadsförvaltaren 3 AB är ett bostadsrättsbolag och har ansvar att
förvalta ett tusentals människors bostäder. Huvudverksamheten är inriktad på att
bilda, bygga och förvalta bostadsrättsföreningar men förvaltning omfattar även
hyresbostäder, affärs- och kontorslokaler, industri- och energianläggningar mm.

• Bostadsförvaltaren 4 AB; Försäljningschef Adolfsson

Adolfsson har varit i företaget i 40 år och har som försäljningschef ansvar för
försäljning av villor och styckehus. Bostadsförvaltaren 4 AB är en husproducent
och har funnits sedan 1930-talet då tillverkning av prefabricerade hus startades. I
dag ingår Bostadsförvaltaren 4 AB i en större börsnoterad koncern. Utöver villor
är företaget även inriktat mot grupphus, flerbostadshus, gruppboende för äldre och
handikappade.

5.2.1 Upplägg vid genomförande av intervjuer

Intervjuundersökningen användes som ett komplement till litteraturstudien. Jag
bedömde det som svårt att enbart via litteratur få fram vilka planer bostadsbolagen har
angående vårt framtida boende, därav valet att göra en intervjuundersökning.
Intervjuundersökningen genomfördes som standardiserade, ostrukturerade intervjuer.
Anledningen till detta var att jag ansåg ostrukturerade intervjuer bäst lämpade då jag
själv inte ville styra svaren utan via en diskussion komma fram till vad de olika
bostadsföretagen ansåg om vårt framtida boende. Av de fyra intervjuer som
genomförts har två genomförts via telefon och två via personliga möten.

De personer jag hade önskemål om att intervjua skulle befinna sig i en sådan position i
företaget att de hade insikt i företagets planer för framtiden. Jag har därför på eget
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initiativ bett att få tala med VD:n för bostadsbolaget ifråga. Det var dock i många fall
svårt att få tag i vederbörande. Mina önskemål om att få intervjua VD kunde
genomföras vid två tillfällen, de övriga utgörs av försäljningschef samt projektansvarig.
De intervjuade har jag blivit hänvisad till då de ansågs inneha sådana kunskaper om
företagets framtida planer som jag eftersträvade.

Som tidigare nämnts utfördes intervjuerna på olika sätt, dels via telefon och dels via
personliga sammanträffanden. Vid ett tillfälle spelades intervjun in på band, vid de
övriga fördes löpande anteckningar. Mina erfarenheter från intervjuundersökningen är
att intervju via telefon är en bra variant för att spara in tid, både för den som intervjuar
och den intervjuade. På grund av avstånden föreslog jag telefonintervju för de företag
som inte var belägna i Skövde. Mina erfarenheter från de personliga mötena är att man
får en bättre kontakt med den intervjuade, det uppstår på ett lättare sätt en diskussion
kring ämnet än om intervjun sker via telefon.

Det är stor skillnad på att föra anteckningar under intervjun mot att spela in intervjun
på band för att sedan i lugn och ro spela upp senare. Vid löpande anteckningar under
intervju, speciellt vid personliga möten, är det lätt att man tappar kontakten med den
intervjuade då man för det mesta sitter upptagen med att föra anteckningar. Mina
erfarenheter gör att jag rekommenderar att man vid intervjuer har med sig en
bandspelare som förhoppningsvis den intervjuade tillåter att man använder.

Intervjufrågorna delades upp i tre delar bestående av bakgrundsinformation om den
intervjuade, frågor kring bostadens utformning och sist lade jag de frågor som
behandlar informationsteknologi i bostaden. Intervjuerna presenteras i sin helhet i
bilaga 1-4. För övrigt kan jag nämna att de intervjuer som genomfördes via personligt
besök tog ca 40-45 minuter att genomföra medan det för telefonintervjuerna rörde sig
om ca 15-20 minuter.



6 Materialpresentation och analys

21

6 Materialpresentation och analys
I syfte att skapa tydlighet och återkoppling till min introduktion om hur samhället
förändras och utvecklas kommer jag att i presentationen av insamlat material och i
analysen av detsamma använda samma begrepp som tidigare. De begrepp som i
problemdefinitionen identifierades som centrala i studien var teknik i hemmet och
bostaden. Vidare har jag i mitt problemområde identifierat tre frågeställningar baserade
på dessa begrepp. Jag kommer i nedanstående kapitel dels gå igenom vad litteraturen
säger och dels redovisa bostadsbolagens ståndpunkter för respektive begrepp.

Problemområdet delades vid genomförandet upp i två delar baserade på mina begrepp.
I den första delen av analys och presentation behandlas forskarnas planer och visioner
angående införande av informationsteknologi i våra bostäder. Jag behandlar i den
första delen även bostadsbolagens planer och avsikter vad gäller införande av
informationsteknologi i bostäderna. I den andra delen tar jag upp de förändringar vad
gäller utformning av framtidens bostad som framkommit i mina litteraturstudier och
intervjuer.

I min problemdefinition har jag ej angivit ett specifikt område som ska studeras, utan
endast angivit forskarnas och bostadsbolagens planer som kriterier. På grundval av att
jag i min problemdefinition ej pekar ut ett mer specifikt område kommer redovisning
av insamlat material och analys i viss mån ske löpande. Efter varje del av redovisat
material kommer dock en sammanfattande analys att göras.

6.1 Materialpresentation av teknik i hemmet

En av problemställningarna i studien var att undersöka vilka planer och visioner
forskare har vad gäller införande av informationsteknologi i våra bostäder. Dessa
planer kommer att presenteras i nedanstående kapitel, kapitel 6.1.1. I kapitel 6.1.3
redovisas bostadsbolagen planer.

6.1.1 Forskarnas planer och visioner

Vad som med all tydlighet framkommer är att de i litteraturen förekommande
författarna sätter stor tilltro till informationsteknologins roll i vårt framtida samhälle.
Ewerman (1989) menar att informationsteknologin kommer att påverka både hur vi
arbetar och hur vi bor. Det vi har framför oss är informationsteknologins totala
genomslag i samhället (Ewerman, 1989).

“Den kommer att generera nya utvecklingsmönster som starkt avviker
från vad vi vant oss vid. Vedertagna sanningar ersätts av nya.“ (Ewerman
1989, sid 27)

För att Ewermans (1989) visioner ska bli verklighet anser författaren att
förutsättningen är den utveckling som sker dels inom området för datakommunikation
och dels de snabba datorer som kommer att finnas till följd av utvecklingen inom
mikroprocessortekniken.

Vad gäller informationsteknologi i våra bostäder menar Ewerman (1989) att vi alltid
tenderat att se vår bostad mer som en levande miljö än som en maskin. Ewerman
(1989) menar att i takt med den tekniska utvecklingen kan dessa synsätt förenas och
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att vi tack vare mer avancerade maskiner i hemmet får mer tid över till att ägna oss,
som han uttrycker det, åt att bara bo. Ewerman (1989) skriver vidare att dagens
hjälpmedel i hushållet är självständiga enheter med det gemensamt att de alla är
kopplade till elnätet. Författarens visioner för framtidens teknik i hemmet är att dessa
enheter ska knytas ihop och via ett nätverk ska det sedan vara möjligt att styra och
kontrollera dessa.

Ewermans (1989) visioner sträcker sig vidare mot det han kallar Interaktiva Hem
System (Figur 2). Utöver de maskiner som redan finns i våra hem tillkommer
utrustning för kontroll och säkerhetssystem (Ewerman, 1989). I sin studie framhåller
Ewerman (1989) vikten av att effektiva och snabba nätverk i form av ISDN-nät och
fiberoptik för kommunikation blir utbyggda.

“När ISDN-nätet är utbyggt och inkopplat till hushållen mot en
kontrollenhet - husdatorn, som kan jämföras med dagens elcentral - så
öppnas marknaden för Interaktiva Hem System (IHS) - möjliga att styra
både lokalt och på distans, via telenätet.“ (Ewerman, 1989, sid 55).

Figur 2. Elektroniskt nätverk för hushållsfunktioner (Ewerman, 1989, sid 55).

Som framgår av figur 2 kommer vi i våra framtida hem att ha möjlighet att kontrollera
och styra mer än bara våra hushållsapparater. I Ewermans (1989) vision om vår
framtida bostad ingår att vi via ett centralt styrsystem ska ha möjlighet att kontrollera
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vår förbrukning av bland annat värme och vatten. Ewerman (1989) menar vidare att
det finns ett annat koncept, intelligenta byggnader eller smarta hus, och avser med
dessa begrepp förutom telekommunikationer även reglering av ljus och värme, kontroll
av luft, säkerhetssystem med mera. Ewerman (1989) skiljer på intelligenta byggnader,
som han menar utgörs av kontor, fabriker och så vidare, och smarta hus där han avser
enfamiljshus eller bostadslägenheter. Marknaden för Smarta Hus var 1989 inte särskilt
omfattande i Sverige utan författaren hänvisar till vad som då gällde för marknaden i
USA.

“I det Smarta Huset skall man centralt kunna styra och kontrollera i
princip all eldriven utrustning i hemmet. Hushållsapparater, värme-
anläggning, stereo och TV kan slås av och på allt efter tidigare
inprogrammerade önskemål, eller direkt av husägaren från exempelvis
arbetsplatsen via en tryckknappstelefon.“ (Ewerman, 1989, sid 56)

Ewerman (1989) gör antagandet att det som då, 1989, var dagens smarta hus i
framtiden kommer att kunna finnas i majoriteten av hemmen. Det Smarta Huset är inte
tänkt att enbart vara till för de teknikintresserade. Ewerman (1989) framhåller att det
Smarta Huset även fyller en funktion för människor med olika slag av handikapp där
han menar att till exempel synskadade, med hjälp av utrustning som klarar av att känna
igen röster och syntetiskt tal, kan kommunicera med det smarta systemet.

Författaren ger dock inga antydningar om när dessa system kan komma att införas i
våra hem och bostäder. Ewerman (1989) stödjer sina antaganden på vad som då var på
gång på marknaden i USA.

Forsebäck (1992) är ännu en författare som skriver om intelligenta hem och byggnader
och menar att till följd av utvecklingen i samhället ställs nya krav på vårt arbete och
boende.

“Nya lokaliseringsmöjligheter och ett allt mer utbrett arbete i hemmet
ställer nya krav på både bostäder och arbetsplatser. Kontorsytorna kan
krympas kraftigt samtidigt som de måste uppfylla nya krav vad gäller
funktion, formgivning och inte minst teknik. Sådana kontor byggs nu
världen över i så kallade intelligenta byggnader. Vårt boende måste också
uppfylla en rad andra och nya krav. Det gäller energibesparing, säkerhet i
alla avseenden, bekvämlighet, men också möjlighet till att jobba hemma
för den som vill.“ (Forsebäck, 1992, sid 83)

Forsebäck (1992) menar att vi går mot en ny samhällsutveckling till följd av bland
annat den utveckling som sker inom området informationsteknologi, det intelligenta
samhället. I det intelligenta samhället skapas enligt Forsebäck (1992) förutsättningar
att integrera arbete och boende i hemmen vilket ska ske genom att sofistikerade data-
och telefaciliteter byggs in i bostäderna. Forsebäck (1992) ser inte bara till det som
finns i lägenheter utan vill som komplement att det i anslutning till bostadsområden
skapas särskilda kommunikationscentraler. Dessa centraler menar Forsebäck (1992)
ska tjäna syftet att dels tillhandahålla den utrustning vad gäller telefoni och data som av
besparings- eller utrymmesskäl inte redan byggts in i bostäderna och dels utgöra
centrum för sammanträden och liknande med möjlighet att knyta sociala band med
människor i omgivningen.
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Vad gäller Ewerman (1989) och hans i sammanhanget tidiga visioner om det smarta
eller intelligenta huset hänvisar Forsebäck (1992) till utvecklingen av intelligenta hus i
Frankrike och menar att man där ligger långt framme i utvecklingen. Förutom att
“allmännyttan“ satsar hårt inom området har det även byggts upp särskilda
utbildningslinjer som, enligt Forsebäck (1992), är inriktade på intelligenta lösningar
och service i bostäder och kontor.

Vad gäller intelligenta hus i Sverige finns det enligt Forsebäck (1992) även där en
marknad på frammarsch. Forsebäck (1992) hänvisar i sin studie till Bomässa 92 där
man visade upp så kallade visionsvillor som, enligt min mening, i mångt och mycket
påminner om Ewermans (1989) visioner. I likhet med vad Ewerman (1989) anser om
framtidens teknik i hemmet menar Forsebäck (1992), då han hänvisar till vad som
visades på Bomässa 92, att vi via en husdator ska kunna manövrera husets alla
funktioner. Som funktioner i huset inräknar Forsebäck (1992) till exempel värme och
ventilation men även möjlighet att via husdatorn styra markiser och bevattning av
gräsytor och rabatter. Som en extra finess och kanske mer, enligt min mening, för att
visa vad som är möjligt nämner Forsebäck (1992) att elbolagets dator i framtiden kan
kommunicera med kylskåp och frys och fråga om de, då elnätet är hårt belastat, kan
klara sig en stund utan tillskott av el.

Franzon och Molin (1997) menar att vi bara är i början av den
informationsteknologiska utvecklingen. I takt med utvecklingen av snabbare
kommunikationsmöjligheter och möjligheter till globala kontaktytor kommer enligt
Franzon och Molin (1997) utvecklingen inom multimedia och Virtual Reality (VR) att
sudda ut gränserna mellan artificiell och verklig upplevelse. VR-datorer kommer att
kunna kopplas på det globala datakommunikationsnätet, Internet eller TV-nätet, och
därigenom ges stora möjligheter till interaktiv utbildning och påverkan (Franzon &
Molin, 1997). Enligt Franzon och Molin (1997) liksom även Ewerman (1989) tidigt
framhöll, kommer utvecklingen av mikroprocessortekniken att ha en framträdande roll
för utvecklingen av informationsteknologi i våra bostäder.

“Mikroprocessorerna kommer att finnas överallt och göra tingen
intelligenta. Självlärande värmesystem finns redan, allt kan bli intelligent.
Kylskåpet kan till exempel ställa in sig själv efter vilka varor som finns i
kylskåpet, förpackningarna talar om för kylskåpet vad deras varor
behöver för temperatur. Tvättmaskinen doserar automatiskt och ställer in
rätt temperatur själv efter att ha läst av koden på kläderna, osv, osv ...“
(Franzon & Molin, 1997, sid 33)

Franzon och Molin (1997) sätter även stor tilltro till det globala nätet Internet som de
tror kommer att ersättas av något annat mer användarvänligt och som erbjuder fler
tjänster. Redan idag menar Franzon och Molin (1997) finns möjlighet att via Internet
beställa livsmedel, köpa CD-skivor och knyta kontakter med människor över hela
världen.

“I korthet är detta troligen den enskilda tekniska utveckling som kommer
att betyda mest för en förändrad tidsanvändning av våra hem.“
(Franzon & Molin, 1997, sid 34)

Nyman (1998) anser, i likhet med Ewerman (1989) och Forsebäck (1992), att en
motor för utvecklingen av intelligenta hus har varit utvecklingen inom områdena
mikroelektronik i kombination med integration av bastekniker som tele-
kommunikation, sensorer, optoelektronik och datateknik. Nyman (1998) menar vidare
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att man i utvecklingen kan skönja tre olika faser och menar att den första fasen
utgjordes av elektrifieringen under 1950-talet, den andra fasen var elektronikens
införande under 1970-talet.

“Det som nu har startat är sammankopplingen av enskilda
hushållsapparater i nätverk. Det här tredje tekniksprånget kommer även
att leda till en förnyelse av tekniken i bland annat hushållsmaskinparken.“
(Nyman, 1998, sid 3)

Vad gäller begreppet eller konceptet intelligenta hus ger Nyman (1998) en mer aktuell
beskrivning av vad som händer inom området än vad som tidigare framkommit i
rapporten, men då på den tyska marknaden. Nyman (1998) menar att data- och
telekommunikationsteknik tillämpad på vad han kallar intelligenta bostadshus kommer
att innebära nya möjligheter för bland annat byggentreprenörer och installatörer.
Nyman (1998) förutspår att bostäder med intelligenta och integrerade
tilläggsfunktioner kommer att växa fram på marknaden inom kort.

Med begreppet intelligenta hus avser författaren hus där olika funktioner styrs
automatiskt samtidigt som de samverkar i ett nätverk. Nyman (1998) menar, i likhet
med Ewerman (1989) men även Forsberg (1992), att vi går mot en förändring i
samhället som kommer att generera nya krav på våra bostäder.

“Inom den europeiska byggindustrin pågår nu en kraftig
strukturomvandling. Marknaden har förändrats. Några orsaker till detta är
en mättad marknad för bostäder, offentliga och privata beställare med
knappa resurser och en växande internationalisering. Kunderna efterfrågar
nu nya typer av tjänster och byggkoncept. Detta har satt den europeiska
byggbranschen under ett stort omvandlingstryck. Att finna nya produkter
blir här ett led i att möta den förändrade efterfrågan.“ (Nyman, 1998, sid
1).

Nyman (1998) redovisar två aktuella och enligt författaren ledande forskningsprojekt i
Tyskland. Det ena projektet drivs av Fraunhofer-institutet som enligt Nyman (1998) är
Tysklands största organisation för användarorienterad och tillämpad forskning.
Projektet är uppdelat i mindre program med inriktning på bland annat olika sociala
funktioner för äldre och handikappade, styrning av rumsluftens kvalitet, användning av
vad Nyman (1998) kallar Internetteknik i intelligenta hus och hus- och klimatteknik
med mera. Det andra projektet som redovisas, Verteilte Intelligente Mikrosysteme fur
den Privaten Lebensbereich (VIMP) och som startades 1995 har enligt Nyman (1998)
som mål att ta fram larmsystem för äldre och handikappade, varningssystem i hushållet,
kontroll av hushållsmaskiner och säkerhetssystem. Funktioner i huset ska, menar
Nyman (1998) då han hänvisar till VIMP, bland annat utgöras av intelligenta vägguttag
som automatiskt anropar ett servicecenter vid fel på någon apparat. Förutom
säkerhetsaspekter ska vägguttaget, enligt Nyman (1998), även fungera för komfort-
och energisparfunktioner. Andra utvecklingsområden som nämns är ett grafiskt
användargränssnitt varifrån alla funktioner i huset styrs (Nyman, 1998). I rapporten
nämner författaren fyra användningsområden för den teknik som finns i dag och som
han anser särskilt tydliga. Dessa fyra användningsområden utgörs enligt Nyman (1998)
av:
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• Resursminimering

 “Undersökningar visar på en möjlig energibesparing i kommersiella lokaler
med mellan 5 och 15 % genom införande av automatisering. Dessa siffror
gäller utan något optimeringssystem. Kombinerar man automatiken med
styrsystem, kan besparingen mer än fördubblas, dvs man kan nå en
energibesparing på mellan 10 och 30 %. Att direkt kopiera lösningar från
kommersiella lokaler till bostäder är däremot oftast inte möjligt. En
anpassning efter de funktioner som finns i hemmet och bostaden måste
göras.“ (Nyman, 1998, sid 17)

• Högre komfort

En av huvudfördelarna med tillämpningarna i det intelligenta huset menar
Nyman (1998) är en högre boendekomfort. Som komforthöjande
funktioner i syfte att göra vardagen bekvämare nämner Nyman (1998)
funktioner som automatisk avstängning av spisen eller strykjärnet då man
går ut ur rummet eller bostaden, automatisk fönsterstängning/öppning allt
efter väderförhållanden och behov inne i bostaden.

“På morgonen kan man sedan vakna till den musik man önskar och få
kaffebryggaren att slå på så att man möts av färdigbryggt kaffe. Den
högre komforten kan skapas av en automatisk hemhjälp som gör
vardagssysslorna enklare, säkrare och billigare.“
(Nyman, 1998, sid 18)

• Högre säkerhet

Nyman (1998) menar att den tekniska utvecklingen har gett oss avancerade säker-
hetssystem och att fler är att vänta i framtiden. Han nämner system för drift av
fastigheten, övervakning av vem som kan ta sig in i bostaden, varningssystem för
brand och trygghetslarm för äldre och handikappade.

“Det ökade behovet av säkerhetsfunktioner har flera förklaringar. Vi har
en förändrad demografisk struktur med fler äldre, vi har allt fler
singelhushåll och allt fler ensamstående med barn. En ökad fruktan för
kriminalitet har också bidragit till att marknaden för säkerhetstjänster har
ökat.“ (Nyman, 1998, sid 18).

• Vardagsorganisation

Nyman (1998) menar att bristen på tid är ett faktum för många hushåll idag och för
att hinna med det som behöver göras i bostaden finns ett behov av hjälp med
vardagen.

“Ett gemensamt organisationssystem för familjens fritids- och arbets-
aktiviteter, bostadens energi- och vattenförbrukning, telefonanvändning
med mera, skulle kunna avlasta hushållet och förenkla. Ytterligare
informationshjälp kan vara t ex matlagningsböcker med multimedia-
funktioner, fjärrdiagnoser vid eventuella fel på utrustning i bostaden,
rådgivning via telefon och videokamera vid sjukdom etc. Till detta
kommer även “Home banking“, “Home Shopping“ med mera.“ (Nyman,
1998, sid 18)
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För att förstå framtida behov är det enligt Nyman (1998) lämpligt att tänka över vad
det är vi vill ha hjälp med i bostaden. De vanligaste behoven menar Nyman (1998) är
att spara resurser, öka säkerheten, höja komforten, få hjälp med vardagsrutiner, kunna
kommunicera med släkt och vänner och kunna arbeta på distans. Nyman (1998) menar
att det är med utgångspunkt i dessa behov som man ska skapa nya tjänster som möter
kundernas efterfrågan. Här skiljer sig Nyman (1998) enligt min mening från övriga
medverkande i studien då han visar upp ett mer kritiskt förhållningssätt till teknikens
inmarsch i våra bostäder.

Nyman (1998) menar liksom Ewerman (1989) och Forsebäck (1992) att flera olika
apparater, utrustning och delsystem kan komma att kombineras till ett nätverk i
bostaden.

“På sikt kommer även nya programvaror för att styra vitvaror att kunna
hämtas från leverantörerna via Internet. “Smart Home-tekniken“,
bostadsnätverk, gateways och snabba externa nätverk kommer lägga
grunden för värdeadderande tjänster som gör ett “intelligent boende“
möjligt“ (Nyman, 1998, sid 43).

Nyman (1998) anser att om konceptet intelligenta hus ska få något större genomslag
måste nyttan i förhållande till kostnaden överväga. De system som finns idag är inte
någon produkt för massmarknaden utan tilltalar än så länge endast den mest
teknikentusiastiska (Nyman, 1998).

Detta visar, anser jag, att utvecklingen inom området har stått stilla under ett
decennium. Sedan Ewerman (1989) skrev sin rapport har det enligt min mening inte
skett några nämnvärda framsteg på marknaden.

6.1.2 Analys av forskarnas planer och visioner

Som framkommer vid genomgång av litteratur har forskarna samstämmiga planer om
vad som kommer att vara framtidens teknik i bostäderna. Vad som med all tydlighet
även framkommer vid genomgången är att våra bostäder inom en snar framtid kommer
att vara föremål för datorisering. Det är enligt litteraturen flera faktorer som påverkar
utvecklingen. Det som nämns är bland annat vårt förändrade arbetssätt som gör det
möjligt för fler människor att ha bostaden som arbetsplats, men även utvecklingen
inom området informationsteknologi nämns som en bidragande orsak till att det över
huvudtaget är möjligt att tänka och planera i dessa banor.

Mer konkret innebär detta att det i mångt och mycket handlar om att vi i våra framtida
bostäder kommer att ha intelligenta hushållsapparater som är sammanbundna via ett
internt nätverk. Via nätverket ska vi sedan kunna kontrollera och styra vår utrustning i
hemmet. Som framgår fanns visioner om detta redan 1989 men att utvecklingen sedan
dess i princip stått stilla. Nyman (1998), som studerat den tyska marknaden, visar dock
att det fortfarande är aktuellt. Att det inte är fria fantasier från forskarnas sida visar de
genom att hänvisa till verkliga projekt som har genomförts eller är på väg att
genomföras.

Av de i studien förekommande författarna anser jag att det endast är Nyman (1998)
som har ett någorlunda kritiskt synsätt till att införa tekniken i våra bostäder. Nyman
(1998) framhåller bland annat att nyttan med tekniken måste föras fram jämfört med
kostnaden. Övriga författare i studien anser jag har ett ganska okritiskt synsätt i sina
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bedömningar av vad som är möjligt med tekniken och framförallt varför tekniken ska
införas.

6.1.3 Bostadsbolagens planer

De intervjuer som genomförts har till syfte att dels få en verklighetsanknytning
gentemot vad forskare har för planer med vårt framtida boende avseende
informationsteknologi. Intervjuerna hade även som syfte att tjäna som ett medel för att
få fram bostadsbolagens egna åsikter i ämnet. Jag kommer i det här kapitlet redovisa
de frågor och svar som behandlar införande av informationsteknologi i våra hem.

För att få klarhet i om införande av informationsteknologi i våra bostäder
överhuvudtaget anses aktuellt ställdes frågan om det idag existerar någon efterfrågan
på boendetjänster baserade på informationsteknologi och om det från bostadsbolagens
sida finns planer på att införa boendetjänster baserade på informationsteknologi.

Bostadsförvaltaren 2 AB menar att det idag finns ett behov och efterfrågan på tekniska
lösningar i bostaden och att det är ett område de arbetar med inom företaget.

“På föreningsstämmor informerar vi om olika sätt att koppla upp sig mot
Internet, till exempel via kabel-TV, mot en egen server eller på annat sätt.
Det faktum att dessa lösningar inte belastar telenätet gör att fler är
intresserade.“

Bostadsförvaltaren 3 AB, liksom Bostadsförvaltaren 2 AB, menar att de märkt av en
efterfrågan på tekniska lösningar i bostaden. Bostadsförvaltaren 3 AB går dock lite
längre i sina planer kring ämnet och menar att det är något som kommer mer och mer.
Bostadsförvaltaren 3 AB menar dock att man inte får vara för snabb med investeringar
med tanke på kostnader och utvecklingstakt. Angående frågan om det efterfrågas
boendetjänster baserade på informationsteknologi menar Bostadsförvaltaren 3 AB att
det är därför företaget tar tag i dessa frågor.

“Vi anser att det kommer att ske en utveckling mot informationsteknologi
i bostäderna allt eftersom det blir ett dagligt hjälpmedel. Men man får
heller inte vara för snabb att installera den nya tekniken i bostäderna med
tanke på den utveckling som sker och de investeringar det handlar om.“

Enligt Bostadsförvaltaren 3 AB har de även långt gångna planer på att införa nya
former av boendetjänster i sina bostäder, bland annat undersöker de vilka möjligheter
det finns att införa en tjänst där de boende direkt från lägenheten kan boka tid i
tvättstugan. Bostadsförvaltaren 3 AB menar att den här sortens funktioner och
möjligheter är något som kommer mer och mer i framtiden.

Bostadsförvaltaren 1 AB uppger även de att de märkt av en efterfrågan men att det
även kan innebära ett bekymmer då kunden inte alltid vet vad den vill ha.
Bostadsförvaltaren 1 AB menar, i likhet med Bostadsförvaltaren 3 AB och
Bostadsförvaltaren 2 AB, att de har planer på att införa informationsteknologi i sina
bostäder. Enligt Bostadsförvaltaren 1 AB har företaget startat upp ett projekt som har
till syfte att utmynna i hur man skall kunna utnyttja tekniken i hemmet.
Bostadsförvaltaren 1 AB menar att det i första hand inte är tekniken som sådan som
ska vara i fokus utan att man först och främst ser vilken nytta tekniken kan tillföra i
bostäderna.
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Bostadsförvaltaren 4 AB säger sig däremot inte märkt av någon större efterfrågan på
boendetjänster baserade på informationsteknologi, efterfrågan har menar
Bostadsförvaltaren 4 AB mest rört sig om larm av olika slag. Enligt Bostadsförvaltaren
4 AB har de inte heller några planer på att införa tekniken i bostäderna.

Jag kommer hädanefter i presentationen av insamlat material vad gäller
informationsteknologi i hemmet inte redovisa kommentarer baserade på intervju med
Bostadsförvaltaren 4 AB. Med detta inte menat att Bostadsförvaltaren 4 AB’s
kommentarer om ämnet är ointressanta, tvärtom. Men jag anser det i presentationen av
insamlat material vara ointressant att ta med hans bidrag. Jag avser att i min analys
kommentera detta närmare. För den intresserade läsaren redovisas hela intervjun med
Bostadsförvaltaren 4 AB i bilaga 4.

Med anledning av vad jag från litteraturen erhållit angående forskarnas planer ställdes
frågan till bostadsbolagen om de anser att begreppet intelligenta hus har någon
verklighetsanknytning. Övervägande delen av bostadsbolagen svarade att de anser att
detta begrepp till viss del redan finns idag eller att det är på väg in i våra bostäder.

Enligt Bostadsförvaltaren 1 AB kommer nästa steg i utvecklingen med all säkerhet att
handla om datorisering av våra bostäder. Bostadsförvaltaren 2 AB anser att de redan
har delar av begreppet i sina bostäder då det finns möjlighet till styrning och kontroll av
värme och menar vidare att fler funktioner kan komma att införas allteftersom man ser
om det finns pengar att tjäna eller spara på tekniken.

Bostadsförvaltaren 3 AB å andra sidan menar att intelligenta hus i framtiden inte
kommer att vara något som införs som standard i bostäderna, utan att det främst
kommer att handla om ett tillval man kan göra.

“I ett initialskede kommer detta att tilltala de personer som anser sig ha
råd eftersom det än så länge är “spetsteknologi“. I framtiden kommer det
att vara krav på bland annat brandlarm i bostäderna, och på lång sikt kan
man säkert integrera detta i ett intelligent hus tillsammans med övriga
system.“

Som avslutning på frågor som behandlade informationsteknologi ställdes frågan vad
bostadsbolagen anser om informationsteknologins roll i framtidens bostad och om de
anser att tekniken kan tjäna som konkurrensfaktor.

Bostadsförvaltaren 3 AB är övertygad om teknikens roll som konkurrensfaktor och
menar att det kommer att handla om flera system som kopplas ihop för att på så sätt
möjliggöra kontroll av bostaden och dess funktioner.

Bostadsförvaltaren 2 AB anser även de att informationsteknologi kommer att spela en
stor roll, kanske mer nu i början innan man ser det som en naturlig del vid köp eller
hyra av bostad.

“Mycket av framgången beror på de som i framtiden kommer att arbeta
inom området, att de tar fram ett utbud och att nyttan med
informationsteknologi lyfts fram, att det inte enbart ska fungera som
någon avancerad leksak. Man måste även som kund och användare
klargöra vad det är jag vill ha och vad jag vill få ut av den nya tekniken.“

Bostadsförvaltaren 1 AB anser att tekniken redan idag kan tjäna som konkurrensfaktor
och menar att om de idag gick ut med erbjudanden om snabba uppkopplingar mot
Internet skulle de få fler att söka sig till deras bostäder. Angående frågan om
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informationsteknologins roll i framtiden anger Bostadsförvaltaren 1 AB möjligheten till
individuell övervakning av energiåtgång i bostäderna som en av fördelarna.

“Vi kommer individuellt att kunna övervaka bland annat energiåtgång,
vilket blir mer rättvist än vad det är idag. Idag läggs kostnaden för detta
på alla lägenheter, alla får betala lika mycket hur mycket eller lite man än
spolar i sina kranar.“

6.1.4 Analys av bostadsbolagens planer

Intervjuerna med bostadsbolagen visar att de är mycket medvetna om att informa-
tionsteknologi går att införa i bostäderna. Det är inte bara bostadsbolagen som driver
på då det i vissa fall är de boende som efterfrågar tekniken, åtminstone då det gäller
önskemål om snabba uppkopplingar mot Internet. I de flesta fall är bostadsbolagen mer
än medvetna om att det går att införa tekniken i bostäderna då de har långt gångna
planer på hur det ska lösas. Det är intressant att se att de även anser att begreppet
intelligenta hus har en förankring i verkligheten. och att de flesta har planer på att
införa åtminstone delar av detta begrepp i framtidens bostad. Detta visar att de är
medvetna om vilka möjligheter som finns idag och vilka som kommer att finnas. Vad
som framkommer i intervjuerna med bostadsbolagen är att de anser det viktigt att man
inte bara ser till möjligheten att införa tekniken i bostäderna. Vid framtagande av
funktioner måste även nyttan med tekniken poängteras, det får inte bara vara någon
avancerad leksak som det egentligen går att klara sig utan.

Mer konkret innebär bostadsbolagens planer att de än så länge är inriktade på att
tillhandahålla snabba uppkopplingar mot Internet. De flesta menar dock att det på sikt
kommer att införas fler och mer avancerade funktioner i bostäderna, bland dessa nämns
det intelligenta huset.

Vad gäller Bostadsförvaltaren 4 AB och deras bristfälliga medverkan i föregående
genomgång konstaterar jag att företaget till skillnad mot övriga medverkande inte har
likvärdigt kundunderlag. Övriga medverkande bostadsförvaltare har på ett helt annat
sätt möjlighet att styra och påverka vad som ska ingå i en bostad. Bostadsförvaltaren 4
AB’s kunder styr till stor del själva över vad som ska ingå i huset. Detta sagt som en
kommentar till att Bostadsförvaltaren 4 AB inte anser sig se någon större efterfrågan
och därmed inte har några planer på vad gäller informationsteknologi i bostäderna.

6.2 Materialpresentation av bostaden

Nedan kommer jag att gå igenom det andra begreppet, bostaden, som tidigare
identifierats. Den andra och sista problemformuleringen i min problemdefinition
behandlar frågan om utformningen av våra framtida bostäder. Jag kommer i kapitel
6.2.1 gå igenom vad litteraturen säger och i kapitel 6.2.3 redovisas vad bostadsbolagen
anser om utformningen av framtidens hem och bostäder. En sammanfattande analys
ges efter varje genomgånget kapitel.
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6.2.1 Forskarnas planer och visioner

Vad gäller utformningen av framtidens bostad för Ewerman (1989) och Franzon och
Molin (1997) ett liknande resonemang. Båda har som utgångspunkt de
samhällsförändringar som sker och har skett som skäl till förändring av bostadens
utformning. Franzon och Molin (1997) går dock, till skillnad mot Ewerman (1989), lite
djupare i sina resonemang om hur bostaden bör utformas.

Enligt Ewerman (1989), bör bostaden utformas så att den speglar hur familje- och
hushållsstrukturen förändrats genom åren och nämner allt från singelboende till familjer
med flera barn.

“Bostäderna utformas så att de kan fungera som ett “socialt centrum“ för
familjen. Mycket av den tid som idag går förlorad till resor från och till
arbetsplatsen kan utnyttjas för social samvaro med familj och goda vänner.
Till bostaden är en ’hemarbetsplats’ knuten där man kan sköta delar av sitt
arbete på distans. Konstruktionen av bostaden är naturligtvis så energisnål
som möjligt och med hänsyn tagen till en större grad av självhushåll vad
gäller maskiner och förvaringsutrymmen. Den totala energikonsumtionen
minskar genom att vi dels använder bilen mindre och dels att vi kräver
mindre arbetsyta utanför bostaden.“
(Ewerman, 1989, sid 53).

En viktig skillnad jämfört med dagens levnadsmönster är enligt Ewerman (1989) att vi
i framtidens hem kan disponera vår tid över dagen för flera olika typer av sysslor, med
detta menar författaren kan man dra likheter med den indelning av hemmet som gällde
under jordbrukssamhället.

Som nämndes i inledningen av kapitlet för Franzon och Molin (1997) ett liknande
resonemang som Ewerman (1989) men de kallar sin uppdelning av bostadens olika
funktioner för dimensioner. Franzon och Molin (1997) menar att övervägande delen av
våra bostäder är uppbyggda och anpassade efter industrisamhällets liv och villkor.
Franzon och Molin (1997) menar att vi idag är på väg in i ett nytt samhälle med ett liv
på helt andra villkor än vad som gällde tidigare.

“Dagens utmaning är att utforma såväl dagens befintliga bostäder och
nytillskott av bostäder med hänsyn tagen till både de nya livsvillkoren och
att hemmen kommer att utgöra basen för livet i det nya samhället. Att
förstå att det inte handlar om några mindre kosmetiska förändringar av
våra hus föra att skapa arbetstillfällen i byggbranschen utan att det handlar
om att i grunden försöka förstå vad som kommer att krävas av det byggda
Sverige för att de ska vara ett stöd för de människor som ska leva i
morgondagens samhälle.“ (Franzon & Molin, 1997, sid 8)

Franzon och Molin (1997) menar att det är förändringar inom en rad olika områden
som pekar på nya behov i och användning av våra hem i framtiden. Enligt Franzon och
Molin (1997), liksom även Ewerman (1989), är en anledning till förändring av våra
bostäder det faktum att hushållsstrukturerna ser annorlunda ut idag än de gjorde när
folkhemmet byggdes. Franzon och Molin (1997) menar att det årligen separerar
omkring 50 000 par, varav dessa cirka 30 000 är barnfamiljer. Att forma sitt eget liv,
singelliv, är en annan trend som enligt Franzon och Molin (1997) växer i omfattning
och nämner i sammanhanget att par allt oftare väljer att skaffa barn senare i livet.
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“Sammantaget är detta exempel på att behovet av mer flexibla hemytor
har ökat. Tiden då vi kunde planera för att en normalfamilj behöver fyra
rum och kök är förbi.“ (Franzon & Molin, 1997, sid 24)

Andra faktorer som Franzon och Molin (1997) menar är anledning till förändring av
våra hem är till exempel att vi kommer att få alltfler vad de kallar riktigt gamla i
samhället. Som en konsekvens därav men även som en konsekvens av minskade anslag
för vård på institutioner menar Franzon och Molin (1997) följer att vård av anhörig
men även barntillsyn kommer att utföras i hemmet. Franzon och Molin (1997) menar
att vi istället för att spara pengar till boendet lägger dessa på semester- eller
äventyrsresor. En tydlig trend i dag är enligt Franzon och Molin (1997) att människor
på grund av försämrad ekonomi väljer att skaffa sig vanor som ger en känsla av lyx
utan det innebär en hel tillvaro av lyxliv.

“Behovet av att den miljö människor lever i ska stödja alltmer
sofistikerade upplevelser ökar. Det betyder också att hemmet i all
väsentlighet kommer att vara arena för olika upplevelser i framtiden.“
(Franzon & Molin, 1997, sid 27)

I sin fortsatta uppräkning av de faktorer som påverkar vårt framtida boende menar
författarna att ett ökat miljömedvetande påverkar människors attityder och beteenden
som i sin tur påverkar hur man väljer att utforma sin bostad. Franzon och Molin (1997)
förutspår att vi som en följd av vad de kallar ett energieffektivare livsmönster kommer
att resa mindre, framförallt menar författarna kommer vi att minska det dagliga
pendlandet. Sammantaget menar Franzon och Molin (1997) leder detta till att våra hem
blir basen för vår försörjning snarare än våra arbetsplatser.

“Strävan mot ett liv i harmoni med naturen innebär också att våra hem
förändras i grunden med avseende på materialvalen, utformning och
arkitektur.“ (Franzon & Molin, 1997, sid 28)

På senare år, och som tidigare framkommit i studien, har vårt arbete förändrats i hög
grad och detta är ännu en faktor som Franzon och Molin (1997) menar påverkar
hemmets utformning.

“I arbetslivet är trenden tydlig i riktning mot fler tillfälliga arbeten. Det
handlar om projektarbeten, vikariat eller tidsbegränsade arbeten. Det
betyder att många personer kommer att gå arbetslösa i perioder mellan
uppdragen i arbetslivet. Troligen kommer de att befinna sig i sina hem en
stor del av perioderna, dvs de har ett oregelbundet behov av sitt hem
under dagtid.“ (Franzon & Molin, 1997, sid 30)

Sammantaget menar Franzon och Molin (1997) leder detta till att våra hem i framtiden
kommer att bestå av flera dimensioner. Det kommer att krävas mer av de som i
framtiden ska vara med om att utforma våra bostäder än att bara tillhandahålla väggar,
tak, golv och uppvärmning.

“De dimensioner vi lyfter fram går djupare än så. För de byggherrar och
förvaltare som vill vara med och forma morgondagens hem gäller det att
förstå att det inte är en vara man tillhandahåller utan en tjänst, en tjänst
som vi kallar ett mångdimensionellt hem. I klartext betyder det att det inte
räcker med att stå för hårdvaran (huset) utan det handlar om att också ge
en vettig mjukvara (kringtjänster och stöd) till kunderna/brukarna.
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Nyckeln är att bidra till kundens värdeskapande process, det vill säga ge
denne ett mervärde.“ (Franzon & Molin, 1997, sid 39)

Nyman (1998) går i sin studie inte närmare in på hur bostaden skall utformas men
anger de drivkrafter som han menar leder till ett förändrat utnyttjande av våra bostäder.
Nymans (1998) drivkrafter påminner i mångt och mycket om de faktorer som även
Franzon och Molin (1997) anser leder till en utveckling av våra hem och bostäder.
Nyman (1998) menar att en ökad miljömedvetenhet är en av dessa drivkrafter där
intelligenta tilläggsfunktioner blir ett redskap för att minska resursanvändningen. En
annan drivkraft menar Nyman (1998) är den förändrade demografin och pekar på det
faktum att vi idag har en ökad medellivslängd vilket i sin tur leder till ett ökat behov av
bostäder som är anpassade till de äldres förutsättningar. En annan aspekt som Nyman
(1998) menar utgör en drivkraft för ett förändrat utnyttjande av våra bostäder är det
faktum att behov av skydd, både för sig själv och av egendom, har ökat de senaste
åren.

“Larmsystem som ger trygghet i bostaden är något som efterfrågas allt
mer idag och tillväxten väntas inte avta.“ (Nyman, 1998, sid 5)

Nyman (1998) menar att förändrade hushållssammansättningar och att de som arbetar
idag kommer att arbeta än mer i framtiden leder till att tiden för praktiska göromål i
bostaden blir allt knappare. Här menar författaren att intelligenta stödfunktioner blir en
hjälp för att klara av hushållssysslorna.

Som sista drivkraft framhåller Nyman (1998) det faktum att alltfler har önskemål om att
arbeta på distans.

6.2.2 Analys av forskarnas planer och visioner

Som framgår enligt ovan anser litteraturen att vi kommer att förändra det sätt på vilket
vi utnyttjar vår bostad. Som skäl för detta anges bland annat förändrade
hushållsstrukturer samt ett nytt levnadsmönster. Bostaden ska enligt genomgången
litteratur utgöra ett socialt centrum där vi tillbringar alltmer av vår tid. Det gäller även
för de som är bostadsförvaltare och bostadsproducenter att inte bara se till boendet
utan se till att man försöker skapa ett mervärde för kunden. Som framgår enligt
redovisat material är det flera faktorer som spelar in beträffande utformning av
framtidens bostad. En av de faktorer som i litteraturen framstår som en bidragande
orsak är vårt förändrade arbetssätt där fler arbeten i framtiden är möjliga att utföra i
hemmen. Detta gäller som nämnts tidigare inte befolkningen generellt men är, anser
jag, en av de mest viktiga aspekterna som påverkar utformningen av vår bostad.

6.2.3 Bostadsbolagens planer

Med anledning av vad som framkommit i litteraturen beträffande vår förändrade
arbets- och levnadsstil ansåg jag det viktigt att i studien få fram vad bostadsbolagen
anser om den framtida utformningen av våra bostäder.

Intervjuerna med bostadsbolagens representanter inleddes med frågan om de bland de
boende märkt några önskemål om individuell anpassning av våra bostäder. Samtliga
medverkande intervjuundersökningen sade sig märka en tydlig trend åt att de boende
har önskemål om ett individuellt utformat boende.
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Enligt Bostadsförvaltaren 1 AB är mönstret mycket tydligt. De menar att man förr
kunde gå till sig själv och se vilka krav jag har på en bostad för att sedan applicera
dessa krav på sina kunder.

“Det har skett en radikal förändring, människor är ju olika och har olika
värderingar. Företaget har även genomfört organisationsförändringar med
decentraliserad verksamhet i syfte att på ett bättre sätt nå ut till våra
kunder och mer individuellt anpassa lägenheterna. Det är naturligtvis även
en generationsfråga och en viktig samhällsförändring.“

Bostadsförvaltaren 3 AB menar att det är något de i företaget försöker ta till sig vid
nyproduktion. Man säger sig vid nybyggnation erbjuda stora valmöjligheter för de
boende men det handlar då främst om var kontakter och dylika installationer ska sitta.
Att göra för stora förändringar i utformningen av bostaden menar Bostadsförvaltaren 3
AB medför stora omkostnader.

“De projekt som ändå varit har erbjudit stora tillvalsmöjligheter för de
boende, man kan säga att vi erbjuder obegränsad variation på utformning
av bostad, främst vad gäller var kontakter och sådant ska sitta men vi
erbjuder även anpassning och flytt av väggar. Att flytta på våtutrymmen
erbjuds också i viss mån men det innebär stora kostnader i och med att
man måste leda om hela rörstammar.“

Bostadsförvaltaren 2 AB menar att om man ser till samhällstrenden generellt går vi mot
ett mer individuellt samhälle, men att de inte har märkt av det i lika hög grad vad gäller
bostaden. Anledningen till detta menar Bostadsförvaltaren 2 AB är att de som
förvaltare av bostadsrätter inte har vetskap om de boende gör egna anpassningar av
bostaden och därmed inte blir medvetna om kundernas önskemål. Däremot menar
Bostadsförvaltaren 2 AB liksom Bostadsförvaltaren 3 AB att de vid nyproduktion
erbjuder stor flexibilitet. Även här begränsas flexibiliteten till att i slutänden handla om
tillval i form av färger och tapeter. Dock menar Bostadsförvaltaren 2 AB liksom
Bostadsförvaltaren 3 AB att de boende har ett stort inflytande vad gäller utformningen
av bostaden.

“De objekt som tas fram ger möjlighet för stor individuell frihet, vi har
stor flexibilitet vad gäller val av färger och tapeter. De boende har också
stort inflytande vad gäller väggarnas placering. Det är tvunget att kunna
erbjuda flexibla lägenheter idag.“

Det enda rena husbyggnadsföretaget i studien, Bostadsförvaltaren 4 AB, säger sig
märka av de individuella önskemålen i mycket hög grad. På frågan om de anser dagens
utformning av bostaden vara en bra fungerande bostad menar Bostadsförvaltaren 4 AB
att det kan variera från objekt till objekt. Bostadsförvaltaren 4 AB menar att det har
blivit både enklare och svårare för alla inblandade men som helhet framhålls att det har
blivit mycket flexiblare då de inte längre är låsta av måttbestämmelser för hur en bostad
och rum bör vara utformade.

“Det är alltid kunden som bestämmer och ibland kan det som vi ser det
innebära en sämre lösning vad gäller utformningen av bostaden, vilket vi
då påtalar för kunden.“

Bostadsförvaltaren 3 AB är inne på samma linje men är osäker på om det nya sättet att
arbeta, med fler variationsmöjligheter av bostaden, har förbättrat bostaden.
Bostadsförvaltaren 3 AB menar dock att eftersom kraven på hur en bostads ska se ut i
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princip är borta kan man i stort sett få bostaden utformad som man vill, det är inte där
begränsningarna ligger. I stället menar de är det en kostnadsfråga för vad kunden är
villig att betala för sitt boende.

“Under 90-talet har storleken på lägenheter minskat beroende på att det
idag finns mindre familjer och fler människor som väljer att bo singel. Det
är förstås även en kostnadsfråga, vad man är villig betala för sitt boende.“

Enligt genomgången litteratur förutspås att vi i framtiden kommer att tillbringa mer tid
i bostaden vad gäller både fritid och arbetstid. Med anledning av detta ställdes frågan
till bostadsbolagen om de tror att detta kommer att påverka bostaden vad gäller
utformning och anpassning till tekniska krav samt om de har planer på att förändra
nuvarande bostadslösningar. Bostadsförvaltaren 4 AB menar att de redan idag märker
av detta, särskilt i storstäderna. I syfte att kunna möta kundernas krav har man enligt
Bostadsförvaltaren 4 AB egna arkitekter anställda.

“Detta tror vi att vi är ganska ensamma om och i med detta anser vi att vi
ligger ganska långt framme när det gäller anpassningar och förändringar
av bostaden. Idéer börjar även komma om olika lösningar för
ledningsdragning av datakablar och liknande.“

Bostadsförvaltaren 1 AB menar att de som förvaltare av bostäder har svårt att utföra
förändringar av själva bostaden. Enligt Bostadsförvaltaren 1 AB ska man inte tala
enbart om boendet utan menar att man ska se till helheten. Om man ser på hemmet ur
ett helhetsperspektiv finns det andra alternativ då det gäller att erbjuda individuella
lösningar och anpassningar. Här menar Bostadsförvaltaren 1 AB att de själva erbjuder
de boende möjligheter till ett mer aktivt deltagande i arbetet och planeringen av den
närmiljö de vistas i.

Även Bostadsförvaltaren 3 AB menar att de har planer på förändring av bostaden.
Bostadsförvaltaren 3 AB menar att det ständigt pågår ett förnyelse- och
utvecklingsarbete i olika grupper inom företaget och att de arbetar tillsammans med
säljorganisationen inom företaget i syfte att just bevaka och ta fram kundernas
önskemål.

“Vad gäller tekniska krav kommer nyproduktion av bostäder att vara
dataanpassade. Vi har redan idag driftsövervakning vad gäller värme och
ventilation.“

Bostadsförvaltaren 2 AB’s representant i studien, Gunnarsson, anser sig personligen
vara tvehågsen till bostadens förändring men menar att förändringar är på gång. I dessa
förändringar ingår det att erbjuda bland annat möjligheter för den som vill att arbeta
hemifrån.

“Vi planerar för detta med flexibla lägenheter med arbetsrum. Vi planerar
även tekniskt för detta med effektiva telesystem, gemensamma
uppkopplingar mot Internet som inte ska innebära någon begränsning för
att möjliggöra detta. Dessa planer ingår i våra program för nyproduktion.“

Vid genomförandet av intervjuerna ansåg jag det klart framgå att en förändring av våra
bostäder är på gång eller redan varit på gång under en tid. Som avslutning på intervjun
frågades därför respektive bostadsbolag varför de har planer på att förändra vårt
framtida boende. Samtliga intervjuade angav i någon form de förändringar som sker i
samhället som skäl för förändring av våra bostäder.
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Enligt Bostadsförvaltaren 3 AB sker det allmänt en anpassning mot både utveckling
och trend. De menar att man kan tala om olika trender som satt sina spår genom åren.
Trenden idag menar Bostadsförvaltaren 3 AB är att det framkommit önskemål bland
de boende om att bo utanför citykärnorna och nära marken.

“I Göteborg har vi till exempel efterfrågan på bostäder utanför city. Det är
ju naturligtvis en fråga om pris men även en önskan att bo närmare
marken. Det känns som att vi går mot en segregering av bostäder,
baslägenheter kommer alltid att finnas kvar med en billigare
månadskostnad, men de som är unga, välutbildade och har höga inkomster
har andra krav. Idag är det inte orealistiskt att ett hushåll tjänar 70 000-80
000 kr/mån och då är man villig att bo lite dyrare.“

Bostadsförvaltaren 2 AB är inne på samma linje och menar att prioriteringar för
boendet såg annorlunda ut redan för fem år sedan. Liksom Bostadsförvaltaren 3 AB
menar Bostadsförvaltaren 2 AB att kunderna idag väljer bort boendet till förmån för
lite vardagslyx. Dessa tankegångar har även tidigare framkommit i min genomgång av
litteraturen.

“Vi har blivit mer medvetna idag och ställer boendet mot annan
konsumtion. Vi degraderar boendet för förmånen att till exempel kunna
komma ut och resa och då är vi villiga att bo lite billigare, vi behöver inte
ha det senaste i boväg.“

Bostadsförvaltaren 1 AB menar att det är dags att se till andra behov än vad som varit
fallet tidigare.

“Vi anser att vi har uppnått vårt grundläggande mål med bra bostäder
åt alla. Nu är det dags att gå vidare. Vi ser det även som vår uppgift att
bidra till utvecklingen i samhället.“

Som skäl till varför man har planer på att förändra vårt framtida boende hänvisar
indirekt även Bostadsförvaltaren 4 AB till de samhällsförändringar som sker.

“Det gäller att vi hela tiden levererar en produkt som vi kan stå för och
som gör att vi har nöjda kunder. På senare år har design av bostäder blivit
mer aktuellt och vi siktar på att bli ledande inom området.“
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6.2.4 Analys av bostadsbolagens planer

Enligt intervjuer med bostadsbolag framgår det att de boendes önskemål om ett mer
individuellt boende har uppmärksammats. Enligt litteraturen bör bostadsbolagen i
framtiden förse de boende med mer än bara fyra väggar, man bör även tillhandahålla
tjänster som utgör ett mervärde för kunden. Bostadsförvaltaren 1 AB, bland andra,
anser sig redan kunna erbjuda detta i och med att de inte bara ser till bostaden, utan ser
hemmet som ett helhetskoncept med olika former av service i närheten av bostaden.

Redan idag finns det enligt bostadsbolagen möjlighet att erbjuda mer flexibla lösningar.
Anledningen till detta är att de i utformningen av bostaden inte längre är styrda av
måttbestämmelser för hur ett hus eller lägenhet bör se ut. Liksom litteraturen anger och
intervjuerna bekräftar har boendet delvis degraderats till förmån för andra upplevelser.

Vad gäller min fråga i problemdefinitionen huruvida bostadsarkitekter börjat ta hänsyn
till de nya krav som förvärvsarbetare i kunskapssamhället lär ställa på våra bostäder
anser jag att detta är på gång. De flexibla lösningar som man säger sig erbjuda måste,
anser jag, ses som ett steg åt rätt håll mot mer individuella lösningar för vårt boende.
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7 Slutsatser
Som första punkt i min problemställning var syftet dels att undersöka
framtidsforskarnas planer och visioner på att införa informationsteknologi i våra
bostäder och dels undersöka bostadsbolagens planer för detsamma. Det ingick även i
min problemställning att undersöka dessa planers överensstämmelse.

Som andra punkt i min problemställning var syftet att undersöka om bostadsarkitekter
börjat ta hänsyn till de förändrade krav som förvärvsarbetare i kunskapssamhället lär
ställa på bostaden. Jag kommer i nedanstående kapitel att redovisa mina slutsatser
grupperade efter dessa problemställningar.

7.1.1 Forskarnas planer och visioner

Som framgår enligt tidigare kapitel hyser forskarna starkt tilltro till att införa
informationsteknologi i våra bostäder. Forskarna har även långt framskridna planer på
hur informationsteknologi ska inlemmas i bostaden. I takt med den snabba
utvecklingen och sjunkande priser inom området informationsteknologi menar
forskarna att våra bostäder, som en naturlig del av samhällets utveckling, kommer att
vara föremål för datorisering. Vi kommer i framtiden, och gör så redan idag, att ställa
nya och andra typer av krav på vad som ska ingå i vår bostad.

Resultatet visar att bostaden i kunskapssamhället kommer att innehålla ett eller flera
nätverk som möjliggör kontroll och styrning av bland annat våra hushållsapparater. I
våra bostäder kommer det dels att finnas ett internt nätverk där vi via ett grafiskt
gränssnitt har möjlighet att övervaka, kontrollera och styra exempelvis
husets/lägenhetens energiåtgång. Det kommer även att finnas möjlighet att
kommunicera med leverantörer av olika tjänster via ett externt nätverk.
Hushållsapparaterna ska i sin tur göras, vad forskarna kallar, intelligenta. Sammantaget
leder detta fram till begreppet eller konceptet intelligenta eller smarta hus. Intelligenta
hus, menar forskarna, kommer att bidra till att vårt vardagsliv blir bekvämare då huset
och dess komponenter klarar av att ta hand om våra vardagssysslor.

7.1.2 Bostadsbolagens planer

Enligt genomförda intervjuer kan konstateras att bostadsbolagen är väl medvetna om
teknikens möjligheter. Vad gäller bostadsbolagens planer och avsikter med att införa
informationsteknologi i våra bostäder har de som första mål att kunna erbjuda snabba
kommunikationer mot Internet. På sikt kommer även nya funktioner att införas som
underlättar vår vardag. De funktioner som i första hand nämns är möjlighet att både för
de boende och bostadsbolagen själva individuellt kunna styra och mäta
energiförbrukning. Vissa bostadsbolag i studien har redan startat projekt som bland
annat har till syfte att resultera i ett nytt sätt att boka tid i tvättstugan. Bostadsbolagen
anser dock att man inte får vara för snabb med att införa tekniken i våra bostäder utan
menar att även nyttan med tekniken måste framhållas.
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7.1.3 Överensstämmelse mellan forskarnas och bostadsbolagens planer

Hur väl stämmer då forskarnas och bostadsbolagens planer överens med varandra? Jag
har i den här frågan inte haft för avsikt att gradera eller på något sätt mäta graden av
överensstämmelse. Syftet var först och främst att erhålla en bild av hur lika eller olika
synen på informationsteknologins roll är mellan forskare och bostadsbolagen.

De intervjuer som genomförts hade som syfte att, som tidigare nämnts, erhålla en
verklighetsförankrad bild gentemot vad forskarna bedömer kommer att ske med
tekniken i våra bostäder. Enligt genomförd litteraturstudie och de intervjuer som
genomförts med bostadsbolagen har jag kommit till slutsatsen att forskarna och
bostadsbolagen har liknande och överensstämmande planer vad gäller införande av
informationsteknologi i våra bostäder. Forskarna är dock mindre kritiska i sitt
förhållningssätt till tekniken än vad bostadsbolagen är.

7.1.4 Bostaden

Resultatet av litteraturgenomgång är att bostaden kan komma att utnyttjas för fler
funktioner än tidigare. Anledningen till detta menar forskarna är de förändringar som
sker i samhället i form av bland annat nya och förändrade hushållsstrukturer, önskemål
om att kunna arbeta på distans samt en ökad miljömedvetenhet.

I mina intervjuundersökningar med bostadsbolagen har framkommit att de redan idag
anser sig erbjuda stor flexibilitet vad gäller både utformning av bostaden och de tillval
som finns att välja mellan. I resultatet framgår att bostadsbolagen erbjuder sig att vid
nybyggnation och inom vissa begränsningar flytta väggar, kontakter mm. De
bostadsbolag som inte anser sig ha möjlighet att påverka själva utformningen försöker
att på andra sätt bidra till ett individuellt boende. Detta synsätt gör, menar man, att
bostaden ses i ett större perspektiv där flera faktorer spelar in i boendet. Dessa faktorer
utgörs av möjligheter till utökat deltagande för de boende i form av bland annat
trädgårdsskötsel och ett större ansvar för den bostadsmiljö man vistas i. Jag anser som
tidigare nämnts att man börjat uppmärksamma de krav som redan finns och som
framförallt kommer att finnas på bostadens utformning i kunskapssamhället.
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8 Diskussion
Nedan följer en diskussion av vad som framkommit i mina resultat och slutsatser. Jag
kommer även detta kapitel att ge en bild av hur framtidens boende i kunskapssamhället
kommer att se ut.

8.1 Egna reflektioner

Mitt övergripande syfte med studien var att ge en bild av hur boendet i
kunskapssamhället kommer att se ut ur perspektivet informationsteknologi. Mina
frågeställningar har med avsikt inte varit preciserade mot ett specifikt område då jag
ville ha möjlighet att täcka upp alla möjliga aspekter inom området.

Ser man tillbaka till min introduktion och beskrivningen av hur vi människor levde och
hur våra bostäder var utrustade under jordbrukstiden ser man att utvecklingen under
bara 100 år varit explosionsartad, 100 år är i sammanhanget en kort tid om man
betänker hur länge vi människor funnits på denna jord. Vi har på dessa år gått från att i
huvudsak arbeta med jorden för att få den att försörja oss till att arbeta i fabriker och
på så sätt finna nya försörjningssätt. Idag, 1999, finns det datorer av alla de slag runt
omkring oss i samhället. Vi har funnit nya vägar för kommunikation och förvärvsarbete
i form av bland annat e-post, Internet och möjlighet att arbeta med hemmet som bas.
Dessa förändringar har även haft stor påverkan på samhället i stort då även våra
värderingar om vad vi anser viktigt i våra liv har förändrats. Vi ser inte längre på till
exempel vårt förvärvsarbete som enbart ett sätt att försörja oss. Förvärvsarbetet har
utvecklats till något mer, någonting som vi vill identifiera oss med och som vi kan leva
med i stort sett dygnet runt. Som en konsekvens härav ställs även andra krav än
tidigare på hur vår bostad ska utformas. Det räcker inte längre med, som framkommit i
studien, att bostadsbolagen tillhandahåller fyra väggar.

Vad gäller mitt eget arbete har jag under processens gång erhållit en ökad medvetenhet
om vad som krävs för att föra ett projekt av den här storleken i hamn. De aspekter som
jag främst tänker på och som varit både pressande och inspirerande är de
tidsbegränsningar som existerat. På grund av att problemet är ganska nytt har
genomgången av materialet varit intressant och givande på många sätt då det funnits
många infallsvinklar att välja mellan.

8.2 Forskarnas planer och visioner

Den maskinella utrustning som funnits i våra hem fram till idag har varit sådan att
apparaterna var för sig erbjudit en funktion i syfte att underlätta vår vardag. Jag hade
som första punkt i min problemställning syftet att undersöka forskarnas planer och
visioner angående en ny form av teknik i våra bostäder, informationsteknologi.

Resultatet visar att de apparater och annan teknisk utrustning som finns i våra hem på
ett nytt sätt kommer att hjälpa till att underlätta vår vardag. Hushållsapparaterna ska
inte längre utgöra en funktion isolerad var och en för sig utan integreras i ett nätverk
där vi kan kontrollera och styra dem allt efter behov och önskemål. Ett annat begrepp
som är mer aktuellt än någonsin på grund av den tekniska utvecklingen och sjunkande
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priser är det intelligenta eller smarta huset. Det intelligenta huset kommer att utgöra
ytterligare ett bidrag till att underlätta vår vardag.

Det resultat som framkommit i studien vad gäller forskarnas planer och visioner anser
jag som föga överraskande. Det ligger i en framtidsforskares natur att ligga långt fram i
sina visioner. Vad som däremot överraskade i positiv bemärkelse var den
verklighetsförankring som de visar i sina studier. Som framgår kommer vi enligt
forskarna att i kunskapssamhället ha möjlighet till avancerade funktioner i våra
bostäder. Detta var aktuellt redan på slutet av 80-talet men fick aldrig något gehör
bland den breda allmänheten. Om detta berodde på att tekniken då inte var lika förfinad
och utvecklad som idag eller om det beror på andra faktorer lämnar jag till en annan
undersökning. I dag existerar det aktuella studier där bland annat Nyman (1998) visar
att det återigen eller fortfarande är aktuellt med att införa informationsteknologi i våra
bostäder.

8.3 Bostadsbolagens planer

Jag har i min undersökning genomfört intervjuer med fyra bostadsbolag. Att utifrån
detta underlag kunna dra slutsatser som gäller generellt för alla bostadsbolag är inte
möjligt, vilket heller inte var min mening med intervjuerna. Vad som däremot är
möjligt är att påvisa de existerande tendenser till att införa informationsteknologi i våra
bostäder och om det är en teknologi bostadsbolagen överhuvudtaget är medvetna om
är möjlig att införa i bostäderna.

Bostadsbolagen har genom åren bidragit till att höja vår bostadsstandard på många
sätt. Som nämnts i introduktionen gick HSB på 1920-talet i spetsen för att införa
hygienmöjligheter i bostäderna. De olika bostadsbolagen anser indirekt, som
Bostadsförvaltaren 1 AB ger uttryck för i intervjun, att de uppnått målet med en bra
bostad åt alla. Nu är det dags för ännu en höjning eller förändring av
bostadsstandarden i form av en ny teknik i våra bostäder. I resultatet av mina intervjuer
framgår att bostadsbolagen återigen är beredda på de förändringar som sker i samhället
och som en konsekvens därav menar att nästa större förändring av våra bostäder med
all sannolikhet kommer att handla om att informationsteknologi införs som ny teknik
och integreras i våra bostäder.

I resultatet förväntade jag mig finna att det bland bostadsbolagen idag existerar planer
på att införa informationsteknologi i våra bostäder. Dessa planer förväntades dock inte
från min sida vara av den omfattning som studien visar. I mitt förväntade resultat angav
jag inte vad som skulle innefattas i dessa planer men utgick från att de endast skulle
utgöras av olika sätt att från bostadsbolagens sida tillhandahålla uppkopplingar mot
Internet.

Vad gäller Bostadsförvaltaren 4 AB anser jag det överraskande att finna att de inte
märkt av någon efterfrågan på boendetjänster baserade på informationsteknologi. Som
framgår i studien finns det redan idag, genom informationsteknologins utveckling,
möjligheter att på ett effektivt sätt styra och kontrollera till exempel energiförbrukning.
För villaägare borde detta vara av stort intresse då de betalar till sig själva. Frågan som
uppkommer är om husbyggnadsföretagen generellt inte märkt av någon efterfrågan
eller om jag i studien intervjuat fel person.
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8.4 Överensstämmelse mellan forskarnas och bostadsbolagens
planer

Jag angav i min problemdefinition att som en del av mitt problem undersöka hur väl
forskarnas och bostadsbolagens planer stämmer överens avseende informations-
teknologi i våra bostäder. Jag förväntade mig att finna stora skillnader mellan vad
forskare anser kommer att ske med tekniken i våra hem och bostadsbolagens planer. I
resultatet av min litteraturgenomgång och genomförda intervjuer framgår att dessa
planer något överraskande stämmer väl överens. En skillnad är dock att
bostadsbolagen i högre utsträckning än forskarna ser till den faktiska nyttan med den
nya tekniken.

8.5 Bostaden

Vår bostad har som framgår i studien på ett eller annat sätt alltid varit centrum i vårt
liv. Under jordbrukstiden var bostadens uppgift att dels fungera som en plats där vi
kunde vila och återhämta oss efter dagens ansträngningar. Bostaden fungerade även
som en plats där vi utförde vår dagliga gärning. I och med industriernas intåg i
samhället försvann i mångt och mycket bostadens funktion som den plats allt kretsade
kring. De funktioner som bostaden tidigare utgjorde flyttades ut för att skötas av andra
och i för ändamålet särskilt framtagna byggnader. Bostaden har sedan dess inte
genomgått några större förändringar utan har under många decennier varit anpassad till
industriarbetarens sätt att leva och bo. I min undersökning framkommer att bostaden
ånyo är föremål för förändringar.

Vad gäller utformningen av bostaden i kunskapssamhället ses ett tydligt mönster mot
en anpassning för ett individuellt boende. Mönstret har enligt genomförda intervjuer
varit tydligt under ett par år. Jag förväntade mig finna att bostadsbolagen erbjuder en
större valfrihet idag vad gäller tillval till främst lägenheter men att det i stort skulle röra
sig om olika färg- och materialval. Studien visar att det i dag finns möjligheter till andra
former av tillval som behandlar bland annat planlösning och placering av elkontakter
mm. Som nämnts i introduktionen har bostadsmarknaden varit reglerad av olika
bestämmelser för hur en bostads ska se ut. Idag är dessa krav enligt genomförda
intervjuer borttagna vilket leder till att vi i större utsträckning kan påverka hur vår
bostad ska se ut.

Jag anser resultatet angående urformningen av vår framtida bostad positivt. På sikt
leder detta till att de bostäder som finns idag och dess funktioner kommer att genomgå
en utveckling och anpassning mot ett annat utnyttjande av bostaden, ett utnyttjande av
bostaden som jag tror och förväntar mig skiljer sig stort från hur vi tillbringat vår tid i
hemmen de senaste 40 åren.

För de bostadsbolag som inte fysiskt kan göra förändringar på sitt bostadsbestånd visar
undersökningen att det finns andra alternativ för individuell anpassning. Enligt
bostadsbolagen kan man se hemmet som helhetskoncept och erbjuda individuell
anpassning av boendet genom att till exempel ge de boende alternativet eller chansen
att mot hyressänkning delta i skötsel av rabatter, grönområden och parker i den egna
omgivningen.
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8.6 Boende i kunskapssamhället

Sveriges Television visade nyligen en dokumentär från 1960-talet där människor
förutspådde hur samhället skulle se ut på 2000-talet. Med facit i hand gjordes sedan en
utvärdering om utfallet av dessa spådomar. Med tanke på de kunskaper jag själv
inhämtat i mina studier och det faktum att forskarnas och bostadsbolagens planer visar
en så god överensstämmelse har jag för avsikt att i nedanstående avsnitt förutspå och
ge en bild av hur framtidens boende i kunskapssamhället kommer att se ut.

Bilden som växer fram när det gäller hur vi kommer att bo i kunskapssamhället är att
boendet generellt utkristalliserar sig i två varianter. Liknande teorier har tidigare
framförts i rapporten av bland andra Wahlström (1993). Den ena varianten utgörs av
de som bor inne i storstäderna. Deras liv karakteriseras av högt tempo och turbulens
vad gäller både arbete och fritid och de har kravet från arbetsgivarens sida att ständigt
vara tillgängliga. De som bor och lever i storstäderna har fler än en arbetsgivare och
kommer inte att vara anställda på “livstid“ i ett och samma företag. Arbetsmarknaden
kommer att kännetecknas av stor ombytlighet där korta projektanställningar
dominerar. Då arbetet i huvudsak kommer att ske från bostaden utan krav på
fysisk/geografisk närhet till arbetsgivaren innebär den rörliga och föränderliga
arbetsmarknaden inga större problem, det blir endast en fråga om att koppla upp sig
mot en annan arbetsgivare. På grund av detta har de behov av att få hjälp med att
organisera sin vardag. Bostäderna är i detta syfte försedda med intelligenta nätverk
som hanterar de vardagssysslor som de boende inte har tid att fundera över. Bostaden i
sig är anpassad till att vara en bostad för livets alla cykler, från singelboende och vidare
till äldreboende, och har försetts med flyttbara väggar och effektiva
kommunikationsvägar mot omvärlden.

Den andra varianten av boende utgörs av de som flyttat långt ut från stadskärnorna.
Livet här är överhuvudtaget lugnare än i storstäderna och karakteriseras i hög grad av
miljötänkande. Bostäderna har uppförts med det senaste inom miljövänliga material
och i närhet av bostäderna finns de egna odlingarna som gör att det finns möjlighet till
självförsörjning. I bostäderna finns även här möjlighet att arbeta hemifrån men i
huvudsak utförs arbetet, för de som fortfarande inte arbetar inom industrier, från en
central enhet i närheten av bostaden där flera människor samlas och umgås. Social
kontakt är viktigt för människor som valt att bosätta sig här och därför umgås man i
högre grad mer med sina grannar än vad som är fallet idag. De boende i dessa
samhällen är inte avskärmade från omvärlden utan kan via effektiva
kommunikationsvägar kommunicera med omvärlden.

8.7 Förslag till fortsatt arbete

I studien framkommer att bostadsbolagen vill skynda långsamt med de mer avancerade
funktionerna i hemmet. Bostadsbolagen är angelägna om att det inte blir en teknik som
framstår mer som en avancerad leksak än en teknik som man har nytta av. I mitt
förslag på fortsatt arbete inom området anser jag att det är upp till oss som arbetar
eller kommer att arbeta inom område att ta fram nyttan och fördelarna med att införa
informationsteknologi i bostäderna. Man bör alltså ställa sig frågan varför tekniken ska
in i våra hem.

För att bostadsbolagen ska våga ta steget fullt, anser jag det vara av största vikt att det
finns en gemensam standard för hur bland annat olika apparater och utrustning skall
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kommunicera med varandra. När väl detta är framtaget tror jag att vi på allvar kan se
fram mot det intelligenta huset.

Ett annat förslag på fortsatt arbete gäller de projekt som redan startats upp i syfte att
införa informationsteknologi i bostäderna. En intressant aspekt vore att undersöka hur
dessa projekt fortlöpt, vilka fördelar och eventuella problem införandet av
informationsteknologi har inneburit.
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Bilaga 1. Intervju med Bostadsförvaltaren 1 AB.

1. Vilken ställning har du i företaget?

 S: VD

 

2. Vad är ditt ansvarsområde?

 S: I princip allt, verksamhetsutveckling osv.

 

3. Vilka erfarenheter har du?

 S: Har jobbat i företaget i 16 år. Tog över som VD för ett halvår sedan.

 

4. Det talas om att vi idag och i framtiden går mot ett mer individuellt samhälle
än för 30 - 40 år sedan. Är det något ni märker ni av hos era bostadsgäster
vad gäller önskemål om individuellt anpassade bostäder?

 S: Ja, mönstret är väldigt tydligt. Förr var det vi som bostadsförvaltare som
bestämde, du ska ha de här husen av just den här modellen. Då kunde man gå till
sig själv och se vilka behov jag har för att sedan applicera detta på resten av de
boende också. Det har skett en radikal förändring, människor är ju olika och har
olika värderingar. Företaget har även genomfört organisationsförändringar med
decentraliserad verksamhet i syfte att på ett bättre sätt nå ut till våra kunder och
mer individuellt anpassa lägenheterna. Det är naturligtvis även en generationsfråga
och en viktig samhällsförändring.

 

5. Anser ni att våra bostäder idag, dvs hur de är utformade, är en bra fun-
gerande bostad?

 S: Problemet är att när man bygger ett hus så ska det stå där i kanske 50 år och de
värderingar som gällde för 50 år sedan gäller inte idag, och det är ett bekymmer.
Då får man försöka göra anpassningar på ett annat sätt, exempelvis med hjälp av
IT.

 

6. Finns /Existerar det några planer från er sida att förändra nuvarande
bostadslösningar på kort eller långsiktig?

 S: Det är svårt, det skulle innebära höga kostnader att göra om det bostadsbestånd
vi har idag.
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7. Det talas om att bostaden i framtiden kommer att bli centrum i våra liv där
vi tillbringar alltmer tid både fritids- och arbetsmässigt. Tror du att detta
kommer att påverka bostädernas utformning? Eller tekniska krav? Har ni
möjligtvis redan existerande planer angående detta?

 S: I och med att vi har ett bostadsbestånd som är svårt att förändra vad gäller
utformningen satsar vi istället på andra områden. Det finns redan idag möjlighet för
de boende till ett mer aktivt deltagande i boendemiljön. Vi talar inte heller idag om
enbart boende utan hemmet som ett koncept med tillgång till närservice i olika
former. Vi anser att det är slöseri med tid att som det är idag åka långa sträckor för
att arbeta, handla osv, detta ska vara möjligt att utföra i hemmets närhet.

 

8. Existerar det idag, från de boendes sida, någon efterfrågan på boendetjänster
baserade på informationsteknologi?

 S: Ja, och det kan ibland vara ett bekymmer för oss. Kunden har ju alltid rätt men
det är inte alla gånger de vet vad de vill ha eller kan ge uttryck för vad de vill ha.
Det ska man kanske inte heller begära, det är det som är vår uppgift. Idag finns
behov och efterfrågan på snabba uppkopplingar mot Internet, men detta är bara
första steget i utvecklingen mot informationsteknologi i hemmen.

 

9. Har ni några planer på att införa boendetjänster baserade på informa-
tionsteknologi? Vem är det i sådana fall som driver på dessa planer?

 S: Ja det finns planer på detta och vi tror att det kommer mer och mer. Vi har
startat ett projekt som bland annat ska undersöka hur man ska nyttja tekniken i
hemmet, bland annat om man kan ha någon skärm eller liknande där man
kontrollerar hemmets funktioner. Det är inte i första hand tekniken som är det
viktiga utan hur man ska kunna utnyttja tekniken i hemmet som ska vara i fokus.

 

10. På senare år har begrepp som Intelligenta Hus, Smarta Hus florerat i olika
artiklar och rapporter. Begreppen syftar på samarbetande system i hus eller
lägenheter som ska hjälpa till att göra vår vardag bekvämare eller
behagligare. Anser ni att dessa begrepp har någon verklighetsanknytning?

 S: Ja, helt klart. IT-utvecklingen startade med datorisering av fabriker och kontor.
Nästa steg i utvecklingen kommer med all säkerhet att handla om datorisering av
våra bostäder.

 

11. Med framtidens bostad i åtanke, vilken roll tror du att informationsteknologi
kommer att spela i framtiden?

 S: Jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse i framtidens bostad. Vi
kommer individuellt att kunna övervaka bland annat energiåtgång, vilket blir mer
rättvist än vad det är idag. Idag läggs kostnaden för detta på alla lägenheter, alla får
betala lika mycket hur mycket eller lite man än spolar i sina kranar.
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12. Anser ni att införande av informationsteknologi i bostäderna kan tjäna som
en konkurrensfaktor för att locka fler till att välja er som förvaltare av
bostad?

 S: Absolut, helt klart. Om vi idag till exempel skulle gå ut med erbjudande om
snabba uppkopplingar mot Internet tror jag att vi skulle få många fler att söka sig
till oss och våra bostäder.

 

13. Varför har ni planer på att förändra vårt framtida boende?

S: Vi anser att vi har uppnått vårt grundläggande mål med bra bostäder åt alla. Nu
är det dags att gå vidare. Vi ser det även som vår uppgift att bidra till utvecklingen
i samhället.
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Bilaga 2. Intervju med Bostadsförvaltaren 2 AB.

1. Vilken ställning har du i företaget?

 S: VD för Bostadsförvaltaren 2 AB.

 

2. Vad är ditt ansvarsområde?

 S: Se till att företaget i stort leds på ett riktigt sett.

 

3. Vilka erfarenheter har du?

 S: Byggnadsingenjör. Har varit i företaget i 18 år. Har erfarenhet från byggnads-
produktion och bostadsfinansiering.

 

4. Det talas om att vi idag och i framtiden går mot ett mer individuellt samhälle
än för 30 - 40 år sedan. Är det något ni märker ni av hos era bostadsgäster
vad gäller önskemål om individuellt anpassade bostäder?

 S: Både ja och nej. Ser man till samhällstrenden så är det så att vi går mot ett
individsamhälle, vi blir mer individualister. Om man ser till vårt bestånd så har vi ej
märkt detta fullt ut lika mycket. När det gäller Bostadsförvaltaren 2 AB är vi
förvaltare av bostäder, men idag bildas inga nya bostadsrättsföreningar. Det kan
mycket väl vara så att de boende gör egna anpassningar men det är något som vi i
sådana fall inte vet om. De som äger hyresfastigheter märker av detta på ett annat
sätt än vad vi har möjlighet att göra. Den andra delen kan man säga utgörs av att
våra bostadsägare har en hög genomsnittsålder där 2/3 är över 60 år. De blir inte
på verkade på samma sätt. Men naturligtvis har vi känt suget efter individuellt
anpassade bostäder.

 

5. Anser ni att våra bostäder idag, dvs hur de är utformade, är en bra fun-
gerande bostad?

 S: Människor är relativt konservativa vad gäller en bra bostad. Vid nyproduktion
erbjuder vi väldigt stora friheter vad gäller vad som ska ingå i en bostad men i
slutändan ser vi att det blir ganska lika utformning på bostaden nu mot förr. De
objekt som tas fram ger möjlighet för stor individuell frihet, vi har stor flexibilitet
vad gäller val av färger och tapeter. De boende har också stort inflytande vad
gäller väggarnas placering. Det är tvunget att kunna erbjuda flexibla lägenheter
idag

 

6. Finns /Existerar det några planer från er sida att förändra nuvarande
bostadslösningar på kort eller långsiktig?

 S: se fråga 5
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7. Det talas om att bostaden i framtiden kommer att bli centrum i våra liv där
vi tillbringar alltmer tid både fritids- och arbetsmässigt. Tror du att detta
kommer att påverka bostädernas utformning? Eller tekniska krav? Har ni
möjligtvis redan existerande planer angående detta?

 S: Personligen är jag tvehågsen. Bostaden är redan idag centrum för vår sociala
gemenskap, arbetsplats i hemmet existerar redan i form av de hushållstjänster vi
utför. Man kan också tala om hemmet som arbetsplats på ett annat sätt med
exempelvis olika former av produktion i hemmet. Vi planerar för detta med
flexibla lägenheter med arbetsrum. Vi planerar även tekniskt för detta med
effektiva telesystem, gemensamma uppkopplingar mot Internet som inte ska
innebära någon begränsning för att möjliggöra detta. Dessa planer ingår i våra
program för nyproduktion.

 

8. Existerar det idag, från de boendes sida, någon efterfrågan på boendetjänster
baserade på informationsteknologi?

 S: Vi ser idag att det finns ett behov av tekniska lösningar. Detta är något som vi i
dagsläget arbetar med eftersom många har skaffat sig egna uppkopplingar. På
föreningsstämmor informerar vi om olika sätt att koppla upp sig mot Internet, till
exempel via kabel-TV, mot en egen server eller på annat sätt. I och med att dessa
lösningar inte belastar telenätet gör att fler är intresserade. Det blir även billigare
för de boende då det finns möjligheter till billigare alternativ om man är flera som
är intresserade. Utvecklingen är inte styrt från centralt håll utan det är de yngre
som driver på utvecklingen. De tjänster som efterfrågas är individuella, handlar
inte så mycket om prylar, däremot resor. Upplever det som väldigt liten
efterfrågan på exempelvis tjänster som att få matvaror hemskickade, eller andra
former av hemservice. Den så kallade närservicen är oftast dyrare än vad det är
värt. Personligen tror jag på en sådan marknad i framtiden, även om det kommer
att ta tid.

 

9. Har ni några planer på att införa boendetjänster baserade på informa-
tionsteknologi? Vem är det i sådana fall som driver på dessa planer?

 S: se föregående fråga.

 

10. På senare år har begrepp som  Intelligenta Hus, Smarta Hus florerat i olika
artiklar och rapporter. Begreppen syftar på samarbetande system i hus eller
lägenheter som ska hjälpa till att göra vår vardag bekvämare eller
behagligare. Anser ni att dessa begrepp har någon verklighetsanknytning?

 S: I dagsläget finns redan en del av detta koncept i våra bostadsrätter till exempel
styrning och kontroll av värme, fler funktioner kan komma att införas allteftersom
man ser att man kan tjäna pengar. Bostadsrättsföreningar är juridisk person, vilket
gör dem mindre förändringsbenägna, de tittar väldigt noga på en investerings
lönsamheten innan de agerar. Bostadsförvaltaren 2 AB fungerar som en
entreprenör för föreningarna och tillhandahåller tjänster, men vi kan även köpa
tjänster från annat håll.
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11. Med framtidens bostad i åtanke, vilken roll tror du att informationsteknologi
kommer att spela i framtiden?

 S: Jag tror att informationsteknologi kommer att spela en stor roll i framtiden.
Mycket av framgången beror på de som i framtiden kommer att arbeta inom
området, att de tar fram ett utbud och att nyttan med informationsteknologi lyfts
fram, att det inte enbart ska fungera som någon avancerad leksak. Man måste även
som kund och användare klargöra vad det är jag vill ha och vad jag vill få ut av den
nya tekniken.

 

12. Anser ni att införande av informationsteknologi i bostäderna kan tjäna som
en konkurrensfaktor för att locka fler till att välja er som förvaltare av
bostad?

 S: Det är jag helt övertygad om, förutsatt att det innehåller smarta lösningar. I
framtiden kan vi inte ha modem utan vi måste förse bostäder med snabba lösningar
med en bra tillgänglighet. Den som är bäst på detta kommer att vinna. Nu, och
några år framöver, kommer detta att var en konkurrensfördel men efter allt
eftersom kommer man att se det som naturligt vid köp eller hyra av bostad.

 

13. Varför har ni planer på att förändra vårt framtida boende?

S: Prioriteringar för boendet såg annorlunda ut redan för 5 år sedan och efter-
frågan på bostäder är mer differentierad idag. Vi har blivit mer medvetna idag och
ställer boendet mot annan konsumtion. Vi degraderar boendet för förmånen att till
exempel kunna komma ut och resa och då är vi villiga att bo lite billigare, vi
behöver inte ha det senaste i boväg. Samhället har också indirekt hjälpt till att
degradera boendet då staten ej längre subventionerar boendet, vilket gör att man
väljer en mindre och billigare lägenhet för att ha råd med till exempel resor.
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Bilaga 3. Intervju med Bostadsförvaltaren 3 AB

1. Vilken ställning har du i företaget?

 S: Projektledare

 

2. Vad är ditt ansvarsområde?

 S: Projektledare, ansvarig för projekt och utveckling.

 

3. Vilka erfarenheter har du?

 S: Byggnadsingenjör.

 

4. Det talas om att vi idag och i framtiden går mot ett mer individuellt samhälle
än för 30 - 40 år sedan. Är det något ni märker ni av hos era bostadsgäster
vad gäller önskemål om individuellt anpassade bostäder?

 S: Det pratas om det och vi försöker ta oss till det. I vårt bostadskoncept ingår
många varianter med stora valmöjligheter. Under de senaste åren har det varit liten
omfattning vad gäller nybyggnation. De projekt som ändå varit har erbjudit stora
tillvalsmöjligheter för de boende, man kan säga att vi erbjuder obegränsad variation
på utformning av bostad, främst vad gäller var kontakter och sådant ska sitta men
vi erbjuder även anpassning och flytt av väggar. Att flytta på våtutrymmen erbjuds
också i viss mån men det innebär stora kostnader i och med att man måste leda om
hela rörstammar.

 

5. Anser ni att våra bostäder idag, dvs hur de är utformade, är en bra fun-
gerande bostad?

 S: Tror ej att det nya sättet att jobba har förbättrat bostaden (se ovan). Nya plan-
och byggnadslagen tog de bort krav som man tidigare var ganska styrd av. I dag
medges individuella lösningar då kravet på sammansättningar av rum på en viss
storlek är borttaget. Detta medför att man kan få det i stort sett som man vill, det
blir inte lika stereotypt som det kanske var tidigare. Under 90-talet har storleken på
lägenheter minskat beroende på att det idag finns mindre familjer och människor
som väljer att bo singel. Det är förstås även en kostnadsfråga, vad man är villig
betala för sitt boende.

 

6. Existerar det några planer från er sida att förändra nuvarande bostads-
lösningar på kort eller långsiktig?

 S: Det pågår ständigt arbete inriktat på förnyelse i olika arbetsgrupper som vi har.
Vi arbetar tillsammans med vår säljorganisation för att bevaka förändringar och ta
fram de önskemål som finns inom olika områden.
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7. Det talas om att bostaden i framtiden kommer att bli centrum i våra liv där
vi tillbringar alltmer tid både fritids- och arbetsmässigt. Tror du att detta
kommer att påverka bostädernas utformning? Eller tekniska krav? Har ni
möjligtvis redan existerande planer angående detta?

 S: Detta är något som vi kontinuerligt arbetar med. Vad gäller tekniska krav
kommer nyproduktion av bostäder att vara dataanpassade. Vi har redan idag
driftsövervakning vad gäller värme och ventilation.

 

8. Existerar det idag, från de boendes sida, någon efterfrågan på boendetjänster
baserade på informationsteknologi?

 S: Det är just därför vi är lite vakna och tar tag i dessa frågor. Vi anser att det
kommer att ske en utveckling mot informationsteknologi i bostäderna allt eftersom
det blir ett dagligt hjälpmedel. Men man får heller inte vara för snabb att installera
den nya tekniken i bostäderna med tanke på den utveckling som sker och de
investeringar det handlar om. Idag satsar vi på olika alternativ för uppkoppling mot
Internet där de boende kan ha mailfunktion, betala räkningar osv. Vi har också
funderingar på att ordna så att de boende på ett lättare sätt än idag kan
kommunicera med oss på Bostadsförvaltaren 3 AB.

 

9. Har ni några planer på att införa boendetjänster baserade på informa-
tionsteknologi? Vem är det i sådana fall som driver på dessa planer?

 S: Detta är ett område som vi arbetar mycket med där det är vi själva som driver på
utvecklingen. Vid om- och nybyggnad av bostäder satsar vi på den senaste
tekniken inom området informationsteknologi. Vi har en anställd som för
närvarande arbetar med lösningar för hur man kan integrera bland annat bokning av
tvättstuga direkt från lägenheten. Vi tror att detta är något som kommer mer och
mer i framtiden. Driftövervakning är något som de boende inte kommer åt idag
utan de får då ringa till våra tekniker som kan gå in i systemet och se de olika
nivåerna på bland annat värme.

 

10. På senare år har begrepp som  Intelligenta Hus, Smarta Hus florerat i olika
artiklar och rapporter. Begreppen syftar på samarbetande system i hus eller
lägenheter som ska hjälpa till att göra vår vardag bekvämare eller
behagligare. Anser ni att dessa begrepp har någon verklighetsanknytning?

 S: Ja det anser jag, men inte än på några år. Vi har projekt på gång med sam-
arbetande system mellan till exempel spis och elsystem men detta kommer sä-
kerligen att vara ett tillval som man kan göra, det kommer inte att byggas in i hus
och lägenheter som standard. I ett initialskede kommer detta att tilltala de personer
som anser sig ha råd eftersom det än så länge är “spetsteknologi“. I framtiden
kommer det att vara krav på bland annat brandlarm i bostäderna, och på lång sikt
kan man säkert integrera detta i ett intelligent hus tillsammans med övriga system.

 

11. Med framtidens bostad i åtanke, vilken roll tror du att informationsteknologi
kommer att spela i framtiden?
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 S: Det kommer att handla om att koppla ihop flera system till ett för möjlighet till
kontroll av bostaden.

 

12. Anser ni att införande av informationsteknologi i bostäderna kan tjäna som
en konkurrensfaktor för att locka fler till att välja er som förvaltare av
bostad?

 S: Ja, det är jag övertygad om.

 

13. Varför har ni planer på att förändra vårt framtida boende?

S: Det sker allmänt en anpassning mot både utveckling och trend. Man kan tala om
tre olika trender genom åren. Den första trenden handlade om att man ville ut på
landet och bo nära marken. Den andra handlade om att alla ville bo inne i stan. Idag
är vi tillbaka vid den första trenden igen då marknaden för markbostäder och villor
har tagit fart igen. I Göteborg har vi till exempel efterfrågan på bostäder utanför
city. Det är ju naturligtvis en fråga om pris men även en önskan att bo närmare
marken. Det känns som att vi går mot en segregering av bostäder, baslägenheter
kommer alltid att finnas kvar med en billigare månadskostnad, men de som är unga,
välutbildade och har höga inkomster har andra krav. Idag är det inte orealistiskt att
ett hushåll tjänar 70 000-80 000 kr/mån och då är man villig att bo lite dyrare.
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Bilaga 4. Intervju med Bostadsförvaltaren 4 AB

1. Vilken ställning har du i företaget?

 S: Försäljningschef inom områdena villor och styckehus.

 

2. Vad är ditt ansvarsområde?

 S: Försäljning av villor av villor och styckehus, hus som kunden själv köper.

 

3. Vilka erfarenheter har du?

 S: 40 års erfarenhet inom företaget.

 

4. Det talas om att vi idag och i framtiden går mot ett mer individuellt samhälle
än för 30-40 år sedan. Är det något ni märker ni av hos era bostadsgäster vad
gäller önskemål om individuellt anpassade bostäder?

 S: Ja det är något som vi märker av i mycket hög grad. Vi anser att vi är ett
flexibelt företag som lyssnar på kundens krav och önskemål vad gäller anpassning
av bostaden.

 

5. Anser ni att våra bostäder idag, dvs hur de är utformade, är en bra fun-
gerande bostad?

 S: Det kan naturligtvis variera mellan varje objekt. Förr var det mer regler och
lagar för hur ett hus fick byggas och utformas. Men som helhet har det blivit
mycket flexiblare. I dag finns inga måttbestämmelser för hur rummen ska utformas
vilket vi till en början trodde skulle innebära sämre bostäder, men så har inte blivit
fallet. Det är alltid kunden som bestämmer och ibland kan det som vi ser det
innebära en sämre lösning vad gäller utformningen av bostaden, vilket vi då påtalar
för kunden.

 

6. Existerar det några planer från er sida att förändra nuvarande bostads-
lösningar på kort eller långsiktig?

 S: Förändringar och utveckling sker kontinuerligt på husmarknaden och i dagsläget
har vi tre arkitekter anställda. Detta vi tror att vi är ganska ensamma om och i med
detta anser vi att vi ligger ganska långt framme när det gäller anpassningar och
förändringar av bostaden.

 

 

 

 

 



Bilaga 4: Intervju med Bostadsförvaltaren 4 AB

2

7. Det talas om att bostaden i framtiden kommer att bli centrum i våra liv där
vi tillbringar alltmer tid både fritids- och arbetsmässigt. Tror du att detta
kommer att påverka bostädernas utformning? Eller tekniska krav? Har ni
möjligtvis redan existerande planer angående detta?

 S: Detta märker vi av redan nu, särskilt i storstäderna. Idéer börjar komma om
olika lösningar för ledningsdragning av datakablar och liknande. Att utforma en
bostad som ska täcka de olika livsfaser man går igenom i livet anser vi inte vara
aktuellt idag i alla fall. Då barnen flyttat ut tycker man att huset man har är för stort
för två personer och då kanske man ser sig om efter ett annat boende. De hus som
vi bygger är stora och det kanske inte är aktuellt att bo där hela livet. Å andra sida
är det en kostnadsfråga då villa boende är relativt billigt idag jämfört med liknande
storlek på lägenhet. Har man bott i ett hus i 20 år blir det billigare att bo kvar i
huset än att flytta till lägenhet.

 

8. Existerar det idag, från de boendes sida, någon efterfrågan på boendetjänster
baserade på informationsteknologi?

 S: Inget som vi har märkt av. Efterfrågan har mest rört sig om larm av olika slag,
till exempel övervakningslarm och brandlarm.

 

9. Har ni några planer på att införa boendetjänster baserade på informa-
tionsteknologi? Vem är det i sådana fall som driver på dessa planer?

 S: Nej, i dagsläget finns inga sådana planer.

 

10. På senare år har begrepp som  Intelligenta Hus, Smarta Hus florerat i olika
artiklar och rapporter. Begreppen syftar på samarbetande system i hus eller
lägenheter som ska hjälpa till att göra vår vardag bekvämare eller
behagligare. Anser ni att dessa begrepp har någon verklighetsanknytning?

 S: Inte just nu. Det talades mycket om detta på mitten av 80-talet men det försvann
i tomma intet.

 

11. Med framtidens bostad i åtanke, vilken roll tror du att informationsteknologi
kommer att spela i framtiden?

 S: Förmodligen så kommer det mer och mer med tanke på utvecklingen inom
område de senaste åren. Men att precisera vad det skulle innebära är svårt att sia
om.

 

12. Anser ni att införande av informationsteknologi i bostäderna kan tjäna som
en konkurrensfaktor för att locka fler till att välja er som förvaltare av
bostad?

 S: Vet ej, men om några år är det säkert något som alla har. Är man först och
ligger steget före kan det säker innebära fördelar.
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13. Varför har ni planer på att förändra vårt framtida boende?

S: Det gäller att vi hela tiden levererar en produkt som vi kan stå för och som gör
att vi har nöjda kunder. På senare år har design av bostäder blivit mer aktuellt och
vi siktar på att bli ledande inom området.


