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SAMMANFATTNING
Det finns en trend i samhället att bygga mindre och mindre bostäder. Nya lagkrav för små lägenheter
vad gäller minskad tillgänglighet har gjort det möjligt att bygga ännu mindre (SS 91 42 22, 1994). En
aspekt som sällan nämns i dessa sammanhang är de arkitektoniska värdena. Detta arbete syftar till
att utreda hur arkitektoniska kvaliteter förhåller sig i små nybyggda lägenheter i Sverige.
Undersökningen görs genom en fallstudie av tio projekterade/nybyggda lägenheter där
arkitektoniska värden analyseras.
Begreppen arkitektur och kvalitet är två laddade och vida begrepp med många åsikter kring sig. I
denna undersökning definieras och avsmalnas begreppen. Genom en fallstudie undersöks tio
lägenheter med slutsatsen att arkitektonisk kvalitet kan uppnås i små lägenheter. Undersökningen
visar att vissa uppställda kvalitetsparametrar är svåra att uppfylla. Den visar även att många
kvalitetsaspekter är särskilt svåra att uppfylla i enrumslägenheter.
Studien visar att det är möjligt att bedöma arkitektonisk kvalitet utifrån denna metod hos
planlösningar. Det finns dock aspekter som inte går att bedöma och det är svårt att värdera
kvalitetsaspekter gentemot varandra.
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ABSTRACT
There is a trend in society to build smaller and smaller homes. New requirements for small
apartments in terms of reduced availability makes it possible to build even smaller (SS 91 42 22,
1994). One aspect that is rarely mentioned in this context are the architectural values. This work aims
to investigate how the architectural qualities relate in small newly built apartments in Sweden. The
survey is conducted through a case study of ten planned / newly built apartments where
architectural values are analyzed.
The concepts of architecture and quality are two charged and broad concepts with many different
opinions related to them. This thesis aim to defined and narrow the concepts. Through a case study
of ten small apartments lead to the conclusion that architecture qualities can be achieved in small
apartments. The study shows that certain set of qualities are more difficult to achieve. The study also
shows that many aspects of quality are particularly difficult to meet in one room apartments.
The study shows that it is possible to evaluate the architectural quality on the basis of this method,
the floor plans. However, there are aspects that cannot be measured. It is also difficult to compare
different aspects of quality against each other.
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INLEDNING
Inom detta kapitel presenteras ramarna för examensarbetet; bakgrund, syfte, forskningsfrågor,
avgränsningar och disposition.

Bakgrund
Det finns en trend i samhället att bygga mindre bostäder. De senaste åren har hälften av alla
nybyggda lägenheter varit lägenheter med maximalt två rum och kök, se bilaga 1, (SCB, 2016). Det
finns en uppfattning om att vi måste sänka kvalitetskraven för det vi bygger. Detta baseras på att det
är för dyrt att bygga på grund av alltför höga kvalitetskrav. Sänkta krav skulle öka bostadsbyggandet
och lösa bostadsbristen. Det finns en uppfattning att sänkta kvalitetskrav skulle lösa
produktionskostnaderna. (Grundström, 2016)
Lagkraven för små bostäder sänktes 2014 för att tillåta att bygga ännu mindre lägenheter (Boverket,
2016). Grundström (2016) beskriver hur fokus kring byggande har skiftats till ” hur pass liten, mörk
och bullrig bostad kan (unga) boende acceptera- och under hur lång tidsperiod?”.
Det saknas en förståelse för värdet av arkitektoniska kvaliteter inom bostaden. Bristen på kvalitet
leder till svårigheter för människor att känna sig tillfreds och skapa ett hem i sin bostad (Nylander,
Bostaden som arkitektur, 1998). Genom att granska den arkitektoniska kvaliteten i bostadsprojekt
kan vi bygga hållbara långsiktiga boenden som i längden kommer stå sig och vara såväl ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbara.

Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur den arkitektoniska kvaliteten ser ut i små lägenheter
producerade idag. Arbetet ska beskriva kvalitetsaspekter samt hitta en modell för att värdera kvalitet
i bostäder. Arbetet utgår från icke mätbara arkitektoniska kvaliteter.
Undersökningen testar en modell för kvalitetsgranskning av lägenheter. En nulägesbeskrivning av
kvaliteten hos dessa lägenheter görs. Målet är att definiera arkitektonisk kvalitet och hitta en modell
för att analysera lägenheter ur en kvalitetsaspekt. Förhoppningen är att kunna se generella drag och
dra slutsatser kring vilka planlösningar som är bättre och sämre ur ett kvalitetsperspektiv.

Forskningsfrågor
Hur uppfylls arkitektoniska kvalitéer i planlösningarna i små bostäder?
– frågan undersökts genom fallstudierna
Vad är bra arkitektonisk kvalitet i en lägenhetsplanlösning?
– frågan undersöks genom jämförelse mellan litteraturstudie och fallstudien
Hur kan man ur kvalitetsaspekter analysera planlösningar?
– frågan undersöks genom analys av metoden
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Avgränsningar
Kvalitetsbegreppet är brett och boendekvaliteten beror på mätbara liksom omätbara värden.
Boendekvaliteten beror på många faktorer utanför bostaden; omgivningen, närmiljö och
sammanhang i stort. Denna undersökning avgränsar sig till värden som uppstår och beror av
planlösningens utformning vad gäller rumsplacering och utformning; fönstersättning, storlek och
rumsförhållanden.
Expertkunskap som berör omätbara arkitektonisk kvalitet har studerats. Kunskapen har hämtats från
svensk och engelsk litteratur, både trycka och digitala källor. Analysen utgår från Nylanders modell
för definiering av arkitektonisk kvalitet beskriven i Bostaden som arkitektur (Nylander, Bostaden som
arkitektur, 1998). Analysen baseras på dom kvalitetsspaketer som Nylander tar upp i sitt arbete.
I fallstudien bedöms ett urval av 10 lägenheter. Alla lägenheter ligger i Sverige och är
byggda/planerade tidigast år 2014. Syftet med studien är att studera smålägenheter vilket innebär
att lägenheternas storlek är begränsad till högst 55kvm. Lägenheterna för fallstudien har hittats
genom sökning på internet.
I analys och bedömning av fallstudierna har enbart hänsyn tagits till planlösningarnas utformning,
rummens storlek och förhållande till varandra, placering av fönster och fast inredning. Ingen
beaktning har tagits till byggregler, tillgänglighetskrav, geografisk placering, kostnader eller
byggmetod. Husens placering i utemiljö, tomt, skuggbildning på fasad eller buller har inte tagits i
beaktning. Arbetet tar inte i beaktning eventuella kvaliteter som inte går att bedöma utifrån
planlösningen.

Disposition
I den första delen behandlas forskningsfrågan ”Hur uppfylls arkitektoniska kvalitéer i en
lägenhetsplanlösning”. Forskningsfrågan utreds genom en fallstudie av 10 lägenheter där författaren
jämför lägenheternas utformning mot Nylanders egenskapsfält. Sedan dras slutsatser utifrån
Nylanders modell och litteraturen.
I den andra delen behandlas kvalitetsbegreppet och arkitektonisk kvalitet genom jämförelse mellan
resultatet från undersökningen och litteraturstudien. Forskningsfrågan ”Vad är bra arkitektonisk
kvalitet i en planlösning för en lägenhet?” utreds.
Slutligen analyseras modellen som använts för undersökningen. Forskningsfrågan ”Hur kan man ur
kvalitetsaspekter analysera planlösningar?” utreds.
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LITTERATURSTUDIE
Kvalitetsbegreppet
Ordet kvalitet härstammar från latin där det betyder ´beskaffenhet´, ´egenskap´, ´på något sätt
beskaffa´. Det ska alltså benämna någontings egenskaper. (Nationalencyklopedia, 2016)
Kvalitet syftar ofta på sånt som är ”bra”. Kvalitet bygger på många begrepp som är svåra att
definiera, vilket gör begreppet kvalitet är svårt att definiera. Kvalitet är ett verktyg som vi använder
flitigt för att värdera allt mellan organisationer, företag, varor och tjänster. Trots det är begreppet
ofta vagt definierat och svårt att specificera. Inom begreppet ryms både omätbara och mätbara
värden. Mätbara värden är sådant som går att mäta, beräkna eller sätta en siffra på. Omätbara
värden är estetik, etik, symboliskt eller andra känslor. Det är den sammanvägda bedömningen mellan
dessa mätbara och omätbara delar som bedömer kvalitén. (Stannegård, 2007)
Begreppet kvalitet inom arkitektur är inte bestämt, utan föränderligt. Begreppet arkitektonisk
kvalitet användas som en helhetsuppfattning, har ofta ett vitt spann av betydelser och är lite otydligt
och oklart. (Johansson, Röhn, & Werner, 2008)
Kvalitet har olika betydelse för personer med olika professioner inom byggandet. Kvalitet betyder för
arkitekten estetik medan det för konstruktören kan betyda en bra konstruktion, och för byggherren
kan det betyda god ekonomisk kalkyl (Johansson, Röhn, & Werner, 2008). Rönn (Rönn, Att
kvalitetsbedöma arkitekurprojekt, 2007) beskriver kvalitet som ett öppet och tolkningsbart begrepp.
Vi uppfattar kvalitet som något positivt och bra.

Arkitektur och kvalitet
Le Corbusier (1962) beskriver arkitektur som:
”Ett biologiskt system. En fullständig harmoni kröner ett komplicerat verk med fullkomligt
avstämda funktioner. ´Formernas sinnrika, felfria strålande spel i ljuset´”
Helhetsintrycket
”Arkitektur handlar om att göra världen tydligare” (Wingårdh & Wærn, 2007)
Magnus Rönn (2010) beskriver kvalitet inom arkitekturen:
”Kvalitet i den estetiska dimensionen är värdefulla lösningar, förslag som passar platsen
och ger en positiv miljöupplevelse”
”God arkitektur är en helhet i arkitektur och stadsbyggnad som avgörs med hänsyn till
uppgiftens unika karaktär.”
Rönn (2010) beskriver arkitekturen som en odelbar helhet med referens till Vitruvius. Rönn pratar
om hur bedömningen av arkitektur och kvalitet kan göras genom att dela in begreppet i sex aspekter:
en omedelbar helhet, kontextberoende, en överraskande upplevelse, samtid och historia,
kompetenta utpekanden, praktiska lösningar, och användbarhet. Helheten är större än delarna.
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Med kontextberoende menar han att det är viktigt att förhålla sig till platsen och landskapet,
arkitekturen måste finnas i en kontext, annars är den meningslös. En överraskande upplevelse
handlar om en känsla av gillande, en personlig upplevelse av helheten. (Rönn, Att kvalitetsbedöma
projekt i arkitektur och stadsbyggnad - från bedömningspraktik till bedömningsteori, 2010)
Flexibilitet
Nordwall och Olofsson (2013) beskriver hur flexibilitet beror på två faktorer, rumsformen och
öppningarna. Flexibilitet är viktigt med förändrade levnadsförhållanden och behov i bostaden över
tid. Boenden med mindre flexibla rum där funktioner är förbestämda upplevs som små och strikta.
Det är att föredra att rum har minst två dörrar så att rörelsen mellan rum kan vara flexibel och ske på
olika sätt. Ett flexibelt rum är inte avlångt, utan gärna kvadratiskt och stort. (Norwall & Olofsson,
2013)
Ljus
Le Corbusier beskriver hur naturen och ljuset är grundläggande ting som människan behöver och det
finns en längtan hos varje människa efter naturlig livsbetingelse och lycka. Han beskriver hur man
med stora fönster kan rama in och ta in landskapet in i rummet. (Le Corbusier, 1962)
Rumsförhållanden
Det gyllene snittet är ett förhållande mellan sträckor. Längdförhållandet mellan två sträckor ska vara
(√5-1)/2 vilket är ungefär 0,618. Gyllene snittets förhållande återkommer i naturen på en rad ställen;
i solrosens blomma och ananasens skal återkommer en spiral som kan konstrueras från det gyllene
snittet. (Allt om Vetenskap nr 8 , 2014)
Le Corbusier (1962) beskriver hur siffror och det gyllene snittet styr universum och även människan,
då vi är en produkt av universum. Låter vi dessa lagar styra kommer harmoni råda, renhet, rytm, och
vi undviker konflikter i uttrycket. Naturen har bevisat sig ha proportioner som skapar ordning.
Gyllene snittet är ett förhållande som många människor föredrar.
Historisk anknytning
Det byggda är en kombination av samtid och historia; en kombination av tidstypiska och tidlösa
påverkningar. Historisk arkitektur ses ofta som förebilder för kvalitet inom arkitekturen. (Rönn, Att
kvalitetsbedöma projekt i arkitektur och stadsbyggnad - från bedömningspraktik till
bedömningsteori, 2010)
Förhållandet mellan naturen och människan är viktigt vid utformning och upplevelsen av
byggnadsverk. Kopplingen till naturen genom mönster, former, proportioner, material och detaljer
ger en byggnad dess storslagenhet som vi ofta kan uppleva hos gamla byggnader. (Ramzy, 2015)
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Mänskliga faktorn
”Vad som är god och vad som är dålig arkitektur avgörs i mötet mellan människa och
arkitektur. Människan utsätts för arkitekturen och påverkas av den på ett sätt som hon är
medveten om, och på sätt som hon är omedveten om. Kvaliteten på denna påverkan är det
verkliga resultatet av alla arkitektoniska strävanden, och det är alltså arkitekturens
betydelse för människan, som är huvudfrågan” (Redvall, 2007)
Redvall (2007) beskriver en annan viktig faktor som fungerar som referensram för bostaden, vilket är
barndomens bostad. Det finns en längtan tillbaka till barndomens trygghet och ett undermedvetet
försök att återskapa det positiva inslaget från barndomen. Detta högst individuella perspektiv gör det
svårt att hitta normer för arkitektonisk gestaltning i bostäder. Enligt detta resonemang är det alltså
svårt att helt och hållet underbygga arkitektoniska val. Detta är ett problem för arkitekter då
arkitekten har svårt att motivera och argumentera för olika arkitektoniska utföranden inom
bostadsplaneringen (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998).
Personliga associationer som kommer från händelser i våra liv kan ge laddning åt föremål, inredning
och detaljer i hemmet. Föremål får en symbolisk betydelse för oss som är högst individuell.
Barndomens boendemiljö har en stor betydelse för vilken laddning vi känner till olika ting inom
bostaden och kommer styra våra känslor kring bostadens utformning och innehåll senare i livet.
(Andersson & Olsson, 1993).
Användning
”Arkitekturen har makten att bestämma människors rörelse” (Wingårdh & Wærn, 2007)
En studie gjord av Mridha (2014) hos lägenhetsboende i Bangladesh huvudstad Dhaka kring boendes
tillfredställelse och nöjdhet kring sitt boende. I studien kom han fram till att nöjdheten i stor
utsträckning beror på, och kräver ett stort antal faktorer, för att känns sig tillfredsställd. En enda
faktor, oavsett hur bra den uppfylls räcker inte. Några av dessa faktorer är arkitektoniskt kopplade,
komfort och användbarhet av rummen i bostaden. Rum som har en arbetsfunktion; badrum och kök,
där är det viktigt att dom är användarvänliga. Mindre viktiga rum är sovrum, som inte har lika stor
användning. Storleken på badrum var en av dem viktigaste punkterna, vilket beror på att detta rum
är att av dom mest använda.
Arkitekturen inom bostadsplanering är ofta omätbar och svår att definiera och förklara. Arkitekturen
uttrycker vilka aktiviteter vi bör utföra i vår bostad, och kan även begränsa oss från dem aktiviteter vi
önskar utföra. Detta skapar vantrivsel och bostaden känns främmande. Bostaden ska vara en
materialisering av de tankar och idéer vi har för livet. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Christina Redvall (2007) beskriver att det är viktigt att få styra och sätta sina egna spår i sin bostad.
Det är viktigt att känna en frihet att göra och ordna sin bostad som man vill.
Wingård och Wærn (2007) delar in bostadens värden i två kategorier, de rationella värdena och de
irrationella värdena. De rationella värdena består av att boendet ska vara passande, inte för stort
eller för litet, samt ha en inte för dyr hyra. Det handlar om att boendet ska vara praktiskt, det ska gå
att möblera, ljussättning från flera håll, material som tål att åldras, genomsikt och
rundgångsmöjlighet. Irrationella värden är de värden som inte går att mäta, exempelvis brasans
värme, trägolvets nötning, utsikt och grannar. Wingård och Wærn beskriver att båda delarna behövs
för en bostad.
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Praktiska lösningar och användbarhet, handlar om att arkitekturens ska vara användarvänlig för
ändamålet. Finns det en flersidig nytta värderas det högre. (Rönn, Att kvalitetsbedöma projekt i
arkitektur och stadsbyggnad - från bedömningspraktik till bedömningsteori, 2010)
Tiden ska kunna förädla arkitektur, annars är den döfödd, skriver Wingård och Wærn (2007).
Miljön ska vara praktiskt fungerande. Den ska fungera för dem sysslor och aktiviteter som sker i
hemmet på ett så smidigt sätt som möjligt. Det måste finnas möjligheter att forma sin miljö och
kunna påverka enligt personligt tycke, smak och behov. (Andersson & Olsson, 1993)
Kontraster
Arkitektur är kultur. Arkitekturen kan vara det viktigaste i en byggnad, och funktionen och
användningen är sekundär. Det handlar om kontraster: ljus mot mörkt, skir tyll mot fuktig jord, glas
mot berg. (Wingårdh & Wærn, 2007)
Att bedöma arkitektur
En rad olika arkitekturpriser delas ut i Sverige. Bland annat Sveriges Arkitekter delar ut 15
arkitekturpriser. Uppfattningen om kvalitet förändras hela tiden och vad som uppfattas och
exemplifierar arkitektonik kvalitet kan vara projekt som vinner olika arkitekturpriser. (Johansson,
Röhn, & Werner, 2008)
Kompetenta utpekanden handlar om att kvalitet bedöms utifrån erkända arkitekters uttalanden,
omtalade och erkända projekt samt vinnande projekt. (Rönn, Att kvalitetsbedöma projekt i arkitektur
och stadsbyggnad - från bedömningspraktik till bedömningsteori, 2010)

Nylanders egenskapsfält
I en studie av Ola Nylander, som bygger på empiriskt material samt på fyra fallstudier av lägenheter
konkretiserar han de omätbara värdena i bostaden. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Arbetet bygger även på intervjuer med boende och arkitekter. Nylander har från sina studier
sammanställt sju egenskapsfällt för vilka beskriver arkitektoniska kvaliteter i bostäder. Med
egenskapsfält menar Nylander komplex av detaljer, egenskaper och drag som har betydelse för
bostadens upplevelse.
Nylanders egenskapsfällt:








Material och detaljer
Axialitet
Omslutenhet
Rörelse
Rumsfigurer
Ljus
Rumsorganisation

Utifrån fallstudierna kunde Nylander urskilja ett antal punkter inom varje egenskapsfällt, vilka har
betydelse för uppfyllande av egenskapsfältet. Genom uppfyllande av egenskapsfälten skapas en
känsla av tillägnelse. Tillägnelse betyder att göra till sin egen (Hellquist, E, 1980). Tillägnelse handlar
om att förstå, tillgodogöra sig och behärska (Nationalencyklopedin, 2016) Tillägnelsen är en viktig
känsla att ha för sitt hem (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998).
6

Nedan kommer en noggrannare beskrivning av vardera egenskapsfällt. Beskrivningen är hämtad från
Bostaden som arkitektur.
Material och detaljer
Äkta material, historia och arbete. Nylander (1998) sammanfattar med begreppen tillägnelse, omsorg
och autenticitet vilket han menar är viktiga begrepp för upplevelsen av material. Med autenticitet
menas att man förstår hur ett material kommit till, bearbetas och material får ett historiskt och
tidsmässigt djup.
Ett material ska kännas äkta, autentiskt vilket gör att man kan förstå dess tillkomst, bearbetning
vilket ger känslan av omsorg. Omsorgen förstärks av detaljer som känns som att de kommit till
genom ett noggrant hantverk. Samverkan mellan material, sammanhang och plats har också
betydelse. Materialen ska vara anpassade till omgivande miljöer, både invändiga och utvändiga
miljöer. Detta gör att material och detaljer kommer den boende nära. (Nylander, Bostaden som
arkitektur, 1998)
Vissa material har vi lättare att ta till oss, material som vi kan rå på och forma. Dessa material tilltalar
många människor. Exempel är träväggar, vilka vi lätt kan hänga upp en tavla på, till skillnad från en
betongvägg där upphängning kräver mycket arbete. (Redvall, 2007)
Axialitet
Axial definieras som:
Inom arkitektur och stadsplanering betecknar axial en symmetrisk gruppering av byggnader,
gator, planteringar etc. kring en rätlinjig axel. (Nationalencyklopedin, 2016)
Axialitet binder samman och skapar genomsikt mellan olika delar. Axiala utgångspunkten har
betydelse för dess dignitet samt för första intrycket av bostaden och ska skapa förväntningar och en
rörelse framåt. Axialitet är förväntningen av något, tillsammans med uppfyllelsen, då rummet
upptäcks längs axeln. Axalitet förbinder två intressanta punkter. Axialitet kan fungera som
förstärkning och för att rikta fokus på vissa detaljer. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Axlarna är viktiga för upplevelsen av lägenhetens organisation och är viktig för tillägnelsen av
bostaden, samt mötet och förhållandet mellan yttre och inre rummet. Axlarna leder till punkter där
det yttre rummet möter det inre. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Omslutenhet
Rummets grad av öppenhet och stängdhet. En bostad kräver en kombination av öppenhet och
slutenhet, där båda sidorna har olika styrkor. Öppenhet kan liknas med frihet och större utsatthet
medan slutenhet innebär mer trygghet men mindre frihet. Viktigt för ett rum är att det är tydliga
hörn och tydliga anslutningar mellan väggar och tak, för att det tydligt ska gå att avläsa rummets
form. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Hur öppet eller slutet ett rum upplevs påverkas av öppningars storlek, placering, färg och utformning.
Trösklar och väggstycke ovan öppning förstärker slutenheten. Hur tjock en vägg upplevs eller om ett
fönster har spröjs har betydelse för hur omslutenheten upplevs. (Nylander, Bostaden som arkitektur,
1998)
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Bostaden får en rikare upplevelse genom en blandning av slutna och öppna delar. Omslutenheten är
viktig då det markerar tryggheten inom bostaden. Hemkänslan är kopplat till detta. Det är kontrasten
mellan rum som upplevs öppna och rum som upplevs slutna, som ger kontrast och en rikedom i
upplevelsen av bostaden. (Forshed & Nylander, 2003)
Rörelse
Rörelsen i rummet har betydelse för rumsupplevelsen och rummets arkitektur. Rörelsen samverkar
framförallt med axialitet och ljus. Rörelsen i rummet påverkas av bland annat ljus, liksom rummets
funktioner och upplevelser. Ett rum som inte är överblickbart uppmuntrar till rörelse för utforskning.
Erfarenheter kan också uppmuntra till rörelse, exempelvis trappan som leder upp eller ner. En bostad
med möjlighet att gå runt får en högre upplevelserikedom. (Nylander, Bostaden som arkitektur,
1998)
Rörelsen påverkas av rummets storlek och skapar därmed en rytm som varierar för olika rum.
Rundgångsmöjligheten skapar en känsla av volym och rymlighet i bostaden. Det skapar också
flexibilitet (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Att kunna röra sig fritt i en rundgångsrörelse ger ett mervärde för kvalitén i bostaden. (Forshed &
Nylander, 2003)
Rumsfigurer och Generalitet
Rumsfiguren har betydelse för hur rummet upplevs. Men rumsform avses upplevelsen av rummets
form och storlek. Det handlar om förhållandet mellan längder i rummet. Det har genom historien
funnits många idéer om vilka proportioner som är den bästa, det gyllene snittet med
längdförhållande kring 2:3 eller 3:5. Likaså gäller det kvadratiska rummet. Proportioner och
systematisering skapar ett ordnat intryck. Rummets proportioner påverkar hur möblerbart ett rum
är, vilket påverkar hur flexibelt och mångsidigt det är. (Forshed & Nylander, 2003; Nylander,
Bostaden som arkitektur, 1998)
Rumsfiguren beror och förändras även med var i rummet öppningar och ljusinsläpp sker. Symmetrier
och lärbarheten har betydelse för rumsupplevelsen där ett asymmetriskt inslag kan minska
upplevelsen av ett kvadratiskt rums proportioner. Det generella rummet ger stor flexibilitet, då
rummet kan användas olika beroende på vilka behov som finns. Generaliteten påverkas också av hur
lika rum är, vad gäller storlek och detaljer. Lika rum är mer flexibla då deras användning inte är
förbestämd. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Rumsfigurerna är viktig för flexibiliteten och möblerbarheten i rummet. Det generella rummet kan
anpassas efter behov i stor utsträckning. Rum med flexibel användning är hållbarare för ett
långsiktigt boenden då det finns möjligheter att anpassa efter behov, personliga referenser och
önskemål. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Dagsljus
Ljus verkar genom att det påverkar de andra egenskapsfälten. Det frammanar till rörelse och verkar
som mål i en axel. Genom fönster förses bostaden med ljus. Ljuset styr omslutenheten och sätter en
gräns mellan inre och yttre. Dagsljuset är inte konstant utan det förändras under dygnet och med
årstider. Ljuset varierar beroende på fönstret. Karmens tjocklek och fönstrets form har betydelse för
ljusinsläppet. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
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Ljuset har betydelse genom att det förstärker andra egensaksfält; ett upplyst rum kan framstå som
mer offentligt, ljuset kan vara slutet längst en axial led eller uppmana till rörelse genom olika
ljusnivåer i olika delar.
Rumsorganisation
Detta egenskapsfält berör de privata rummen, offentliga rummen och deras relation. Inom bostaden
finns det ett förhållande hur bostaden ansluter till utsidan. Detta egenskapsfält berör även inre rum
och yttre rum och deras förhållande. Denna indelning av inre och yttre och övergångsrum skapar en
känsla och ett revirskapande inom bostaden gentemot utsidan. En tydlighet mellan olika revirgränser
är viktigt. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
Offentliga rum kan vara gården, gatan och området där lägenheten finns. Det privata finns i hemmets
inre. Det är skillnad av revir mellan dem privata och de offentliga rummen, där de privata rummen är
striktare avgränsade. Revir och gränser finns mellan individerna i bostaden samt en identitet i
bostaden. Rumsorganisationen ser olika ut för bostäder från olika tider. Det rum som bildar gräns
mellan det offentliga och privata kan vara halvprivata och halvoffentliga. (Nylander, Bostaden som
arkitektur, 1998)
Rumsorganisation är viktigt då det hjälper oss att skapa en identitet och hemkänsla till platserna,
genom skillnad av privat och offentligt. Vi skapar ett sammanhang. (Nylander, Bostaden som
arkitektur, 1998)
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METOD
Forskningsstrategi/ metodik
Arbetets syfte avgör vilken metodik som är lämplig för undersökningen. Arbetets hudsakliga syfte kan
placeras i en av följande fyra huvudkategorier: beskrivande, utforskande, förklarande, och
problemlösande. För detta arbete är forskningsfrågans huvudsakliga syfte utforskande, vilket innebär
att djupgående förstå hur något fungerar. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
Beskrivande – där syftet är att beskriva hur något fungerar eller utförs
Utforskande – handlar om att förstå hur något fungerar
Förklarande – studera orsakssamband och förklara hur något fungerar
Problemlösande – hitta en lösning på något problem

Metod/ Data
Sedan metodik är vald ska en lämplig metod eller kombination av metoder väljas för arbetet. Varje
metod har ett antal verktyg för datainsamling. Datainsamlingen kan vara antingen kvantitativ eller
kvalitativ. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
För denna forskningsfråga kommer kvalitativ modell användas. Den kvalitativa metoden syftar till att
beskriva. Med hjälp av vald metod görs planering för undersökningsarbetet. För en kvalitativ studie
bör man studera objekt som är så olika som möjligt för att hitta så många variationer som möjligt.
Genom att variera yttre faktorer får man sannolikt en större variation i det som observeras. (Höst,
Regnell, & Runeson, 2006)

Fallstudie
Fallstudie kommer användas som modell för arbetet. Fallstudien beskriver ett specifikt fall som valts
ut på ett icke systematiskt sätt. Fallstudie ger en djup kunskap men är inte generaliserbart på andra
fall. Flera fallstudier som visar samma sak ökar sannolikheten att det finns ett generellt mönster. De
data som samlas in i en fallstudie är huvudsakligen kvalitativ. Designen är flexibel för en fallstudie
vilket innebär att frågor och mål kan ändras eftersom. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
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Design
Designen för en fallstudie är flexibel vilket innebär att man kan förändra frågor och inriktning under
studiens gång. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
Metod
Fallstudie

Huvudsyfte
Utforskande

Primärdata
Kvalitativ

Design
Flexibel

Tabell 1 Sammanfattning av forskningsmetodik, huvudsakliga syfte, data, och design

Lägenheterna väljs i syfte att vara olika på så vis att de uppfyller egenskapsfälten på olika sätt.
Lägenheter väljs med en blandning av nedan beskrivna yttre faktorer, i syfte att ge en större
variation. Faktorerna har tagits fram tillsammans med sakkunnig Liselott Miranda, arkitekt SAR/MSA:
- Hustyp: punkthus, stjärnhus, smalhus, tjockhus, loftgångshus
- Byggår: mellan 2014 till 2017
- Målgrupp: student, senior, ”vanlig”
- Upplåtelseform: bostadsrätt, hyresrätt
- Förutsättningar för lägenheten: ljus, rörelse, entré (se figur 2 till 4)
Ensidig

Tvåsidig: hörn och genomgående

Tresidig

Figur 1 Figur 1 Ljusinsläpp från ett-, två- eller tre håll

Rundgång

Återvändsrum

Figur 2 Olika typer av rörelsemöjligheter inom bostaden

Punkthus/trapphus

Korridor

Egen entré eller loftgång

Figur 3 Olika typer av entréer till lägenheter

Varje lägenhet har diskuterats tillsammans med Liselott Miranda Arkitekt SAR/MSA, med
utgångspunkt från Nylanders egenskapsfält. 10 stycken lägenheter har sedan valts ut för
fallstudierna.
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Nedan följer valda lägenheter för fallstudien:
A Boklok, Lombola Kiruna
B Komplettan, Porsön Luleå
C Klintbacken Luleå
D Kallkällan, Luleå
E Liljeholmen, Stockholm
F Student21an, Gävle
G Takterrassen, Gävle
H Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden Stockholm
I Källby Vall, Lund
J Brottkärr, Nya Hovås Stockholm

53 kvm
16 kvm
49 kvm
43 kvm
47 kvm
21 kvm
55 kvm
50 kvm
50 kvm
38 kvm

2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
1 sovalkov och kök
2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
2 rum och kök
2 rum och kök
1 sovalkov och kök

Analysmodell
Utvärderingen ska inte vara styrd av förutfattade meningar eller förväntade eller önskade resultat
(Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Utvärderingen kommer att ske genom att fallstudierna analyseras
med utgångspunkt; listan beskriven i metodavsnittet, samt med stöd av Bostadens omätbara värden
och Bostadens som arkitektur. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998; Forshed & Nylander, 2003)
Vissa avgränsningar kommer göras kring egenskapsfälten.
Egenskapsfältet Material och Detaljer kommer inte tas med i analysen då dessa aspekter inte kan
bedömas i analysen.
Egenskapsfältet för Rumsorganisation berör bostadens relation med det offentliga, så som gården,
gatan och området runtomkring. Denna relation tas inte i beaktning i denna undersökning då det
ligger utanför undersökningsområdet. Däremot kommer inre och yttre rum inom bostaden bedömas,
liksom deras relation. Även balkonger och uteplatser som ligger i direkt koppling till lägenheten
kommer analyseras.
Omslutenhet beror bland annat på detaljer som spröjs, trösklar och färgsättningar. Detta kommer
inte tas hänsyn till i arbetet då dessa detaljer inte kan bedömas utifrån planritningar.
Egenskapsfältet Rumsfigurer och Generalitet handlar om hur effektivt nyttjandet av ytorna är. Under
denna punkt analyseras alltså yteffektiviteten och eventuell så kallad ”döyta”, det vill säga yta som
inte kan användas effektivt; exempelvis en lång korridor som enbart fungerar som transportsträcka.
Under egenskapsfältet Dagsljus beskrivs hur utformning av fönsterhål och fönstersnickerierna
påverkar egenskapsfältet. Detta kommer inte beröras i detta arbete då bedömning av detta inte kan
göras utifrån planritningen. Enbart fönsters placering och storlek beaktas.
Egenskapsfält
Nedan följer den checklista som använts som modell för analys av fallstudierna. Checklistan bygger
på Nylanders arbete (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998; Nylander, Bostadens typologi, 2007).
Listan har anpassats för att rymmas inom ramarna för detta arbete. Listan har kompletterats under
arbetets gång med punkter som ansetts relevanta.
Axialitet
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1
2
3
4
5

Längd: Axelns längd är viktig för det axiella uttrycket. Långsträckta axlar har högre dignitet än
korta.
Antal rum: Antalet rum som förbinds är viktigt för det axiella uttrycket. Det axiella uttrycket
som sträcker sig genom många rum har högre dignitet.
Likhet, symmetri och upprepningar: Likheter, symmetri och upprepningar i det berörda
rummet ger axeln dignitet.
Öppningarnas utformning: Öppningarnas utformning är viktig för det axiella uttrycket. Breda
öppningar ökar axelns dignitet.
Utgångspunkt och mål: Axelns utgångspunkt och mål är viktiga för det axiella uttrycket. De
axlar som tydligt förbinder viktiga delar i lägenheten erhåller hög dignitet.

Omslutenheten
1
2
3
4
5
6
7

Öppningarnas antal: Många öppningar främjar rummets öppenhet.
Öppningarnas storlek: Stora öppningar främjar rummets öppenhet.
Öppningarnas placering på väggfältet: Symmetriska förhållanden förstärker rummets slutna
karaktär.
Rummets tydlighet och läsbarhet: Rummets tydlighet och lärbarhet främjar och förstärker
rummets slutenhet.
Tydliga hörn och obrutna väggfält: Förstärker rummets slutenhet och främjar
möblerbarheten.
Väggfältets utformning: Obrutna väggfält som ramar in öppningarna främjar slutenheten i
ett rum.
Väggens intryck: Av massa förstärker rummets slutenhet.

Rörelsen
1

2

3

4
5

Rundgång: Genom rundgången upplevs rummen både som enskilda rum och som en
samverkande helhet. Rörelsen genom flera omslutna rum i samverkan ger en känsla av
rymlighet och rikedom i upplevelsen.
Rytm genom storlek: Rörelsens rytm är avhängig rummets form och storlek. För orientering i
det större rummet krävs mer tid än för det mindre rummet vilket påverkar hastigheten på
rörelsen genom rummet. Med rörelsen genom en sekvens av rum erhålls därigenom en rytm.
Rytm genom kontraster: Den regisserade rörelsen utnyttjar kontrasterna mellan mörka och
ljusa rum. De kan ske på olika sätt, dels som ett överraskande moment och dels som ett
visuellt mål för en rörelse fram mot det ljusa, genom en rumssekvens som inleds i ett mörkt
rum. Genom rummets ljus, form och storlek kan rörelsen få mer eller mindre dynamik.
Historisk rörelse: Det finns rörelser med associationer till äldre bostäder, vilket ger bostaden
ett ökat tidsdjup.
Rum med flera öppningar: Olika sätt att nå rum skapar möjligheter till rörelse och flexibilitet
i bostaden.

Rumsfigurer eller Generalitet
1
2
3

Rummets storlek: Är viktig för rumsfiguren. Ett rum med stor volym har bra förutsättningar
för upplevelsen av en tydlighet i rumsfiguren.
Symmetrier: I öppningar och inredning förtydligar rumsfiguren.
Proportionerna påverkas: Upplevelsen av rummets proportioner påverkas av rumsstorlek,
inredning, gestaltning av öppningar, ljus och rörelse samt förhållandet till intilliggande rum.
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4
5
6

Rum med många öppningar: Är en förutsättning för bostadens generalitet. Rum kan nås från
olika håll och rörelsemöjligheterna i lägenheten ökar.
Rum med bredd och längd från 3,6 m: Större rymmer många olika verksamheter och
funktioner. Stor användarvänlighet främjar generaliteten.
Användarvänligt. Miljön ska vara praktiskt fungerande. Den ska fungera för de sysslor och
aktiviteter som sker i hemmet, på ett så smidigt sätt som möjligt. Det måste finnas
möjligheter att forma sin miljö och kunna påverka enligt personligt tycke, smak och behov.
(Andersson & Olsson, 1993)

Dagsljus
1
2

3

4

Fönstrets grundläggande egenskap: Föra in ljus i bostaden och behaga ögat.
Förtätat ljus: I koncentrerade, avgränsande rum, med stor ljusmängd och rikligt med
reflekterande ljus finns förutsättningarna för ett förtätat ljus. Det förtätade ljuset visar
öppningens betydelse för bostadens relation med det yttre rummet och den omslutande
muren.
Symboliskt laddade ljuset: Ljuset visar skillnaderna mellan bostadens inre privata rum och
det yttre offentliga rummet samt förstärker viktiga delar och händelser i bostaden.
Solstrålarna som faller in via öppningen in till bostadens inre rum är en viktig symbol för det
som rummet har gemensamt. Genom att skapa sekvenser av rum med olika ljushet kan
mötet mellan det inre och det yttre rummet tydliggöras.
Samverkan med andra egenskapsfält: Ljuset har en avgörande betydelse i samtliga
egenskapsområden; det utgör mål för riktningar och rörelse samt förstärker rummets
karaktär av omslutenhet.

Rumsorganisationen
1

Gränsrum: Typ balkong, loggia, rum som genom öppenhet och ljus förmedlar en kontakt
mellan ute och inne är en viktig del av bostadens kvalitet. Gränsrummets förmedlande roll
förstärks och rummet får stor betydelse för de boendes tillägnelseprocess.

14

RESULTAT FRÅN FALLSTUDIE
I detta kapitel presenteras lägenheterna för fallstudien. Varje lägenhet presenteras i fakta och
jämförs med checklistan, se metodkapitalet. Bedömningen gör enbart utifrån respektive lägenhets
planlösning.

Fallstudielägenheter
A Boklok, Lombola Kiruna
B Kompltten, Porsön Luleå
C Klintbacken Luleå
D Kallkällan, Luleå
E Liljeholmen, Stockholm
F Student21an, Gävle
G Takterrassen, Gävle
H Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden Stockholm
I Källby Vall, Lund
J Brottkärr, Nya Hovås Stockholm

53 kvm
16 kvm
49 kvm
43 kvm
47 kvm
21 kvm
55 kvm
50 kvm
50 kvm
38 kvm

2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
1 sovalkov och kök
2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
2 rum och kök
2 rum och kök
1 sovalkov och kök

Tabell 2 Lägenheterna för fallstudien, deras storlek och rumsindelning
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A Boklok, Lombola Kiruna
Byggherre
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Boklok (Skanska och Ikea) uppförd genom en totalentreprenad
Lombolo, Kiruna
2 rum och kök på 53 kvm
2015
Bostadsrätt

En loftgångslägenhet med fönster i tre riktningar. Ett bostadshus i två våningar med totalt 6
lägenheter. Alla lägenheter har balkong alternativt altan.

Figur 4 Planlösning Boklok, Lombola Kiruna

Axialitet
En axel som sträcker sig från hallen genom matplatsen med målpunkt intill fönstret mot balkongen.
Passagen mellan hall och matplats är bred. Startpunkten; hallen och målpunkten; vardagsrummet är
två viktiga punkter vilket ger axeln hög dignitet. Det ljusare vardagsrummet frammanar till rörelse in
längsta axeln. Denna axel sträcker sig mellan icke privata delar av bostaden. (Axialitet punkt 4 och 5)
Det finns även två sekundära axlar genom det stora vardagsrummet/matplatsen i till sovrummet
respektive sovrummet – klädkammare. Dessa axlar har lägre dignitet då dem sammanbinder mindre
viktiga målpunkter; sovrummet och klädkammare samt är öppningarna mindre mellan rummen som
sammanbinds.
En axel med sträckning mellan vardagsrum och balkong. (Axialitet punkt 5)
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Omslutenhet
Lägenheten har slutna rum då dörröppningar är små och få, samt små fönster. Öppningarna är
placerade mitt i väggarna vilket ger tydliga hörn. Väggarna har tydliga hörn och tydlig läsbarhet.
Rummens form är enkel rektangulär och liten fast inredning som påverkar intrycket. (Omslutenhet
punkt 1, 2, 4, 5, 6)
Rörelse
Ingen möjlighet till rundgång. Man går genom ett rum för att komma till nästa rum. Det finns ingen
neutral korridor. Rörelsen genom rummet är dock inte längs en stark axialitet med målpunkt i
bortersta rummet. Lägenheten saknar tydliga kontraster vad gäller ljussättning och rumsstorlek,
vilket gör att ingen tydlig rytm skapas. (Rörelse punkt 1, 2, 3, 4 och 5)
Rumsfigurer och Generalitet
Rumsproportionerna för det kombinerade kök och vardagsrummet samt badrum är detsamma, med
bredd-/längdförhållandet 0,5. Sovrum, klädkammare och hall har alla rumsförhållandet 0,7. Det
kombinerade köket och vardagsrummet är stort. Rummet är ganska stort och det finns lediga
väggpartier vilket gör att det finns ett visst generalitet i det stora rummet. Lägenhetens rum är
tydliga och inte så generella. (Rumsfigurer och generalitet punkt 1, 3)
Dagsljus
Fönstren är få och små med en placering som inte ligger vid axlarnas slut. Detta gör att ljuset
samverkar dåligt med axialiteten och rörelsen. Det saknas tydliga kontraster vad gäller ljussättning
och inget förtätat ljus finns. (Dagsljus punkt 1)
Rumsorganisation
Finns en balkong från vardagsrummet. (Rumsorganisation punkt 1)
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B Komplettan, Luleå
Byggherre
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Lindbäcks genom en totalentreprenad
Porsön, Luleå.
16kvm studentrum
2016
Hyresrätt

En ensidig lägenhet, med fönster åt ett håll och en korridorslösning genom huset. Då bostaden består
av endast ett rum betraktas det som en lägenhet med återvändsrum, alltså ingen möjlighet till
rundgång. (Thorgren, 2016) Lägenheten har en toalett om inte uppfyller tillgänglighetskraven. Detta
löses genom en gemensam tillgänglig toalett i korridoren. (Standardiseringskommissionen i Sverige,
2006)

Figur 5 Planlösning Kompletta, Luleå

Axialitet
En axel går att identifiera från entrén genom rummet och med en målpunkt vid fönstret. Axeln har
låg dignitet med avseende på kriterierna för en rumsaxel: längd, antal rum som den förbinder,
likheter och symmetrier. Axelns dignitet förstärks genom att fönstret vid axelns slut är stort och går
ner till golvet, vilket kan ge känslan av ett längre rum som fortsätter ut på förbi fönstret. (Axialitet
punkt 5)
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Omslutenhet
Då bostaden består av enbart ett rum saknas en blandningen av öppenhet och slutenhet. Det saknas
kontraster i form av ljussättning. Rummet har tydlig läsbarhet då det är litet, har tydlig form och är
överblickbart. Tack vare speciallösningar med inbyggda förvaringsutrymmen upplevs bostaden mer
slutet på grund av större omslutande massa. (Omslutenhet 5, 6 och 7)

Figur 6 Rendering Kompletta, Luleå

Rörelse
Rörelsemöjligheterna finns inte. Olika rytmer och kontraster saknas på grund av storleken. Hela
bostaden kan överblicks enkelt. Få eller inga kontraster finns, bortsett från toaletten där fönster
saknas. Det finns inga möjligheter att välja sin rörelse genom rummet. Rörelsen är starkt begränsad.
Rumsfigurer och Generalitet
Bostaden är kvadratisk och från den kvadraten har en rektangel skurits ur för toaletten. Bostaden
nyttjas på maximala sätt. Genom unika lösningar för förvaring löses problemet med liten boyta.
Generaliteten är liten vilket beror på att rummet är litet och många funktioner ska rymmas på en
liten yta. Alla funktioner är inbyggda för att kunna lösa ytbristen, vilket gör att det finns få
individuella möjligheter att styra användningen. Lägenheten är inte anpassad för att vara generell,
utan den är planerad för att rymma det som behövs. (Rumsfigurer och Generalitet punkt 6)
Dagsljus
Med stora fönster förs mycket ljus in i lägenheten. Det finns två fönster där det ena går hela vägen
ner till golvet. Det verkar förlängande och ger en känsla av att rummet fortsätter förbi fönstret.
Utformningen förstärker axialiteten. Det finns inga tydliga skillnader i ljushet mellan olika delar av
rummet. (Ljus punkt 1, och 4)
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Rumsorganisation
Det stora fönstret förlänger rummet och ger en större kontakt med utsidan. Fönstret kan fungera
som ett gränsrum. (Rumsorganisation punkt 1)
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C Klintbacken, Luleå
Byggherre
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Lindbäcks genom totalentreprenad
Klintbacken i Luleå
2 rum och kök, på 49 kvm för studenter
2014
Hyresrätt

Lägenheten ligger i ett korridorshus, kring ett hörn med fönster i två riktningar. Rummen är slutna
och återvändsrum. (Studentbostadsservice, 2016)

N

Figur 7 Planlösning Klintbacken, Luleå
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Axialitet
En huvudaxel kan identifieras. Den utgår från hallen genom köket och har sin målpunkt i
köksfönstret. Axeln får högre dignitet än övriga axlar vilket beror på att den sammanbinder två
viktiga delar, hall och kök, med en bredare öppning.
Även två tvärgående axlar kan identifieras; från hallen till sovrummet, samt från köket till
vardagsrummet. Dessa axlar har längre dignitet på grund av att öppningarna är mindre och mindre
viktig delar sammanbinds. (Axialitet punkt 5)
Omslutenhet
Lägenhetens rum upplevs som relativt slutna. Öppningarna mellan rummen är små. Fönstren är
ganska små och uppdelade, vilket förstärker omslutenheten. Vägens läsbarhet är tydlig och många
obrutna väggfält med tydliga hörn finns. (Punkt 1, 2, 4, 5 och 6)
Rörelse
Det finns inte möjlighet till rundgång. Öppningarna till sov- och umgängesrummen är ganska små
vilket gör att man behöver komma in i rummen innan man upplever och kan överblicka rummen. Det
ger en variation av rytm då den smala öppningen öppnar upp ett rum.(Rörelse punkt 2)
Rumsfigurer och Generalitet
Både umgänges- och sovrummet har generella utformningar med nästan kvadratiska proportioner.
Rummen är likvärdiga och möjligheten finns att välja vilket rum som ska fungera som sovrum
respektive umgängesrum, alternativt använda båda rummen som sovrum. Köket är väldigt smalt
med förhållandena 1,38 med en bredd på ca 2,1 m och en längd på 3,9 meter. Rummet upplevs
väldigt långsmalt och är svårt att möblera. Hallen tillsammans med förrådet och badrummet har
samma proportioner som sovrummet.
Hallen är trång och få hela vägpartier finns, vilket gör att möjligheten till förvaring i hallen är liten.
(Rumsfigurer och generalitet punkt 2 och 3)
Dagsljus
Fönstren är lika stora i dem två generella rummen; sovrum och umgängesrum. Ett mindre fönster
finns i det lilla köket. Ljuset utbreder sig och beter sig på samma sätt i hela lägenheten och inget
förtätat ljus finns i bostaden. Hela lägenheten upplevs sluten, med isolerade rum. Lägenhetens entré
är mörkare än övriga delar. Fönstersättningen och ljusinsläppet förstärker axialiteten.
Som helhet är upplevelsen likartad genom hela lägenheten med få variationer av slutenhet/
öppenhet, ljus, kontakt mellan rummen och variation i övrigt. (Dagsljus punkt 4)
Rumsorganisation
Alla rummen är väldigt stängda och inget av rummen har tydlig kontakt med utsidan på grund av små
och få fönster. Balkong eller terrass saknas.
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D Kallkällan, Luleå
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Lulebo genom generalentreprenad
Liselott Miranda, Arkitekthuset Monarken
Kallkällan, Luleå
1 sovalkov och kök, på 43 kvm
2015
Hyresrätt

En tvåsidig lägenhet med ljusinsläpp från ett hörn. Ingen rundgångsmöjlighet finns. Lägenheten ligger
i ett punkthus med en korridor som spänner över 4 lägenheter. (Arkitekthuset Monarken AB)

N

Figur 8 Planlösning Kallkällan Luleå

Axialitet
En axel från hallen tvärs genom umgängesrummet med mål vid fönstren i hörnet. Man stiger in i axeln
direkt innanför ytterdörren. Denna axel får hög dignitet då den sammanbinder viktiga delar; hallen och
vardagsrum och matplats. Axeln är lång i förhållande till bostadens storlek. Ljussättningen förstärker
axialiteten.
Även tre sekundära axlar kan identifieras. En längsgående mellan sovalkov och matplats, en mellan
matplats och köket, samt en tvärs genom rummet från kök till altandörr. Axlar korsar varandra i det
högra hörnet. Detta utgör en viktig punkt med hög arkitektonisk dignitet, i likhet med hur Nylander
beskriver värdet av skärningspunkterna som uppstår i lägenheten på Stomholmen (Nylander,
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Bostaden som arkitektur, 1998). Från denna skärningspunkt kan hela lägenheten överblickas. (Axialitet
punkt 1, 2 och 5)

Omslutenhet
Hela bostaden har en relativt öppen planlösning men med en indelning av olika funktioner. Bostaden
upplevs delvis öppen. Hallen är den del av lägenheten som är avskild genom en passage. Hallen
upplevs mer omsluten. Övriga lägenheten är öppen med ett avlångt rum från sovalkoven bort till
matplatsen. Sedan ligger köksdelen som en kvadrat som ansluter till det stora rummet. Sovalkoven
och köket är små med omslutande hörn och öppning till det stora rummet. (Omslutenhet punkt 4, 5
och 6)
Rörelse
Ingen rundgångsmöjlighet. Hallen är mörk och liten med en öppning till det ljusare. Man leds in i det
stora ljusa rummet, för att upptäcka lägenheten. Det bildas en rytm genom lägenheten. Det finns en
rörelse som leder en runt i riktning mot köksdelen. Hela lägenheten är inte överblickbar från entrén.
(Rörelse punkt 2 och 3)
Rumsfigurer och Generalitet
Hallen och sovalkov har samma proportioner på 0,8. Badrummet och köket består av kvadrater. Det
stora rummet i mitten är långsmalt med förhållanden på 0,5. Bredden vid det smalaste stället är 2
meter. Det finns få hela väggfält och rummets figurer är otydlig. Planlösningen tillåter en viss variation.
Matplats och soffgrupp ska rymmas inom det långsmala rummet. Rummet är inte så generellt på
grund av formen och få hela väggfält. (Rumsfigurer och generalitet punkt 3 och 6)
Dagsljus
Lägenheten har en ljus del och en mörkare del. Den ljusa delen är kring kök, matplats och vardagsrum.
Sovalkoven och hallen är mörkare. Placeringen av fönstren och ljusinsläpp förstärker det offentliga och
det privata. Ljuset leder en in i lägenheten från den mörka hallen. Förtätat ljus uppstår kring
matplatsen. (Dagsljus punkt 1, 2 och 4)
Rumsorganisation
Lägenheten har en balkong vilket gör att rummet kan fortsätta ut och bli större. En kontakt med
uterummet. (Rumsorganisation punkt 1)
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E Liljeholmen, Stockholm
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Besqab
Mats Egelius och Lotta Wallander, White Arkitekter
Liljeholmen, Stockholm
2 rum och kök på 47 kvm
2017
Bostadsrätt

En lägenhet i suterrängplan. Fönster i två riktningar. (besqad, 2016)

N

Figur 9 Planlösning Liljeholmen Stockholm

Axialitet
En huvudaxel med utgångspunkt i hallen, som går genom den korta korridoren och har sin målpunkt i
köket intill fönstret. Axeln har hög dignitet genom sin längd och att den sammanbinder dom
viktigaste rummen i lägenheten och öppningarna är breda. Intrycket förstärks av fönstret i
målpunkten.
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En tvärgående axel kan identifieras längst med vardagsrummet med målpunkt på balkongen. Denna
axel har hög dignitet på grund av axelns längd och att färre rum sammanbinds av den. (Axialitet
punkt 1, 2, 4 och 5)
Omslutenhet
Det finns en blandning mellan slutet och öppet. Hallen upplevs omsluten med en lättläst form och
obrutna väggfält samt avsaknaden av fönster. Sovrummet är tydligt avgränsat och har en tydlighet.
En trång hall leder till ett öppnare rum för umgänge. Rummet är tydligt och läsbart vilket förstärker
den slutna känslan. Flera öppningar i fasaden förstärker öppenheten. Balkongdörren ger en
öppenhet mot uterummet. (Omslutenhet punkt 1, 2, 4, 5 och 6)
Rörelse
Rörelsen längst axeln förstärks genom ett smalt rum som öppnar sig mot något större, samt det
förstärkta ljuset vid axelns slut. Det finns ingen möjlighet till rundgång. Kontrasterna mellan
hall/korridor och umgängerummet vad gäller ljussättning, storlek ger en variation av rytm längst
axeln. (Rörelse punkt 2 och 3)
Rumsfigurer och Generalitet
Vardagsrum, sovrum, badrum och hall har samma proportioner cirka 0,9. Korridoren är ca 1,1m bred
vilket gör den svår att möblera, vilket gör att det skapas en del utrymme som inte kan nyttjas. Det
kombinerade vardagsrummet/ köket är stort vilket gör det ganska generellt. Sovrummet är litet och
har svårt att rymma en dubbelsäng. Det extra utrymme som finns i hallen precis innanför ytterdörren
gör det möjligt att möblera där. (Rumsfigurer och generalitet punkt 1, 2 och 6)
Dagsljus
Dagsljuset ökar längst axeln och samverkar och förstärker rörelsen längst axeln. Vardagsrummet och
köket har mer ljusinsläpp, vilket förstärker deras offentlighet och öppenhet. Tillsammans med
balkongen som öppnar upp mot uterummet. (Dagsljus punkt 4)
Rumsorganisation
Balkongen tillför ytterligare öppenhet och ger kontakt med utsidan. (Rumsfigurer och generalitet
punkt 1)
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F Student21an, Gävle
Byggherre
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Svenska studenthus av arkitekt Erik Wijkmark som totalentreprenad
Kungsbäck, Gävle
Studentrum på 21 kvm
2015
Hyresrätt

Student21an är ett lägenhetskoncept som tagits fram av Svenska studenthus. Rummet är litet och
har fönster i en riktning. (K2A, 2015)

Figur 10 Planlösning Student21an, Gävle

Axialitet
En axel kan identifieras från hallen med målpunkt vid det rumshöga fönstret. Fönstret förstärker
axeln. Axeln upplevs inte särskilt stark. (Axialitet punkt 5)
Omslutenhet
Rummet är litet, många hela väggfält med få öppningar. Rummet är tydligt och lättläst och upplevs
slutet. Det hellånga fönstret öppnar upp och minskar omslutenheten. (Omslutenhet 1, 2, 4, 5 och 6)
Rörelse
Finns en rörelse längs axeln. Liten eller ingen variation i rörelsen på grund av att kontraster i
storleken är svårt att få inom ett litet rum. Finns få kontraster i ljussättning. Det höga fönstret
förstärker rörelsen genom att skapa en intressant målpunkt. (Rörelse punkt 3)
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Rumsfigurer och Generalitet
I hall och kök finns inredning som löper längst en hel vägg. Detta ger ett slätt och tydligt uttryck av
rumsfiguren. Hallen har proportionerna 0,7; badrummet 0,8 och allrummet 0,9. Det stora rummet
har en nästan kvadratisk form men är ganska litet. Det finns få möjligheter till variation i möblering.
Hallen är ganska smal och möblering är svårt här. (Rumsfigurer och generalitet punkt 3)

Figur 11 Rendering Student21an Gävle

Dagsljus
Bra dagsljusinsläpp med det stora fönstret. Fönstret ger känslan av ett större rum och mer rymd. Det
ger även en intressant belysning och mycket ljusinsläpp hela vägen ut i hallen. Ljuset samverkar med
axeln och förlänger denna. (Dagsljus punkt 1 och 4)
Rumsorganisation
Hela utrymmet är en blandning av offentligt och privat. Det finns ingen möjlighet att avskärma sig.
Det stora fönstret ger någon sorts gränsrum mellan ute och inne. Denna öppenhet och offentlighet
kan vara både bra och dålig. (Rumsfigurer punkt 1)

.
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G Takterrassen, Gävle
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Muréngatan förvaltning 4 AB som totalentreprenad
White arkitekter
Muréngatan, Gävle
2 rum och kök på 55 kvm
2016
Bostadsrätt

Ett trygghetsboende. (Svensk Fastighetsförmedling, 2014)

Figur 12 Planlösning Takterrassen, Gävle

Axialitet
En tydlig axel genom bostaden från hallen, genom kök och sovrum med mål ut genom
sovrumsfönstret. (Axialitet punkt 1 och 5)
Omslutenhet
Uteplatsen längst loftgången ger ett möte mellan privat och offentligt. Det privata rummet förlängs
ut i det offentliga. Vardagsrum/matplatsen har en öppen planlösning med flera öppningar vilket gör
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att det känns öppet. Sovrummet har stora fönster men med omslutande väggar vilket gör att det
upplevs mer stängt. (Omslutenhet punkt 1, 4, 5 och 6)
Rörelse
Finns ingen möjlighet till rundgångsrörelse. Inga tydliga kontraster som ger variation av rytm.
Rumsfigurer och Generalitet
Lägenheten är uppbyggd av två kuber. Rummen är inte generella. Annan typ av möblering är svår då
lägenheten är liten. Viss variation går att göra. (Rumsfigurer och generalitet punkt 3)
Dagsljus
Lägenheten ligger med dom mindre privata rummen, svardagsrum och rum för umgänge, mot
loftgången. Lägenheten kan bli mörk på grund av loftgångens skuggande effekt. Sovrummet har
många fönster och får stort ljusinsläpp. I hallen finns ett litet fönster intill ytterdörren. Fönstren i
vardagsrummet har låg bröstningshöjd vilket ökar dagsljusinsläppet. (Dagsljus punkt 4)
Rumsorganisation
Det finns en tydlig uppdelning av privat och offentligt. Den inre delen är privat och den yttre är
offentlig. Det offentliga rummet sträcker sig till uteplatsen där det övergår till allmän. Uteplatsen
fungerar som ett gränsrum till ett allmänna. (Rumsorganisation punkt 1)
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H Stora Sjöfallet, Stockholm+
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

NCC Boende
Brunnberg & Forshed
Stora Sjöfallet, Stockholm
2 rum och kök på 50 kvm
2016
Bostadsrätt

Ett flerbostadshus med lägenheter i storlek mellan 2-4 rum och kök. I hörnet finns en tvåa på 50
kvm. Trappuppgången spänner över tre lägenheter. (Bonava, 2017)

Figur 13 Planlösning Stora Sjöfallet, Stockholm

Axialitet
En huvudaxel mellan hall, kök och vardagsrum med målpunkt via ena balkongdörren. Axeln har hög
dignitet på grund av sin längd, dess utgångspunkt och målpunkt. Även två sekundära vinkelräta axlar
kan identifieras, med utgångspunkt i köket och målpunkt i andra balkongdörren. Den sista axeln
sträcker sig mellan sovrum och det stora balkongfönstret. Balkongen utgör mål för alla axlar och är
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en viktig del av lägenheten. I skärningspunkterna mellan axlarna fås överblick över lägenheten.
(Axialitet punkt 1, 2, 4 och 5)
Omslutenhet
Sovrum och badrum har proportionerna 0,9 och vardagsrummet har proportionerna 0,6. Det finns en
blandning av öppenhet och omslutenhet. Sovrummet har en tydlig form med hela väggpartier. Den
kombinerade matplatsen och vardagsrummet upplevs mer öppet med sin öppen planlösning och
stora öppningar, och många brutna väggfält. Flera fönster och dörrar ut mot altanen öppnar upp
rummet mot uterummet. (omslutenhet punkt 1, 2, 4, 5 och 6)
Rörelse
Det finns möjlighet till en rundgångsrörelse. Rytmen varierar genom den mindre mörkare hallen och
det stora, mer upplysta vardagsrummet. En rörelse längst huvudaxeln, vilken man kliver in i innanför
ytterdörren. (Rörelse punkt 1, 2, 3 och 5)
Rumsfigurer och Generalitet
En öppen planlösning i vardagsrum, tillsammans med ganska stor yta ger en generalitet. Rummet har
många öppningar och få fria väggfält. Användarvänligheten är bra med toaletten i anslutning till
hallen och köket i anslutning till matplatsen. (Rumsfigurer och generalitet punkt 1,3 och 6)
Dagsljus
Bostaden är väl upplyst. Det rikliga ljusinsläppet i vardagsrummet och matplatsen förstärker
öppenheten och offentligheten. Medan det mindre ljusinsläppet i sovrummet ger känslan av ett mer
slutet och privat rum. Ljuset utgör målpunkt för alla axlar i bostaden och förstärker rörelsen i axelns
riktning. (Dagsljus punkt 1, 3 och 4)
Rumsorganisation
Balkongen fungerar som ett gränsrum och ger kontakt med uterummet. Den stora balkongen ger en
viktig kvalitet till lägenheten. (Rumsorganisation punkt 1)
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I Källby Vall, Lund
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Riksbyggen
Kenji Miyazu, Jaenecke Arkitekter
Källby, Lund
2 rum och kök på 50 kvm
2016
Hyresrätt

Ett flerbostadshus med lägenheter i storlek mellan 1- 3 rum och kök. Fönster i två riktningar
(Riksbyggen, 2017)

N

Figur 14 Planlösning Källby Vall, Lund

Axialitet
En huvudaxel med startpunkt i hallen och målpunkt vid matplatsen och fönstret. Finns även en
sekundär längsgående axel mellan kök och vardagsrummet. Ingen av axlarna är särskilt långa och
planlösningen är öppen och saknar en tydlig rumsindelning. Ingen av axlarna har särskilt hög dignitet.
(Axialitet punkt 5)
Omslutenhet
Planlösningen är öppen och kök, matplats och vardagsrum delar yta. Hela denna del upplevs som ett
rum. Rummet har en stor öppning mot hallen och flera fönster men upplevs ändå slutet då
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väggfälten ramar in rummet. Rummet är tydligt och enkelt att läsa. Sovrummet upplevs slutet med
tydliga hörn, obrutna väggfält och få öppningar. Hela bostaden upplevs tämligen omsluten.
Rörelse
Finns inte möjlighet till rundgångsrörelse i bostaden. Hallen är något mörkare då den saknar fönster
och övrigt ljus i lägenheten inte når till hallen. Rörelse uppmuntras längst med axeln från den
mörkare hallen in mot det ljusare större rummet. Inga stora kontraster i ljussättning. (Rörelse punkt
2)
Rumsfigurer och Generalitet
Sovrummet och vardagsrummet är identiska, med proportionerna 0,7. Hallen och badrummet
respektive består av två lika stora rektanglar som tillsammans är identiska med kök och matplats.
Lägenheten är kvadratisk.
Det stora rummet har ett visst generalitet i placering av soffgrupp och matgrupp. Detta på grund av
dess storlek och form. Sovrummet och den inre delen av det stora rummet är identiska rektanglar.
Det skulle vara möjligt att växla användning eller använda vardagsrumdelen som extra sovrum, med
en ny vägg. Detta gör bostaden mer generell. (Rumsfigurer och generalitet punkt 1, 2, 3 och 4)
Dagsljus
Det finns inget förtätat ljus. Det stora rummet är jämt upplyst med jämn placering av fönster. I
sovrummet finns ett litet fönster. Ljusinsläppet är ganska litet och bostaden upplevs relativt sluten.
Hallen är mörkare än övriga rum, vilket gör att ljuset i övriga lägenhet leder en in mot det ljusare
längst axeln. (Dagsljus punkt 4)
Rumsorganisation
En altan i anslutning till lägenheten ger en kontakt med uterummet och möjlighet till förlängning av
rummet. (Rumsorganisation punkt 1)
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J Brottkärr nya Hovås, Stockholm
Byggherre
Arkitekt
Plats
Area
Byggår
Upplåtelseform

Skanska
Kanozi Arkitekter AB
Askim, Göteborg
1 rum på 38 kvm
2017
Bostadsrätt

En etta med öppen planlösning på entréplan med egen ingång. Ett flerbostadshus med lägenheter i
storlek mellan 1- 3 rum och kök. (Skanska , 2016)

Figur 15 Planlösning Brottkärr Nya Hovås, Stockholm
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Axialitet
Två huvudaxlar, en längsgående längst med köksinredningen, och en tvärgående vid första axelns slut
och med målpunkt i altandörren som leder ut till gränsrummet. Dessa axlar upplevs ha lite högre
dignitet på grund av att de sammankopplar köket och balkong, vilka är viktiga delar i bostaden. Den
sekundära tvärgående axeln går mellan kök och vardagsrum. Den längsgående sekundära axel går
mellan vardagsrum och sovalkov. (Axialitet punkt 5)

Omslutenhet
Lägenheten har många obrutna väggfält och enbart fönster i en riktning. Det är lätt att överblicka
hela bostaden. Lägenheten upplevs liten och omsluten. Mest omsluten upplevs köket och entrén på
grund av dess storlek, större massa i form av köksskåp och garderober, samt mindre dagsljus.
(Omslutenhet punkt 1, 2, 4, 5, 6 och 7)
Rörelse
Rundgångsmöjlighet finns. Rytmen variera från den lilla mörka hallen och köket och det större ljusare
vardagsrummet. Detta ger en viss generalitet. Fönstersättningen samverkar inte för att förstärka
rörelsen. Rörelse punkt 1, 2, 3 och 5)
Rumsfigurer och Generalitet
Lägenheten är kvadratisk. Det kombinerade vardagsrummet och köket är kvadratiskt. Sovalkov och
kök är långsmala med proportionerna 0,8 respektive 0,6.
Rummen är ganska små, det finns inga tydliga symmetrier. Vardagsrummet har bredd och längd
större än 3,6 meter. Det finns få variationer i möbleringen på grund av den lilla storleken samt för att
det finns få tomma väggar. Dessa aspekter minskar generaliteten i bostaden. På grund av att det
finns två vägar in till vardagsrummet kan man variera rörelsemönstret i bostaden. Detta ger en viss
ökad generalitet.
Sovalkoven ligger lite avskilt och kan öppna upp för ett större vardagsrum och fungera som en
offentlig del, eller stängas för en privat sovplats. (Rumsfigurer och generalitet punkt 1, 3, 4, 5 och 6)
Dagsljus
Det finns en mörk och en ljus del. Hallen och köket är mörka och vardagsrum och sovalkov är ljusa
men dagsljusinsläpp. Det finns inget förtätat ljus. Ljuset förstärker offentligheten i vardagsrummet.
Ljuset förstärker rörelsen längst den tvärgående axeln. (Dagsljus punkt 1 och 4)
Rumsorganisation
Det finns en balkongdörr till en uteplats. Detta ger ett värde till bostaden och större kontakt med
uterummet. (Rumsorganisation punkt 1)
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ANALYS
Hur uppfylls arkitektoniska kvalitéer i planlösningarna i små bostäder?
Fallstudielägenhetera
Nedan kommer en sammanfattning av resultatet från fallstudierna för vardera lägenhet
A Boklok, Lombola Kiruna
B Kompletta, Porsön Luleå
C Klintbacken Luleå
D Kallkällan, Luleå
E Liljeholmen, Stockholm
F Student21an, Gävle
G Takterrassen, Gävle
H Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden Stockholm
I Källby Vall, Lund
J Brottkärr, Nya Hovås Stockholm

53 kvm
16 kvm
49 kvm
43 kvm
47 kvm
21 kvm
55 kvm
50 kvm
50 kvm
38 kvm

2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
1 sovalkov och kök
2 rum och kök
Studentrum
2 rum och kök
2 rum och kök
2 rum och kök
1 sovalkov och kök

Tabell 3 Lägenheterna för fallstudien, deras storlek och rumsfördelning

Lägenhet A
Denna lägenhet har tydliga rum, som är lättavlästa på grund av tydliga hörn, få och små öppningar.
Varje rum är slutet och det är svårt att få överblick över bostaden. Det finns få möjligheter att
överblicka bostaden. Det är en tydlig indelning av mer och mindre privata delar vilket ger en tydlig
rumsorganisation. I det stora rummet finns en viss generalitet och möjlighet att möblera som man vill
på grund av storleken och några fria väggfält. Öppningarnas placering verkar inte för att stärka
axialiteten. Redvall (2007) beskriver hur viktigt det är att ha friheten och möjlighet att ordna
bostaden som man vill.
Lägenhet B
Lägenheten är kompakt och få möjligheter till individuell anpassning finns. Det finns gott om speciella
lösningar av förvaring, för att rymma allt på den lilla ytan. Lägenheten har bra dagsljusinsläpp med
två stora fönster. På grund av att den är liten och består av enbart ett rum så är det många kvalitéer
som per automatik blir svåra eller omöjliga att uppfylla. Kontraster och variation är svårt att skapa
liksom axialitet, rörelse och rumsorganisation på sådan liten yta. Le Corbusier beskriver hur man med
stora fönster kan skapa kvalitet genom att ta in landskapet in i bostaden (Le Corbusier, 1962).
Lägenhet C
Lägenheten har styrkan av en bra generalitet och kan enkelt anpassas om behovet av två sovrum
finns, istället för ett sovrum och ett vardagsrum. Rönn (2010) beskriver att arkitektonisk kvalitet
beror av en helhet där bland annat användbarhet är viktigt. Alla rummen är tydligt avgränsade, och
det är svårt att överblicka bostaden. Få kontraster i form av ljus, öppenhet – slutenhet, privat –
offentligt. Det saknas en stark axialitet och fönstren är ganska små vilket gör att ljusinsläppet blir
litet.
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Lägenhet D
Lägenheten har arkitektoniska kvaliteter i form där axialiteten, ljuset och rörelsen samverkar. Det
finns vissa kontraster av ljusinsläpp, med ett förtätat ljus kring hörnet för matplatsen. Planlösningen
tillåter en viss generalitet. Lägenheten har en balkong och kontakt med uterummet. Det finns en viss
blandning av öppenhet och slutenhet.
Lägenhet E
Lägenheten har en axialitet och rörelse som samverkar med ljuset. Längden på axeln och ljuset vid
axelns slut förstärker rörelsen längsefter. Denna axialitet ger överblick och leder en genom de
offentliga rummen och ger avskärmning från de privata. Målpunkten för axeln ligger vid köksfönstret.
Lägenhet F
Lägenheten är liten och består av ett rum. Kontraster i ljus, omslutenhet, samt rörelse och axialiteten
är inte tydlig. Rumsorganisation består av en blandning av det hel- och halvprivata. Det är även svårt
att hitta en balans av reviret: offentliga och privata delar. Bostaden har kvalitet vad gäller dagsljus
och upplevs väl upplyst med två stora fönster.
Lägenhet G
Lägenheten har en tydlig indelning av öppenhet, där bostaden gradvis blir mer sluten ju längre in
man kommer. Det finns en tydlig kontakt med utsidan genom gränsrummet som består av en altan
längst loftgången. En blandning i omslutenhet, med det omslutna privata rummet längst in och det
öppna offentliga rummet närmare entrén.
Lägenhet H
Rundgångsmöjligheten ger en kvalitet och flexibilitet, och god rörelse. Det finns kontakter i form av
ljust -mörkt, samt öppenhet - slutenhet, och kontakterna skapar kvalitet. Huvudaxeln är stark och
sammankopplar viktiga delar av bostaden, vilket ger god axialitet. Den stora balkongen ger en stor
kvalitet till bostaden och förmedlar en kontakt med uterummet som högre kvaliteten, en bra
rumsorganisation.
Lägenhet I
En lägenhet som har bra generalitet där det finns möjlighet till ett extra sovrum istället för ett
vardagsrum. Hela lägenheten upplevs väldigt omsluten och yteffektiv.
Lägenhet J
Bostaden har kvalitén av rundgångsmöjlighet, vilket ger en viss flexibilitet, rörelse och generalitet
trots den lilla storleken. Lägenheten har en öppen planlösning, upplevs omsluten och det offentliga
och privata överlappar varandra. Toalettdörren öppnas rakt in i köket, framför diskmaskin och spis
vilket kan anses som icke optimalt och ohygieniskt. Rönn (2010) beskriver hur kvalitet i bostaden
beror på bland annat användbarhet.
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Egenskapsfälten
Nedan analyseras utfallet av fallstudierna för varje egenskapsfält. Jämförelser görs mellan
lägenheterna och egenskapsfälten.
Axialitet

Figur 16 Lägenhet D, Kallkällan Luleå
Figur 17 Lägenhet E, Liljeholmen Stockholm
Figur 18 Lägenhet H, Stora Sjöfallet Norra
Djurgårdstaden Stockholm

Den starkaste axialiteten genom alla fallstudier utgår från entrén och har en sträckning genom
bostadens publika delar. Med en målpunkt vid ett fönster i bostadens största rum. Axialiteten
samverkar med ljuset och rörelsen där rörelse uppmanas mot ljuset längst axeln.
I lägenhet C, G och J presenteras stora delar av lägenheten, visuellt, vid entrén då det finns flera
axiella riktningar som utgår från entrén.
Axialiteten upplevs starkast i lägenhet D, E och H. Att dess lägenheter upplevs ha starkare axlar beror
på axlarnas längd och målpunkter. Axlarna är relativt långa med en sträckning genom hela bostaden,
med målpunkten i bostadens viktigaste rum intill ett fönster. I lägenhet D är målpunkten lägenhetens
mest upplysta del. Lägenhet H har en målpunkt vid balkongdörren som leder ut till balkongen, en
väsentlig och betydelsefull del av bostaden. Axlarna har den maximala längd möjlig i relation till
lägenhetens totala storlek och sträcker sig genom den offentliga delen av bostaden. Axlarna
sammanbinder större delen av bostaden i samtliga fall.
Längst axialiteten finns kontraster. Det lilla mörka rummet vid axelns utgångspunkt och sedan det
större upplysta rummet vid axelns slut. Kontraster är viktigt för det arkitektoniska uttrycket, vilket
Wingårdh och Wærn beskriver (2007).
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Omslutenhet

Figur 20 Lägenhet E,
Liljeholmen Stockholm
Figur 16 Lägenhet H, Stora
Sjöfallet Norra Djurgårdstaden
Stockholm

Figur 19 Lägenhet G,
Takterrassen Gävle
Figur 22 Lägenhet D, Kallkällan Luleå

Figur 23 Lägenhet I, Källby Vall
Lund Sjöfallet Norra
Djurgårdstaden Stockholm

Omslutenheten skiljer sig
mellan olika lägenheter. Lägenhet A, B, C och F har små skillnader i
omslutenhet och samtliga rum i bostaden är omslutna. Dessa
lägenheter har små öppningar, stora obrutna väggfält med tydliga hörn
och rum som är lättlästa.

I lägenhet D, E, G, H, I och J är rummen inte lika tydligt omslutna och det
finns en viss blandning av öppenhet och omslutenhet. Lägenheterna har
tydligt angränsade rum; ofta sovrum, blandat med öppna rum; ofta
vardagsrum/kök. Sovrummet har hela väggfält och en liten öppning.
Vardagsrum/kök har stora öppningar och mindre hela väggfält. Lägenhet
D och J har inte ett avskilt sovrum utan enbart alkov, vilket gör
lägenheterna mer öppna.

Figur 24 Lägenhet J, Brottkärr
Nya Hovås Solgränd
Göteborg

De lägenheter som bäst uppfyller egensaksfältet omslutenhet är de
lägenheter som har en blandning av slutna delar och öppna delar
(Forshed & Nylander, 2003). Detta uppfylls bäst i lägenheterna D, E, G, H, I och J. Det separata
sovrummet ger de i övrigt öppna lägenheterna en blandning av omslutenhet.
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Rörelse

Figur 25 Lägenhet D, Kallkällan Luleå
Figur 27 Lägenhet J, Brottkärr Nya
Hovås Solgränd Göteborg
Figur 26 Lägenhet E, Liljeholmen Stockholm

Rörelsen samverkar med andra egenskapsfält, och framförallt
med axialiteten och ljus. Rörelsen och rytmen skiljer sig mellan
lägenheterna.
I lägenhet H och J finns möjlighet till rundgångsrörelse. Rörelsen
ger en rikedom i bostaden. Rundgången binder samman kök och
vardagsrum. Det finns ingen tydlig rumsindelning mellan kök och
vardagsrum, utan rummen går in i varandra och har i en öppen
planlösning. Nordwall och Olofsson (2013) framställer hur
flexibilitet beror av öppningarna och av rumsformen. Ett rum bör
ha minst två öppningar för att skapa rörelse.
Lägenhet D, E och H har stark axialitet som samverkar med ljus
Figur 28 Lägenhet H, Stora Sjöfallet Norra
Djurgårdsstaden Stockholm
och rörelse. Ljuset förstärker och frammanar till rörelse längs
axeln. De lägenheter som har en stark axialitet har även en
tydligare rörelse. Nylander beskriver hur rundgångsrörelse skapar mervärde och kvalite i bostaden.
(Forshed & Nylander, 2003).
Rörelsen får sin rytm genom kontraster. Kontrasterna i samtliga lägenheter, bortsett från lägenhet G
består av en mindre mörkare hall och ett större upplyst rum. Lägenhet E har en mörkare hall och en
smal korridor innan man kommer ut till det stora rummet. Korridoren bygger upp en förväntning och
ger en kontrast i rytmen innan den öppnar sig mot det stora rummet.
Utformningen i lägenhet E kan jämföras med hur Nylander (1998) beskriver sin fallstudie av
Stomholmslägenheten; där beskrivs hur arkitekten planerat en sparsam ljussättning av trapphuset
för att sedan i loggian öppna upp med ljus och storartad utsikt, och på så vis inte bränna av all utsikt
innan man stigit in i lägenheten.
Lägenhet H har en stark axialitet och tydlig rörelse men även möjlighet till rundgång vilket gör att
rörelsen uppfylls bäst i denna lägenhet.
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Rumsfigurer och Generalitet

1,00
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Figur 29 Lägenhet C, Klintbacken Luleå
Figur 30 Lägenhet E, Liljeholmen
Stockholm

0,7

Figur 31 Lägenhet H, Stora Sjöfallet
Norra Djurgårdsstaden Stockholm

0,7

Figur 32 Lägenhet I, Källby vall Lund

Rumsfigurer och generalitet berör två områden; den första handlar om rummets bredd/längdförhållanden (rumsfigurerna), och den andra handlar om hur generell rummets användning är
(generalitet).
Lägenhet C och I har en generalitet och flexibilitet. I lägenhet C finns två generella likvärdiga rum som
kan användas flexibelt efter behov. I lägenhet I kan vardagsrummet delas av och bli till exempel ett
extra sovrum. Övriga lägenheter har en öppen planlösning med begränsat utrymme för flexibel
användning.
Lägenheterna har rum med varierande proportioner. Lägenheterna A, E och H har alla ett
vardagsrum/kombinerat vardagsrum och kök med proportionerna kring gyllene snittet med ett
bredd-/längdförhållande på 0,6. Detta förhållande anses mer harmoniskt och bättre än andra bredd/längdförhållanden. (Le Corbusier, 1962)
Norwall och Olofsson (2013) säger att ett kvadratiskt rum är mer flexibelt. Lägenhet B och C har
proportioner ungefär kvadratiska. Lägenhet B har en kvadratisk form. Lägenhet C har två likvärdiga
rum med proportionerna ungefär kvadratiska.
Några lägenheter har tydligt avlånga rum. Lägenhet C har ett kök med proportionerna 0,5. Rummet
är smalt med bredden 2 meter framför köksinredningen vilket gör rummet svårmöblerat. Lägenhet D
har ett vardagsrum/matplats med långsmala proportioner med en bredd på 2,5 meter. I lägenhet G
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har lägenheten en långsmal form med köket placerat längst en smal korridor. Korridorslikande rum
bör undvikas. (Norwall & Olofsson, 2013)
Allmänt vad gäller generaliteten finns en viss begräsning i dessa små lägenheter. Detta beror på att
dessa lägenheter har få rum och dem rum som har förutsättningar att vara generella är sovrum och
vardagsrum, och dessa finns det få eller inga alls i små lägenheter. Övriga rum; kök, badrum och hall
har på grund av möblering och placering liten möjlighet att vara generella.
Alla lägenheter har öppen planlösning med överlappande rum i kök/matplats och vardagsrum
bortsett från Lägenhet C, där det finns ett litet smalt kök och matplats. En öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum framstår som den bästa lösningen för att få kvalitativa rum i små lägenheter.
Generaliteten är dock begränsad i alltför öppna planlösningar.
Lägenhet I har en öppen planlösning med en rumsutformning som gör det möjligt att skapa ett extra
sovrum av vardagsrummet. Lägenheten har en hög generalitet och bra rumsfigurer. Denna lägenhet
uppfyller egenskapsfältet bra.
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Dagsljus

Figur 34 Lägenhet F, Student21an Gävle

Figur 35 Lägenhet D, Kallkällan Luleå
Figur 33 Lägenhet B,
Kompletta Luleå

Förutsättningarna för
dagsljusinsläpp skiljer sig
mellan lägenheterna.
Lägenheterna har fönster i en,
två eller tre riktningar.
Figur 36 Lägenhet H, Stora Sjöfallet Norra

Lägenhet B, F och J har ensidigt
Figur 37 Lägenhet E, Liljeholmen
Djurgårdsstaden Stockholm
Stockholm
ljusinsläpp, alltså fönster i en
riktning. Dessa lägenheter har en öppen planlösning. Lägenhet B och F
har mycket fönster med avseende på ytan och båda har ett större fönster som går hela vägen ner
mot golvet. Båda enrumslägenheterna är väl upplysta. Inget förtätat ljus eller kontraster i ljussättning
då lägenheten består av ett rum.
Lägenhet C, D, E, G, H och I har fönster i två riktningar. Fönstren sitter kring ett hörn alternativt på
motsatta sidor. Lägenhet D har ett väl ljussatt hörn med stor fönsteryta. Ljusinsläpp från två håll ger
större möjlighet till variation av planlösningarna och fler möjligheter till rumsindelning. Lägenheterna
med tvåsidigt ljusinsläpp finns som en sovalkov och kök samt 2 rum och kök. Det finns möjlighet till
ett avskilt sovrum i dessa lägenheter. Lägenhet G är den enda lägenheten med ljusinsläpp från
motsatta sidor. Lägenheten är smal och djup.
Lägenhet A har fönster i tre riktningar. Lägenheten har få och ganska små fönster. Fönstrens
placering samverkar inte för att förstärka andra egenskapsfält eller för att skapa kontraster eller
förtätat ljus. Lägenheten har potential till en god ljussättning men detta tas inte tillvara på
Ljusets primära funktion är att belysa bostaden (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998). De
lägenheter som bäst lyckats med ljussättningen är fall B, F, D och H. Dessa lägenheter har stora
fönsterytor och utnyttjar den yta som finns för att skapa bra ljussättning. Lägenhet D och H har en
ljussättning som samverkar och förstärker axialiteten och rörelsen längs axeln. Det förtätade ljuset
vid axelns slut och avsaknaden av ljus vid axelns begynnelse. Båda lägenheterna ligger vid ett hörn
och har ljusinsläpp från två håll. Lägenhet E liknar lägenhet H men med skillnaden att fönstren är
mindre och balkongdörren är inte placerad vid axelns slut.
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Rumsorganisation

Figur 38 Lägenhet A, Boklok Kiruna

Figur 3917 Lägenhet E, Liljeholmen
Stockholm

Figur 40 Lägenhet G,
Takterrassen Gävle

Figur 42 Lägenhet D, Kallkällan
Luleå

Figur 4318 Lägenhet I, Källby Vall Lund
Figur 41 Lägenhet H, Stora Sjöfallet Norra
Djurgårdsstaden Stockholm

Balkonger/uteplatser finns på lägenheterna i lägenhet A, D, E, H, I och J. Balkongen skapar ett
gränsrum och ger kontakt mellan ute och inne. I samtliga fall ingår gränsrummet; balkong/uteplats
som en del i det yttre rummet med balkongdörr från vardagsrummet/matrummet. Gränsrummet har
en betydande roll för de boendes tillägnelseprocess. (Nylander, Bostaden som arkitektur, 1998)
I lägenhet H har balkongen en viktig plats. Balkongen är stor och utbreder sig längs halva fasaden.
Två dörrar leder ut till balkongen.
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Vad är bra arkitektonisk kvalitet i en lägenhetsplanlösning?
Jämförelser mellan litteraturen och fallstudierna görs för att se på skillnader och likheter. Vilka
resultat har fallstudien gett.
Arkitektoniska kvaliteter beror på helheten och att det sammanlagda intrycket är viktigt. Det beskrivs
även att det är möjligt att hitta kvalitet i visa delar medan det saknas i andra. Undersökningen visar
att det är möjligt att granska och hitta kvalitet utan att ta med alla omständigheter och faktorer som
påverkar.
Kvaliteten och uppfattningen av en bostad beror på både mätbara och icke mätbara faktorer. De icke
mätbara faktorerna kan vara av sådan sort att dem är svåra att generalisera då dem beror på
personliga preferenser såsom tycke och smak. Dessa parametrar kan vi inte bygga efter eftersom
dem är personliga och olika för varje person.
Det finns en gradering av kvalitetsuppfyllelsen; det är inget som antingen finns eller inte finns. Linn
(1998) skriver hur kvalitet kan lösas på flera olika sätt och att det finns mer än en lösning. Likaså finns
det bättre och sämre lösningar vilket framgår av undersökningen.
Resultatet från underökningarna visar att vissa kvaliteter hänger ihop. Exempelvis hänger ofta
axialitet, rörelse och ljus ihop. Den bästa uppfyllelsen av vartdera egenskapsfält uppstår då dessa tre
samverkar.
Användarvänligheten och ett effektivt nyttjande av ytor berörs delvis under Nylanders egenskapsfält
under Rumsfigurer och Generalitet. Rumsutnyttjande blir väldigt väsentligt i dessa små lägenheter i
och med att de har mindre yta, och är grundläggande för smålägenheternas funktion. Litteraturen
trycker på hur viktigt funktionen är för en bostad. Därför bör en planlösning som är effektiv
eftersträvas, alltså en planlösning utan korridorer.
Balkongen är ett värdefullt inslag för bostaden både genom att ge extra yta och en kontakt med
uterummet. Extra yta är särskilt värdefullt i smålägenheter. Kontakten med uterummet är viktig,
vilket bland annat Le Corbusier (1962) beskriver som något grundläggande för människan och hennes
trivsel.
Kontraster är en av de viktigaste aspekter enligt undersökningen. Kontraster skapar spänning och
intresse. Undersökningen visar att ju tydligare kontraster desto bättre kvalitet. Kontraster ger starka
stråk (axialitet), variation av omslutenhet, tydlig rörelse och ljusskillnader i form av mörker och ljus.
Kontrasterna är svåra att uppnå tillfredställande i enrumslägenheterna men är möjligt att skapa i
flerrumslägenheterna.
Litteraturen beskriver hur uppfattningen kring vad som är bra kvalitet inom arkitekturen svänger.
Enskilda personers inflytande har betydelse, liksom omtalade, erkända eller vinnande projekt i
tävlingar. Likaså varierar kvalitet beroende på om du frågar arkitekt, byggherre eller fastighetsägare.
Begreppen kvalitet och arkitektur är svårdefinierade, vilket gör dem svåra att bedöma. Det är även
svårt att inbördes värdera kvalitetsbegreppen och avgöra vilka kvaliteter som håller stort värde.
Väderstrecken har betydelse för bostaden då det påverkar vilket ljusinsläpp som är möjligt.
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Hur kan man ur kvalitetsaspekter analysera planlösningar?
Nedan utvärderas metoden som använts i undersökningen
Analysmodellen bygger på Nylanders sju egenskapsfält framtagna i hans doktorsavhandling. I sitt
arbete gör han fyra fallstudier varifrån han, med stöd av empiri, arbetar fram och sammanställer
arkitektoniska egenskaper i sju så kallade egenskapsfält. Dessa egenskapsfält har sammanfattats i en
punktlista. Denna punktlista har utgjort modell för min analys av mina tio fallstudier.
Arbetet har varit flexibelt vilket innebär att listan har reviderats under arbetets gång. Nylanders
egenskapsfält beskriver faktorer som ligger utanför mitt arbetes ramar, vilket har medfört att vissa
punkter strukits bort från listan direkt. Ett fåtal punkter har lagts till. Analysen sker genom en
kvalitativ analys, vilket gör att det inte finns samma precision som i en kvantitativ analys. Det är svårt
att jämföra olika egenskapsfält mellan varandra, och väga kvaliteterna mot varandra. Det innebär
alltså att det kan vara svårt att rangordna olika lägenheter utefter kvalitet, om de uppfyller olika
egenskapsfält.
Analysen av lägenheterna har gett en bild av deras arkitektoniska kvaliteter. Analysen är inte
komplett och berör inte alla arkitektoniska egenskaper som har betydelse för en bostad men jag
tycker att modellen ger en första bild av det arkitektoniska läget. Det är möjligt att granska
arkitektonisk kvalitet utan att ta med alla omständigheter och faktorer som påverkar kvalitén.

SLUTSATS OCH DISKUSSION
I detta kapitel dras slutsatser och trender. Resultatet analyseras.

Projektstudie
Genom tio fallstudier har jag utrett hur arkitektonisk kvalitet uppfylls i lägenheter under 55 kvm. Jag
har gjort en jämförelse mot Nylanders egenskapsfält, vilka beskriver betydelsefulla faktorer för
bostadens arkitektur. Jag har med stöd av annan litteratur kompletterat och validerat Nylanders
arbete.
Slutsatsen från studien är att arkitektoniska kvaliteter i små nya lägenheter finns. Kvaliteter kan fås i
olika grad och med olika planutformningar.
Lägenheter som består av ett rum har svårt att uppfylla egensaksfält som handlar om en blandning
av olika egenskaper. Även axialiteten och rörelsen är svår att få då det saknas öppningar, riktningar
och längder i de minsta bostäderna.
Den starkaste axialiteten hittades i lägenheterna där axeln har startpunkt i hallen, en sträckning
genom det största rummet (vardagsrum/matplats) och med målpunkt i samma rum. Axelns binder
ihop två rum, bostadens yttersta öppna rum. Axeln är utformad på olika sätt, samt att den samverkar
i olika grad med andra egenskapsfält inom bostaden, vilket ger den mer och mindre dignitet i olika
lägenheter. De flesta lägenheterna har en sekundär underordnad axialitet längre in i bostaden.
Starkast axialitet i de lägenheter där axeln är lång samt där ljus och rörelse samverkar med
axialiteten, lägenhet D, E, H. Axialitet är möjligt att uppnå i små lägenheter.
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Egenskapsfältet omslutenhet handlar om att det ska finnas en blandning av öppenhet och slutenhet.
I lägenheterna som består av endast ett rum är det svårt att få denna variation. Lägenheterna med
den minsta bostadsytan (BTA) har inte heller denna blandning. Lägenheterna med sovalkov har en
viss blandning av omslutenhet då alkoven upplevs mer omsluten och denna känsla kan förstärkas
ytterligare genom att skärma av sovalkoven. Köket i de båda lägenheterna är mer omslutna och
avskärmade trots den öppna planlösningen. De största lägenheterna har ett avskilt sovrum.
Lägenheterna med sovrum och en öppen planlösning har dem bästa förutsättningarna för en
blandning av omslutenhet. Generellt sätt har lägenheterna lättare att uppfylla egenskapsfälten då
dem är större och har fler än ett rum.
Den bästa rörelsen i lägenheterna fås genom rundgång och/eller rörelse som samverkar med axialitet
och ljus. Lägenhet H, Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden Stockholm har både en samverkan av
axialitet, ljus och rörelse samt möjlighet till rundgång.
Det finns lägenheter med bra generalitet. Dessa lägenheter har ett sovrum och vardagsrum som är
väldigt lika och på så vis generella. Rumsproportionerna uppfylls på varierande sätt i de olika
lägenheterna. Utmärkande är lägenhet G, Takterrassen i Gävle. Lägenheten är långsmal i det breda
lägenhetshuset. Detta gör att det bildas en långsmal korridor genom bostaden. Denna lägenhet har
den största BTA:n på 55 kvm. Lägenheten upplevs inte rymligare på grund av extraytan, vilket bland
annat beror beror på att korridoren är transportyta och ingen användbar bostadsyta. Även lägenhet
A har en stor BTA, men stor del av ytan är placerad på ställen där den inte nyttjas effektivt,
exempelvis genom ett stort badrum och garderob/förråd. Det leder till att mycket av ytan inte kan
nyttjas effektiv. Även lägenhet D har ytor som är placerade på ett sätta att den inte går att använda
effektivt; stort utrymme i hall och sovalkov. D
I lägenhet D; Kallkällan Luleå, samt lägenhet H; Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdsstaden Stockholm
samverkar ljus, axialitet, och rörelse. Hörnlägenheter ger möjligheten till mycket ljus runt ett hörn i
lägenheten. Oavsett om lägenheterna har fönster i en, två eller tre riktningar är vissa lägenheter
bättre på att utnyttja de möjligheter till ljussättning som finns, medan andra är mer sparsamt
fönstersatta. Lägenheterna som har rikligt med fönster får en bättre ljussättning av bostaden.
Lägenhet A, C och J har små och få fönster vilket ger mindre förstärkning av andra egenskapsfält samt
en mörkare lägenhet, vilket är ogynnsamt.
Den bästa rumsorganisationen enligt fallstudien fås i en hörnlägenhet. Där har rummen möjlighet att
få bra proportioner. Lägenheterna med en kvadratisk form har den bäst nyttjade ytan och minimal
outnyttjad yta.
Sju av tio lägenheter i fallstudierna har balkong eller terrass. Detta ger ett mervärde genom att under
sommarhalvåret kunna öka bostadens yta och skapa en kontakt med uterummet.

Ämnesområde
Arkitektonisk kvalitet är en viktig aspekt i byggandet då det påverkar vår trivsel och möjlighet att
känna hemkänsla och tillägnelse till bostaden. Arkitektur och kvalitet är två vaga begrepp som är
svåra att definiera, vilket gör att det är svårt att på ett enkelt sätt förhålla sig och beakta det vid
nybyggnation. Trots att begreppen är omfattande har de betydelse i ett långsiktigt
samhällsperspektiv och ett hållbart boende.
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Metod och arbetsprocess
Arkitektonisk kvalitet är ett vitt och subjektivt begrepp. Det finns många uppfattningar och åsikter
kring vad som är bra arkitektonisk kvalitet. Kring varje byggnadsverk uppkommer en mängd åsikter
kring den arkitektoniska kvaliteten. Ämnet är vida diskuterat men det saknas dock ramverk för att
definiera och värdera kvalitet i olika byggnadsverk.
I boken Bostaden som Arkitektur, vilken utgår från Nylanders forskningsavhandling, beskriver han en
modell med sju egenskapsfält som är viktiga för att uppnå en arkitektonisk kvalitet i bostaden.
Lägenheterna för fallstudien söktes på internet. Sökningen pågick fram till det att en så kallad
mättnad uppnåddes, det vill säga till den punkt då planlösningarnas utformning började upprepa sig.
Med mättnad menas till den punkt när planlösningarnas utformning började upprepas. Tio
planlösningar valdes för fallstudierna. I syfte att få en bredd vid urvalet av fallstudierna
kategoriserades lägenheterna efter byggår, målgrupp, upplåtelseform, ljus, rörelse och entrétyp. En
blandning av dessa eftersträvades. Även en blandning av den geografiska placeringen eftersträvades.

Tillförlitlighet
Nylanders modell handlar om alla omätbara kvaliteter i bostaden, inte enbart de som går att koppla
till planlösningens utformning. Genom att enbart studera planlösningen kan inte alla egenskapsfält
bedömas vilket gör att en helhet inte kan bedömas. Material, detaljer och deras utformningar samt
färgsättning kan inte bedömas. Vissa luckor i analysen uppstår alltså.
Urvalet för fallstudien bygger på dem planlösningar som hittats via sökning på internet. Vad som är
tillgängligt via internet är endast en del av alla de lägenheter som projekteras i Sverige idag. Det
betyder att urvalet är begränsat och eventuellt inte representerar verkligheten.
Kvalitetsbegreppet är brett och väldigt subjektivt. Kvalitet bygger på en helhet och det finns många
aspekter som påverkar vilket gör att det är svårt att vara subjektiv i analysen. Då kvalitetsbegreppet
är stort finns det många ingående parametrar och det är svårt att göra inbördes bedömning av
parametrarnas inbördes värde.
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Jämförelse av lägenheterna
Nedan följer jämförelse mellan Lägenhet A, Boklok Kiruna och likande referenslägenhet.
Som en bostadexperiment 1978 byggdes Tinggaarden. Det var ett bostadsprojekt i Danmark,
Herfølge. Projektet har fungerat som ideal för tätbebyggda låga lägenhetshus. Projektet är
uppmärksammat och ett bra exempel på lyckat koncept. (Vandkusten, 2017)
Projektet har vunnit Alvar Altos arkitekturpris. Projektet beskrivs som trendsättande vad gäller bland
annat gemenskap, kommunikation och kompakt hållbart boende, långt innan dessa begrepp blev
modeord inom arkitekturen (Danish Architeture Centre, 2009). Tinggaarden bestod av sex grupper av
hus med totalt 78 lägenheter i en och två våningar.
Tinggaarden kan jämföras med Boklok lägenheten, lägenhet A. Båda är lägenheter som bygger i en
mänsklig skala och båda syftar till att bygga yteffektiva kompakta lägenheter. Tinggaarden byggd på
70-talet var på den tiden banbrytande. Som jämförelse har en lägenhet på 2 rum och kök på ca 54
kvm valts, se figur 44.
Båda lägenheterna har ett kombinerat vardagsrum och kök och en rumsplacering som liknar
varandra. Tinggaarden har en lite större hal och ett mindre badrum. Vardagsrummet/köket samt
sovrummet är lika stora och med samma proportioner i båda lägenheterna.
Tinggaarden har liksom Boklok en axel som sträcker sig från entrén genom hallen, vardagsrummet
och med målpunkt vid ett fönster. Skillnaden mellan lägenheterna är att i Tinggaarden-lägenheten är
fönstret placerat i exakt linje med axeln samt att det inte finns något fönster i direkt närhet till
aktuellt fönster, vilket förstärker fönstrets betydelse och därmed förstärker axeln.
Tinggaarden har likaså en längsgående axel genom vardagsrum och kök som utgår och avslutas i ena
ändan vid ett fönster och i andra ändan intill en altandörr. Öppningarnas placering är bättre i
Tinggaarden med tanke på axialiteten då dem bidrar till att skapa en starkare axialitet. En starkare
axialitet förstår rörelsen och ger en tydligare rörelse.

Figur 44 Tinggaarden typlägenhet 3, planlösning
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Lägenheterna har ungefär samma storlek men ytan är fördelad olika. Tinggaarden har ett större
vardagsrum och kök, och ett mindre badrum och ingen klädkammare. Ytan är placerad i dom
rummen där mest tid spenderas och ytan känns mer effektivt fördelad. Den extrayta som finns i
badrummet och klädkammaren i Boklok- lägenheten kan inte nyttjas på ett generellt sätt.
Lägenheterna har många likheter med skiljer sig ändå på punkter som ger den ena lägenheten
starkare arkitektoniska kvaliteter genom små skillnader som placering av öppningar och
användningen av bostadsytan. Exemplet visar på hur små skillnader kan ge tydliga skillnader vad
gäller arkitektoniska kvaliteter.

Figur 45 Sektion och situationsplan
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Alternativ planlösning
En alternativ planlösning har tagits fram för Liljeholmen Stockholm. Den alternativa planlösningen
kallas typ2. Den alternativ planlösningen är i syfte att jämföra arkitektoniska kvaliteter och se hur
kvaliteter uttrycker sig då invändiga planlösningen förändras. Lägenhetens placering i bostadshuset
samt yttre väggarna bibehålls.
Två axlar kan identifieras i typ 2; en från hallen genom sovrummet med målpunkt vid
sovrumsfönstret och en axel med sträckning från kök, genom vardagsrummet med mål vid fönstret.
Lägenheten är öppen bortsett från sovrummet som upplevs mer omslutet med tydlig form och hela
väggfält. Hallen öppnar mot kök och vardagsrum. Planlösningen är mer öppen och den långa
korridoren försvinner vilket gör att bostaden upplevs mer öppen som helhet. Rummen får mindre
tydlig läsbarhet på grund av färre väggfält. Sovrummet och badrummet har samma omslutenhet som
tidigare. Klädkammaren försvinner och ersätts med garderober.

Figur 46 Alternativ rumsplacering för Liljeholmen Stockholm (kallad typ 2)
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Rörelsen förändras då axialiteten förändras. Den starka axialiteten från hall till kök har försvunnit
vilket gör att det inte skapas en lika stark rörelse i den riktningen. Det finns möjlighet till rundgång.
Rörelsen samverkar med ljuset och leder till det ljusare delarna.
Den långa korridoren försvinner och ytan utnyttjas mer effektivt. Det överlappande köket och
vardagsrummet har en mer långsmal form. Köket och vardagsrum har färre omslutande väggfält och
kan vara svårare att möblera på grund av det. Vad gäller generaliteten finns det möjlighet att med
enkla medel skapa ett till sovrum av vardagsrummets inre, genom att sätta upp en vägg. Det är en
tydligare uppdelning av bostadens mer privat och mer offentliga rum.
Lägenheten får ett mörkare kök då det placeras längre in och saknar direktljus. Ljuset samverkar med
rörelsen och axialiteten och leder en in till det ljusare delarna.
Balkongen har inte förändrats mellan som två förslagen. Balkongen fungerar som gränsrum.
Lägenheten har olika styrkor och uppfyller egenskapsfälten på olika sätt när planlösningen förändras.
Vad gäller axialiteten så försvagas den starka axialiteten från typ 1 till typ 2. Lägenheten upplevs mer
öppet med färre omslutande väggfältet och fler öppningar i typ 2. Rörelsen förändras till typ 2 där
möjlighet till rundgång finns. Rörelsen samverkar med ljuset och leder en in från den mörkare hallen
till det ljusare stora rummet i båda typerna. Typ 2 nyttjar ytan mer effektivt då den långa korridoren
försvinner. Rummens tydlighet minskar i typ 2 i och med den mer öppna planlösningen.
Rumsfördelningen i typ 2 gör lägenheten mer generell då det finns möjlighet att dela av
vardagsrummet. Ljussättningen skiljer sig inte betydande mellan dom två typerna, utom att köket blir
något mörkare i typ 2. Även rumsorganisationen är lika i båda typerna då gränsrummet; balkongen,
inte förändras mellan typerna.
Man kan förändra mycket av en bostads uttryck genom att flytta om bostadens funktioner men
behålla bostadens väggar. Olika bostäder kan likna varandra men ändå skilja sig mycket vad gäller
arkitektoniska kvaliteter bara genom funktioner och väggars placering inom bostaden. Kvaliteter
handlar om avvägningar, där olika kvaliteter blir olika framträdande i olika bostäder.
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Slutsats
Arkitektonisk kvalitet kan inte regleras på samma sätt som tillgänglighet, konstruktion, energi med
hjälp av regler och rekommendationer. Kvalitet uppnås genom att skapa en övergripande god
bostad. Kvalitet kan uppnås på många sätt och är i högsta grad beroende av enskilda situationer.
Arkitektoniska kvaliteter finns i små lägenheter. Vissa kvalitetsaspekter är svårare att erhålla i små
lägenheter i jämförelse med större lägenheter. Vad gäller just små bostäder vill jag lyfta några
kvalitetsaspekter som jag tycker är viktiga att försöka skapa i små lägenheter:


Dagsljus. Detta är en grundläggande faktor för ett trivsamt boende. Det är inte svårt att
skapa en väl upplyst bostad. Fönstrens placering är viktigt för att förstärka andra egenskaper
och ge möjlighet för ljuset att nå hela vägen in.



Omslutenhet. Det är viktigt att det finnas möjlighet till en blandning av öppna och slutna
delar. Möjligheten skapas genom funktions-/rumsplaceringen, på ett sätt som gör det möjligt
att skärma av.



Många kvaliteter kan uppnås enbart genom en bra planlösning och en bra planlösning
behöver inte vara mer kostsam och kräver inte större yta.

Det finns arkitektoniska kvaliteter som är svårare att erhålla är i små lägenheter, vilket beror på det
begränsade utrymmet:


Generalitet och rörelse. Det är svårt att skapa generella rum i små lägenheter då ytan är
begränsad. Bostaden är planerad enligt en viss möblering och användning vilket gör att det
sällan finns utrymme för variation.



Kontraster. Det är svårt att skapa den starkaste axialiteten, den mest dramatiska kontrasten i
ljussättning, och stor blandning av öppna och slutna rum. Detta beror på att utrymmet inte
finns.

Vidare studier
För fortsatta studier skulle det vara intressant att göra en mer djupgående analys av de små
lägenheterna, där man tar med alla Nylander egenskapsfält och punkter vid utvärderingen.
Det vore även intressant att djupdyka i hur de arkitektoniska och ekonomiska aspekterna förhåller
sig. Då ekonomin är starkt styrande och kanske har den största betydelsen för byggandet idag.
Det vore även intressant att göra en historisk jämförelse. Hur har boendekvaliteten sett ut de senaste
50 åren. Hur har kvaliteten förändrats med olika typer av bostadspolitik, ändrade regler och
förändrade kostnader?
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