
Mini House.
Ett modernt friggebodkoncept.

Slutrapport

Ett magistersexamensarbete av Jonas Wagell
Institutionen för Inredningsarkitektur och Möbeldesign, 20 p

Stockholm, Januari 2007
 

Handledare:
Karin Nyrén

Jonas Bohlin

Examinatorer:
Tina Wik

Johannes Norlander

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design
Institutionen för Inredningsarkitektur & Möbeldesign
Box 3601
SE-126 27 Stockholm
www.konstfack.se
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Förord.

Min arbetsmetod har varit att hämta kompetens och stämma av idéer och tankar med 
externa specialister, snarare än att kommunicera med husbyggare. På detta sätt har jag 
försökt bevara friheten i projektet och undvikit att bli styrd av produktionsrutiner etc.
Jag vill därför tacka följande personer och företag:

Lars Ohlsson, Dala Laminat, Orsa
Bengt Larsson, KPM-Kymmene AB, Stockholm

Jag vill även rikta ett tack till mina handledare:

Karin Nyrén
Jonas Bohlin
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sammanFattning

Mitt magistersarbete ‘Mini House’ är ett projekt som omfattar undersökning, formgivning, 
utveckling och paketering av en samtida svensk stuga inom kontexten för den svenska 
Plan- och bygglagen. Jag har gett projektet en engelsk titel då jag vill att det ska kunna ha 
relevans och ett potentiellt liv utanför den primära svenska kontexten.

De s.k. Friggebodsreglerna tillåter en markägare att bygglovsfritt uppföra ytterligare en 
stuga på maximalt tio kvadratmeter på bebyggd tomt. Ett förslag att utöka den tillåtna ytan 
till femton kvadratmeter har lagts fram och skall fastslås i början av år 2008.
En marknad för ”friggebodar” skapades snabbt efter att Friggebodsreglerna introducera-
des 1987, vilken inte har förändrats märkbart under dessa 20 år vad gäller byggmaterial, 
huskvalitet eller utseende och känsla. Faktum är att detta är en av få områden relaterat till 
design, arkitektur och livsstil som inte har genomgått en dramatisk förändring under denna 
tidsperiod.

Den större storleken på friggebodar kommer tveklöst att skapa en ny potential marknad-
position, men även en möjlighet att skapa bättre Friggebodar. Detta var startpunkten och 
det som fick mig att intresserad av projektidén.
I egenskap av inredningsarkitekt och möbeldesigner ger jag fokus åt en mindre skalan i 
arkitekturen samt ser på huset med tyngdpunkt på funktion, användarvänlighet och förhål-
landet till brukaren. Jag förhåller mig till mitt hus som en produkt med ett antal grundut-
föranden och storlekar som sedan kan skräddarsys till användaren med ytterligare några 
funktionstyrda tillval, såsom möbler, kökspentry, badrum etc.
Utformningen av huset har utgått ifrån ett antal frågeställningar :

Estetik och konstruktion - Att bygga småhus på samma vis som stora hus anser jag 
skapa ett form av skalfel. Friggebodar ser ofta ut som förkrympta miniatyrhus med märk-
liga proportioner. Jag har eftersträvat ett enklare formspråk och använt sandwich-konstruk-
tion för att skapa hela ytor besparat onödiga detaljer.
Utnyttjande och upplevelse av yta - Ytterligare 50 procents golvyta gör en dramatisk 
skillnad vad gäller volym, även om takhöjden förblir densamma. "Mini House" konceptet 
angriper relationen mellan volym, luft, ljus och komfort. Genom att kombinera Friggebods-
reglerna med bygglovsfria möjligheter i Plan- och bygglagen, såsom trädäck, staket och 
pergola etc. har jag försökt optimerad en upplevd volym och rumlig uppfattning, på insidan 
likväl som på utsidan, i detaljer såsom på det stora hela.
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summary

My master thesis ‘Mini House’ is a project about research, design, development and packa-
ging of a contemporary Swedish cottage within the context of Swedish building regula-
tions. I have given the project an English title since I want it to have a life and relevancy 
outside the primary Swedish context.

The so-called ‘Friggebodsreglerna’ is allowing property owners in Sweden to build a 10 
squaremeter extra-house without building permit. A proposal to extend the allowed size 
to 15 squaremeters is presented and will be determined in the beginning of year 2008. 
A market for ”friggebodar” was quickly established after the introduction of the rules 
in 1987, which has not changed noticeably for the last 20 years with regards to building 
materials, standards, qualities or look and feel. In fact, this makes it one of very few markets 
related to design, architecture and lifestyle that has not been going through radical chan-
ges during this period of time.

The extended size will clearly create a new potential market position, but also an opp-
ortunity to create better ‘Friggebod’ cottages. This was the starting point and the reason I 
started interest myself in the project scope.
As an interior architect and furniture designer I focus on the smaller scale of architecture 
and look at the house with emphesis on function, useability and the relation to its user.
I relate to my house as a product with a number standard formats and sizes that can be 
adopted and costumized with additional functional options, such as furniture, kitchenette, 
bathroom etc.
The layout and design of the house is based on a number of issues:

Aesthetics and construction - Building small cottages in the same manner as big houses 
creates a problem of proportion.  ‘Friggebodar’ often look like shrinked miniature houses 
with odd proportions. I have strived for a simple form and use sandwich construction to 
create whole surfaces spared unnecessary details.
 
Using and experience of space - Another 50 percent of floorspace makes a drama-
tic difference in terms of volume and air, although the ceiling height remains the same. 
The Mini House concept approches the relation of volume, airflow, light and comfort. By 
combining the ‘Friggebod’ regulations and analysing other permit-free acts, such as deck 
building and see-through fences or pergolas the concept is reaching for an optimization of 
the three dimensional space. The project is searching for a way to experience a space that 
appearce larger than it is. On the inside and out. In details and on the whole picture.
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1	 inledning

1.1	 bakgrund

Under år 2003 tillsattes en kommitté med uppdrag att göra en översyn av Plan- och Bygg-
lagen (PBL) från år 1987. Denna lag innehåller bl a de s.k. ”Friggebodsreglerna”, uppkallade 
efter den dåvarande minister som introducerade dem, Birgit Friggebo. Reglerna behandlar 
bygglovsbefrielse vid byggnation av småhus och bodar på tomtmark med befintlig byggnad. 
Enligt 1987 års regler får man fritt uppföra ett hus på tomt inom detaljplanerat område, 
med en area på maximalt tio kvadratmeter.
PBL-kommittén kom 2005 med sitt slutbetänkande ”Får jag lov? Om planering och byg-
gande” där man föreslår en utveckling av detta regelverk. Förslaget skulle medföra en frihet 
att uppföra en eller flera bodar med en total yta på maximalt femton kvadratmeter.
Kommitténs förslag har fått gott mottagande och förväntas omsättas i ny lag under år 
2008.
 
När Friggebodsreglerna tog laga kraft år 1980 växte snabbt en marknad för Friggebodar 
fram i Sverige. Denna marknad har inte förändrats märkbart under dessa 27 år vad gäller 
byggmaterial, kvalitet eller utseende. Faktum är att detta är en av få områden relaterat till 
design, arkitektur och livsstil som inte har genomgått en dramatisk förändring under denna 
tidsperiod. Marknaden domineras idag av enkla, billiga förrådsbodar, men även ett stort 
utbud av inredningsbara gäststugor finns att tillgå. Den gemensamma nämnaren är att alla 
säljs i någon form av byggsats i trä.
Om lagförslaget blir godkänt kommer tveklöst en efterfrågan på dessa bodar skapa nya 
möjligheter på marknaden. Den utökade storleken innebär dessutom en möjlighet att 
skapa bättre Friggebodar, både rumsligt och estetiskt.
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1.2	 problemFormulering

Att tillåta femton kvadratmeters friggebodar kommer skapa ett nytt potentiellt marknads-
segment, men även en möjlighet att skapa bättre småhus. Detta är omedelbara startpun-
ken i mitt arbete, men hela kontexten med PBL-utvärderingen ger dessutom projektet 
relevans i tiden. Den större ytan ger samtidigt nya möjligheter att skapa friggebodar som 
fungerar att använda, bo och leva i.  
Min generella uppfattning är att dagens friggebodsmarknad känns väldigt outvecklad, med 
en dominans av billiga träbodar. Det borde rimligen finnas utrymme för en differentierad 
produkt på marknaden. Dessutom tycker jag att det är dags att utvärdera ett mer samtida 
formspråk i det här sammanhanget. 
Projektet sägas adressera tre huvudsakliga problemformuleringar :

Rumslig kvalitet
Ytterligare 50 procents boendeyta gör en dramatisk skillnad vad gäller volym, även om 
takhöjden förblir densamma. Jag har arbetat med relationen mellan volym, luft, ljus och 
komfort. Min strävan har varit att komma bort ifrån den "lekstugekänsla" som ofta infinner 
sig i friggebodar, men ändå behålla en tydlig rumslighet.
En del av mitt arbete har varit att studera regler och möjligheter inom Plan- och bygg-
lagen, såsom trallbyggnation, skärmtak, staket och plank samt pergola etc. Genom att ut-
nyttja de friheter som detta reglemente medger har jag sedan försökt skapa en optimerad 
upplevd volym och rumslig uppfattning, på insidan likväl som på utsidan, i detaljer samt i 
helhet. Vidare har jag granskat hur tio, femton och tjugo kvadratmeters yta påverkar möb-
leringsmöjlighet och ytterst det sätt man kan använda och leva i ett hus.

Konstruktion
Svenska Friggebodar är väldigt konservativa i sin form och är vanligen byggda av lösvirke 
på samma sätt som man har byggd trähus i hundratals år i Skandinavien. Genom att utvär-
dera alternativa tillverkningssätt, material och materialkombinationer har jag försökt hitta 
sätt att prefabricera element som är enkla och snabba att montera, skapar goda inomhus-
egenskaper samt är ekologiskt försvarbara på lång sikt.

Estetik
Att bygga småhus på samma vis och med samma material som man bygger stora hus an-
ser jag i många fall skapa ett form av skalfel. Friggebodar ser ofta ut som miniatyrhus, med 
en mängd detaljer och märkliga proportioner. Standardkarmar och bleck på små fönster 
blir överdimensionerade och klumpiga och förstärker känslan att huset är litet.
Min strävan har varit att frångå traditionen och skapa ett hus med rena ytor och enkelt 
uttryck, utan att för den skull förlora karaktären av ett hus.
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1.3	 syFte

Förslaget om de nya Friggebodsreglerna skapar nya förutsättningar och möjligheter både 
vad gäller arkitektur samt marknadsutveckling och etablering. Den större ytan ger möjlig-
het att skapa hus med bättre estetiska och rumsliga förutsättningar.
Den nya hustypen utgör dessutom en ny, delvis oexploaterad marknad. Visserligen har 
många av dagens aktörer redan husmodeller som är anpassade för femton kvadratmeter, 
och de som inte redan har det kommer snabbt att ta fram anpassade modeller. Detta 
faktum gör dock inte projektet mindre aktuell eller intressant, anser jag. De hus som finns, 
eller kommer att finnas på marknaden, är traditionella i formspråk och material och utgör 
egentligen inget nyhetsvärde. Då en lagändring skulle medföra viss mediauppmärksamhet, 
finns stora fördelar med att kunna presentera en annorlunda, mer utvecklad produkt.  Ett 
alternativt hus som sticker ut och har ger ett mervärde jämte konkurrenter möjliggör en 
snabb marknadsetablering för en ny aktör. Hur som helst, ger detta faktum goda förutsätt-
ningar för eventuell realisering av projektet.

Målsättningen med mitt arbete har varit att utveckla ett koncept kring småhus och göra 
det som en tydlig produkt. Initiala har projektet tagit fasta på och relaterat till Friggebods-
reglarna, men vissa avsteg har även gjorts för att ge det slutgiltiga konceptet relevans i ett 
större sammanhang.
Jag har försökt bryta värderingar och traditioner genom att undersöka nya former, material 
och tillverkningsprocesser. Min ambition har varit att starta brett och fritt under projektets 
tidiga faser för att senare knyta ihop säcken genom att tillföra ekonomiska, praktiska och 
marknadsmässiga aspekter. 

Syftet har varit att undersöka och utvärdera komplexiteten med utveckling av ett projekt 
med både arkitektoniska- och produktdesignmässiga kvaliteter. Inom denna kontext har jag 
försökt lösa problematik med rumslig kvalitet, konstruktion och estetik.
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1.4	 metod

En stor del av projekttiden har jag tilldelar min research-fas för att skapa en god förkun-
skap och grund till projektet. Mycket av den investerade tiden tillfaller nog inspirationskon-
to och kan inte konkret kopplas till den färdiga resultatet. Det har dock ändå känts viktigt 
och på något sätt lotsat mig in i kärnan av projektet.

Inledningsvis har jag samlat in information om befintliga friggebodar, småhus, modulhus etc. 
för att få en god inblick i dagens marknad. Jag har pratat med friggebodsproducenter och 
återförsäljare för att ringa in hur efterfrågan och utbud ser ut.
Parallellt med detta har jag studera väldigt mycket hus och övriga designprojekt med 
vidare koppling till rumslighet och arkitektur.
Materialresearch har utgjort en väsentlig och viktig del i processen. Jag har jämfört egen-
skaper, fördelar och nackdelar med material såsom minerit, plast, laminat, plywood, plåt 
(koppar, mässing, zink, Aluzink, aluminium etc.), polystyren samt olika sätt att kombinera 
material såsom laminering och sandwichkonstruktioner med mera.

Jag har medvetet inte involverat någon husproducent då jag velat behålla frihet i projektet.
Däremot har jag etablerat kontakt med ett antal företag specialiserade på en unik kunskap 
eller specifikt material. Detta har gett mig viktig feedback och bränsle till fortsatt arbete.

1.5	 avgränsningar

Jag har noga studerat material och konstruktionslösningar, husets form och estetiska kva-
liteter. Dessutom har jag förhållit mig till huset som en produkt och tagit hänsyn till dess 
marknadsmässiga förutsättningar etc.
Huset inre volym har naturligtvis varit mycket viktig, men initialt hade jag inte tänkt fördju-
pa mig i någon fast inredning. Det har dock visat sig att många jag presenterat konceptet 
för efterfrågat en kompakt lösning för badrum och kök. Då min ambition att paketera hu-
set som en produkt har växt sig starkare under slutet av projektet, har jag ändå tagit fram 
en möjlig lösning för detta senario. Fokus ligger dock fortfarande på huset som koncept.
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2	 undersökning

2.1	 plan-	och	bygglagen

Den s.k. Plan- och bygglagen (1987:10, PBL) reglerar all slags byggnation på planerad mark 
i Sverige. Denna lagstiftning har genomgått en samlad översyn av den tillsatt s.k. PBL-kom-
mittén som under arbetes gång lämnat tre slutbetänkanden och tre rapporter. Det ena 
delbetänkandet avsåg införlivandet av ett EG-direktiv (SOU 2004:70). Det andra delbetän-
kandet innehåll förslag till en framtida instansordning för vissa PBL-ärenden, främst bygglov, 
och redovisades i delbetänkandet "Kortare instanskedjor och ökad samordning - Alternativ 
för plan- och bygglagens prövningsorganisation" (SOU 2004:40). Det tredje delbetänkan-
det och slutgiltiga underlaget för en proposition om lagändring är "Får jag lov - Om pla-
nering och byggande" (SOU2005:77). Rapporten är väldigt utförlig och presenteras i tre 
delar om knappt 1200 sidor. Detta har till stor del utgjort underlaget för min research om 
bygglagstiftningen och de begränsningar och möjligheter den medför. 
Det finns en viss otydlighet om vad som gäller i praktik i bygglovsfrågor och efter att ha 
fört en lång diskussion med en ämbetsman på Statsbyggnadskontoret på Fleminggatan 
i Stockholm får jag detta bekräftat. Vissa delar av reglementet har i sakfråga tolkats olika, så-
som t ex regler för uppförande av skärmtak, mur och staket och då man har gjort en mild 
bedömning vid ett tillfälle har detta skapat en form av, låt oss kalla det, "prejudicerande 
inställning" till liknande ärenden. Man ser ofta lite mellan fingrarna, således.
Som grund för mitt arbete har jag dock hållit mig ifrån att göra alltför generös omtolkning 
av den lite otydliga bygglovslagstiftningen. 

Plan- och bygglagen innehåller Friggebodsreglerna som uppkallats efter sin upphovsman,  
dåvarande ministern Birgit Friggebo. Reglerna tillåter att markägare bygglovsfritt får upp-
föra en tilläggsbyggnad mindre är tio kvadratmeter på sin redan bebyggda tomt. Undanta-
get infördes för att korta instanskedjor och minska administrativt arbete och är indirekt ett 
sätt att kontrollera bebyggelse på planerad mark. Det tredje PBL-rapporten och proposi-
tionen innehåller föreslagna ändringar av Friggebodsreglerna och man föreslår en ökning 
av friytan till femton kvadratmeter.
PBL-kommitténs arbete har fått gott mottagande men förväntas inte ta laga kraft tidigare 
än någon gång under 2008.
Jag har gjort en sammanställ av bygglovsfria åtgärder i tabellen på följande sida (tabell T1) 
för att tydliggöra gällande regler och vad som är föreslaget i propositionen SOU2005:77. 

I mitt projekt har jag särskilt tagit fasta på gällande och föreslagna regler för frigge-
bod, möjligheten att fritt bygga veranda/däck med höjd under 50 cm samt möjligheterna i 
definitionen av bygglovsfritt staket då detta även innefattar s.k. pergola dvs en otät rumslig-
het med sidor och tak.
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Friggebod
Markyta
Antal tillåtna friggebodar
Takhöjd från mark
Tillåtet taköverhäng

Avstånd tomtgräns

garage/carport
Markyta

skärmtak	(anslutn.	till	hus)
Markyta under tak
Antal tillåtna skärmtak

veranda/däck
Markyta
Höjd

plank/mur
Definition/täthet
Avstånd fr byggnad
Höjd

staket
Definition/täthet tunna brädor
Definition/täthet tjocka brädor
Längd
Höjd

gällande	regler proposition

	
Max 10 kvm
En
Max 300 cm
40 cm runtom
60 cm vid entré
Min 4,5 m (utan 
grannes tillstånd)

 
-

Max 12 kvm
Ett

Obegränsad
Max 50 cm

<1/2 luft
Max 3 m
Max 180 (110*) cm

>1/2 luft
>2/3 luft
Obegränsad
Obegränsad

	
Totalt max 15 kvm
Obegränsat
Max 300 cm
40 cm runtom
60 cm vid entré
Min 4,5 m (utan 
grannes tillstånd)

Max 30 kvm

Totalt max 15 kvm
Obegränsat

Obegränsad
Max 50 cm

<1/2 luft
Max 3,6 m
Max 180 (110*) cm

>1/2 luft
>1/2 luft
Obegränsad
Obegränsad

* Stockholms kommun

Figur 1: Bygglovsbefriade åtgärder enligt gällande Plan- 
och bygglagstiftning samt proposition enligt ”Får jag lov 
- Om planering och byggande” SOU 2005:77.

bygglovsFri	åtgärd
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2.2	 marknadsanalys

Sedan möjligheten att bygglovsfritt få uppföra en s.k. friggebod har en utbud av bodar 
enligt lagens definition utvecklats i Sverige. Denna marknad domineras av traditionella 
bodar byggda av trä. Två huvudtyper kan urskilja, dels enkla och billiga bodar som ofta säljs 
på byggmarknader, dels bodar som säljs direkt från tillverkare specialiserade på traditio-
nella små trästugor i storlek från cirka sex till trettio kvadratmeter. Det finns även några 
exempel på aktörer från villabransch som erbjuder hus i friggebodsstorlek. Dessa varianter 
tenderar dock ofta vara relativt kostsamma.
De flesta bodar prefabriceras och levereras i byggsats direkt till kund.  Vanligen är tak, väg-
gar och golv färdiga element som plastas in och körs ut med lastbil. Ett flertal tillverkare 
finns i norra Sverige, men statliga glesortsbidrag subventionerar transportkostnader som 
därför vanligen ligger runt en dryg tusenlapp för köparen, oavsett var denne finns i landet.

Högst upp från vänster : traditionell timmerstuga 
med snickarglädje, förrådsbodar på byggmark-
nad, isolerad bod rustad för året-runt-standard, 
boden "Koya" med ett enkelt formspråk och 
stort glasparti, dock fortfarande byggd på tradi-
tionellt vis med lösvirke.  



Mini House. Ett modernt friggebodkoncept. 15

Figur 2: Kortfattad marknadsundersökning av ett slump-
mässigt urval av aktörer inom hus och friggebodsseg-
mentet. Studien har inte någon vetenskaplig grund, 
men syftar till att ge hänvisning om marknadsutbud, 
bygglovsfrihetens betydelse och prisbild.

Antal sålda 
bodar/år

Andel
bygglovsfria

Fördelning 
stugor/förråd

Användning
villa/frit-
idshus

Konstruktion/
montering

Uppskattat 
pris 10 kvm 
friggebod

Uppskattad  
fraktkostnad

bygg-ole trähuset

300 st

90%

90% förråd

50/50

färdiga
element

12.000 kr -
20.000 kr

Lastbil 600 kr
Båt* 1.200 kr

500 st

80%

50/50

60% fritidshus

färdiga
element

15.000 kr - 
80.000 kr

Lastbil 1000 
kr

sorselestugan

1500 st

80%

75% stugor

75% villa

färdiga
element

15.000 kr - 
20.000 kr

Lastbil DHL 
1.000 kr

ca-boden

500 st

75%

50/50

50/50

färdiga
element

15.000 kr - 
30.000 kr

Lastbil 1200 
kr

* Stockholms skärgård,
   Strömma kanalbolag.

Det har under de senare åren presenterats några konceptförslag till konsumentbodar 
som uppmärksammats i press och på villamässor. En utmärkande egenskap är att dessa 
har försetts med större glaspartier än brukligt, men i övrigt har konstruktion, material och 
formspråk varit konventionellt.
Det enda exemplet med en något differentierad produkt jag har funnit på marknaden är 
boden "Koya" (bild föregående sida) som produceras och säljs av Trähuset i Tyresö, till ett 
pris som ligger betydligt över genomsnittet.
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De traditionella svenska friggebodarna har under min arbetsprocess kommit att mer och 
mer symbolisera vad jag inte vill göra. Även om utbudet är styrt av efterfrågan är jag 
övertygad om att det finns utrymme för en differentierad produkt på denna likriktade 
marknad.

Utöver det som dominerar den svenska marknaden finns det några exempel på hus som 
har känts intressanta och inspirerande för min förstudie. Ingen av dessa är utvecklade med 
hänsyn till svenska friggebodsreglerna, men adresserar boende på liten yta och represente-
rar ett samtida formspråk och en enkelhet jag identifierar mig med.

Högst upp från vänster : Svenska Pinc House se-
naste projekt XTR presenterades vintern 2006, 
House A&B av Johannes Norlander och Oskar 
Kaufmann från 2002 samt tysk-engelska Micro 
Compact Home, som är en utveckling av ett 
studentprojekt vid Technical University Munich, 
som startade 2001.

Slutsats om marknad
Friggebodarna på den svenska marknaden är - med få undantag - byggda på samma tra-
ditionella vis som stora trähus har byggts i hundratals år i Skandinavien, vilket ger dem en 
känsla av "miniatyrhus" med märkliga proportioner och klumpiga detaljer. Jag anser att det 
finns ett stort behov av att utvärdera detta formspråk, se till dess styrkor och brister, för 
att kunna ersätta det med ett enklare och tydligare samtida uttryck. 
Dessutom är 90% av branschen verksamma inom samma målgruppssegment. Framför allt 
i utbudet av förrådsbodar är skillnaderna små, vilket skapat hård konkurrens och drivit ner 
priserna. Produktutvecklingen är blygsam, vilket betyder att det finns goda möjligheter att 
framgångsrikt etablera en differentierad produkt. Den småhustyp som torde vara minst 
kostnadskänslig är bodar avsedda för boende, såsom gäststugor och "extrarum" till fritids-
hus där t ex möjligheten att bygga nära vatten ger stort mervärde.
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Konstruktion av traditionellt trähus, hämtat ur 
boken "Små hus att bygga själv" ,H. Mårtensson, 
ICA Bokförlag, 1998.

Tidig skiss för att illustrera strävan efter ett 
enkelt och tydligt formspråk som bär symbolen 

av ett hus genom det brutna taket .
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2.3	 materialundersökning

Min utgångspunkt vad gäller fasadmaterial har varit att fokusera på någon form av skivor 
som möjliggör ett enkelt uttryck, enkel produktion samt försvarbarhet i miljöhänseende. 
Jag har låtit materialens egenskaper stå i fokus, men naturligtvis har estetiska värderingar 
spelat in. Mindre påverkan har jag dock låtit nyhetsvärde ha, utan snarare tittat åt beprö-
vade material, men i en annan kontext eller användningsform.

Minerit
Genom att blanda cement med träfibrer tillverkar Tepro Byggmaterial AB en väderbestän-
dig fasadskiva som monteras med speciella beslag och gummibussningar. Fasadskivorna 
finns i storlek 1200x3050 mm och kan kapas med cirkelsåg med diamantklinga.
Då skivorna är cementbaserade blir de dessvärre relativt tunga.

Marmoroc
Fasadskiva med ytskikt av träfanér och på kärna av cellulosafibrer och fenolharter som 
sammanpressats under högt tryck och värme. Monteras med synlig eller dold infästning. 
Skivorna finns i storlek 1220x2440 mm samt kan bearbetas med verktyg avsedda för 
hårda träslag. Skivorna är av hög kvalitet men är också relativt kostsamma.

Plywood
Plywood tillverkas av korslagda skikt med fanér från främst furu och björk som limmas 
ihop med miljöofarligt fenolhartslim. Produkten finns i ett stort urval av kvaliteter och 
bearbetningar, allt från billig konstruktionsplywood till dyrare halkskyddsbelagda skivor för 

Högst upp från vänster :
fasadskivor av minerit

monterade som kasetter,  fjällfasad av
svartlaserad plywood samt kasetter av

högtryckslaminat med ytskikt med träfanér. 
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industrimiljö. Plywood med fenolhartsfilm, s.k. marinplywood eller gjutplywood, har en helt 
väder- och ljusbeständig ytan. Denna typ av utomhusskiva finns även med en film avsedd 
för övermålning, vilket möjliggör avpassning färg till miljö. Skivans kanter måste dock skyd-
das genom målning för att inte uppta fukt och röta. 
Plywood tillverkas i stora volymer vilket sänker priserna och gör materialet försvarbart 
även i kostnadskritiska applikationer.  Standardskivformat är 1200x2400 mm respektive 
1500x3050 mm. Det finns även en s.k. Maxiskiva på marknaden med format upp till 
13000x3000 mm, men då till ett högre pris.

Kopparplåt
Att lägga plåt på tak är en gammal beprövad teknik och rätt gjort håller plåtbeläggningen 
i århundraden. Kopparplåten är mjuk och lätt att bearbeta samt har goda korrosionsegen-
skaper, men avger kopparoxid när den ärgar, vilket förorenar naturen. Av denna anledning 
är nyanvändning av koppar inte längre tillåtet i hela Sverige, däribland i Stockholm.

Aluminiumplåt
Plåt av aluminium, en av våra vanligaste metaller, är väldigt motståndig för korrosion och 
billigare är koppar. Tack vare dess låga vikt är dessutom aluminiumplåten lämplig för lätt-
viktskonstruktioner av olika slag. 

Zinkplåt
Beläggningar av zinkplåt var vanligare förr och användes till både taktäckning och arbets-
bänkar. Plåten är relativt mjuk och lättarbetad, men kostsam.

Dagens sortiment av plywood är mycket brett. 
Ovan visas några exempel på bearbetningar, 

såsom fenolhartsfilm, melaminlaminat, målad yta, 
polypropylenplastfolie, glasfiber, metallplåt, fanér,  

halkskyddsbeläggning eller ljudisolering.



Mini House. Ett modernt friggebodkoncept.20

Zinkbelagd stålplåt
Att legera vanlig stålplåt med zink var ett sätt att ge öka korrosionsmotståndet i billig plåt. 
Dessvärre försvinner zinken över tiden i samband med korrosion. Av denna anledning må-
lades plåten, vilket förlängde livslängden markant. Målad zinkbelagd stålplåt ligger på många 
av Stockholms tak.

AluZink-plåt
Den modernaste plåtsorten är utan tvekan Aluzinken som började användas i Sverige 
först under 1980-talet. Den har väldigt goda korrosionsegenskaper och består av billig 
stålplåt legerad med zink, aluminium och kisel. Aluzinken antar en lite gråare ton är vanlig 
zinkplåt efter en tid i väder och vind.

Högst upp från vänster : Kopparplåt på Vasa-
museets tak i Stockholm, aluminiumplåt på ett
vattentorn, formbar zinkplåt, zinkbelagd stålplåt 
samt den legerade plåten Aluzink.
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Kombinationer av material
En generell nackdel med plåt är att den kräver mycket bearbetning vid traditionell använd-
ning på tak och fasad. Då plåten levereras i relativt stora format skulle man däremot even-
tuellt kunna använda den över stora ytor utan skarvning eller bearbetning. För att slippa 
skruvar och synlig infästning skulle man eventuellt kunna limma plåten på ett skivmaterial 
alternativ på ett kärnmaterial, såsom polystyren och då skapa en sandwich-konstruktion.

En liknande möjlig applikation med Minerit skulle kunna vara att kombineras den cement-
baserade skivan med en kärna av Träullit, dvs träullsfibrer som blandats med sand och ce-
ment. Produkten Träullit finns som ljuddämpningsskivor, byggelement för hus mm och har 
isolerande egenskaper. Att skapa en sandwich-skiva på detta sätt skulle vara möjligt men är 
inte ändamålsenligt för just friggebodar, då vikten blir för stor.

Slutsats om material
För att konstruera byggelement med minimala skarvar och materialmöten är skivmaterial 
lämpligt att använda. Ju färre skarvar och genomgående hål för infästning som finns i ski-
vorna, desto mindre blir problemen med fukt. Traditionella material som plåt eller plywood  
är ekologisk och ekonomiskt försvarbara och därför potentiellt användbara i projektet. 
Hanteringen och bearbetningen av dessa material är dock ofta för komplicerad och tids-
krävande och behöver utvärderas ytterligare.

Att lägga takplåt är ett gammalt hantverk som 
utförs av plåtslagare och är mycket tidskrävande 

och därmed kostsamt. Plåten bockas i förväg 
och sammanfogas på plats genom falsning. 
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2.4	 konstruktion

Redan tidigt i mitt projekt kände jag att traditionella sätt att bygga hus med lösvirke var 
någonting jag vill frångå och jag började därför undersöka alternativa vägar. 

Sandwich-konstruktioner
Ett alternativt produktionssätt som möjliggör mindre detaljer och därmed ett enklare ut-
tryck är sandwich-konstruktion. Detta innebär i korthet att minst tre material - två styva 
samt ett lättare, porösare kärnmaterial - limmas ihop under högt tryck. Kompositionen 
skapar en stark och styv skiva, eftersom de båda yttermaterialen arbetar mot varandra 
och därmed blir starkare ju längre avståndet är emellan dem, dvs kärnmaterialet tjocklek.
Sandwich-konstruktioner går att skapa med en mängd material. Kärnan består vanligen av 
bikupekartong, jäst polystyren (ung. frigolit) eller extruderad polystyrenplast som är tätare.
Polystyren har dessutom mycket goda isoleringsegenskaper.
Under min research kontaktade jag Träullit AB och presenterade konceptet kring att göra 
en sandwich-konstruktion med Minerit som ytskiva och träullit som kärna. Detta visade sig 
vara någonting det själva provat, men utan tillfredsställande resultat.
Sandwich-skivor tillverkas vanligen till ett antal olika applikationer, såsom installationsgolv, 
väggelement till montersystem, skärmväggar, bak- och jäsugnar, ljudisoleringsväggar till ma-

skiner i industin samt till lastbilsskåp mm. Den senare är den kanske mest ytkrävande app-
likationen och därför är maskiner, produktion och material anpassade efter detta senario. 
Sandwichskivor går att limma och såga i format upp till 13000x3000 millimeter, dvs samma 
format som plywoodproducenternas s.k. maxiskivor.
För att få en djupare inblick i hur produktionen går till, dess styrkor och ev brister, har jag 
besökt och konsulterat mitt projekt med företaget Dala Laminat AB, med produktions-

Skivmaterial/laminat
Kärna, polystyren
Skivmaterial/laminat
Ev. ytterligare material
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Polystyrenskivorna limmas med polyuretanlim 
(alternativ fenolhartslim) varefter skivmaterial el-
ler laminat läggs på. Därefter placeras sandwichen 
på vakuumpressbord.  Efter drygt tre timmar har 
limmet härdat och skivorna kan kapas och bear-
betas.  Innan sammanfogning kan specialanpass-
ningar göras på skivorna, såsom förinstallation av 

elrör, fästdon, förstärkningar e.d.

Bilder från Dala Laminat AB i Orsa.

verksamhet i Orsa i Dalarna. Företaget är en av tre specialister inom området i Sverige 
och har en kapacitet att producera 400 kvadratmeter sandwich-skivor per dag. Tillverk-
ningen är semi-automatisk och görs i tre steg (se bilder nedan). Först placeras kärnmate-
rialet, vanligen polystyren, samt eventuella vertikala reglar manuellt ut på den limförsedda 
bottenskivan. I detta skede kan man även fräsa in rör för eldragningar, vatten, fästdon och 
anslutningar. Därefter påförs ännu ett skikt polyuretanlim och ytterligare en skiva.
I steg två placeras de limmade materialen under en gummiduk på ett vakuum-pressbord. 
Limmet härdar på knappt fyra timmar och skivan är nu homogen och styv.
Slutligen - steg tre - lyfts den limmade skivan med vakuum-lyft till ett stort sågbord med 
en cad-styrd klinga. Här kapas skivorna ner till anpassad storlek.   
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Vad som initialt fick mig att överväga sandwich som lämplig konstruktion var möjligheten 
att limma metallplåt och därmed få skarvfria ytor över hela skivformatet utan det tradi-
tionella hantverket. Det skarvar som trots allt uppstår kunde tätas med gummilister, på 
samma vis som görs vid montering av Mineritskivor med tillhörande beslag.

Ekologi och miljö
Kärnmaterialet polystyren liksom polyuretanlim förångas vid förbränning, vilket gör det 
försvarbart ur miljöhänsyn. Detsamma gäller även för plywood och andra träskivor.
Metallplåt är i sig ett naturligt material som kan återvinnas. Problematik uppstår dock när 
materialen sammanfogas med lim. För att kunna återvinna ett sandwich-element med plåt 
och polystyren måste man först separera dessa, vilket är ett krävande arbete. Liknande 
problem uppstår vid användning av plastlaminat, då laminatet kan förbrännas men först 
måste malas ner. Detta faktum gör både plåt och laminat ekologiskt oförsvarbart och där-
med olämplig ur miljösynpunkt. 

Slutsats om konstruktion
Sandwich-konstruktion lämpar sig utmärkt för tillverkning av element till hus, då skivorna 
blir styva, har få skarvar, är lätta samt automatiskt har mycket goda isolerande egenskaper.
Skivorna behöver inte ha reglar för stabilitet som traditionella träväggar, men kräver infäst-
ningspunkter för att kunna monteras ihop.
I jämförelse med traditionellt byggda väggar med lösvirke och glasfiberisolering blir sand-
wich-väggen dock dyrare. Sättet att konstruera väggelement används vanligen för särskilda 
applikationer där specifika egenskaper krävs som därmed försvarar den högre kostnaden. 
För användning till ett byggsatshus i liten skala är min utgångspunkt att denna kostnad ska 
kunna försvaras med den ökade flexibiliteten och snabbhet som erhålls, jämfört med en 
byggsats helt i trä.
Valet av produktionssätt ställer faktorer som hantering, byggtiden, kvalitet och estetik emot 
pris, vilket är normalt vad gäller differentierade produkter i andra branscher.



Mini House. Ett modernt friggebodkoncept. 25

2.5	 kvalitet

Min ambition var att utveckla ett huskoncept som skilde sig från den rådande standar-
den på marknaden, både vad gäller form, upplevelse och egenskaper. Samtidigt såg jag på 
projektet som ett experiment där jag förhåller mig till arkitektur som produktdesign och 
således var förpackningen och upplevelsen av huset av stor betydelse.

Definition av kvalitet
Begreppet kvalitet är en till synes subjektiv bedömning. Inom marknadsföring pratar man 
dock om "rätt kvalitet" i betydelsen "varken bättre eller sämre" än man vill att en produkt 
ska upplevas av målgruppen. Uppfyller inte produkten användarens förväntade upplevelse 
kommer den inte fungera på marknaden. Visar det sig istället att konsumentens upplevelse 
av produkten långt överstiger vad man avsedde att den skulle är produkten troligen för 
påkostad alternativt prissatt för lågt. Detta resonemang utgör själva grunden till produkt-
utveckling och differentiering.

Det vanligaste sättet att introducera en produkt på en marknad är att erbjuda ett lägre 
pris än konkurrenterna, alternativt en vara som på något sätt urskiljer sig, en s.k. differentie-
rad produkt (figur 4).

De senaste decennierna har i någon mening varit en konsumentteknisk revolution och 
kommer troligen så vara i överskådlig framtid. Man kan dock utläsa en tydlig tendens till 
stagnation av intesset för tekniken i sig till förmån för en fokusering på värdet av den upp-
levda kvaliteten, dvs den funktion eller nytta den skapar (figur 5).  

KVALITET

LÄGRE PRIS

DIFFERENTIERING

Figur 3: Modell beskrivande 
definitionen av begreppet 

kvalitet hämtad från Harry West, 
designstrategikonsult från

Continuum Inc., Boston, USA 
och föreläsare på 2006 års

Future Design Days i Stockholm.
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2.6	 designstrategi

Eftersom jag har baserat mitt arbete på faktisk förutsättningar och verkliga förhållanden 
vad gäller bygglagstiftning och den svenska marknaden, var det viktigt att göra en affärs-
strategisk prövning av projektet.

Teoretisk modell
Vid produktutveckling inom industidesign, dvs produkter som tillverkas i stora volymer, 
ofta med kostsamma verktyg, är arbetet med designstrategi en nödvändighet. Med detta 
verktyg utvecklar och provar man idéer och koncept innan de sätts i produktion.
En designstrategi vilar alltid på en grundläggande affärsstrategi. Produkten man utvecklar 
en strategi för har ett syfte eller uppgift att uppfylla. Denna uppgift ska utföras på ett så-
dant vis att den ger användaren en eftersträvad upplevelse av produkten.

DESIGNSTRATEGI

RESEARCH

PROJEKTKONTEXT

TEKNISKT KONCEPT

AFFÄRSSTRATEGI PROD. UPPLEVELSE

UTVÄRDERING

PROD. UTVECKLING

Figur 5: Teoretisk modell beskrivande utveckling 
och implementation av designstrategi, hämtad 

från Harry West, designstrategikonsult från
Continuum Inc., Boston, USA och föreläsare på 

Future Design Days 2006 i Stockholm.

TID

VÄRDE AV
UPPLEVD KVALITET

TEKNISK
UTVECKLING

Figur 4: Modellen visar hur 
intresset för teknisk innovation 
har avtagit med tiden till förmån 
för det upplevda värdet en 
vara eller tjänst ger använda-
ren. Hämtat från Harry West, 
designstrategikonsult från
Continuum Inc., Boston, USA 
och föreläsare på Future Design 
Days 2006 i Stockholm.



Mini House. Ett modernt friggebodkoncept. 27

DESIGNKONCEPT

RESEARCH

MARKNAD

MATERIAL

TEKNIK

BYGGLAGSTIFTNING

KONSTRUKTION

EKOLOGI

ESTETIK

PROJEKTKONCEPT PROD. UPPLEVELSE

UTVÄRDERING

UPPLEVD KVALITET

PROD. UTVECKLING

Figur 6: Modellen beskriver hur faktiska omstän-
digheter utgör ramverket för ett designkoncept 
som genom undersökning och utvärdering av 
yttre faktorer leder fram till en upplevd kvalitet.
Hämtad från Harry West, designstrategikonsult 
från Continuum Inc., Boston, USA och föreläsare 
på 2006 års Future Design Days i Stockholm.

Tillämpad designstrategi
För att tydliggöra en designstrategi för konceptet Mini House har jag omsatt den teore-
tiska modellen till praktik med rådande förutsättningar och ramverk (figur 7).
Projektet har en tydlig kontext i bygglagstiftningen och friggebodsreglerna, som reglerar 
omfattningen och fokuseringen på projektet. Andra faktiska omständigheter som har direkt 
påverkan är konstruktion, ekologi och estetik. Med dessa faktorer i åtanke syftar sedan 
projektets undersökande fas, dvs research avseende den specifika marknaden, relevanta 
och tillgängliga material samt möjliga tekniska hjälpmedel och applikationer, till att skapa ett 
designkoncept. Detta designkoncept eller designstrategi ska ge "rätt kvalitet", med andra 
ord den eftersträvade upplevelsen av produkten.

Slutsats om designstrategi
För att framgångsrikt utveckla av ett friggebodskoncept som uppfyller både projektspeci-
fika krav samt marknadens förutsättningar måste det prövas i en designstrategi. 
För "Mini House" konceptet innebär det i praktiken att bygglagstiftningen sätter gränserna 
för hur huset kan byggas, materialval ska göra huset långsiktigt ekologiskt försvarbart, 
konstruktionen måste vara lätt och enkel att montera för att ge mervärde till kunden 
samt möjliggöra ett samtida formspråk besparat från onödiga detaljer som ger en rumslig 
upplevelse som gör att huset utmärker sig på marknaden. Med andra ord måste konceptet 
vara en differenterad produkt på marknaden som skapar en kvalitativ produktupplevelse 
som motiveras ett högre pris än konkurrerande produkter.
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3	 resultat

3.1	 rumslig	kvalitet

Friggebodsreglerna innebär friheten att få uppföra ett extra hus på sin bebyggda tomt, 
men begränsningar för hur detta får gå till är många. Eftersom den maximala höjden på 
huset är begränsad till tre meter från marken är det väsentligt att utnyttja volymen på ett 
rationellt vis.

Formspråk
Min utgångspunkt har varit att skapa ett tydligt formspråk, i möjligaste mån besparat från 
detaljer, då dessa bidrag till att friggebodar upplevs mindre. Den volymmässigt optimala 
formen är naturligvis en vinkelrät huskropp med ett mer eller mindre plant tak, men för 
att stugan ska fungera i fler sammanhang har jag ansett det viktigt att behålla den karaktä-
ristiska formen av ett stuga, gestaltat av ett brutet tak. Taket skapar arketypen och symbo-
len för ett hus, men innebär uppenbara problem i den här sammanhanget, eftersom stor 
takvinkel innebär lägre takhöjd på sidorna och mindre volym i huset.

I Plan- och bygglagen framgår att man obehindrat och bygglovsfritt får bygga trädäck på sin 
tomt såvida detta inte är högre än 500 mm från marken. Vidare får man bygga glesa staket 
eller pergola, dvs en rumslig struktur i valfritt material som är genombruten med luft till 
minst hälften och ibland två tredjedelar beroende på materialtjocklek. Genom att utnyttja 
denna frihet har jag skapat ett uterum visuellt sammanbundet med huset för att ge uttryck 
för en större huskropp. 

Tidig modellskiss med tre storlekar av hus.
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Ljus och rymd
Att visuellt förstora huset tillåter också att det brutna taket kan utformas annorlunda då 
man läser ihop hustak och pergola. På detta sätt tillvaratas den invändiga volymen optimalt. 
För att ytterligare förstärka känslan av samhörighet mellan ute och inne är hela väggen 
mot terassen ersatt med ett glasat skjutdörrsparti, som går att öppna upp i nästan dess 
fulla bredd för att skapa en gemensam rumslighet av inne och ute. Trägolvet på terassen 
fortsätter till synes in i huset för att sammanbinda ytorna.

Genom att väggar, tak och golv produceras i tunna, skarvlösa block av sandwich-konstruk-
tion blir den invändiga ytan maximalt utnyttjad. Detta innebär i praktiken att den invändiga 
takhöjden blir ca 100-150 mm högre än i en isolerad trästuga, vilket naturligtvis är en stor 
upplevd skillnad.
Husets inre volym är inte uppdelad med väggar utan bibehållen som ett stort rum, men 
proportionerad efter att kunna rymma sovplats, sittplats och plats för matlagning som ett 
minimum. 

Detalj och finish
Som ett arv från traditionellt byggda trähus har friggebodar ofta små fönster visuellt beto-
nade med kraftiga omfattningar målade i en avvikande färg. Detta vill jag undvika.
Husen i Mini House-konceptet har, förutom det stora skjutglaspartiet, ett mindre öpp-
ningsbart fönster på bortre kortsidan samt ett större, delvis öppningsbart fönster, på den 
främre kortsidan. Dessutom finns ett karmlöst, fast fönsterglas i taket.
Genom att förbereda väggar och tak med en invändig regelram för fönster kan de fast 
glasen limmas i en enkel aluminiumprofil utan synliga karmar samt det öppningsbara mon-
teras med minsta möjliga karm (se ritningsbilaga).

Slutgiltig konstruktion för uterummet.
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"Mini House 15":
Med det glasade 
skjutdörrspartiet 
helt öppet växter 
husets avskiljda 
insida gränslöst ut 
mot terrassen.
Terrassens pergola 
är gles och släpper 
igenom solljuset, 
men skapar en 
rumslighet visuellt 
kopplad till hus-
kroppen.  

Inomhuskomfort
Sandwich-elementen består av en väderbeständig plywood som exteriör fasadskiva, iso-
lerande polystyren som kärna samt en panelbeklädd plywood som innervägg. Inget regel-
verk i skivorna behövs annat än till fästpunkter längs sidorna för montering, vilket gör att 
köldbryggor vid reglar som är vanligt i traditionellt byggda stugor inte existerar. 

Trots att glasytorna i huset är stora har det anpassade partierna 2-glas med värmeisole-
rande förmåga, s.k. U-värde, som överskrider normen för motsvarande volym. Detta bor-
gar för god inomhuskomfort, även om husen inte primärt är tänkta som året-runt-boende.  
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3.2	 material	och	konstruktion

Sandwich-uppbyggnad
Alla väggar, tak och golv är konstruerade enligt samma princip med sandwich-uppbyggnad. 
Som fasadskiva används en 12 mm plywood belagd med fenolhartsfilm avsedd för över-
målning (WISA-SP) som limmas mot 70 mm polystyrenskum samt en 4 mm obehandlad 
furuplywood som innerskikt. På insidan limmas sedan massiv 10 mm träpanel i horisontella 
längder.  Golvelementet skiljer sig något och består av 16 mm respektive 8 mm furuply-
wood med kärna av 126 mm polystyren.
Då plywoodskivor behöver cirka en millimeters rörelsetolerans per meter limmas en för-
stärkning på insidan av skivskarven. På detta vis kan alla moduler prefabriceras i ett stycke. 

Eftersom plywoodskivor behöver 1 mm rörel-
setolerans per meter överlappsskarvas skivorna 
per 1500 mm bredd. Skarven görs med 200 
mm breda remsor av 4 mm plywood som 
limmas på insidan. Limskarven möjliggör den 
nödvändiga rörelsetoleransen och sandwich-
elementet kan göras prefabriceras i ett stycke.

Rörelseskarv 2 mm mellan
plywoodskivor, bredd 1500 mm

Urfräsning i polystyrenblock

Skarvförstärkning plywood 4 mm

Isolering, polystyrenskum 70 mm

Innerpanel, 10 mm massiv vitask

Innerskiva, 4 mm plywood

Ytterskiva, laserad 12 mm plywood

Utvändigt tätas rörelseskarven 
med silikon alternativ målas in 
med fenolhartslim
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Montering av huselement
De färdiga sandwich-modulerna är relativt lätta och kan enkelt flyttas och hanteras med 
hjälp av särskilda lyfthandtag som är skruvade i regelsidan på modulerna vid leverans.
Systemet är anpassat för att kunna byggas av två personer med ett minimum av verktyg.

Samtliga element monteras ihop med bultar från insidan av huset, vilket gör att fasadsidan 
förblir intakt och utan genomföringar. Gavelsidan av modulerna är klädd med en bred 
gummitätning för att ge extra skydd mot fukt kondens. 

För att komma åt bulten är ett urtag gjort i den 
inre plywoodskivan och polystyrenskiktet. När 
monteringen är klar fylls hålet med fogskum och 
döljs av täckbitar av den inre panelen. 

Islagsmutter M10

Urtag i regel för 
att ge plats för 
islagsmutter

Gummitätning 
70x3 mm mot 
mötande panel
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De prefabricerade infästningarna håller ihop väggar, golv och tak och finns längs med kan-
terna på alla element. De består av en hon-koppling med en försänkt islagsmutter integre-
rad i regelramen runt modulerna samt en han-koppling på motsvarande vis med en infälld 
bult. Bulten dras enkelt åt för hand med den medföljande spärrnyckeln, alternativt med 
en skruvdragare utrustad med en vinkelbitshållare. För att detta moment ska bli rationellt 
måste bulten kunna nås enkelt och därför är ett urtag gjort i innerskiva och skumskikt runt 
dess infästning. När montering är klar fylls detta hål igen med tätskum eller isoleringsull 
och täcks slutligen av de sista omonterade delarna av innerpanelen.

Bilden illustrerar hur husets 
moduler till väggar, golv och 
tak monteras ihop med 
prefabricerade infästningar. 
Fästpunkterna består av han- 
och hon-kopplingar dolda 
i regelverket på insidan av 
sandwich-elementen.

Mutterinfästning

Bultinfästning
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Hus i tio delar
För att få en stabil och fast grund till huset bör man förbereda montering med att gjuta 
ett fundament av betongplintar. Bottenplattan till huset behöver endast fyra stödpunkter 
för tio respektive femton kvadratmeters storlek. Bygger man den största husmodellen bör 
man dock utöka till sex betongplintar.  Vidare behövs ytterligare ett antal stödpunkter till 
trädäcket.
Bottenplattan har en extra kraftig regelram (motsvarar syll när man bygger med lösvirke) i 
vilket syllbeslagen i plintarna skruvas i när golvytan är i våg. 
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Föregående sida, uppifrån: Bottenplattan mon-
teras på betongplintar, varpå väggar, tak och 
glasparti monteras.
Hus 10 kvm, interiör i hus 20 kvm,
Denna sida, uppfrån: Trädäcket är förmonterat i 
tre delar utöver ramen som monteras på plats. 
Ramverket till pergola reses och fixeras mot 
hustak och trädäck, varpå ribborna monteras på 
tak och sidor. När slutligen den förmonterade 
sidoskärmen är på plats är det hög tid för en öl.

Nu kan husväggarna börja resas, med start på endera kortsida. Första väggen är alltid kri-
tisk då den inte får stöd förrän ett hörn har byggs. Genom att tillfälligt monteras en stöd-
regel i vinkel mellan golv och vägggavel kan detta underlätta första momentet.
Väggelementen monteras mot golv i förberedda fästpunkter och sedan mot varandra på 
motsvarande sätt.
När alla väggar är resta lyftes den bakre delen av taket på plats samt fixeras, följt av den 
främre takhalvan samt väggpartiet därunder. Slutligen skruvas karmen till glaspartiet på 
plats och dörrarna lyftes i skjutdörrsprofilen.
Nästa steg är att montera ihop ramen till trädäcket och därefter skruva fast trallvirket som 
levereras förmonterat i tre delar. Därefter reses ramverket till pergolan som består av 
förproducerade limträbalkar. På dessa monteras träribborna som utgör tak och sidor på 
pergolan. Slutligen monteras sidospaljén mot trädäcket kant.
Utvändiga skarvar på plywoodfasaden tätas med silikon för att skapa en rörlig fog.
Samtliga exteriöra trädetaljer består av planhyvlat tryckimpregnerat virke, klass AB. 



Mini House. Ett modernt friggebodkoncept.36

Fönsterdetaljer
Infästningen av de fasta fönsterglasen är dold från inifrån av huset och ger illusionen av 
öppna hål i fasaden. Detta blir särskilt effektfullt vid takfönstret.
Denna lösning åstadkoms genom att först förse sandwich-modulen med en invändig 
regelram för fönstret. Denna fräses ur varpå en L-profil i aluminium monteras i linje med 
fasadskivan. I profilen limmas sedan en tvåglaskassett som tätas med silikon. Insidan av pro-
filen döljs med en karm i trä som ansluter i liv mot innerpanelen.

Längst upp från vänster :
Sandwich-panelerna limmas med invändiga 

reglar för montering av fönsterkarm. De fasta 
fönsterglasen limmas med glasmontagetejp i 

en L-profil av aluminium som sedan tätas från 
fasadsidan med silikon. Insidan av fönstret förses 

med karm av trä som döljer aluminiumlisten. 
På innerväggarna limmas avslutningsvis massiv 

träpanel som ansluter i liv med fönsterkarm. 
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3.3	 koncept	”mini	house”

Tillämpning av designstrategi
Mini House-konceptet är ett prefabricerat småhussystem som erbjuder ett samtida 
alternativ till traditionella stugor. Huset är utformat för att upplevas större och luftigare 
än den faktiska storleken genom att sammanbinda insidan (reglerad yta) med en utvändig 
pergola (bygglovsfri). Genom att hela väggen mot uterummet är glasad upplevs de båda 
ytorna som en. Denna visuella koppling är ytterligare förstärkt genom att golvmaterialet är 
detsamma ute som inne.
Huset finns i tre storlekar, alla baserade på samma väggelement i sandwichkonstruktion 
av behandlad plywood och polystyrenskum. Fasaden är näst intill skarvfri med alla monte-
ringsbeslag dolda på insidan av väggarna.

Målgrupp och användare
Husets konstruktion och materialval placerar det i det övre prisskiktet på marknaden där 
det dock kommer ge mer för pengarna än konkurrenterna och kan anses prisvärt. Primärt 
är huset tänkt att användas som gästhus eller extrarum till fritidshus, där t ex möjligheten 
till placering nära vatten kan ge ett extravärde för användare.
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Kamin kit
Detta tilläggspaket innehåller en 
liten gjutjärnskamin för ved inklusive 
isolerad skorssten med väggenom-
föringsdon och fästen samt värme-
skyddsplåtar för vägg och golv. 
Den lilla kaminen genererar 2,9 
kWh vilket är väl tilltaget för att 
värma upp även det största huset.

Paketering av erbjudande
Utgångspunkten i Mini House-konceptet var förslaget att utöka bygglovsfriheten från tio 
till femton kvadratmeter. Huvudprodukten är därför just huset på femton kvadratmeter. 
För att skapa ett mer komplett erbjudande med större valfrihet samt för att göra koncep-
tet relevant i ett större sammanhang har flera storlekar adderats samt två tilläggsproduk-
ter utvecklats, nämligen en kök- och badrumsmodul samt en anpassat kit för installation av 
en vedeldad kamin.

Mini House 15

Mini House 20

Mini House 10

Plus-modul

Kamin kit
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Plus-modul
Många som har introducerats för Mini House-projektet har spontant frågat efter en 
lösning för toalett och kök. Jag har tagit fasta på det och därför utvecklat en kompakt till-
läggsenhet som rymmer båda funktionerna, den s.k. Plus-modulen.
Modulen placeras utmed den bortre kortsidan och passar därmed i samtliga husstorlekar.
Modulen är prefabricerad i ett antal delar och består av kompakt badrum, ett litet kök 
samt ett smalt förvaringsskåp för fällsäng. Badrumsdelen har dusch, handfat, vägghängd 
WC-stol samt integrerat badrumsskåp. I köksnischen finns blandare och diskho, en kok-
platta, bänkkylskåp samt hyllor för porslin mm.
Hela Plusmodulen är täckt med lackerade paneler och dörrar för att ge ett homogent och 
sparsmakat uttryck. Bakom en av dessa dörrar finns badrummet. 

Förvaring
Badrumsdörr
Förvaring

Blinddörr
Förvaring
Kylskåp
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Tre storlekar av mini
Eftersom fasaden målas kan huset anpassas efter sin miljö och omgivning alternativt följa 
upp färgsättning från huvudbyggnaden där det är viktigt.
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artikel prel.	netto brutto tb	(tg)

Ekonomi
Min målsättning har redan från början varit att det färdiga huset inte ska kosta mer än 
motsvarande konkurrerande produkter på marknaden, vilket innebär ungefär 80.000 kro-
nor inklusive moms och ett kvadratmeterpris på knappt 5.500 kronor.
Kalkylen nedan är baserad på prisestimat från producenter och leverantörer, och bör ses 
som en hänvisning om ett möjligt slutpris. Vissa produktionskostnader kan komma att bli 
högre, men å andra sidan kan priser på material och artiklar förhandlas ner med ökad 
volym.
Estimatet avser ett 15 kvadratmeters hus med tillhörande uterum och ger ett grundpris 
på 84.000 kronor, vilket innebär ett kvadratmeterpris på 5.600 kronor.

produktion

Kortsida, front
Kortsida, bak
Långsida
Tak, bakre
Tak, främre
Överliggare

42.000 kr 10.000 kr 
(31%)

sandwich 32.000 kr

schüco	
glas

uterum

plus-modul

transport

Skjutdörrsparti
Takfönster
Litet fönster
Stort fönster

Trädäck
Pergola
Staket

Lastbil Sverige
Skärgårdsbåt

Kökspentry inkl
kokplatta + kyl
Badrum inkl 
dusch + WC

16.000 kr

12.000 kr

26.000 kr

1.500 kr
1.000 kr

23.000 kr

19.000 kr

30.000 kr

2.000 kr
1.200 kr

7.000 kr
(44%)

7.000 kr
(58%)

4.000 kr
(15%)

500 kr 
(33%)

kamin	kit Kamin 2,9 kWh
Skorssten
Skyddsplåtar
Håltagning etc.

4.000 kr 7.500 kr 3.500 kr
(87%)

totalt 24 tkr (40%)60.000 kr 84.000 kr

7,5 tkr (25%)30.000 kr 37.500 kr

grundpris

valbara	tillägg
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3.4	 marknadsFöring

För att konceptet ska bli framgångsrikt på marknaden krävs att vetskapen huset når sin 
målgrupp, att produkten är tydligt kommunicerad samt framför allt att den upplevd kvalite-
ten genererar ett mervärde hos köpare. Kortfattat kan sägas att marknadsföring syftar till 
att sprida information om produkten samt presentera den för relevant målgrupp på ett så 
smickrande vis som möjligt. Det slutliga prövningen måste produkten hantera själv.
Marknadsföringsarbetet av huskonceptet Mini House kan delas upp i tre delområden.

Positionering
En portion av friggebodsmarknaden består av billiga förvaringsbodar sålda hos byggva-
ruhus. En annan stor del av utgörs av ett antal aktörer som erbjuder traditionella trähus i 
storlekar får sex till 30 kvadratmeter. Vidare består en liten del av marknaden av företag 
med en nischad produkt till ett betydligt högre pris, fokuserad på en särskild målgrupp. 
Dessa är "Mini House" huvudsakliga konkurrenter.

Paketering
Huskonceptet är baserat på friggebodsreglerna men presenteras i tre möjliga storlekar :
- "Mini House 10", 10 kvadratmeters hus, anpassat för dagens regler.
- "Mini House 15", 15 kvadratmeters hus, anpassat för föreslagen lagändring.
- "Mini House 20", 20 kvadratmeters hus, för att utöka konceptets möjligheter.
- "Plus", komplementsmodul med kompakt badrum och trinettkök, passar till alla hus.

Mervärde
Mini House-konceptet är snabbare och billigare att bygga men kostar mer att producera 
än motsvarande hus hos många konkurrenter. På det stora hela skall dock kostnaden för 
köparen vara densamma eller lägre.
Husen är byggda av förnyelsebara material och är ekologiskt försvarbara. Detta är viktiga 
försäljningsargument, men i slutändan är husets viktigaste egenskaper detaljomsorg och 
materialval samt utnyttjandet av rumslighet och volym de starkaste kvaliteterna. Detta är 
konceptets s.k. "USP"; "Unique Selling Proposition".
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Mini House på Internet
För att enkelt kunna sprida information om projektet till samarbetspartners, sponsorer 
och andra intressenter har en hemsida som beskriver projektet och dess process upprät-
tats. Hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt och är en viktig del i realiseringen av ett 
prototyphus. Sidan nås på http://www.minihouse.se
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4	 slutkommentar

4.1	 Framtid

Under projektutvecklingen har ingen kontakt tagits med husproducent utan all konsulta-
tion har skett med specialister inom olika områden. När konceptet nu har tagit form är 
det dock tid att hitta en "byggherre" dvs någon som kan finansiellt kan stå bakom fortsatt 
utveckling. Denna aktör kan vara en husproducent, men jag kan även se ett senario där ett 
företag eller organisation som är verksamt inom någon annan livsstilsbejakande bransch
t ex mode tar denna roll. Detta skulle i sig stärka differentieringen av produkten på den 
existerande branschen, men även skapa mervärde hos varumärkes befintliga målgrupp.
Ett tredje alternativ är att rollen som "byggherre" tas av ett renodlat marknadsföringsföre-
tag som profilerar konceptet och delegerar praktiskt arbetet till en outsourcing partner.

Projektfaser
Mini House-konceptet har behandlats som ett verkligt potentiellt projekt under utveck-
lingen och utvecklingsmålsättningen har planerats i olika tidsfaser. Faserna har naturligt 
överlappat varandra och under projektgången.

Fas ett inkluderar undersökning, formgivning och utveckling av projektet som presenteras 
som ett magistersexamensarbete med skalmodeller, materialprover, renderingar och skrift-
lig slutrapport under början av januari 2007.

Fas två involverar utveckling av ett femton kvadratmeter stort prototyphus som kommer 
visas upp på Konstfacks vårutställning i maj 2007.

Fas tre innebär att bilda en projektgrupp som kan få ut konceptet på marknaden.
En projektorganisation bör bildas som sammanlänkar kunskap inom fyra olika områden; 
design, detaljlösningar (såsom glas, VA, el etc), produktion och marknadsföring.

SPECIALISTER

GLAS

EL & VA

SANDWICH MONTERING

PAKETERING

MARKNADSFÖRAREJONASWAGELL.SE

SNICKERI

ARKITEKT PRODUCENT VARUMÄRKET

Figur 7: Möjlig organisationsmodell för produk-
tion och marknadsföring av huskonceptet "Mini 
House", med fokusering på ett upplevt kvalitativt 
mervärde av produkten för att skapa en tydlig 
differentiering på marknaden samt ge möjlighet 
att nå nya målgrupper och marknadssegment.
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sammanfattning

Mitt magistersarbete ‘Mini House’ är ett projekt som omfattar undersökning, formgivning, 
utveckling och paketering av en samtida svensk stuga inom kontexten för den svenska 
Plan- och bygglagen. Jag har gett projektet en engelsk titel då jag vill att det ska kunna ha 
relevans och ett potentiellt liv utanför den primära svenska kontexten.

De s.k. Friggebodsreglerna tillåter en markägare att bygglovsfritt uppföra ytterligare en 
stuga på maximalt tio kvadratmeter på bebyggd tomt. Ett förslag att utöka den tillåtna ytan 
till femton kvadratmeter har lagts fram och skall fastslås i början av år 2008.
En marknad för ”friggebodar” skapades snabbt efter att Friggebodsreglerna introducera-
des 1987, vilken inte har förändrats märkbart under dessa 20 år vad gäller byggmaterial, 
huskvalitet eller utseende och känsla. Faktum är att detta är en av få områden relaterat till 
design, arkitektur och livsstil som inte har genomgått en dramatisk förändring under denna 
tidsperiod.

Den större storleken på friggebodar kommer tveklöst att skapa en ny potential marknad-
position, men även en möjlighet att skapa bättre Friggebodar. Detta var startpunkten och 
det som fick mig att intresserad av projektidén.
I egenskap av inredningsarkitekt och möbeldesigner ger jag fokus åt en mindre skalan i 
arkitekturen samt ser på huset med tyngdpunkt på funktion, användarvänlighet och förhål-
landet till brukaren. Jag förhåller mig till mitt hus som en produkt med ett antal grundut-
föranden och storlekar som sedan kan skräddarsys till användaren med ytterligare några 
funktionstyrda tillval, såsom möbler, kökspentry, badrum etc.
Utformningen av huset har utgått ifrån ett antal frågeställningar :

Estetik och konstruktion - Att bygga småhus på samma vis som stora hus anser jag 
skapa ett form av skalfel. Friggebodar ser ofta ut som förkrympta miniatyrhus med märk-
liga proportioner. Jag har eftersträvat ett enklare formspråk och använt sandwich-konstruk-
tion för att skapa hela ytor besparat onödiga detaljer.
Utnyttjande och upplevelse av yta - Ytterligare 50 procents golvyta gör en dramatisk 
skillnad vad gäller volym, även om takhöjden förblir densamma. "Mini House" konceptet 
angriper relationen mellan volym, luft, ljus och komfort. Genom att kombinera Friggebods-
reglerna med bygglovsfria möjligheter i Plan- och bygglagen, såsom trädäck, staket och 
pergola etc. har jag försökt optimerad en upplevd volym och rumlig uppfattning, på insidan 
likväl som på utsidan, i detaljer såsom på det stora hela.
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summary

My master thesis ‘Mini House’ is a project about research, design, development and packa-
ging of a contemporary Swedish cottage within the context of Swedish building regula-
tions. I have given the project an English title since I want it to have a life and relevancy 
outside the primary Swedish context.

The so-called ‘Friggebodsreglerna’ is allowing property owners in Sweden to build a 10 
squaremeter extra-house without building permit. A proposal to extend the allowed size 
to 15 squaremeters is presented and will be determined in the beginning of year 2008. 
A market for ”friggebodar” was quickly established after the introduction of the rules 
in 1987, which has not changed noticeably for the last 20 years with regards to building 
materials, standards, qualities or look and feel. In fact, this makes it one of very few markets 
related to design, architecture and lifestyle that has not been going through radical chan-
ges during this period of time.

The extended size will clearly create a new potential market position, but also an opp-
ortunity to create better ‘Friggebod’ cottages. This was the starting point and the reason I 
started interest myself in the project scope.
As an interior architect and furniture designer I focus on the smaller scale of architecture 
and look at the house with emphesis on function, useability and the relation to its user.
I relate to my house as a product with a number standard formats and sizes that can be 
adopted and costumized with additional functional options, such as furniture, kitchenette, 
bathroom etc.
The layout and design of the house is based on a number of issues:

Aesthetics and construction - Building small cottages in the same manner as big houses 
creates a problem of proportion.  ‘Friggebodar’ often look like shrinked miniature houses 
with odd proportions. I have strived for a simple form and use sandwich construction to 
create whole surfaces spared unnecessary details.
 
Using and experience of space - Another 50 percent of floorspace makes a drama-
tic difference in terms of volume and air, although the ceiling height remains the same. 
The Mini House concept approches the relation of volume, airflow, light and comfort. By 
combining the ‘Friggebod’ regulations and analysing other permit-free acts, such as deck 
building and see-through fences or pergolas the concept is reaching for an optimization of 
the three dimensional space. The project is searching for a way to experience a space that 
appearce larger than it is. On the inside and out. In details and on the whole picture.
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