
   

 

   

 

 

VERTIKAL BOSTADSUTFORMNING I 
FRAMTIDENS FÖRTÄTNING AV STÄDER 

 

VERTICAL HOUSING DESIGN IN THE FUTURE 
DENSIFICATION OF CITIES 

 

Linnea Bengtsson 

Mai Huynh 

EXAMENSARBETE 2018 

Byggnadsteknik 
 

 



 

 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Byggnadsteknik. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Géza Fischl 

Handledare:  Bengt Erlandsson 

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2018-06-06 

 



Abstract 

i 
 

Abstract 
Purpose: The Swedish population is urbanizing, residents move from the countryside to 
densely populated areas. Housing design becomes an important part of being surface efficient 
without impairing living standards for residents. The governing rules limit how to build. As 
they are constantly evolving to meet the development of society and technology, more reliefs 
of housing design requirements have been made. This thesis aims to investigate how 
increased height in a smaller apartment can affect habitat quality. The governing questions 
are: (1) what factors affect residential quality in terms of smaller housing? (2) How does the 
room change if one strives for the minimum floor space in favor of vertical room design? (3) 
To what extent can you satisfy the requirements / regulations of BBR and SIS in relation to 
vertical room design? 
 
Method: In order to gain knowledge of the subject, literature search was used in 
densification, habitat quality, the physically influencing factors and housing preferences. 
Document analysis was made on a reference apartment plan solution and the governing rules. 
An observation of the reference apartment was performed as well as experiments in which 
different parameters such as room height, floor imprint, storage and fixed furnishing were 
changed. 

Findings: The crucial parameters that affect habitat quality when it comes to housing are; 
opportunity for work, dining space, storage, openness and airiness, transparency and axiality, 
the possibility to furnish, originality, comfort, functionality and generality. A limited floor 
space can be compensated by another parameter from the list of habitat quality parameters. If 
the measurable and functional values are reduced, it is possible to compensate with the 
immeasurable and aesthetic values. Accessibility requirements aggravate the convergence of 
housing functions and generally require a larger floor area. All SIS requirements can be met, 
even when combining housing functions. 

Implications: By designing apartments with increased height and reduced floor space but at 
the same time maintaining the habitant quality, it is possible to concentrate housing in the 
future densification of cities. By allowing the integration of residential functions at the height, 
it is possible to build apartments with less floor space containing all basic functions for a 
home. 

Limitations: This work aims to investigate smaller apartments up to 35m2 for one person. 
When mentioning the term “residential quality” it refers to the spatial perception of the 
apartment, which is mainly the geometry of the room and the permanent furnishing. The 
regulations considered are BBR and SIS. Construction and cost are not considered. 

Keywords: Densification, vertical housing design, residential quality, room perception 
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Sammanfattning 
Syfte: Den svenska befolkningen urbaniserar, invånare flyttar från landsbygden till 
tätbebyggda områden. Bostadsutformningen blir en viktig del för att vara yt-effektiv utan att 
försämra levnadsstandarden för de boende. De styrande regelverken utvecklas ständigt för att 
möta samhällets och teknikens utveckling. Detta arbete syftar till att undersöka hur ökad höjd 
i en mindre lägenhet kan påverka livsmiljökvalitet. De styrande frågeställningarna som ska 
leda fram till målet är: (1) Vilka faktorer påverkar livsmiljökvalitet när det gäller mindre 
bostäder? (2) Hur förändras rummet om man strävar efter minsta möjliga golvyta till förmån 
för vertikal rumsutformning? (3) Till vilken grad kan man tillfredsställa kraven/föreskrifterna 
i BBR och SIS med koppling till vertikal rumsutformning? 

Metod: För att erfara kunskap användes litteratursökning inom förtätning, livsmiljökvalitet, 
de fysiskt påverkande faktorerna och bostadspreferenser. Dokumentanalys gjordes på 
referenslägenhetens planlösning och regelverken. En observation av referenslägenheten 
gjordes och experiment där olika parametrar som takhöjd, golvavtryck, förvaring och fast 
inredning förändrades. 

Resultat: De avgörande parametrar som påverkar livsmiljökvalitet när det kommer till 
bostäder är; möjlighet för arbete, matplats, förvaring, öppenhet och luftighet, genomblick och 
axialitet, möblerbarhet, originalitet, trivsamhet, funktionalitet och generalitet. Vid begränsad 
yta går det att kompensera upp detta med en annan parameter från listan på livsmiljökvalitet. 
Minskas de mätbara och funktionella värdena kan går det att väga upp med de omätbara och 
estetiska värdena. Tillgänglighetskraven försvårar sammanfallandet av bostadsfunktioner och 
kräver generellt en större yta.  

Konsekvenser: Genom att utforma bostäder med högre takhöjd och minskad golvyta men 
bibehålla livskvalitén går det att koncentrera bostäderna i framtidens förtätning. Genom att 
tillåta integrering av bostadsfunktioner på höjden blir det möjligt att bygga lägenheter med 
mindre golvyta innehållandes samtliga basfunktioner för en bostad. 

Begränsningar: Denna rapport behandlar mindre bostäder om högst 35m2 för en person Vid 
benämning av rumsupplevelse så menas den rumsliga upplevelsen av lägenheten, vilket 
huvudsakligen är rumsgeometrin och den fasta inredningen. De regelverk som beaktas är 
BBR och SIS. Konstruktion och kostnad beaktas inte. 

Resultat: Genom att utforma bostäder med högre takhöjd och minskad golvyta men bibehålla 
livskvalitén går det att koncentrera bostäderna i framtidens förtätning. Genom att tillåta 
integrering av bostadsfunktioner på höjden blir det möjligt att bygga lägenheter med mindre 
golvyta innehållandes samtliga basfunktioner för en bostad. De avgörande parametrar som 
påverkar livsmiljökvalitet när det kommer till bostäder är; möjlighet för arbete, matplats, 
förvaring, öppenhet och luftighet, genomblick och axialitet, möblerbarhet, originalitet, 
trivsamhet, funktionellt vs. generellt. Vid begränsad yta går det att kompensera upp detta med 
en annan parameter från ovanstående lista. Minskas de mätbara och funktionella värdena går 
det att väga upp med de omätbara och estetiska värdena. Tillgänglighetskraven försvårar 
sammanfallandet av bostadsfunktioner och kräver generellt en större yta.  

Nyckelord: Förtätning, vertikal bostadsutformning, livsmiljökvalitet, rumsupplevelse, 
rumsuppfattning 
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BLKP Bedömning av livskvalitetsparametrar, bedömer miljön 
utifrån skattningsskalor utefter egenskaper 

Förtätning Utveckling av staden där bebyggelse- och 
befolkningstätheten koncentreras. 

Stadsutglesning Utveckling av staden där områden med låg 
bebyggelsetäthet uppstår och mycket mark exploateras. 

Vertikal bostadsutformning Placering av bostadsfunktioner på höjden. 

Postmaterialistisk orientering En människas grundvärderingar som handlar om att 
förverkliga sig själv, vikt läggs inte vid materialistiska ting 
såsom bostaden. 

Materialistisk orientering En människas grundvärderingar där man sätter högre värde 
på ekonomiskt välstånd och fysisk trygghet än tillhörighet 
och självuttryck. 
 

Livsmiljökvalitet Omgivande förhållanden som påverkar människans 
levnadsstandard. 
 

Rumsupplevelse Den rumsliga upplevelsen av lägenheten, huvudsakligen 
rumsgeometrin och den fasta inredningen. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng som är en del av det treåriga 
högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur på 
Jönköping University. Arbetet utfördes under vårterminen 2018.  

Arkitekthuset i Jönköping har varit samarbetande part och hjälpt till med handledning för att 
forma detta arbete. 

I detta kapitel beskrivs den pågående urbaniseringen och att förtätningen är att föredra jämfört 
med stadsutglesningen. Förtätningen resulterar i ökad befolkningstäthet vilket också betyder 
att man behöver bygga yt-effektivt. Vidare diskuteras det om och hur man kan utforma en 
bostad i vertikal riktning genom att öka rumshöjden för att bibehålla rymdkänslan samtidigt 
som man tar mindre yta i anspråk. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Förtätning 
I januari 2017 var drygt 10 miljoner personer folkbokförda i Sverige, invånarantalet förväntas 
öka i alla åldersklasser till över 13 miljoner år 2060 (SCB, 2016). Befolkningstätheten 
minskar på landsbygderna och ökar i tätorterna, detta kallas för urbanisering (SCB, 2015). 

Åttiofem procent av den svenska befolkningen är bosatta i tätorter (SCB, 2015). Med den 
andel människor som bor i städer blir frågor om stadsbyggnad och hållbar utveckling 
essentiella. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World 
Commission on Environment and Development, 1987, s. 39).  

En hållbar lösning när det gäller utveckling av städer är förtätning, denna typ av urbanisering 
är att föredra framför stadsutglesning (Boverket, 2016). Förtätning innebär att bebyggelse- 
och befolkningstätheten koncentreras, som exempelvis bostäder i ett flerbostadshus. 
Stadsutglesning innebär att staden utvecklas på horisontellt håll (Svenska 
Naturskyddsföreningen, 2006). Den glesa staden tar upp mer yta, stadsfunktionerna sprids ut 
på en större yta vilket resulterar i längre transportsträckor (Boverket, 2016) och orsakar flertal 
negativa konsekvenser för både människa och miljö (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).  

1.1.2 BBR och SIS 
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 
Regelverket är under ständig utveckling för att möta nya tekniska och vetenskapliga rön, 
annars riskerar minimikraven vara otillräckliga (BBR, 2016). 

De senaste åren har flertalet lättnader gjort att man kan bygga bostäder med mindre storlek än 
tidigare utan att behöva kompensera med gemensamma utrymmen. För lägenheter om högst 
35 m2 blev det tillåtet att överlappa vissa bostadsfunktioner helt eller delvis vilket medförde 
att man kunde bygga boenden med 35 % mindre boarea (Boverket, 2014).  

Idag är det möjligt att enligt reglerna bygga bostäder som är 21 m2 med samtliga funktioner 
kvar i bostaden (undantag finns för studentbostäder). Vid bostadsutformning enligt BBR:s 
allmänna råd hänvisas till svensk standard "Byggnadsutformning - bostäder - invändiga mått" 
från SIS för tillgänglighetsmått, utrustningsföreskrifter och förvaringsmängder. Standarden är 
dock frivillig och blir inte tillämplig förrän den åberopas.  
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1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 Förtätning 
Tidigare forskning kring urbanisering och förtätning behandlar till stor del hållbarhet, 
dagsljusförhållande och bebyggelse av grönytor. Förtätning föreslås ibland som en lösning för 
en hållbar framtida stad, för den ekologiska hållbarheten men även så den sociala. Begreppet 
förtätning är både negativt och positivt laddat, för vissa innebär begreppet mer betong på 
grönskans bekostnad medan andra kopplar detta till hållbarhet. Förtätningen innebär inte bara 
lättnader utan även många utmaningar. För högt byggda hus kan medföra svårigheter att 
uppnå dagsljuskrav i bostäder och solljus på innergårdar (Boverket, 2016). Forskning kring 
vad som händer inom själva bostaden när det byggs tätare är mer sällsynt. 

Problematiken med förtätning av städerna är att det så småningom behövs byggas mindre 
bostäder eller byggas mer på höjden för att allt ska rymmas utan att främja stadsutglesningen. 
Frågan är då hur detta kan uppnås utan att försämra livskvalitén i bostaden. Genom 
samverkan av positiva konsekvenser av de fysiska faktorer som påverkar rumsupplevelsen går 
det att ändra känslan av rymd i en bostad (Fridell Anter, Billger, Berggren, Duwe & Klarén. 
2014).  

1.2.2 BBR och SIS 
Kraven och de allmänna råden i BBR är under ständig utveckling för att anpassas efter 
tillkommande nya vetenskapliga och tekniska rön, utveckla verifierbara funktionskrav samt 
förtydliga reglerna. Konsekvensutredningar för BBR görs kontinuerligt för att lösa de brister 
som förekommer. Samhället och tekniken utvecklas ständigt, för att kunna hantera dessa 
krävs anpassningar av nya regler. De regulativa myndigheterna måste ständigt följa 
samhällets progress för att vara tillräckliga (BBR, 2014). 

För att behålla samtliga bostadsfunktioner som listas genom SIS behöver vissa funktioner 
sammanfalla på samma golvyta vid minskad golvyta. Detta står i konflikt med 
tillgänglighetskraven eftersom funktionerna då behöver placeras i vertikal led.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att analysera hur vertikal rumsutformning av en bostad i en tätare bebyggd miljö 
påverkar livsmiljökvalitet.  

De styrande frågeställningarna för arbetet som ska leda fram till målet är: 

1. Vilka faktorer påverkar livsmiljökvalitet när det gäller mindre bostäder? 

2. Hur förändras rummet om man strävar efter minsta möjliga golvyta till förmån för vertikal 
rumsutformning?  
 
3. Till vilken grad kan man tillfredsställa kraven/föreskrifterna i BBR och SIS med koppling 
till vertikal rumsutformning? 

1.4 Avgränsningar 
Livskvalité är ett begrepp med många definitioner. I detta arbete används ordet för att 
beskriva den upplevda inomhusmiljön. Arbetet kommer endast att undersöka parametrar inom 
den invändiga bostaden men påverkande faktorer utanför bostaden kommer att beaktas vid 
analys.  
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Vid benämning av rumsupplevelse så menas den rumsliga upplevelsen av lägenheten, vilket 
huvudsakligen är rumsgeometrin och den fasta inredningen. Det som inte läggs lika stor vikt 
vid är dagsljus och rörlig inredning, hänsyn tas till dessa parametrar men är inte det som 
undersökningen avser. Det som utesluts är artificiellt ljus, färgsättning samt avstånd till 
intilliggande byggnader. Dessa anses vara faktorer som antingen inte kommer att styras efter 
lägenhetens utformning eller att de kan variera beroende på den boende, vilket hamnar utanför 
studiens undersökningsområde. 

Bostäderna som undersöks avser att inrikta sig till de unga urbana med postmaterialistisk syn. 
Denna målgrupp bor gärna centralt och har inte samma behov av större ytor som en familj 
(Hårsman, 2007).  

Undersökningen sker enligt normer och regelverk i Sverige och förhåller sig till lägenheter 
om högst 35m2 avsedd för en person. Anledningen till detta är att SIS anger de standardmått 
för fast inredning och förvaring för lägenheter om högst 40m2 och i BBR står minimimåtten 
för lägenheter om högst 35m2. Detta gör att det framgår tydligt vilka minimimått som ska 
beaktas.  

De aktuella regelverken för detta arbete är Boverkets byggregler (föreskrift och allmänna råd) 
utgivningsår 2017 och Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått (5:e uppl.) utgiven 
av SIS 2006. 

Till stor del kommer inte konstruktionslösningar att beaktas. Detta för att förutsättningslöst 
kunna undersöka hur rumsupplevelsen ändras med de justerade parametrarna. Lägenheten 
beräknas vara centralt belägen i en storstad.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i totalt sex kapitel i följande ordning:  
 

• Kapitel 1 - Bakgrund och problembeskrivning. Första kapitlet beskriver 
problemområde, frågeställningar och avgränsningar.  

• Kapitel 2 - Metod och genomförande. I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga 
metoderna som används för att svara på rapportens mål och frågeställningar. 
Datainsamlingsmetoderna som använts i detta arbete är litteratursökning, 
dokumentanalys, experiment och observation. Arbetsgången och trovärdigheten för 
rapporten beskrivs även i detta kapitel.  

• Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk. En vetenskaplig grund av befintlig forskning inom det 
behandlade ämnesområdet redovisas i detta avsnitt. Frågeställningarna kopplas ihop 
med befintliga teorier. 

• Kapitel 4 - Empiri. I detta kapitel redovisas den empirin som samlats in från 
observation och dokumentanalys.  

• Kapitel 5 - Analys och resultat. Den samlade empirin från föregående kapitel 
analyseras och redovisas i detta kapitel och kopplas tillbaka till litteratursökningen. 
Frågeställningarna besvaras och resultatet kopplas till målet.  

• Kapitel 6 - Diskussion och slutsatser. Rapportens innehåll sammanfattas, diskuteras 
och förslag till vidare forskning presenteras. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs arbetets genomförande samt vilka vetenskapliga metoder för 
informationsinsamling. 

2.1 Undersökningsstrategi 
De vetenskapliga metoderna som används i detta arbete är av kvalitativ typ. 
Frågeställningarna besvaras med hjälp av dokumentanalys, observation och experiment. 
Dokumentanalys av den valda referenslägenhetens planlösning lägger grund för 
observationen. Observationen görs i syfte att erhålla så mycket information som möjligt om 
lägenheten, alltså är det en ostrukturerad observation (Patel & Davidsson, 2011).  

Ett experiment är en undersökningsmetod där några enstaka variabler studeras och att man 
försöker få kontroll av annat som kan påverka dessa. Variabeln i detta fall är rummets rymd 
samt fast möblering. Experimentet sker digitalt med hjälp av BIM-verktyget Autodesk Revit. 
Detta är ett laboratorieexperiment då grundförutsättningar är konstanta (Patel & Davidsson, 
2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta avsnitt beskriver kopplingarna mellan frågeställningar och datainsamlingsmetoder, se 
figur 1. För ökad reliabilitet används minst två vetenskapliga metoder för varje frågeställning. 
Frågeställning 2 besvaras med metodtriangulering av dokumentanalys, experiment och 
observation. 

 

Figur 1. Kopplingar mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 

Vilka faktorer påverkar livsmiljökvalitet när det gäller mindre bostäder?  
För att besvara första frågeställningen används undersökningsmetoden litteratursökning för 
att bestämma de främsta faktorer som påverkar livsmiljökvalitet från tidigare forskning inom 
området. Antologin ”Bostaden och kunskapen”, Berger, Vidén och Blomberg (2007) 
presenterar forskning och utveckling gällande utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. 
Hårsman (2007) beskriver begreppet livsmiljökvalitet och de påverkande faktorerna, 
litteraturstudien är en essentiell del för att förstå begreppet livskvalitet med avseende på 
bostäder.  
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Även observation används för att erhålla kunskap om livsmiljökvalitet i referenslägenheten 
som är utformad enligt de standarder och normer som återges i BBR och SIS.  

Hur förändras rummet om man strävar efter minsta möjliga golvyta till förmån för 
vertikal rumsutformning?  
Frågeställningen besvaras med hjälp av dokumentanalys, experiment och observation. Som 
utgångspunkt till experimentet så utförs en dokumentanalys på planlösningen för det 
referensobjekt som tillhandahålls av Arkitekthuset. Därefter sker en observation i den fysiska 
lägenheten där dokumentation om objektet sker utifrån Nylanders (1999) och Erikssons 
(2007) definitioner av livskvalitetparametrar. Slutligen utförs experimentet där lägenheter 
med olika attribut jämförs. Experimentet görs med hjälp av 3D-modeller i Revit och 
verklighetstrogna renderingar (digitala bilder), genereras för att få en bättre uppfattning av hur 
rummets rymd påverkas.  
 
Till vilken grad kan man tillfredsställa kraven/föreskrifterna i BBR och SIS med 
koppling till vertikal utformning?  
Frågeställningen besvaras med hjälp av en dokumentanalys av planlösningar, 
bostadsutformning och inomhusmiljö samt BBR och SIS. Dokumentanalysen av BBR och 
SIS resulterar i bättre kännedom av dessa, vilket är essentiellt för att svara på frågeställningen.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Valda metoder för datainsamling är litteraturstudie, dokumentanalys, experiment och 
observation. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomförs för att hitta tidigare forskning inom området samt eventuella 
relevanta teorier/modeller. Med denna metod byggs basen av information upp inom det valda 
ämnesområdet. Litteraturstudien krävs för att möjliggöra utförandet av observation och 
experiment. Inför utförandet av metoderna sker inläsning av dessa. Kunskap om 
förberedelser, utförande och hur man analyserar är väsentlig för att rätt saker undersöks på rätt 
sätt.  
 
Den kunskap som hämtas från litteraturen gäller dels kunskap från teorier/modeller, dels 
kunskap från tidigare undersökningar inom området. Tillsammans skapar detta förutsättningar 
för att ringa ut vad som är väsentligt inom aktuell undersökning och därmed enklare att 
avgränsa undersökningen. Teorier och modeller är allmängiltiga, alltså inte knutna till en 
specifik situation. För att hitta stödjande teorier och modeller är det viktigt att identifiera 
vilket eller vilka mänskliga fenomen som ligger bakom problemområdet (Patel & Davidson, 
2011).  

2.3.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen är nödvändig för att identifiera relevanta utgångsparametrar för analys av 
livskvalité. Främst har Jan Erikssons Vad vet vi och vad behöver vi veta? ur Bostaden och 
kunskapen analyserats tillsammans med Ola Nylanders Bostaden som arkitektur definitioner 
av bostadskvalitéer. Utefter denna tidigare forskning har nödvändigheterna för en god bostad 
koncentrerats till en lista med parametrar som påverkar livsmiljökvalitet och därmed hjälpt till 
att fastställa begreppets mening så som det är ämnat att användas här. Det är denna lista som 
lägger grund för BLKP.  
 
Dokumentanalys av planlösningen av referenslägenheten blir underlaget för experimentet. 
Dokumentanalys av BBR och SIS används för att svara på frågeställning 3 om hur dessa 
tillfredsställs.  

2.3.3 Observation 
Här används observation i ett utforskande syfte för att erhålla så mycket kunskap som möjligt 
och är då av typen ostrukturerad eller osystematisk observation. För att använda ostrukturerad 
observation i ett utforskande syfte är det viktigt att ha god kunskap, både teoretisk och 
empirisk inom problemområdet. Väl i observationssituationen ökar kunskapsnivån och det går 
därmed att anpassa observationen efter det som ger maximal information inom aktuellt 
problemområde. Vid en ostrukturerad observation består observatörens registrering ofta i att 
skriva ner nyckelord. När observationsperioden är slut är det viktigt att observatören skriver 
ner en fullständig redogörelse över sina observationer så fort som möjligt (Patel och 
Davidsson (2011).  

Lägenheten observeras med hjälp av livskvalitetsparametrarna som tas fram från 
litteraturstudien, se avsnitt 3.3 Livsmiljökvalitet. Analysen sker utifrån Rikard Küllers (1975) 
metod om semantisk miljöbeskrivning, se bilaga 1. Metoden benämns som SMB och bedömer 
miljön utifrån skattningsskalor utefter egenskaper. Skattningsskalan går från 1-7 där 1 antyder 
att lägenheten har sämre möjlighet för angiven egenskap. Ju högre värde på skattningsskalan 
desto bättre möjlighet. Störst värde på skattningsskalan är 7 vilket antyder att det finns 
mycket goda möjligheter för en viss egenskap. 
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Samma bedömningsmetodik som tidigare nämnt appliceras i detta arbete vid bedömning av 
livskvalitetsparametrarna, vidare BLKP. Illustration 1 visar mallen för BLKP med 
livskvalitetsparametrar och skattningsskalor.  
 

 
Illustration 1. Mall för BLKP. Samtliga parametrar bedöms på en skattningsskala på 1-7. 

2.3.4 Experiment 
Beteckningen experiment är en undersökningsuppläggning där man undersöker några enstaka 
variabler och försöker kontrollera dess påverkande faktorer. För att undersöka en effekt bör 
det finnas ett kontrollobjekt/ kontrollgrupp och ett experimentobjekt/experimentgrupp 
(Patel & Davidson, 2011). I detta fall är det referensobjektet som blir kontrollobjektet. Utifrån 
kontrollobjektet skapas fyra olika experimentobjekt.  
Experimentobjekten utsätts för förändringar eller oberoende variabler och jämförs med 
kontrollobjektet, den senaste nämnda är neutral och utsätts inte för några förändringar (Patel 
& Davidsson, 2011).  Kontrollobjektet justeras och resulterar i fyra olika experimentobjekt; 
en med ändrad takhöjd från 2,6 till 3,0 m, en annan där badrummets läge förskjuts mot entré 



Metod och genomförande 

8 
 

och en tredje där de två tidigare nämnda integreras. Den fjärde experimentlägenheten är med 
samma förutsättningar som experimentlägenhet tre men där 5 m2 golvyta har skalats av. 
 
Ett laboratorie-experiment utförs för att kontrollera att det faktiskt är de undersökta 
variablerna som förändrar objektet och inte utomstående faktorer. Det innebär att den 
omgivande situationen och faktorerna är lika för samtliga objekt som undersöks (Patel & 
Davidson, 2011). Eftersom att experimentet i detta fall sker i det digitala verktyget Revit 
anses de nämnda kraven vara uppfyllda. Samtliga utomstående faktorer är identiska för alla 
experimentobjekten, de digitala kamerorna placeras ut på samma höjd och position för att få 
samma perspektiv. 

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 
Det som hämtas från litteraturen är dels kunskap från teorier/modeller men också från tidigare 
undersökningar inom området. Tillsammans skapar detta förutsättningar för att ringa ut vad 
som är väsentligt inom aktuell undersökning och därmed enklare att avgränsa 
undersökningen. Teorier och modeller är allmängiltiga, alltså inte knutna till en specifik 
situation. För att hitta stödjande teorier och modeller är det viktigt att identifiera vilket eller 
vilka mänskliga fenomen som ligger bakom problemområdet (Patel & Davidson, 2011).  
 
Första steget i litteratursökningen utförs med Google Scholar för att hitta ett första urval av 
litteratur och ringa in relevanta sökord. Främst används sökorden rumsupplevelse och 
rumsuppfattning för att hitta vedertagna definitioner och studier kring dessa begrepp. 
Relevant litteratur används i vidare sökning utefter deras referenser och andra verk av samma 
författare. 
 
Litteraturstudien görs löpande främst via databasen Scopus. Sökningen delas in i två 
huvudområden, se tabell 1. Område ett behandlar livskvalitet och rumsupplevelse. Område 
två behandlar urbanisering och vertikalt byggande. Alla sökningar är gjorda med sökfältet 
titel, sammanfattning och nyckelord. Sökningar som visat sig vara irrelevanta, antingen av 
orimlig resultatmängd (över 100 träffar) eller utanför det behandlande området, visas som 
överstrukna.  
 
Tabell 1. Sammanställning av den senaste litteratursökning. 2018-04-01. 

 

Område 1  Område 2  
Databas 
 

År Sökord Antal 
träffar 

Databas År Sökord Antal 
träffar 

Scopus 2017 Quality of life + 
living environment 
 

384 Scopus - ”Vertical 
urbanization” 

1 

2017 Quality of life + 
“living environment” 

64 2017-
2018 

Urbanization* + 
vertical city 

30 

Scopus - “room perception” 
+ “living 
environment” 
 

0 Scopus - Architecture + 
urban 
densification 

31 

2017-
2018 

Room perception* + 
living environment 

19 
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2.4.2 Dokumentanalys 
Den första dokumentanalysen gjordes för att identifiera livskvalitetsparametrarna för att sedan 
kunna gå vidare med observationen. Även en dokumentanalys av referenslägenhetens 
planlösning krävs för att kunna modellera upp lägenheten i Revit inför experimentet. 
 
Krav och allmänna råd ur BBR och SIS analyseras löpande under arbetet. Detta för att komma 
fram till vilka krav som är avgörande för utformningen i vertikal led. I BBR analyseras kapitel 
3 där tillgänglighetskraven framgår. I SIS analyseras samtliga delar.  

2.4.3 Observation 
En typlägenhet tillhandahållen av Arkitekthuset observeras för att skapa en grundförutsättning 
för 3D-modellerna. Observationsobjektet är en omöblerad hörnlägenhet på 35 m2 en takhöjd 
på 2,6 m på fjärde våning. Illustration 2 visar planlösningen för referensobjektet. Skalenlig 
planlösning finns bifogad i Bilaga 1. 

 
Illustration 2. Planlösning på referensobjektet.  
 
På plats i lägenheten ökar kunskapen om vad som är viktigt att fokusera på och därmed fokus 
på problemområdet. De två observatörerna gör individuella utvärderingar av lägenheten för 
att påvisa att resultatet blir detsamma oavsett observatör. När BLKP utförs kommunicerar 
observatörerna inte med varandra. Observationsperioden skedde 2018-04-17 och höll på i 
sextio minuter mellan 11:30-12:00. Information registrerades i form av bilder, nyckelord och 
anteckningar.  
 
Efter observation gjorde observatörerna en fullständig redogörelse över sina observationer. 
Detta presenteras i form av sammanställning på observationen, se bilaga 1 och 2. Ett medeltal 
av samtliga egenskaper sammanställs därefter i en tabell ihop med observatörernas 
bedömning av respektive livskvalitetsparameter.  

2.4.4 Experiment 
För att undersöka hur storlek förändras vid en ökad rumshöjd skapas 3D-modeller med 
modelleringsverktyget Revit. Utgångspunkten för experimentet är samma lägenhet som varit i 
fokus vid observation. Referenslägenheten är i detta fall kontrollobjektet. Kontrollobjektet 
justeras och resulterar i fyra olika experimentobjekt. Experimentobjekt 1 får en ökad 
rumshöjd från ursprungliga 2,6 m till 3,0 m. Badrummet i experimentobjekt 2 förskjuts mot 
entrén där matplatsen tidigare varit. Detta skapar ett stort gemensamt rum där fler 
bostadsfunktioner sammanfaller. Här adderas även ett skåp till den fasta inredningen.  
Experimentobjekt 3 får ökad rumshöjd från 2,6 till 3,0 m samt att badrummet förskjuts mot 
entrén där matplatsen tidigare varit. Experiment 4 utgår från experimentobjekt 3 men med en 
golvyta som är 5 m2 mindre. Väggen längs balkongen placeras längre in mot rummets mitt. 
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Förutsättningarna för de olika typfallen eftersträvas vara så lika som möjligt för korrekt 
resultat. Eftersom att experimentet utförs digitalt kan miljön kontrolleras helt.  
 
Utifrån modellerna skapas renderade bilder, detta för att skapa en tydligare och mer 
verklighetstrogen uppfattning av förändringen än vad som går att få utifrån modellerna. De 
digitala kameror som används vid renderingarna sätts på en höjd på 1,75 m. Kamerorna finns 
markerade på planritningarna med numrering och vinkel för referenslägenheten och 
experimentobjekten. Renderingarna ligger även i grund till analys och diskussion. BLKP 
utförs för samtliga experimentobjekt. 

2.5 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Vilka faktorer påverkar livsmiljökvalitet när det gäller mindre bostäder? Besvaras med 
hjälp av vetenskapliga referenser som behandlar begreppet livsmiljökvalitet. En människas 
grundläggande värderingar påverkar tillfredsställelsen av livet, en materialistisk och 
postmaterialistisk orientering skiljer sig åt då man lägger olika stor vikt på det materiella 
(Inglehart, 2000). Vad man har för bostadspreferens beror på vilket skede man befinner sig i 
livet (Hårsman, 2007). Nylander (1999) beskriver de estetiska värden som är omätbara. 
Nylander (1999) och Eriksson (2007) definierar olika livskvalitetsparametrar som påverkar 
helheten i en lägenhet. 

Hur förändras rummet om man strävar efter minsta möjliga golvyta till förmån för 
vertikal rumsutformning? 
Utreds med dokumentanalys av planlösning för referensobjektet, observation av den fysiska 
lägenheten och experiment där olika typlägenheter modelleras samt visualiseras. Den 
genererade empirin, i form av modellen och renderingar, analyseras och jämförs med 
varandra för att se hur känslan av storlek ändras. 
 
Till vilken grad kan man tillfredsställa kraven/föreskrifterna i BBR och SIS med 
koppling till vertikal utformning?  
Genom att göra en dokumentanalys på BBR och SIS ges kännedom om dessa, därefter 
används även experimentet för att undersöka hur utformningen kan justeras på vertikalt håll 
samtidigt som kraven/föreskrifterna för tillgänglighet i regelverken tillfredsställs. 

2.6 Trovärdighet 
För att styrka trovärdigheten i rapporten används triangulering av flera 
datainsamlingsmetoder. Nedan förklaras hur validiteten och reliabiliteten säkras för de valda 
metoderna. 

Beroende på vilken problemställning som undersökningen har, eftersöks de behövda 
dokumenten hos olika insatser. Det är viktigt att dokumenten väljs så att en fullständig bild av 
problemet erhålls, det vill säga att problemet belyses från fler än en synvinkel. 
Dokumentanalys används för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och 
skeenden, därför är det essentiellt att vara källkritisk så att den presenterade fakta är sannolik. 
Det bör ses över när, var och varför dokumentet i fråga har tillkommit. Det är också viktigt att 
presentera dokument som inte bara stödjer tesen i undersökning, även dokument som är 
motsägande bidrar till att få en korrekt bild av en händelse (Patel & Davidson, 2011).   
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För att säkra validiteten i undersökningen används ett referensobjekt tillhandahållet av 
Arkitekthuset som är ett verksamt professionellt arkitektkontor. BBR är utgiven av Boverket, 
som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket, 2017). SIS är 
det institut som arbetar med standardiseringen i Sverige och representerar landet i både den 
europeiska och globala standardiseringsorganisationen (SIS, u.å.). Både BBR och SIS är 
vedertagna standarder, här är validiteten hög. 
 
Inför observation rådfrågas arkitekter från samarbetande part så relevanta parametrar 
undersöks. Validiteten stärks då en god förberedelse inför observationen gjorts, listan på 
livsmiljöparametrar beskriver tydligt vad det är som ska undersökas vid observation. Vid 
observation gör de två observatörerna individuella utvärderingar utifrån samma 
utgångspunkter för att stärka reliabiliteten. 
 
Genom att använda samma 3D-modell men ändra på förutsättningarna säkerställs den 
samtidiga validiteten då utgångspunkten för mätningarna är samma. Innehållsvaliditeten och 
den samtidiga validiteten två lättillgängliga sätt att försäkra validiteten tillsammans (Patel & 
Davidsson, 2011). Reliabiliteten säkerställs då de parametrar som ändras i de olika 
modellerna är applicerbara på bostäder av olika form, plats och till viss mån storlek. Då 
undersökningen till stor del grundar sig på uppfattningar är generaliseringen svår. Däremot 
används flertalet renderingar från 3D-modellerna för att bevisa och förklara slutsatserna. 
Reliabiliteten i de kvalitativa studierna handlar om förmågan att kunna fånga den specifika 
situationen och dess variationer snarare än att utfallet är detsamma varje gång (Patel och 
Davidson, 2011).  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en vetenskaplig grund till det valda problemet. Här redovisas de 
vetenskapliga referenser och teorier för att besvara frågeställningarna. 

3.1 Rumsupplevelse 
De fysiska faktorer som påverkar rumsupplevelsen är bland annat; färgsättning, geometri, 
materialval, utsikt, avstånd till motstående byggnad, dagsljus och artificiellt ljus (Lee, Ng, Ng, 
Wong & Zhang, 2017).  Fridell Anter, Billger, Berggren, Duwe och Klarén (2014) beskriver 
problematiken och förhållandet mellan rumsupplevelse och utformningskrav;  

Upplevelsen av rymd, rumslighet, omslutenhet eller öppenhet kan inte beskrivas med 
hjälp av byggnadsmått. Detta är ganska självklart för den som arbetar med 
byggnadsgestaltning. En helt annan sak är sedan att man måste föreskriva vissa mått 
och material för att kunna åstadkomma den önskade upplevelsen. 

3.2 Livsmiljökvalitet 
Hur man mäter tillfredställelsen när det gäller bostäder går inte att generalisera. 
Bostadspreferensen beror på en persons grundläggande värderingar (Hårsman, 2007). Med en 
materialistisk orientering sätter man högre värde på ekonomiskt välstånd och fysisk trygghet 
än tillhörighet och självuttryck, för en person med en postmaterialistisk orientering är det 
tvärtom (Inglehart, 2000).  

Hårsman (2007) beskriver olika typer av människors preferensboenden och kopplar även till 
de grundläggande värderingarna. För postmaterialismen handlar det om att förverkliga sig 
själv (Inglehart, 2000). Inne i stadskärnan finns det många olika aktiviteter koncentrerade så 
vikten på bostaden är inte en prioritet. De ”unga och urbana” och den ”högavlönade 
ensamstående kvinnan” är två grupper som gärna vill bo centralt där det är nära till stadens 
olika aktiviteter och själva bostaden läggs inte så stor vikt på. Familjer kräver däremot andra 
förutsättningar för att känna sig tillfredsställda med sin bostad, de har inte samma behov att 
bo i centrum som tidigare nämnda grupper (Hårsman, 2007). 

Det går att beskriva en bostad utifrån mätbara (funktionella) och omätbara (estetiska) värden. 
Nylander (1999) beskriver omätbara värden: 

Bostadens omätbara arkitektoniska egenskaper utgör en viktig del i de boendes 
skapande av mening och livsinnehåll. Bostadens arkitektur måste ses ur ett konstnärligt 
perspektiv, arkitekturen är en konstart med den unika ställningen att den också har en 
funktionell aspekt. /…/ Bostadens arkitektur måste omfattas av en samverkan i balans 
mellan mätbara och omätbara egenskaper. Bostadens mätbara praktiska, funktionella 
egenskaper omfattar allt det som vi fysiskt kan avgränsa, mäta och kvantifiera. /.../ De 
omätbara egenskaperna i bostadens arkitektur är de kvalitativa estetiska och 
symboliska egenskaper som är betydelsefulla för upplevelsen av bostaden. 
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Livskvalitetparametrar som beaktas är en sammanställning från Jan Erikssons artikel Vad vet 
vi och vad behöver vi veta? ur Bostaden och kunskapen samt Ola Nylanders Bostaden som 
arkitektur.  

1. Möjlighet för arbete 
2. Möjlighet för matplats 
3. Möjlighet för förvaring 
4. Öppenhet, genomblick 
5. Axialitet och luftighet 
6. Möblerbarhet  
7. Originalitet 
8. Trivsamhet 
9. Funktionalitet 
10. Generalitet 

Vid observation bedöms punkt 9 (funktionalitet) och 10 (generalitet) att bedömas separat, 
men vid analys och diskussion placeras dessa under samma punkt. Detta eftersom att de är 
sammanhängande, är funktionaliteten stor minskar generaliteten vice versa. 

3.3 Förtätning och vertikal bostadsutformning 
Postmaterialismen har haft mer framgång i större orter och storstäder än på landsbygden och 
mindre orter. De växande regionala klyftorna resulterar i att de stora regionerna blir större 
medan de små blir mindre, storstadsvågen kommer då att styrka omsvängningarna mot 
postmaterialism (Hårsman, 2007).  

Kort sagt är det främst unga människor som står för största delen av urbaniseringen, det är 
också hos unga som postmaterialismen är starkast och därmed lägger dem inte samma vikt på 
de materiella sakerna, såsom lägenheten. De känner sig tillfredsställda med att ha stadens 
funktioner nära för att kunna förverkliga sig själva (Hårsman, 2007).  
 
I Sverige är det många unga vuxna som flyttar från glesbygden till storstadsregioner eller 
universitetsorter, dessa är främst unga kvinnor (SCB, 2010).  

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Förtätning och vertikal bostadutformning kan ses som enskilda teorier men är här så pass 
sammankopplade att de är sammanskrivna. Förtätning är en tänkt lösning för urbanisering och 
på den ökande bostadsefterfrågan inom stadsområden. Vertikal bostadsutformning är ett sätt 
att förtäta städer och därmed motverka stadsutglesning eftersom det strävas efter ett mindre 
markavtryck.  
 
Den vertikala bostadsutformningen går i sin tur att kopplas till rumsupplevelse och 
livsmiljökvalité. Detta eftersom en vertikal bostadutformning kan förflytta, förändra eller 
kombinera funktioner som direkt är kopplade till livsmiljökvaliteten enligt listan på 
livsmiljöparametrar. En högre takhöjd kopplas i undersökningen till upplevelsen av rymd, 
rumslighet och omslutenhet som ingår i rumsupplevelse och livsmiljökvalitet.  
 
Teorierna kring rumsupplevelse och livsmiljökvalité är stark sammankopplade genom 
bostadens värden. De parametrar som här definierar livsmiljökvaliteten är kopplade till både 
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bostadens omätbara och mätbara värden. Arbetsmöjligheter, matplats och förvaring 
tillexempel som är funktionella egenskaper är kopplade till bostadens mätbara värden medan 
öppenheten, axialiteten, luftighet och originalitet som är estetiska egenskaper istället handlar 
om bostadens omätbara värden. Figur 2 visar hur de valda teorierna hör samman.  

 
Figur 2. Där samtliga tre teorier sammanfaller finns det teoretiska ramverket för arbetet. 
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4 Empiri  
I detta kapitel redovisas insamlad empiri från observation och dokumentanalys.  

4.1 Dokumentanalys 

4.1.1 Livskvalitetsparametrar 
Dokumentanalysen resulterar i listan på avgörande livskvalitetparametrar. Dessa parametrar 
är ett medel till att nå förståelse för en positiv rumsuppfattning och vad livskvalitet innebär. 
Livskvalitetparametrar som beaktas är en sammanställning från Jan Erikssons artikel Vad vet 
vi och vad behöver vi veta? ur Bostaden och kunskapen samt Ola Nylanders Bostaden som 
arkitektur.  

1. Möjlighet för arbete 
2. Möjlighet för matplats 
3. Möjlighet för förvaring 
4. Öppenhet, genomblick 
5. Axialitet och luftighet 
6. Möblerbarhet  
7. Originalitet 
8. Trivsamhet 
9. Funktionalitet 
10. Generalitet 

4.1.2 BBR och SIS 
1 juli 2016 infördes ändringar i BBR med syftet att göra det möjligt för andra 
enpersonsbostäder än studenter att dela vissa bostadsfunktioner som kök, matplats, utrymme 
för samvaro och hygienrum (Boverket, 2016).  

3:224 Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. I 
sådana bostäder får utrymmena för funktionerna  
a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara 
avskiljbara, och 
b) daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis.  

Allmänt råd för bostäder med BOA om högst 35 m2 lyder: 
a) utrymmet för inredningslängden för matlagning bör vara minst 1,80 meter brett, 
b) utrymmet för inredningslängden för förvaring bör vara minst 1,20 meter brett, och 
c) Platsen för ytterkläder i kapphylla bör vara minst 0,40 meter bred (BFS 2016:6). 

I svensk standard för bostäders invändiga mått finns tre kravnivåer för en tillgänglig miljö; 
normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå. Normalnivån motsvarar den avvägning av 
samhällsenliga krav som riksdagen beslutat om och som kommer till uttryck i lagen, 
normalnivån är även förtydligad med definitionen ”Grundläggande tillgänglighet”. Nivån 
anger de mått som behövs när en manuell eller liten eldriven rullstol skall kunna användas. 
För en projektering med förbättrad tillgänglighet finns mått angivna under rubriken Höjd 
nivå, som då alltså står för utökad tillgänglighet. Det finns även en sänkt nivå med 
definitionen ”Utan krav på tillgänglighet”, dessa var tidigare miniminivå. Nivån tillämpas nu 
för att ge en god funktion för personer med full rörelseförmåga, till exempel vid utformning 
av en extra toalett eller ett extra sovrum (SIS, 2006). 
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De krav som är relevanta för arbetet har sorterats ut och presenteras nedan. Dessa minimikrav 
gäller för lägenheter om högst 40 m2 för en person. En bostad ska ha samtliga basfunktioner 
som framgår i BBR för att kunna möta den svenska standarden för bostadsutformning; entré, 
möjlighet för matlagning, matplats, sov- och viloplats, socialisering, förvaring, arbetsplats och 
ett hygienrum. Illustration 3 visar måtten för entré med kapphylla. 

 

Illustration 3. Minsta måtten i entré för att uppnå normalnivå och sänkt nivå (SIS, 2006). 

Möjlighet för att laga mat är en annan basfunktion för en lägenhet. Illustration 4 visar måtten 
för ett kök med 400 mm arbetsyta, 600 mm diskho, 800 mm arbetsyta, 600 (möjligt med 500 
mm) spis/häll, diskho och en integrerad kyl/frys alternativt en kyl och en frys. 

 

Illustration 4. Standardmåtten för ett kök i en lägenhet om högst 40 m2 (SIS, 2006). 

Illustration 5 visar ett sovrum med en 900 mm bred enkelsäng och sidobord med sänkt nivå. 

 

Illustration 5. Minsta måtten för ett sovrum för att uppnå sänkt nivå (SIS, 2006).  
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Illustration 6 visar ett sovrum med en 900 mm bred enkelsäng och sidobord med normalnivå. 

 

Illustration 6. Minsta måtten i ett sovrum för att uppnå normalnivå(SIS, 2006). 

Illustration 7 visar två olika exempel på sittgrupper med normalnivå. 

 

Illustration 7: Exempel på sittgrupper för att uppnå normalnivå (SIS, 2006). 

Illustration 8 visar måtten för en arbetsplats med skrivbord med normalnivå. 

  

Illustration 8: Minsta måtten för en liten arbetsplats för att uppnå normalnivå (SIS, 2006). 
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Illustration 9 visar måtten för en arbetsplats med skrivbord med sänkt nivå. 

 

Illustration 9: Minsta måtten för en liten arbetsplats för att uppnå sänkt nivå (SIS, 2006). 

Tabell 2 visar mått på skåp för förvarng, dessa gäller för samtliga nivåer. 

Tabell 2: Mått för förvaring i bostaden och i förråd (SIS 2006).  

Skåpbredd/stånglängd i M, 1M=100mm Förråd görs tillgängliga oavsett om kravet på tillgänglig 
stånglängd är uppfyllt. 

Storlek på 
bostaden 

Entréutrymme 
kapph + garderob 

Övrigt Rullstol/rollator/cykel Barnvagn Övrigt 

Bostad för 1 
person högst 
40m2 

 
6 

 
6 

18 
Varav städ 6 

 
1 

 
1 

 
1 m2 

 
Enligt BBR ska rumshöjden i bostäder vara minst 2,40 meter, allmänt gäller att rumshöjden i 
byggnader ska vara tillräcklig för att undvika olägenheter för människors hälsa.  
 
Enligt SIS Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering (2006) bör bostaden 
tillgodose följande funktioner: 
 

• Entré (ingång till bostaden, vända rullstol, sitta för att ta av och på skor, 
förvara ytterkläder och ytterskor). 

• Samvaro (umgås, sitta, läsa, lyssna på musik, titta på TV). 
• Arbete (läsa läxor, arbeta med dator, sy, skriva). 
• Måltid (duka, äta, umgås vid matbordet). 
• Matlagning (laga mat, baka, diska, förvara mat och redskap, sortera avfall). 
• Sömn (sova, vila, läsa, umgås med barn, enklare sjukvård). 
• Personhygien (tvätta sig, bada eller duscha, använda toaletten, hjälpa andra 

med personlig hygien). 
• Tvätt (tvätta textilier för hand eller i maskin, torka, stryka, förvara tvätt; kan 

förläggas till gemensam tvättstuga). 
• Förvaring (förvara kläder, textilier, leksaker, städmateriel, mediciner, 

kemikalier m.m.). 
• Aktiviteter inomhus som kräver en fri area (t.ex. lek, gymnastik, dans). 
• Aktiviteter utomhus (sitta ute, äta ute, vädra kläder). 
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4.2 Observation 
Observationen ägde rum 2018-04-17 klockan 11:30-12:00. Båda författarna var närvarande 
tillsammans med kontaktperson från Arkitekthuset. Empirin från observationen presenteras i 
form av bilder och BLKP. Författarna utförde samma observation med egna bedömningar och 
fyllde i varsin BLKP-enkät oberoende av varandra. Illustration 10 visar BLKP gjord av 
observatör 1.   

 

Illustration 10. Blå markering visar bedömningen på observationsobjektet gjord av 
observatör 1.  
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Illustration 11 visar BLKP gjord av observatör 2. 

 

Illustration 11. Grön markering visar bedömningen på observationsobjektet gjord av 
observatör 2.  

För en tydligare bild av BLKP på referenslägenheten presenteras de två observatörernas 
bedömningar i tabell 3. Livskvalitetsparametrarna listas upp med poäng från respektive 
observatör samt medelvärde. 

Tabell 3. Sammanställning av de två observatörernas observation av referenslägenheten. 

SAMMANSTÄLLNING AV BLKP – KONTROLLOBJEKT 
Livskvalitetsparameter Observatör 1 Observatör 2 Medelvärde 
1. Möjlighet för arbete 4 4 4 
2. Möjlighet för matplats 5 5 5 
3. Möjlighet till förvaring 5 4 4,5 
4. Öppenhet, luftighet 5 5 5 
5. Axialitet, genomblick 6 5 5,5 
6. Möblerbarhet 5 3 4 
7. Originalitet 3 4 3,5 
8. Trivsamhet 5 5 5 
9. Funktionalitet 6 4 5 
10. Generalitet 6 4 5 
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Kontrollmätning utfördes också med lasermätare för att kontrollera att planritningarna stämde 
överens med verkligheten.  

Då lägenheten var under produktion fanns det plast på ytskikten för att skydda dessa, även på 
skyddsställningar utanför byggnaden. Bild 1-7 visar dokumentation av lägenheten i form av 
fotografier.  

 

Bild 1. Bild på matplatsen tagen från entrén/köket.. 

 

Bild 2. Bild på badrummet, tagna i två olika vinklar från badrumsdörren.. 
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Bild 3. Bild på entrén och del av köket taget från matplatsen. 

 

Bild 4. Bild på köket taget från entrén. 
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Bild 5. Bild på allrummet, vy mot balkongen, taget från allrum/kök. 

 

Bild 6. Bild på allrummet, vy mot kök, taget från allrum vid balkongen. 
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4.3 Experiment 
Empirin från experimentet presenteras i form av digitala bilder. Illustration 11 visar 
planlösningen på kontrollobjektobjektet, illustration 12-15 är renderade bilderna på entré, 
badrum, kök och allrum/balkong. 

4.3.1 Kontrollobjekt  
Modell av referenslägenheten utan förändringar. Skalenlig planlösning på kontrollobjektet 
finns bifogad i Bilaga 1. 

 

Illustration 11. Planlösning på kontrollobjektet. 

 

Illustration 12. Vy på entré. 
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Illustration 13. Vy på badrum. 

 

Illustration 14. Vy på kök. 
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Illustration 15. Vy på allrum/balkong. 

 

4.3.2 Experimentobjekt 1  
Experimentlägenhet som justeras i y-led där takhöjden höjs från 2,6 till 3,0 m. Illustration 16 
nedan visar planlösningen på experimentobjekt 1, illustration 17-22 är de renderade bilderna 
på entré, badrum, kök och allrum/balkong. Skalenlig planlösning på experimentobjekt 1 finns 
bifogad i Bilaga 1. 

 

Illustration 16. Planlösning på experimentobjekt 1. 
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Illustration 17: Vy mot entré. 

 

Illustration 18. Vy på entré. 
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Illustration 19. Vy på badrum. 

 

Illustration 20. Vy på matplats. 
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Illustration 21. Vy på allrum/balkong. 

 

Illustration 22. Vy mot sovdel. 
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4.3.3 Experimentobjekt 2 
Vid en andra justering ändras badrummets läge och förskjuts mot entrén vilket skapar en enda 
stor volym. Illustration 23 nedan visar planlösningen på experimentobjekt 2, illustration 24-26 
är de renderade bilderna på entré, badrum, kök och allrum/balkong. Skalenlig planlösning på 
experimentobjekt 2 finns bifogad i Bilaga 1. 

 

Illustration 23. Planlösning på experimentobjekt 2. 

 

Illustration 24. Vy på entré. 
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Illustration 25. Vy på kök. 

 

Illustration 26. Vy på allrum/balkong. 
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4.3.4 Experimentobjekt 3 
Den tredje experimentlägenheten är en kombination av de första två. Takhöjden höjs till 3 
meter, badrummet omplaceras och den fasta inredningen justeras. Illustration 27 nedan visar 
planlösningen på experimentobjekt 3, illustration 28-32 är de renderade bilderna på entré, 
badrum, kök och allrum/balkong. Skalenlig planlösning på experimentobjekt 3 finns bifogad i 
Bilaga 1. 

 

Illustration 27. Planlösning på experimentobjekt 3. 
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Illustration 28. Vy på entré. 

 

Illustration 29. Vy på badrum. 
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Illustration 30. Vy på kök. 

 

Illustration 31. Vy på allrum. 

 

Illustration 32: Vy mot balkong. 
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 4.3.5 Experimentobjekt 4 
Den fjärde experimentlägenheten har justerats i storlek. För att undersöka hur storlekskänslan 
förändras vid vertikal rumsutformning togs 5 m2 bort från referenslägenheten. Fönsterna 
hamnade närmare varandra som konsekvens av detta. Bortsett från att 3 hyllsektioner 
försvann ovan byrån som konsekvens av förflyttning av fönsterna är objekt 4 likadant som 
objekt 3 i fast möblering och även takhöjd. Illustration 33 nedan visar planlösningen på 
experimentobjekt 4, illustration 34-37 är de renderade bilderna på entré, badrum, kök och 
allrum/balkong. Skalenlig planlösning på experimentobjekt 4 finns bifogad i Bilaga 1.

 

Illustration 33. Planlösning experimentobjekt 4. 

 

Illustration 34. Vy på badrum (oförändrad från objekt 3). 
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Illustration 35. Vy vardagsrum mot balkong. 

 

Illustration 36. Vy kök och entré.  
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Illustration 37. Vy vardagsrum 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverket för att 
besvara arbetets frågeställningar och mål.  

5.1 Frågeställning 1 
Vilka faktorer påverkar livsmiljökvalitet när det gäller mindre bostäder? 

Litteratursökningen lade grunden för sammanställningen av nedanstående lista på 
livskvalitetsparametrar, det är denna lista som varit grunden för observationen och analysen.  

1. Möjlighet för arbete  
I och med datorns intåg i arbetslivet ökar i många fall möjligheten att arbeta hemifrån. 
Även användandet av dator för privata syften och hushållsadministration gör att det i 
större grad behövs en designerad arbetsyta i hemmet (Eriksson, 2000).  

2. Matplats 
Målgruppen är till stor del ensamstående i en urban miljö som inte i full utsträckning 
äter alla måltider hemma. Eriksson (2000) menar att det är fullt acceptabelt att inte 
utrymmet för matplats i vardagsrum har plats för middagsbjudningar. 

3. Förvaring 
I dagens materialistiska samhälle tenderar boende att samla på sig fler saker istället för 
att slänga om man har yta att förvara sakerna på menar Eriksson (2000). Extra 
förvaring bör ses som ett plus istället för krav då man anpassar sig efter tillgängligt 
förvaringsutrymme. 

4. Öppenhet och genomblick  
Ensamboende har av uppenbara anledningar inte samma behov av privat utrymme 
som tillexempel den ensamstående föräldern med tonårsbarn. Eriksson (2000) menar 
att argumenten för öppen planlösning är rymd, luftighet och genomblickar. 
Argumenten mot är att lukt, ljud och damm sprids och att möblerbarheten blir sämre 
till följd av färre avskiljande väggar.  

5. Axialitet och luftighet  
Nylander (1999) definierar axialiteten i en bostad som ett resultat av ljusinfall och 
stråk av genomblickar. Axeln måste ha ett meningsfullt ursprung i något och därifrån 
ange en riktning.  

6. Möblerbarhet  
Kopplas till avskiljbarhet då det blir fler väggar att möblera mot. Rymd och 
svängbarhet uppnås på bekostnad av möblerbarheten.  

7. Originalitet 
Eriksson (2000) menar att det originella tycks ha ett värde i sig även om resultatet kan 
ha stora brister. Utformningen kan motsäga vedertagna funktionella utformningssätt 
men ändå uppskattas. Möbleringssvårigheter och andra praktiska olägenheter uppvägs 
av att bostadsutformningen avviker från det vanliga. 

8. Trivsamhet  
Detaljrik bostadsutformning istället för en funktionell. Detta ger bostaden en 
personlighet.  

9. Funktionellt  
Är rummen utformade efter funktion?  

10. Generalitet 
Är rummen utformade efter generell användning? Hur flexibelt är rummet, går det att 
lätt byta rummets funktion och möblering? 
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Eftersom målgruppen av de boende är unga människor i det urbana samhället med 
postmaterialistisk syn så ligger inte störst vikt på själva bostaden. Vikten ligger egentligen 
utanför bostaden, men för att livskvalitén ska hålla i den mindre bostaden bör de omätbara 
och estetiska värdena väga upp den avskalade golvytan.  

5.1.1 Kontrollobjekt 
Möjlighet för arbete 

Möjlighet för arbete i referenslägenheten bedöms vara god. Det finns flera möjligheter till 
placering av arbetsyta. Det som drar ner bedömningen är att det är svårt att få en avskiljbar 
arbetsplats.  

Matplats 

Matplatsmöjligheten anses också vara god i referenslägenheten. Badrummets läge fungerar 
som en rumsavskiljare vilket skapar ett mindre rum i anslutning till entrén. Detta mindre rum 
kan med fördel användas till matplats. Även i det större rummet finns möjlighet till ett mindre 
matbord.  

Förvaring 

Förvaringsmöjligheterna är begränsade till lägenheten, de boende har inte tillgång till förråd. 
Förvaringen är enligt minimikraven. Möbleringsmässigt går det att få plats med byrå och 
dylikt vilket ökar förvaringsmöjligheterna.  

Öppenhet & luftighet 

Lägenhetens många fönsterpartier gör att den känns luftig och ljus. Lägenheten är utformad 
med en öppen planlösning. Badrummets placering delar in lägenheten från ett stort rum till 
två mindre med köket som en gemensam nämnare.  

Genomblick & axialitet 

När man kommer in i lägenheten ser man direkt genom hela lägenheten och ut via balkongen. 
Den siktlinjen passerar samtliga viktiga funktioner som kök, badrum och de två delarna av 
rummet. Två mindre siktlinjer finns mellan fönster och dörr som binder samman det inre med 
det yttre.  

 

Illustration 38: Axialitet referenslägenhet. 
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Möblerbarhet 

Möblerbarheten i lägenheten anses som medel. Badrummets läge i mitten av lägenheten 
skapar fler väggar att möblera mot men även mindre öppen yta i rummet att planera. Den 
sneda väggen med stora glaspartier ut mot balkongen skapar karaktär i lägenheten men 
försämrar möblerbarheten mot hörnen. 

Originalitet 

Som nämnts ovan skapar väggen mot balkongen karaktär till lägenheten. Otraditionella 
vinklar förändrar rummets geometri. I övrigt finns inte mycket originellt med lägenheten, 
traditionella färg och materialval utan utsmyckning. 

Trivsamhet 

Lägenheten upplevs som trivsam och inbjudande. Det kommer in mycket ljus och materialen 
är lugna och neutrala vilket skapar möjlighet för den boende att skapa en personlig prägel. 

Funktionellt vs. Generalitet 

Lägenheten är generellt utformad. Rumsindelningen gör att man kan byta funktion på 
rumsdelarna. Utrymmet mot entrén går tillexempel att möblera med en rymlig matplats för 
bostadens storlek. Eventuellt kombinera en mindre matplats, arbetsyta och förvaring. 
Möjligheten finns också att placera en säng med eller utan lättare avskärmning för att sedan få 
det stora rummet mot balkongen som en allmän social yta.  
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5.1.2 Experimentobjekt 1 
Illustrationen 39 är en sammanställning av de två författarnas bedömning av experimentobjekt 
1 utifrån de tio punkter på livsmiljökvalitet.   

 

Illustration 39. Sammanställning av BLKP för experimentobjekt 1. 
 

Tabell 4 presenterar observatörernas BLKP av experimentobjekt 1 på ett övergripligt vis. 

Tabell 4. BLKP av experimentobjekt 1. 

SAMMANSTÄLLNING AV BLKP – EXPERIMENTOBJEKT 1 
Livskvalitetsparameter Observatör 1 Observatör 2 Medelvärde 
1. Möjlighet för arbete 5 5 5 
2. Möjlighet för matplats 5 5 5 
3. Möjlighet till förvaring 6 6 6 
4. Öppenhet, luftighet 6 6 6 
5. Axialitet, genomblick 6 5 5,5 
6. Möblerbarhet 5 3 4 
7. Originalitet 3 4 3,5 
8. Trivsamhet 6 6 6 
9. Funktionalitet 6 4 5 
10. Generalitet 6 4 5 
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Den första förändringen var en ökad rumshöjd där planlösningen är oförändrad, möjlighet för 
arbete, matplats, möblerbarhet, funktionalitet och generalitet bedöms vara detsamma som för 
kontrollobjektet. De parametrar som ändras är möjlighet till förvaring, öppenhet, luftighet och 
trivsamhet. Då höjden ökat med 0,3 m finns en möjlighet att ha mer förvaring på höjden än 
tidigare, den ökade rumshöjden resulterar även i att känslan av luftighet ökar och därmed 
trivsamheten också.  

 

Illustration 40. Axialitet experimentobjekt 1. 

5.1.3 Experimentobjekt 2 
Illustrationen nedan är en sammanställning av de två författarnas bedömning av 
experimentobjekt 2 utifrån de tio punkter på livsmiljökvalitet.  

 

Illustration 41. Sammanställning av BLKP för experimentobjekt 2. 
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Tabell 5 presenterar observatörernas BLKP av experimentobjekt 1 på ett övergripligt vis. 

Tabell 5. BLKP av experimentobjekt 2. 

SAMMANSTÄLLNING AV BLKP – EXPERIMENTOBJEKT 2 
Livskvalitetsparameter Observatör 1 Observatör 2 Medelvärde 
1. Möjlighet för arbete 5 5 5 
2. Möjlighet för matplats 6 6 6 
3. Möjlighet till förvaring 5 4 4,5 
4. Öppenhet, luftighet 4 4 4 
5. Axialitet, genomblick 5 4 4,5 
6. Möblerbarhet 4 2 3 
7. Originalitet 3 4 3,5 
8. Trivsamhet 4 4 4 
9. Funktionalitet 5 3 4 
10. Generalitet 6 5 5,5 
 

Vid en andra förändring ändrades planlösningen, se illustration 42 nedan.  

 

Illustration 42. Planlösning experimentlägenhet 2 

Vid förskjutning av badrummets läge närmare entrén förstoras det stora generella rummet 
men utrymmet vid entrén försvinner. Utrymmet vid entrén erbjöd en arbetsyta med 
avskiljbarhet vilket nu försvann. Det finns fortfarande god plats att möblera för en liten 
arbetsplats både vid sänkt nivå samt normalnivå.  

Precis som ovan försvann en möjlighet till avskiljbar matplats vid förskjutningen av 
badrummet. Möjligheten till en bra placering av matplats är fortfarande god. Oavsett 
placering är det nära till kök och i anslutning till fönster.  

Den fasta förvaringen är oförändrad, men eftersom att mindre yta tas upp då en vägg 
försvinner så lämnar det plats åt lös förvaring. Dock försämras möblerbarheten och då blir det 
svårare att placera ut den lösa förvaringen på ett bra sätt. 

Förflyttningen av badrummet förvandlar lägenheten till ett enda större rum. Köket känns 
luftigare eftersom det inte hamnar mitt i korridoren förbi badrummet längre. Däremot med 
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samtliga funktioner i ett och samma rum behöver inte öppenheten endast vara positiv. Det 
innebär även att avskiljbarheten blir svår.  

Siktlinjen är tydlig direkt från lägenhetens entré och ut via balkongen. Badrummets nya läge 
gör även att ett fönster har förflyttats in till det stora rummet. Därmed försvinner en tidigare 
siktlinje från entrén och ut genom detta fönster som nu täcks av badrummet.  

 

Illustration 43. Axialitet experimentobjekt 2. 

5.1.4 Experimentobjekt 3 
Illustrationen nedan är en sammanställning av de två författarnas bedömning av 
experimentobjekt 3 utifrån de tio punkter på livsmiljökvalitet.  

 

Illustration 44. Sammanställning av BLKP för experimentobjekt 3. 
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Tabell 6 presenterar observatörernas BLKP av experimentobjekt 1 på ett övergripligt vis. 

Tabell 6. BLKP av experimentobjekt 3. 

SAMMANSTÄLLNING AV BLKP – EXPERIMENTOBJEKT 3 
Livskvalitetsparameter Observatör 1 Observatör 2 Medelvärde 
1. Möjlighet för arbete 5 5 5 
2. Möjlighet för matplats 6 6 6 
3. Möjlighet till förvaring 6 6 6 
4. Öppenhet, luftighet 7 7 7 
5. Axialitet, genomblick 5 4 4,5 
6. Möblerbarhet 4 2 3 
7. Originalitet 3 4 3,5 
8. Trivsamhet 6 6 6 
9. Funktionalitet 5 3 4 
10. Generalitet 6 5 5,5 
 

Den tredje förändringen innebar ett förskjutet badrum och ökad rumshöjd. Illustration 45 
nedan visar planlösning för experimentobjekt 3. Den röda linjen indikerar den yta som täcker 
de väsentliga bostadsfunktionerna. 

 

Illustration 45: Planlösning experimentobjekt 3. 

Planlösningen är identisk med experimentobjekt 2, analysen för många punkter på 
livskvalitetsparametrarna blir därför lika. Det som skiljer sig är luftigheten och möjligheten 
till att förvara på höjden. I detta möbleringsförslag har höjden utnyttjats till att integrera 
arbetsplats med en sovplats över, detta lämnar fortfarande en fri höjd på 1,3 m över sängen.  

Med detta möbleringsförslag blir det golvyta som blir ”över”. Ytan kan användas till annat 
eller också tas bort och resultera i en mindre lägenhet.  
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5.1.5 Experimentobjekt 4 
Illustrationen nedan är en sammanställning av de två författarnas bedömning av 
experimentobjekt 4 utifrån de tio punkter på livsmiljökvalitet.  

 

Illustration 46. Sammanställning av BLKP för experimentobjekt 4. 

Tabell 7 presenterar observatörernas BLKP av experimentobjekt 1 på ett övergripligt vis. 

Tabell 7. BLKP av experimentobjekt 4. 

SAMMANSTÄLLNING AV BLKP – EXPERIMENTOBJEKT 4 
Livskvalitetsparameter Observatör 1 Observatör 2 Medelvärde 
1. Möjlighet för arbete 5 5 5 
2. Möjlighet för matplats 6 6 6 
3. Möjlighet till förvaring 6 6 6 
4. Öppenhet, luftighet 5 5 5 
5. Axialitet, genomblick 5 4 4,5 
6. Möblerbarhet 2 2 2 
7. Originalitet 3 4 3,5 
8. Trivsamhet 5 5 5 
9. Funktionalitet 5 3 4 
10. Generalitet 6 4 5 
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En minskning av 5 m2 golvyta på experimentobjekt 3 resulterade i experimentobjekt 4, se 
illustration 47.  

 

Illustration 47. Axialitet experimentobjekt 4. 

De förändrade livsmiljökvalitetsparametrarna för detta experiment är minskad öppenhet, 
luftighet, möblerbarhet, trivsamhet och generalitet. Lägenheten är mindre men mer 
koncentrerad. Samtliga bostadsfunktioner finns där men på bekostnad på av de påverkade 
parametrarna. Generaliteten minskar något tillsammans med golvytan, det blir svårare att 
flytta runt funktionerna eftersom väggytan att möblera mot är mindre. Av samma anledning 
försämras alltså möblerbarheten. Det går fortfarande att få plats med samtliga funktioner men 
att kunna byta placering blir svårare.  

5.1.6 Sammanfattning 
Tabell 8 visar sammanställning av medelvärdena för varje parameter för respektive 
lägenheter. Grön markering indikerar på ökat medelvärde i jämförelse med kontrollobjektet, 
röd markering tyder på att värdet sänks och ingen markering alls tyder på oförändrat värde.  

Flest antal ökningar enligt BLKP är experimentobjekt 1 följt av experimentobjekt 3. Därefter 
experimentobjekt 4 och slutligen experimentobjekt 2. 

Tabell 8. Sammanställning av medelvärde från samtliga BLKP.  

SAMMANSTÄLLNING AV MEDELVÄRDE FRÅN BLKP 
Livskvalitetsparameter Kontrollobjekt Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 
1. Möjlighet för arbete 4 5 5 5 5 
2. Möjlighet för matplats 5 5 6 6 6 
3. Möjlighet till förvaring 4,5 6 4,5 6 6 
4. Öppenhet, luftighet 5 6 4 7 5 
5. Axialitet, genomblick 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 
6. Möblerbarhet 4 4 3 3 2 
7. Originalitet 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
8. Trivsamhet 5 6 4 6 5 
9. Funktionalitet 5 5 4 4 4 
10. Generalitet 5 5 5,5 5,5 5 
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5.2 Frågeställning 2 
Hur förändras rummet om man strävar efter minsta möjliga golvyta till förmån för 
vertikal rumsutformning? 

Dokumentanalys och observation av referenslägenheten lade grunden för experimenten. I 
experimentobjekten ändrades höjd, golvyta och fast möblering för att undersöka och svara på 
den andra frågeställningen. Först testades ökad rumshöjd på 0,4m, ökad volym gjorde 
lägenheten större och andra möbleringsmöjligheter trädde fram. Därefter förflyttades 
badrummet men rumshöjden lämnades oförändrad, detta skapade istället ett enda stort rum. 
En tredje förändring kombinerade den första och andra förändringen vilket skapade ett enda 
stort rum med större volym. För att slutligen undersöka hur en minskad golvyta med ökad 
rumshöjd påverkar känslan i rummet förändrades experimentobjekt 3 med att 5 m2 skalades av 
vilket genererade ett fjärde objekt.  

Med en ökad rumshöjd men mindre golvyta förflyttas bostadens funktioner och möblering 
närmre varandra. För att undvika att det skulle kännas trångt på golvytan integrerades 
bostadens funktioner: sovplatsen placerades över arbetsplatsen.  Genom att kompensera den 
”förlorade” ytan med en högre rumshöjd går det att behålla den fria och öppna känslan. Vid 
experimentobjekt 4 där 5m2 skalades av behölls samma fönsteryta. I och med att lägenheten 
blev grundare flödar mer ljus in i lägenheten och gör att den känns luftig och öppen. Att lägga 
förvaringen på höjden frigör golvyta vilket även det bidrar till luftighet i lägenheten. Matplats 
i samtliga experimentobjekt har planerats utifrån 4 personer. Det går att ändra till mindre 
matplats utan att frångå BBR:s rekommendationer med tanke på lägenhetens storlek för att 
frigöra ytterligare golvyta. 

Nedan följer illustrationer som är tagen från samma placering i lägenheten på en höjd på 1650 
mm över golv. Alla renderingar är tagna ur samma vinkel för att förändringarna ska synas. Då 
objekt 4 är mindre ser dessa illustrationer lite annorlunda ut. Även i de fall där badrummet har 
förskjutits ser bilderna lite annorlunda ut då vinkeln visar mer av sovplatsen.  

Entréutrymmet blir som konsekvens av förflyttandet av badrummet vid experimentobjekt 2,3 
och 4 lite mörkare och trängre än vid experimentobjekt 1 där badrummets ursprungliga läge 
behålls, se illustration 48. Den högre takhöjden öppnar upp utrymmet något vid jämförelse 
med experimentobjekt 2 där badrummet är förflyttat men takhöjden är kvar på 2,6 m, se 
illustration 49.  

Utrymmet för sovdel är i samtliga lägenheter förlagd i hörnet vid badrummet. I objekt 1,3 och 
4 har en kombination av säng och arbetsplats använts. Illustration 53 visar objekt 2 med 
sovdel som möter tillgänglighetskraven. Arbetsplatsen är istället förlagd i hörnet vid 
glaspartiet enligt illustration 61. Kombinationen av sov- och arbetsplats skapar viss 
avskiljbarhet för arbetsplatsen. 

Illustration 59 visar allrummet i experimentobjekt 4 som minskats med 5 m2. Vid jämförelse 
med illustration 58 som visar allrummet vid experimentobjekt 3 som har samma takhöjd på 3 
m syns ytan längst bort vid glaspartiet som skiljer. En del av den extra förvaring som lagts till 
vid experimentobjekt 3 försvinner vid experimentobjekt 4. Alla väsentliga funktioner finns 
annars med. De stora glaspartierna och faktumet att fönsterytan behålls trots att golvytan 
minskar gör att experimentobjekt 4 inte känns trängre än objekt 3. 

Utrymmet mittemot sovdelen används i experimentobjekt 3 och 4 som matplats. I objekt 1 där 
badrummet inte är förskjutet placeras matplatsen i det mindre rummet mot entrén. I 
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experimentobjekt 2 används en traditionell enkelsäng. som illustration 53 visar, enligt 
tillgänglighetskraven vilket innebär att arbetsplatsen istället hamnar i hörnytan.  

Vyernas numrering samt riktning visas på samtliga ritningar som återfinns i bilaga 1. 

Illustrationerna 48-51 visar vy 1.  

      

Illustration 48. Experimentobjekt 1.     Illustration 49. Experimentobjekt 2. 

      

Illustration 50. Experimentobjekt 3.  Illustration 51. Experimentobjekt 4. 
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Illustrationerna 52-55 visar vy 2. 

 

Illustration 52. Experimentobjekt 1.   Illustration 53. Experimentobjekt 2. 

    

Illustration 54. Experimentobjekt 3.  Illustration 55. Experimentobjekt 4.  
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Illustrationerna 56-59 visar vy 3. 

 

Illustration 56. Experimentobjekt 1.   Illustration 57. Experimentobjekt 2. 

 

Illustration 58. Experimentobjekt 3.   Illustration 59. Experimentobjekt 4.  
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Illustrationerna 60-63 visar vy 4. 

 

Illustration 60. Experimentobjekt 1.   Illustration 61. Experimentobjekt 2. 

 

Illustration 62. Experimentobjekt 3.        Illustration 63. Experimentobjekt 4.  
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5.3 Frågeställning 3 
Till vilken grad kan man tillfredsställa kraven/föreskrifterna i BBR och SIS med 
koppling till vertikal utformning?  

Föreskrifterna i SIS om hur stor plats funktionerna i bostaden behöver går att uppfylla fullt ut. 
Problemet ligger i att placera dessa i rätt höjdnivå för att en person i rullstol ska nå. Vid 
utformningen förlades därför till stor del extra förvaring på en högre nivå.  
Soffgruppen, matplatsen och arbetsytan uppfyller tillgänglighetskraven i samtliga 
experimentobjekt. I experimentobjekt 1, 3 och 4 användes en våningssäng med arbetyta 
undertill. Även extra förvaring lades utanför normal höjd med den högsta hyllan på 2,6 meter 
ovanför golv. I experimentobjekt 1 lades det även till en extra garderob enligt standardmått.  
Förvaringen i referenslägenheten höll sig precis till minimikraven. Ingen av dessa 
förvaringsmöjligheter har tagits bort vilket innebär att förvaringen lever upp till samtliga krav. 
Den förvaring som har lagts till på höjden i samtliga lägenheter räknas alltså endast som extra 
förvaring vilket är en kvalité för de boende. Det är endast vid sovplatsen som 
tillgänglighetskraven inte tillfredsställs vid experimentobjekt 1,3 och 4. Våningssängen kan 
bytas till en vanlig säng för att tillmötesgå kraven, dock på bekostnad av arbetsytans 
placering.   
 
Högre rumshöjd kan ställa högre krav på ventilation och värme då BBR definierar krav utefter 
vistelsezon. Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd 
över golv och ett annat på 2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meter från 
yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter. Om funktioner 
förläggs högre upp i lägenheten kan vistelsezonen behöva höjas, i vistelsezonen ska krav för 
termisk komfort mötas.  

5.4 Koppling till målet 
Målet är att analysera hur en vertikal rumsutformning av en bostad i en tätare bebyggd 
miljö påverkar livsmiljökvalitet.  

Utifrån listan på livskvalitetsparametrar så påverkas främst två av punkterna på ett positivt vis 
vid ökad rumshöjd: öppenhet & luftighet samt trivsamhet. Till viss del ökar även möjligheten 
för arbete vid ökad rumshöjd, då det blir möjligt att placera arbetsplatsen under sovplatsen. 
Med ökad höjd är det möjligt att placera bostadsfunktioner över varandra, som tidigare nämnt 
exempel på sovplats och arbetsplats samt att förvaringen kan sättas högre upp på väggarna. 
Dock tillfredsställer detta inte de regulativa kraven på tillgänglighet.  

Livsmiljökvalitén i en lägenhet vägs upp av olika parametrar, en parameter kan väga upp en 
annan som upplevs som bristfällig. Beroende på vad man har för grundläggande värderingar 
kan dessa se olika ut. En mindre lägenhet som har originalitet kan uppskattas trots mindre 
golvyta.  

För en person med postmaterialistisk syn kompenserar närheten till stadens kulturella utbud 
upp att bo mindre, medan det för en person med materialistisk syn krävs mer. För att bibehålla 
livskvalitén för denna bör lägenheten ha ytterligare attribut som kan väga upp. Eftersom den 
med materialistisk syn värdesätter materiella ting kan exempelvis originalitet vara en lösning. 
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6  Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ges en sammanfattning av studiens resultat följt av diskussion, reflektion, 
slutsatser och rekommendationer för framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som genereras är byggt på systematiskt insamlande av data och 
informationssökning samt förberedda observationer och experiment. 

Arbetets tre frågeställningar behandlar livsmiljökvalitet, förtätning och vertikal 
bostadsutformning. Dessa tre anses vara rätt ställda för att svara på målet som är att undersöka 
vertikal bostadsutforming kopplad till framtidens förtätning. Målet och de styrande 
frågeställningarna formulerades ihop med samarbetande part från Arkitekthuset i Jönköping 
som är kunniga inom ämnesområdet. Detta har gjort att relevanta och korrekta frågor har 
formats för att nå målet som är ett intressant och aktuellt ämne om den pågående 
urbaniseringen.  

Validiteten har säkerställts då relevanta parametrar undersöks, dessa har identifierats med stöd 
från handledning av personer verksamma och kunniga inom branschen från Jönköping 
University och Arkitekthuset. Sammanställning av listan på livsmiljökvalitetsparametrar har 
tagits från tidigare forskning, dessa har sedan  

Parametrarna på livsmiljökvalitet går att applicera på bostäder med olika plats och till viss del 
form och storlek och därmed säkerställs reliabiliteten delvis. Vid observation gör skribenterna 
separata värderingar som sedan sammanställs, För ökad reliabilitet skulle arbetets omfattning 
öka för att behandla större lägenheter med mer varierande form, detta ansågs dock ha ett för 
stort omfång och därför uteslöts detta och föreslås istället som vidare forskning. Vid 
observation styrktes detta då observatörerna gjorde separata observationer, men av samma art, 
för att påvisa att utfallet skulle bli likartat. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoder för datainsamling för detta examensarbete inkluderar litteratursökning, observation, 
dokumentanalys och experiment.  

Litteratursökning och observation är nödvändiga för att besvara första frågeställningen. 
Litteraturstudien är första steget för att komma i underfund med det aktuella forskningsläget 
för det berörda ämnet och för att kartlägga parametrarna för livsmiljökvalitet. Observation 
utfördes för att författarna skulle få förståelse för de olika parametrarna samt undersöka 
referenslägenheten, dessa metoder ansågs vara väsentliga inför vidarearbetning. Då 
observationsplatsen inte var färdigställd fick inte observatörerna en klarbild av hur bostaden 
skulle se ut i sitt färdiga skede. Då det som skulle observeras var en fysisk plats så ansågs 
observatörernas oerfaret inte ha stor betydelse.  

Andra frågeställningen besvaras med hjälp av en metodtriangulering bestående av 
dokumentanalys, experiment och observation. De tre metoderna hör ihop och behövs för att 
besvara frågeställningen, dokumentanalysen av planlösningen på referenslägenheten var 
första steget följt av en observation av den fysiska bostaden, slutligen när information var och 
empiri var insamlad kunde experimentet utföras. Experimenten var oberoende av listan på 
livskvalitetsparametrar och utformades för att undersöka frågeställningen. 

För att besvara den tredje frågeställningen tillämpas dokumentanalys. Då frågeställningen 
behandlar tillfredsställelsen av BBR och SIS krävdes en dokumentanalys av dessa. Då 
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avgränsningar var tydliga om att det var bostäder om högst 35 m2 blev det tydligt vilka avsnitt 
som var relevanta, dock finns det risk för feltolkningar av de allmänna råden i BBR. 

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som fastställs anses vara relevanta för att hålla arbetets omfattning inom 
ramarna. Begränsningen gällande målgruppen av de unga urbana med postmaterialistisk syn 
påverkar resultatet. Detta gör att det blir tillämpligt i just detta fall, men det är det som arbetet 
avser att undersöka. Det har här valts att bibehålla en stor del av referenslägenhetens 
planlösning, som kök och till viss del badrum. I annat fall går det att låta badrummet och 
sovdelen sammanfalla med en loftlösning om rumshöjden hade ökat ytterligare, det har 
frigjort ännu mer golvyta.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Förtätningen är att föredra framför stadsutglesning, vid koncentration av städers funktioner är 
det viktigt med utformningen av stadens bostäder för att inte påverka levnadsstandarden 
negativt. Detta arbete avser att undersöka just bostadsutformningens betydelse och de 
regulativa myndigheternas krav och allmänna råd.  

• Genom att utforma bostäder med högre takhöjd och minskad golvyta men bibehålla 
livskvalitén går det att koncentrera bostäderna i framtidens förtätning. Genom att 
tillåta integrering av bostadsfunktioner på höjden blir det möjligt att bygga lägenheter 
med mindre golvyta innehållandes samtliga basfunktioner för en bostad.  

• De avgörande parametrar som påverkar livsmiljökvalitet när det kommer till bostäder 
är; möjlighet för arbete, matplats, förvaring, öppenhet och luftighet, genomblick och 
axialitet, möblerbarhet, originalitet, trivsamhet, funktionellt vs. generellt.  

• Vid begränsad yta går det att kompensera upp detta med en annan parameter från 
ovanstående lista. Minskas de mätbara och funktionella värdena är det möjligt att väga 
upp med de omätbara och estetiska värdena.  

• Tillgänglighetskraven i BBR försvårar sammanfallandet av bostadsfunktioner och 
kräver generellt en större yta. Samtliga SIS krav går att uppfylla, även vid 
kombination av bostadsfunktioner. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Detta arbete har behandlat vikten av bostadsutformning av den mindre bostaden i 
förtätningen. Vidare forskning är att undersöka detta på en större skala och med en större 
omfattning där samtliga rumsliga parametrar vägs in.  

Det ekonomiska perspektivet där man sätter kostnaden i fokus är också en intressant och 
väsentlig faktor inom byggnadsbranschen. Vad kostar det att producera högre väggar med 
tanke på de standarder som finns för modulbyggande? 
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Bilaga 1 
Planritningar för referenslägenhet och experimentobjekt 1-4. 
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