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Trend
• Ökning av boendetäthet

- Orsaker: bostadsbrist 
& invandring.

- Särskilt i förorter i större 
städer. 
- Miljonprogrammet, 

1965-1974.
- Lägenheter: 

- 2-4 personer.
- Frånluft/ självdrag. 

Källa: J. von Platten, K. Mjörnell, A. Abdul Hamid, D. Johansson and H. Bagge, Mapping of residential density and its 
effect on indoor environment, Beyond 2020



Vad är trångbott?



LTH - Installationsteknik, Dennis Johansson

Definitioner av trångboddhet
• Begreppet trångboddhet - nära begreppet boendetäthet. Båda mått på relationen mellan 

antalet boende - rumsenheter i en bostad. Dvs. antalet personer per rum (P/R). 

- Vad är skillnader mellan dessa?

• Flera Statliga riktlinjer för 

trångboddhet, 

”trångboddhetsnormer”. 

Ekstam, Helen, Trångboddhet - Mellan bostadsstandard och boendemoral, Uppsala Universitet.
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Definitioner av trångboddhet

- SCB:s undersökningar: 
drygt 4 procent av 
befolkningen i 
åldersgruppen 16–84 år 
trångbodda 2016 enligt 
trångboddhetsnorm 2.  

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/var-femte-person-fodd-
utanfor-europa-ar-trangbodd/

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/var-femte-person-fodd-utanfor-europa-ar-trangbodd/


Vilka problem tror du uppstår pga. hög 
boendetäthet?
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Problem – tidigare publikationer
• Popoola (1999) intervjuade 14 familjer på ”Herrgården” i Malmö (Rosengården) angående 

trångboddhet. 
- Familjer bestående av sju personer eller fler. 
- Individerna uttryckt psykiska och fysiska problem såsom sömnsvårigheter, led- och 

huvudvärk och andra besvär, både vuxna och barn. 
- Barnen - skollivet lidande.
- Ungdomarnas fritid tenderar att vara utanför hemmen och utanför föräldrarnas sociala 

kontroll - delorsak till en socialt negativ utveckling.

• Ekstam (2016) har utfört enkätstudier. De som lever trångbott upplever en minskad frihet, i 
studien beskrivs som ”det inflytande som de boende upplever att de har över sin 
boendesituation, samt hur bra de trivs”.
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Problem – tidigare publikationer
• Boverket (2006) besöks- och telefonintervjuer med individer av den svenska befolkningen. 

Kopplar trångboddhet med: 
- praktiska problem såsom utrymmesbrist, bl.a. pga. större mängd möbler, hushållsartiklar, 

m.m. vilket i sig leder till en rad andra problem,
- stressfaktorer för både vuxna och barn som kan leda till fysiska och psykiska besvär, 
- en ekonomiskt påfrestande situation för de som har det trångbott, 
- ökad materiell förslitning,
- flertalet fysiska och psykiska besvär,
- hemlöshet,
- problem med familjebildning.
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Problem – tidigare publikationer
• Johnny C. Lorentzen, Marina Jonsson, Maria Albin, Antonios Georgellis (2020)

- Intervjuer - 20 personer som i sina olika yrkesroller kommer i kontakt med trångbodda barn 
och familjer. 

- Intervjuats olika funktioner i samhället; pedagoger, läkare, socialarbetare etc, -arbetar med 
barn som bor trångbott.

- Gjord i Stockholms miljonprogramsområden
- Inneklimat pekas ut som en viktig pusselbit. 
- Trångboddhet påverkar barns inomhusmiljö, hälsa och skolgång. 
- Andra faktorer som inte lätt kan särskiljas från trångboddhet: exempelvis ekonomisk och 

kulturell segregation. 
- Svenska boendenormer irrelevanta - inte fångar upp graden av trångboddhet, riskerar att 

missa grupper som lever riktigt trångt.  
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Problem – tidigare publikationer
• McCarthy och Saegert (1978) - boendes uppfattning av trångboddhet, kontroll, säkerhet och 

privatliv. Stora skillnader mellan boende i lågvåningshus och högvåningshus. 
- boende i högvåningshus kompenserade inte uppfattningen av trångboddhet genom att 

spendera mer tid på andra håll, eller genom att ha relationer med människor på andra håll, 
- olikt boende i lågvåningshus. 

• Goux, och Maurin (2005). Skolresultat i Frankrike.
- ”Children in large families perform much less well than children in small families, but our lV

estimates suggest that this is mostly due to the fact that they live in more overcrowded 
homes”



Vad är ”trångbott” med hänsyn till byggnadens 
funktion?

Energi? Fukt? Inneklimat? Slitage?
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Projekt –
boendetäthet del 1 
– simuleringar, 
syfte och översikt

Inverkan av boendetäthet
på energianvändning, 
inneklimat och
fuktsäkerhet
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Projekt – boendetäthet del 1 - intervjuer
• 11 semi-strukturerade intervjuer med 

- fastighetsskötare, bovärdar, energi- och miljöchef, trivselansvarig

• Frågor gällande:
- Typ av byggnader, inneklimatet, klagomål, åtgärder, fuktskador, ventilationssystemet, 

avlopp, brukarinverkan, slitage av ytor och utrustning, m.m.
- Kopplat till boendetäthet 

• Vi sammanfattade och kategoriserade dessa baserat på om orsaken ansågs vara:
- Beteende
- Boendetäthet
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Projekt – boendetäthet del 1 - intervjuresultat
Intervjuade:
- kopplade fall av hög boendetäthet som de identifierat till problem:

- fuktskador, 
- slitage av byggnadsmaterial och installationer, 
- ökad avfallsmängd, 
- ökad vattenanvändning, 
- försämrat inneklimat 
- och ökat buller

Fastighetsskötarna beskrev ett antal inomhusmiljörelaterade problem:
- hög fuktbelastning, 
- slitage, 
- smuts och avfall 
- samt störande ljud. 
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Projekt – boendetäthet del 1 - intervjuresultat
FUKTSKADOR
BADRUM: 

- någon intervjuad - mögeltillväxt i 
takväggvinkeln, 

- täta duschningar
- otillräcklig ventilation. 

SOVRUM:
- kondens på väggar på grund av 

ökad fuktbelastning orsakad av att 
många personer sover i samma rum. 

- mögeltillväxt i sovrummen i kalla 
hörn där två ytterväggar möter taket. 
(inte endast pga boendetäthet)

- andra aktiviteter - frekvent 
matlagning samt torkning av tvätt. 
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Projekt – boendetäthet del 1 – simuleringar, program och 
modell
• WUFI Pro 

- svårt att få det “rätt”, profil saknas

• WUFI Plus –
- 3D-modell: massa och volym
- energianv, inneklimat, fukt (+1D)

• Förenklad modell:
- Ritningar lägenhet från 

miljonprogrammet 1969
- EN ZON.
- 104 m2

- METEONORM - klimatdata
- Indoors: 21°C
- Ventilation – självdrag (tot 0,5 oms/h)

Building Component, 
Size (and Orientation) Design (from Interior to Exterior)

Roof
100 m2 Horizontal

• Coating 0.1 perm
• 160 mm Concrete
• 130 mm Mineral Wool
• Attic air volume (model: 120 mm ventilated air layer, n = 

1 ac/h)
• 22 mm Tongue-and-groove board (model: 22 mm 

Softwood)
• Asphalt impregnated paper (60 min)

Exterior wall–load 
bearing

23.5 m2 North-East,
23.5 m2 South-West

• Coating 0.1 perm
• 100 mm Concrete
• 100 mm Mineral Wool
• 100 mm Limestone (model: Öland), absorption = 0.4, 

emission = 0.9
• Paint (model: 0.1 perm, no rain absorption)

Exterior walls–other
32.4 m2 South-East
32.4 m2 North-West

• 12.5 mm gypsum board with aluminum foil on the 
exterior (foil as: vapor retarder sd = 100 m)

• 100 mm mineral wool between wooden studs (model: 
100 mm mineral wool)

• 3 mm HDF board (wind barrier)
• 20 mm ventilated air layer (n = 50 ac/h)
• 100 mm limestone (model: Öland)
• Paint (model: 0.1 perm, no rain absorption)

Windows
7.98 m2 South-West
8.37 m2 North-East

Assumed to be: 
• 2-pane clear glass
• Thermal transmittance: 2.87 W/(m2K)

Foundation *
100 m2 Horizontal

• Coating 0.1 perm
• 200 mm Concrete
• 150 mm Expanded clay aggregate with cement binder 

(model: Aerated clay brick)
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Projekt – boendetäthet del 1 – Slutsatser
• Ökat antal boende 

- Minskar energibehov för uppvärmning (+)
 Dock är inte inverkan på tappv och hushållsel medräknad

- Ökar risken för:
 Sämre värmekomfort (-)
 Sämre inneluftkvalité (-)
 Ökad fuktbelastning (-)

• Hög RF i luften och på materialytor
• Mögelpåväxt på byggnadsmaterial och möbler

• Kondens på materialytor

• Åtgärder som hjälper (rangordnat)
- Behovsstyrd ventilation – ökad energianv, bättre inneklimat, fuktbelastning
- Mekaniskt styrd konstantflödesventilation – ökad energianv, bättre inneklimat, fuktbelastning
- Fuktbuffring mot omgivande ytor – lägre/ jämnare fuktbelastning
- Invändig isolering – minskar risk för mögelpåväxt ytterväggar (marginellt)
- Ökad temperatur inomhus  – minskar risk för mögelpåväxt ytterväggar (marginellt)
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Projekt – boendetäthet del 1 – Begränsningar
• Intervjuer 

- Ej utförda för att framta statistiskt underlag, endast 11 st
- Dock omfattande
- Identifierade problem
- Identifierade fall för simuleringar

• Simuleringar
- På en ”enda” typlägenhet
- En zon – ej flera (kök, badrum, sovrum, etc.)
- Svårt att simulera närvaro – profiler, grav förenkling av verkligheten

- Annorlunda fördelning över dygnet?
- Annorlunda ackumulerad mängd fukt/ CO2/ värme?
- Annorlunda närvaro – ej som vanligt i trångbodda lägenheter?

- Inverkan på buller ej medräknat
- Inverkan av vädring ej medräknat



Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion del II
• Luftkvalitet inne är viktig för allas hälsa och 

välbefinnande, och därför måste vi förvalta, bygga 
och bo rätt

• Mål
• Råd till fastighetsägare och samhälle om hur 

lägenheter och flerbostadshus i områden med 
trångboddhet ska förvaltas, skötas och åtgärdas för 
att

• undvika innemiljöproblem som 
trångboddheten orsakar och därmed minska 
hälsoproblem och dåligt välbefinnande 
kopplat till inneklimatet 

• undvika skador på byggnaderna samtidigt 
som energi- och effektanvändningen 
optimeras och boendet inte fördyras 

• Mäta i cirka 50 trångbodda lägenheter
• Utföra en enkätstudie med de boende för att 

kartlägga och jämföra upplevelser av innemiljön. 
• Ta fram, projektera och genomföra fyra olika 

åtgärdspaket i fyra grupper om cirka 10 lägenheter 
per grupp.  I en  femte grupp om de återstående 
cirka 10 utförs inga åtgärder, och denna blir en 
kontrollgrupp.

• Mäta igen efter åtgärder
• Använda uppmätta data som indata i simuleringar

för att utvärdera risker med avseende på energi, 
effekt, fukt och innemiljö

• diskutera möjliga ändringar i regler och 
rekommendationer

• Mätningar
• Temperatur, RF, Koldioxid
• Var 5:e minut
• Olika säsonger
• Luftflöden momentant
• Enkät
• Hall och ett sovrum

• Åtgärder – Exempel:
• Återställbara och rimliga

• Informativa
• Infoblad
• Genomgång
• Regelbunden information
• …

• Tekniska
• Avfuktare
• Högre flöden
• …

• Analyser
• Energi, fukt och innemiljö
• Ekonomi

• Hör av er om ni 
• har kunskaper om omfattningen av problemet
• har erfarenheter av problem vid trångboddhet
• har lägenheter som är lämpliga för mätning i
• är intresserade av att följa projektet under tiden
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