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Abstract 

The purpose of this thesis has been to signify what creates quality for the dwellers. By 
creating a definition of the term we have showed how well the quality criteria’s has been 
fulfilled in the newly built one family house area Pumpkällehagen in Viskafors.  

The questions the thesis gives answers to is: What is quality for the dwellers in 
housebuilding of today? and How well have these quality aspects been carried out in tract 
housing areas? These questions have taken us to our main goal: To describe what quality 
for the dwellers is and how well it has been carried out in a certain area.  

The literature review is describing what was published before the making of this thesis. 
From four different publications within the concept of quality an analysis template has 
been enacted. This template has been used for our case study, but is also supposed to 
work in future analysis of tract housing areas. 

Interviews was carried out with the areas architects; Ola Nylander and Mattias Karlsson, 
as well as the client; Mikael Bengtsson. From these we have gathered their point of view 
on the background of the area, as well as their view on the term quality for the dwellers. 

Our work has brought us to enact nine different quality aspects, which we consider 
creates quality for the dwellers: 

• The Non-measurable properties 
• The rooms relative connections 
• Sufficient and user-friendly property complements 
• The property complements connection to the apartment 
• Location of the apartment and connections to the environment 
• Opportunities of outdoor activities 
• Orientation and transportation within the area 
• The social unity 
• The cost of the apartment and its form of tenure 

From the case study, using the analysis template, we can state that Pumpkällehagen is a 
very successfully built area where most of our assessment criteria’s and quality aspects 
have been fulfilled. That makes the quality for the dwellers as a total very high. 

We reach the conclusion that quality for the dwellers is what make you feel comfortable 
in your home, and therefore makes you stay. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har syftat till att visa vad som skapar boendekvalitet. Genom att vi 
skapat en definition av begreppet har vi visat hur väl dessa kvalitetsaspekter uppnåtts i 
det nybyggda småhusområdet Pumpkällehagen i Viskafors. 

De frågeställningarna rapporten svarar på är: 

 Vad är boendekvalitet i dagens byggande? 

 Hur har dessa kvalitetsaspekter praktiskt genomförts i ett grupphusområde? 

Dessa frågeställningar har fört oss fram till vårt mål: Att beskriva vad boendekvalitet är 
samt hur väl det skapats i ett specifikt område. 

Den genomförda litteraturstudien beskriver det som fanns skrivet innan vår rapport. 
Utifrån fyra olika publikationer inom kvalitetsbegreppet har en analysmall stiftats. Denna 
har används som grund för vår fallstudie, men ska även kunna fungera i framtida 
områdesanalyser. 

Intervjuer har genomförts med områdets arkitekter Ola Nylander och Mattias Karlsson, 
samt dess beställare Mikael Bengtsson. Utifrån dessa har vi fått deras syn på områdets 
bakgrundstankar, samt deras synsätt på begreppet boendekvalitet. 

Vårt genomförande har fört oss till att stifta följande nio olika kvalitetsaspekter som vi 
anser skapar boendekvalitet: 

• De omätbara värdena, Nylanders sju egenskapsfält 
• Rummens inbördes samband 
• Tillräckliga och användarvänliga bostadskomplement 
• Bostadskomplementens samband med lägenheten 
• Bostadens läge och anslutningar till omgivningen 
• Möjligheter för utevistelse och umgänge 
• Orienterbarhet och transport inom området 
• Den sociala samhörigheten 
• Bostadens kostnad och upplåtelseform 

Utifrån fallstudien, med analysmallen som grund, kan vi konstatera att Pumpkällehagen 
är ett mycket genomarbetat område där de flesta av våra bedömningskriterier och 
kvalitetsaspekter har uppnåtts. Sammantaget är därmed boendekvaliteten på området 
hög.   

Vi kommer fram till slutsatsen att boendekvalitet är allt det som gör att man trivs i sitt 
hem, samt gör att man bor kvar. 

Nyckelord 

Boendekvalitet, analysmall, holistik, kvalitetskriterier, småhus, Pumpkällehagen, boende, 
utformning. 
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1 Inledning 
I detta första kapitel ges inledningsvis en problembeskrivning, därefter presenteras syfte, mål och 
frågeställningar. Efter dessa följer en redovisning av de metoder med vilka arbetet utförts, vilka 
avgränsningar som i förväg satts upp, samt avslutningsvis en disposition över hur resterande del av 
rapporten är upplagd. 

Detta examensarbete har utförts som avslutning på utbildningen husbyggnadsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Handledare har varit Göran Hellborg och examinator 
Kaj Granath.  

1.1 Problembeskrivning 

De flesta människor har idag en uppfattning om vad begreppet boendekvalitet innebär. 
Dessvärre är inte alla dessa människors uppfattning densamma, utan begreppet kan 
betyda olika saker beroende på vem som tillfrågas. Så länge begreppet kvalitet inte är 
specificerat finns inte heller någon möjlighet att fastställa vad som gör att ett 
bostadsområde håller hög kvalitet för de boende. Detta gör att det idag finns ett behov 
av att sammanställa den kunskap som olika forskning har tagit fram för att fastställa vilka 
aspekter som skapar boendekvalitet. 

I forskning1 från 1998 finns det beskrivet vilka omätbara värden som kan skapa god 
arkitektonisk kvalitet i en bostad. I äldre forskning2 finns en analysmall för att bedöma 
vilka yttre kriterier som skapar ett bra område. Men det finns alltså vid tiden för arbetet 
ingen aktuell slutsats och bedömningsmall av vad som skapar ett, ur de boendes ögon, 
bra bostadsområde. Det finns också ett flertal arbeten som beskriver dels hur Nylanders 
forskning tillämpats i befintliga projekt3 4, dels om det råder några motsatsförhållanden5 
inom Nylanders egenskapsfält. Dessutom visar en undersökning6 vilken uppfattning de 
boende har gällande sitt boendes olika kvaliteter, men denna beskriver ändå inte vad 
boendekvalitet är som samlat begrepp. Med ovanstående som bakgrund definierar och 
beskriver examensarbetet vår tolkning av begreppet boendekvalitet. Detta sker genom 
fallstudier av det nybyggda småhusområdet Pumpkällehagen i samhället Viskafors. 
Området är ritat av ovan nämnda Ola Nylander, samt Mattias Karlsson på uppdrag av 
det kommunala bostadsbolaget Viskaforshem, med VD Mikael Bengtsson som 
kontaktperson för området. 

Vår handledare Göran Hellborg påbörjade 2011 ett projekt under titeln ”Framtidens 
grupphusbebyggelse”, vilken syftar till att öka förståelsen för grupphusbebyggelsens 
historia och arkitektur. Vårt examensarbete kan, förutom att uppfylla sitt syfte, också ses 
som en av de fallstudier som kommer att genomföras inom nämnt projekt. 

                                                 
 
1 Nylander, Ola: Bostaden som arkitektur, Göteborg. Chalmers Form och teknik, 1998 
2 Lidmar, Karin, Andersson, Kjell och Rex, Olle: Låg och tät bebyggelse – Kvalitetskriterier, Stockholm, Stadens  
  råd för byggnadsforskning, 1977 
3 Laurell, Charlotte: Hållbar arkitektur?, Malmö, Malmö stad Stadsbyggnadskontoret, 2002 
4 Carlsson, Kristoffer och Karlsson, Carola: Trivsel i ett passivhus, Malmö, Malmö Högskola, 2011  
5 Campiglia Hedvall, Sebastian: Det industriella byggandets betydelse för skapandet av de estetiska egenskaperna i  
  bostadens arkitektur, Stockholm, KTH Byggvetenskap, 2011 
6 Persson, Sara och Ricknäs, Katarina: BOENDEKVALITET - vilka kvalitetsfaktorer är viktiga för NCC   
  Boendes kunder?, Västerås, Mälardalens högskola, 2005 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Att visa hur kvalitet skapas för de boende i ett område.  

1.2.2 Mål 

Att beskriva vad boendekvalitet är samt hur väl det skapats i ett specifikt område. 
Dessutom skapa möjligheter för att i framtida forskning använda analysmallen på andra 
områden och sedan jämföra vår fallstudie med dessa. 

1.2.3 Frågeställningar 

Vad är boendekvalitet i dagens byggande? 

Hur har dessa kvalitetsaspekter praktiskt genomförts i ett grupphusområde? 

1.3 Metod 

1.3.1 Vad är boendekvalitet i dagens byggande? 

Genom litteraturstudie och intervjuer sammanställs vår tolkning av begreppet 
boendekvalitets innebörd. Litteraturstudien utgår från Lidmar, Andersson och Rex 
forskning7 om kvalitet, Siksiös forskning8 där det beskrivs hur olika hushålls definition av 
boendepreferenser skiljer sig, Nylanders beskrivning9 av de omätbara värdena samt 
Lindvall och Myrmans beskrivning10 av lägenheters olika kvaliteter. Intervjuer genomförs 
med arkitekter och fastighetsägare. 

1.3.2 Hur har dessa kvalitetsaspekter praktiskt genomförts i ett 

grupphusområde? 

Slutsatserna från ovanstående frågeställning jämförs analytiskt med planritningar och 
situationsplaner av området, genom besök på området och intervjuer om 
Pumpkällehagen. Denna fallstudie utförs med hjälp av en analysmall som utarbetats med 
hjälp av litteraturstudien och används för att bedöma hur kvalitet skapats på området. 

1.4 Avgränsningar 

Under arbetet görs inte några egna energiberäkningar eller energimätningar, då sådana 
redan utförts av Sveriges tekniska forskningsinstitut. Det undersöks inte några 
konstruktionslösningar då arbetet inriktar sig på de värden som upplevs av de boende. 
Några intervjuer med de boende för att få veta hur de upplever värdena har inte heller 
genomförts. Arbetet har snarare inriktats på att sammanfatta tidigare publikationer och 

                                                 
 
7 Lidmar, Andersson och Rex 
 
8 Siksiö, Ola: Bostadsvalet ur ett sociologiskt perspektiv, Gävle, Statens institut för byggnadsforskning, 1991  
9 Nylander 
10 Lindvall, Jöran och Myrman, Ann-Kristin: Vardagens arkitektur – Vem bestämmer din livsmiljö?, Stockholm,  
  Bäckströms förlag, 2001 
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på så sätt skapa en bild av hur kvalitetsbegreppet ska tolkas och kan användas för 
bedömning av småhusområden. Slutsatserna gällande fallstudien baseras enbart på 
området Pumpkällehagen samt dess beställare och arkitekter. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 ges först en kort beskrivning över de aktuella lagar och regler som berör 
rapportens område. 

I kapitel 3 finns en beskrivning av litteraturstudiens genomförande, en beskrivning av de 
publikationer som fanns utgivna inom ämnet vid författandet av denna rapport, en 
sammanfattning av de genomförda intervjuerna, en beskrivning av hur begreppet 
boendekvalitet och analysmallen stiftats samt en beskrivning av hur fallstudien 
genomförts och dess resultat.  

I kapitel 4 finns en redogörelse för det resultat som har nåtts efter sammanställning av 
genomförandets olika delar. 

I kapitel 5 finns vår resultat- och metoddiskussion. 

I kapitel 6 finns våra slutsatser och rekommendationer för vidare arbeten. 

Bifogat till arbetet finns den skapade analysmallen ”Bilaga 1, Analysmall för 
boendekvalitet”
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2 Bakgrund och förutsättningar 
I kapitlet ges först en kort beskrivning över de aktuella lagar och regler som berör rapportens område, 
därpå följer en beskrivning av vilka publikationer som fanns utgivna inom ämnet vid författandet av 
denna rapport. 

2.1 Historisk utveckling 

Tidigare fanns föreskrifter11 som detaljstyrde på vilket sätt en byggnad skulle uppföras, 
vilka bostadskomplement som skulle finnas och så vidare. Idag har dessa detaljstyrningar 
mjukats upp och istället finns lagar12 13 och regler14 som anger funktionskrav. För att 
förtydliga dessa finns utgivna rekommendationer som försöker samla vad de olika kraven 
praktiskt innebär. Exempel på sådan är den av Svensk Byggtjänst utgivna 
Bostadsbestämmelser15. 

2.2 Tidigare publikationer 

Nedan följer en kort beskrivning av de publikationer vilka vidare har använts under 
examensarbetets genomförande. Publikationerna beskrivs vidare under kapitlet 
genomförande. 

2.2.1 Låg och tät bebyggelse, Lidmar, Andersson och Rex  

Genom forskning inom samhällsbyggnad/stadsbyggnad på KTH har Karin Lidmar, Kjell 
Andersson och Olle Rex stiftat en modell för områdesanalys16. Denna modell utgavs i 
bokform 1977 i tre delar under namnet ”Låg och tät bebyggelse”. Författarnas syfte med 
forskningen var att belysa både fördelar och problem som en låg och tät bebyggelse har 
jämfört med de annars vanliga högre och glesare områdena. Till forskningen har Svensk 
byggnorm 1975 (SBN 75) använts.  

2.2.2 Bostadsvalet ur ett sociologiskt perspektiv, Siksiö 

Ola Siksiö har i sin licentiatuppsats17 från 1991 på sociologiska intuitionen i Lund 
studerat vilka kriterier som olika hushåll prioriterar vid val av bostad. Siksiös teorier har 
skapats från flera förklaringsfaktorer där den, aktuella benämns ”hushållens 
boendepreferenser”. 

2.2.3 Bostaden som arkitektur, Nylander 

Genom forskning inom bostadsarkitektur på Chalmers tekniska högskola har Ola 
Nylander identifierat, beskrivit och analyserat sju olika värdegrundande egenskapsfält för 
att ge bostaden ökade värden18. Teorierna disputerade Nylander med 1998 genom sin 

                                                 
 
11 SBN 75, Svensk Byggnorm 
12 SFS 2010:900, Plan och bygglag  
13 SFS 1994:847, Lagen som tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
14 BBR19, Boverkets Byggregler BBR19 
15 Örnhall, Hans: Bostadsbestämmelser – byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö, nybyggnad och ombyggnad,  
   Stockholm, Svens Byggtjänst, 2003 
16 Lidmar, Andersson och Rex 
17 Siksiö, s.56-60 
18 Nylander 
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doktorsavhandling ”Bostaden som arkitektur”. Nylander menar att dessa värden är 
viktiga att väga in i planeringsfasen för att kunna se och läsa ut bostaden på nya sätt. 
Nylander vill genom sin rapport visa hur dessa egenskaper uppträder samt vilken 
betydelse de har för de boende.  

2.2.4 Vardagens arkitektur, Lindvall och Myrman 

Arbetsgruppen Färg Form & Estetik arbetade med att bland annat ”påvisa samband 
mellan den byggda miljön och människors hälsa” 19. Detta ledde till ett par skrifter, där 
Vardagens arkitektur utgavs 2001 av Lindvall och Myrman20. Denna boks syfte är att få 
läsaren att tänka igenom vad i människors omgivning som fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och vilka behov som behöver uppfyllas i större utsträckning.  

 

  

                                                 
 
19 Lindvall och Myrman, s.5 
20 Ibid., s.56-59 
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3 Genomförande 
I kapitlet finns först en beskrivning av litteraturstudiens genomförande, en beskrivning av de 
publikationer som fanns utgivna inom ämnet vid författandet av denna rapport, en sammanfattning av 
de genomförda intervjuerna, en beskrivning av hur begreppet boendekvalitet och analysmallen stiftats 
samt en beskrivning av hur fallstudien genomförts och dess resultat.  

3.1 Litteraturstudie 

I den genomförda litteraturstudien har ett antal forskningspublikationer lästs, några har 
valts ut för vidare studier. Dessa används för att bilda en definition av vad boendekvalitet 
är samt för att bygga en analysmall som visar vilka kvalitetsaspekter som tillsammans 
skapar boendekvalitet i ett specifikt område.  

Sökningen har skett genom att tidigare examensarbeten, publicerade på DiVA21, 
innehållande sökordet ”boendekvalitet” har lästs. Från dessa examensarbetens 
referenslistor har sedan olika forskningsarbeten valts ut för vidare studier. En likadan 
sökning har gjorts på Google Scholar22, även där användes arbetenas referenslistor för 
vidare läsning. 

Målet med den presentation av litteraturen som följer nedan har inte varit att 
sammanfatta de olika forskningsarbetena i sin helhet, utan snarare att samla de för vårt 
arbete relevanta delarna och sammanfatta dessa så att de ger läsare av denna rapport 
förståelse för de resultat som nås. 

3.1.1 Låg och tät bebyggelse, Lidmar, Andersson och Rex  

Genom forskning inom samhällsbyggnad/stadsbyggnad på KTH har Karin Lidmar, Kjell 
Andersson och Olle Rex stiftat en modell för områdesanalys. Forskningens begrepp 
används för att stifta andra delen av den analysmall som använts för att bedöma 
fallstudiens kvaliteter. Denna modell utgavs i bokform 1977 i tre delar under namnet 
”Låg och tät bebyggelse”. Författarnas syfte med forskningen var att belysa både fördelar 
och problem som en låg och tät bebyggelse har jämfört med de annars vanliga högre och 
glesare områdena. Till forskningen har SBN 75 använts vilket gör att det finns stora 
skillnader mot dagens regler.  

Bostadskomplement 

Enligt forskningen är graden av kollektivitet för bostadskomplement inte beskriven i 
normerna. Istället har det bildats en praxis för hur de olika delarna ska lösas beroende på 
vilken typ av hus som byggs. Analysmallen värderar därför inte graden av kollektivitet, 
utan beskriver vad som uppnåtts. 

Olika komplement kräver olika stora underlagsgrupper. Som exempel nämns att en 
tvättstuga kan betjäna 15 hushåll medan en fritidslokal kan betjäna 50. Möjligheten till 
variation för att nå önskad underlagsgrupp har här vägts in. I övrigt saknas underlag för 
värderingen, men forskarna ser en fördel i att grupperna hålls små. Det ger en större 
känsla av igenkändhet och därigenom trygghet.  

Föränderbarheten mäter vilka möjligheter till ombyggnad och tillbyggnad av 
bostadskomplementen som finns för att möta framtida behov. Även detta kriterium 

                                                 
 
21 http://www.diva-portal.org 
22 http://scholar.google.se 

http://www.diva-portal.org/
http://scholar.google.se/
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saknar i forskningen en mall för bedömning, men det ses som positivt med byggnader 
som går att förändra eller bygga till samt att markreserver finns för nybyggnad. 

Handikappanpassning mäts i forskningen med de från 1977 befintliga kraven från SBN och 
gäller mått på dörrar, hygienutrymmen med flera.  

Privata uteplatser mäts enligt då gällande SBN. Uteplats ska enligt normen finnas till alla 
lägenheter med mer än 1RoK. De ska kunna nås av solljus och vara möjliga att skydda 
från insyn och vind. I analysmallen vägs även rekommendationen att samtliga lägenheter 
ska ha en egen uteplats på markplan in23. 

Bedömningen av fritidslokaler utgår i forskningen från bostadsstyrelsens 
rekommendation24 att en fritidslokal inom 50 meter från lägenheten ska finnas för högst 
50 lägenheter. Storleken bör enligt rekommendationerna vara 1-2m2/lägenhet. Dessutom 
bör det i lokalen finnas kök, toalett och den utrustning som krävs för att göra den 
användbar. 

Tvättstuga ska enligt SBN 75 finnas tillgänglig närbeläget alla lägenheter i fastigheter med 
fler än sex lägenheter. Enligt analysmallen ska tvättstugan finnas inom 25 eller 50 meter 
beroende på om den är tänkt för en trappuppgång eller en större grupp lägenheter. Den 
ska vara utrustad med 1-2 tvättmaskiner per 10 lägenheter och dessutom torkskåp, 
torktumlare, centrifug, kallmangel, arbetsbänk och de övriga hjälpmedel som krävs. I de 
fall tvättstugan finns mer än 25 meter från lägenheten ska wc och lekrum finnas i 
anslutning därtill.  

För bedömningen av piskplatser har analysmallen utgått från kraven i SBN 75. Sådana ska 
finnas för högst 40 lägenheter och vara belägen högst 50 meter från entrén. För att 
undvika damm och buller måste platsen vara placerad minst 15 meter från fönsterväggar, 
samt vara avskärmad från uteplatser. Den bör vara utrustad med piskställning samt 
avlastningsbord.  

För bedömningen av förråd har analysmallen utgått från kraven i SBN 75. Kraven säger 
att utanför lägenheten ska finnas förråd. Dessa ska vara 5m2 för lägenheter mindre än 
2RoK, 7m2 för 2-4RoK och 10m2 för större lägenheter. Barnvagnsförråd ska finnas inom 
25 meter från lägenhetsentrén och säsong- och cykelförråd inom 100 meter. 

Tillgången till soprum bedöms i forskningen enligt SBN 75. Där är kraven att soprum för 
pappers- och hushållsavfall ska finnas, samt storsoprum ska finnas för större grupper av 
boende. I Storsoprummen ska man kunna lämna skrymmande avfall. Analysmallen 
bedömer även rekommendationen att det längsta avståndet till soprum eller sopnedkast 
bör var 25 meter och för storsoprum gäller 200 meter. 

Forskningen fastslår att för de boende är det, uppenbart, bekvämast med postlåda direkt 
vid lägenhetsentrén, men en väl löst samgruppering kan skapa ett positivt tillskott och 
därför kan ett längre avstånd accepteras. I analysmallen används kravet 50 meter. 

Friytor 

Kriteriet storlek och differentiering har i forskningen vägts in genom att en viss mängd 
disponibel friyta bör finnas för varje lägenhet inom 50 meter från entrén. För att friytan 
ska bli använd behöver den vara tillräckligt stor; friytan bör vara minst lika stor som den 
totala våningsytan. Den gör att både vuxna och barn kommer tillbringa mera tid 

                                                 
 
23 Bostadsstyrelsen, God bostad - Exempel på gemensamma uterum och lokaler, Stockholm, AB Grafiska Gruppen,   
   1976, s.10 
24 Bostadsstyrelsen, s.15 
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tillsammans utomhus. Som friyta räknas både den privata tomten likaväl gemensamma 
lekytor och gång- och cykelvägar inom området. 

För att öka värdet i området betonas terränganpassning och anknytning till omgivningen. I ett 
tidigt stadium av planeringen bör hänsyn tas till de lokala förutsättningarna på plats. För 
att tillgodose olika utomhusaktiviteter året runt ska man ta till vara på topografin, 
växtligheten samt naturtillgångar. Istället för att vid schaktningen jämna ut hela området, 
är det bättre att spara så mycket som möjligt av befintliga höjdförändringar. Dessutom är 
det av stor vikt att försöka spara befintlig byggnation för att skapa en mer inbjudande 
känsla av både nytt och gammalt. 

När det kommer till lekplatser för barnen är det viktigt med säkerheten på friytor. Detta gör 
att lekplatser och liknande bör vara planerade så att dessa och vägen dit är avskilda från 
biltrafik. Ju yngre barnen är desto viktigare blir säkerhetsfrågan, småbarnsleken bör även 
vara skyddad från cykeltrafik. Forskningen talar dessutom om vikten av stängsel och 
staket som skyddar mot bland annat stup eller vattensamlingar. 

För att få ett bra klimat finns det enligt SBN 1975 beskrivit hur mycket sol kontra skugga 
som bör finnas inom området. Lekytorna ska vara belysta av solljus minst fem timmar 
mellan klockan 9 och 17 under höst- och vårdagjämning. Även viss mängd av platsen 
måste vara sol- och vindskyddad. Likaså skall det finnas enklare regnskyddade platser i 
nära anslutning till lekplatsen. 

Vad det gäller lekutrymmen skiljer forskningen beroende på barnens ålder och därmed 
behov. I området för högst 30 familjelägenheter ska det finnas en plats för småbarnslek. 
Den ska finnas inom 50 meter från entrén och vara 100-200 m2. För att kunna placera 
den så pass nära entrén kan det krävas flera lekplatser. Denna plats ska vara 
väderskyddad av träd eller växter, och innefatta sandlåda, klätterredskap samt sittplatser. 
För de äldre barnen kan denna plats ligga lite längre bort, dock högst 150 meter från 
entrén och vara ca 1500-2000 m2. Här bör det, förutom småbarnsplatsens kriterier, även 
finnas bollplaner. 

De vuxna har andra kriterier för vad som efterfrågas. De som inte har en egen privat 
trädgård vill ändå ha möjlighet till sittplatser för solbad och picknick. Dessa uteplatser 
bör integreras bland barnens lekplatser, men det finns inga klara direktiv för avstånd och 
storlek. 

Trafikutrymmen 

Områdets differentiering och orienterbarhet beskrivs i forskningen genom i vilken mån 
biltrafiken har skiljts ifrån gång- och cykeltrafiken. Förutom framkomlighet och 
säkerhetsaspekten kan en god differentiering även underlätta orienteringen i området. I 
analysmallen formuleras inte några kriterier, utan graden av differentiering och 
orienterbarhet beskrivs istället genom hur mycket vägnätet är differentierat och hur lätt 
det upplevs att orientera sig i området.  

Lägenhetens tillgänglighet och anknytning till omgivningen beskrivs i forskningen dels genom att 
det till varje bostadsentré ska finnas en framkörningsväg som ger möjlighet för bland 
annat uttryckningsbilar och handikappfordon att tas sig fram, dels att det med bil/cykel 
ska vara enkelt att ta sig ut på stadens gatunät. I analysmallen formuleras inte några 
kriterier, utan en beskrivning av området sker istället. 

För att förverkliga framkomligheten och handikappanpassningen skall alla vägar ha tillräckliga 
breddmått. Beroende på vad som är tänkt att framföra på vägen varierar bredden, 
exempelvis blir bilvägarna så klart breddare än cykelvägen. För de gångvägar som skall 
kunna användas av rullstolsbundna ställs ökade krav på lutning och bredd. Beläggningen 
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på marken påverkar bland annat hur väl regnvatten kan rinna av, samt hur bra 
snöröjningen kan genomföras. För att överhuvudtaget kunna framföra ett fordon för 
snöröjning måste vägen vara minst 1,5 meter bred. Dock kan vägens bredd skapa 
problematik, är den för bred ökas hastigheten och detta ger en fara för de gående. 

Som boende ökar trafiksäkerhet ifall biltrafiken på området begränsas. I de fall där 
bilarna måste få framföras ska hastigheten vara låg, mängden trafik liten samt sikten 
mycket god. Helst ska backning aldrig behöva ske med bil inne på området. God sikt 
gäller även där cykel- och gångvägar korsar varandra. De viktiga gångvägarna ska vara 
belysta med gatubelysning. 

Angöringsplatser beskrivs i forskningen genom de krav som framgår i SBN 75 och 
analysmallen säger att dessa bör ligga maximalt 100 meter från bostadsentréer. För att 
undvika störningar för övriga boende bör angöringsplatserna inte heller ligga närmare 
entréerna än 15 meter. 

Bilparkeringen kan enligt forskningen delas i två varianter, antingen i stora enheter i 
utkanten av området, eller som mindre enheter fördelade och helst mer dolda inuti 
området. Kriterier för vilken av dessa lösningar som används finns inte formulerat i 
analysmallen, utan en beskrivning sker istället. Enligt SBN 75 bör parkering inte ske 
närmare än 15 meter från fönsterväggar och lämpligt maximalt avstånd är 100 meter men 
300 meter kan godtas. Antalet parkeringar bör vara 15 platser per 1000m2 våningsyta i 
småhusområden. Av dessa ska två vara avsedda för besökande. 

Forskningens bedömning för cykeluppställning tar sin utgångspunkt i SBN 75, där det 
konstateras att det normalt bör finnas minst en cykelplats per lägenhet. Dessutom bör 
möjlighet till uppställning av cyklar finnas vid varje målpunkt för cykeltrafik, exempelvis 
fritidslokal.  

3.1.2 Bostadsvalet ur ett sociologiskt perspektiv, Siksiö 

Ola Siksiö har i sin licentiatuppsats25 från 1991 på sociologiska intuitionen i Lund 
studerat vilka kriterier som olika hushåll prioriterar vid val av bostad. Forskningens 
teorier bidrar till att stifta de kvalitetsbegrepp som används i vårt resultat. Siksiös teorier 
har skapats från flera förklaringsfaktorer där den, för vårt arbete, aktuella benämns 
”hushållens boendepreferenser”. Modellen beskriver både vilka skillnader som olika 
hushåll har för möjligheter att skaffa lägenheter och vilka kvaliteter som uppskattas av 
olika hushåll, det senare benämns som ”boendepreferenser”. Dessa delas i sin tur in i fyra 
grupper enligt nedan beskrivit. 

De ekonomiska preferenserna där bostaden ses som en investering eller sparbössa. 
Upplåtelseformen har en central roll för begreppet. 

Boendekvalitetspreferenser identifieras till: läge, social miljö, social- och ekonomisk status 
samt fysisk närmiljö.  

Bostadspreferenser där upplåtelseform, storlek, planlösning, bostadsstandard samt bostadens 
symboliska status ingår. 

Vardagslivsanknutna preferenser där det respektive hushållets vardag menas. Detta i form av 
exempelvis tidsavstånd, vilket avgör hur mycket tid man kan spendera i hemmet med sin 

                                                 
 
25 Siksiö, s.56-60 
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familj. Även vad hushållen förväntar sig kunna finna i bostadens närhet för sin fritid 
sorteras under detta begrepp. 

I forskningen beskrivs därefter att beroende på hushållens bakgrund och möjligheter kan 
olika hushåll följa olika preferenser och dessutom rangordna dessa på olika sätt. Inte 
heller innebär automatiskt en, för ett specifikt hushåll, hög uppfyllnadsgrad av de olika 
kriterierna att just den bostaden väljs. När ett hushåll väljer bostad måste även dess 
realistiska ramar tas i beaktande. Detta kan uttryckas i form av ekonomiska 
förutsättningar, men också bostadsköer och liknande problem gör att bostaden inte blir 
tillgänglig för det hushållet. 

3.1.3 Bostaden som arkitektur, Nylander 

Genom forskning inom bostadsarkitektur på Chalmers tekniska högskola har Ola 
Nylander identifierat, beskrivit och analyserat sju olika värdegrundande egenskapsfält för 
att ge bostaden ökade värden, vilka redovisas nedan. Dessa begrepp används för att stifta 
första delen av den analysmall som har använts för att bedöma fallstudiens kvaliteter. 
Teorierna disputerade Nylander med 1998 genom sin doktorsavhandling ”Bostaden som 
arkitektur”. Nylander menar att dessa värden är viktiga att väga in i planeringsfasen för 
att kunna se och läsa ut bostaden på nya sätt. Nylander vill genom sin rapport visa hur 
dessa egenskaper uppträder samt vilken betydelse de har för de boende.  

Nylanders forskning syftar dessutom till att ställa planeringen i perspektiv till verkligheten 
för att lättare som arkitekt få sin vilja igenom. Att enbart ha utseendet som skäl räcker 
inte för att kunna argumentera med konstruktörer och beställare. Kan man istället sätta 
det arkitektoniska som värdeskapande och inbjudande ökar förtroendet. En ökad 
kostnad i byggandeprocessen gör visserligen att slutsumman blir högre, men satt i 
perspektiv kan detta ge ägaren ett hem där den trivs utomordentligt väl. 

Material och detaljer 

”Material och detaljer kommer de boende nära och kan verkningsfullt upplevas som 
tecken för omsorg.” 26 

Nylander bygger detta egenskapsfält på tre olika begrepp för att beskriva hur väl de 
boende trivs. Det första synsättet är tillägnelse. De boende vill få känna av att bostaden är 
dess egna, skapa revirkänsla samt känna sig hemma i den.  

Nästa begrepp, omsorg, bidrar till skapandet av tillägnelse och vill säga att material och 
detaljer i hemmet känns välgjorda och solida. Känner man sig väl till mods med 
materialen skapas en hemtrevnad. Denna del visar även hur väl man kan identifiera sig i 
sitt hem, samt skapa betydelse och hemkänsla. 

För att få en känsla av äkthet och skapa känslan av omsorg använder Nylander det tredje 
begreppet autenticitet. Han menar att det är viktigt att få in rena och hela material. Om 
man ser att det lagts ner tid och hjärta bakom arbetet kommer detta kännas av genom 
hela livscykeln. ”Trägolvets autenticitet gör att det lätt kan upplevas som ett tecken på 
omsorg.” 27 Med detta visar Nylander på att ett massivt ekgolv påverkar de boende 
positivt på ett helt annat sätt än vad en konsttillverkad plastmatta skulle göra. 

                                                 
 
26 Nylander, s. 185 
27 Nylander, s. 185 
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Nylander beskriver även vikten av noggrant utförd slutfinish. Även om grunden och 
stommen är viktig för att få byggnaden att stå kvar, kommer inte dessa bli synliga. Utan 
det som verkligen påverkar känslan av hemmet är det som syns. Ifall det läggs ned lite 
extra tid på att utföra exempelvis foder runt dörr och fönster snyggt, så kommer detta 
kännas av hela tiden. 

Axialitet 

Nylanders egenskapsfält axialitet sammanfattas i en av hans böcker utgivna på ämnet 
som: ”… en linje som förbinder två intressanta punkter. En axel sträcker sig genom, 
involverar, två eller flera rum. En axel kan också skapa genomsiktsmöjlighet och 
genomblickar i en bostad.” 28 

Enligt Nylander finns ett flertal faktorer vilka avgör hur markant axlarna påverkar den 
som rör sig genom lägenheten. Axelns ändpunkter avgör hur viktiga de upplevs, ”Målet 
för axlarna skapar förväntningar som frammanar rörelser längs de axiella riktningarna.” 29 
Viktiga ändpunkter är ljuset från både fönsterpartier och balkongdörrar. Antalet rum 
genom vilka axeln rör sig har också betydelse för hur markant den upplevs. De axlar som 
rör sig genom tre rum upplevs tydligare än de som rör sig genom två. Även öppningarna 
mellan rummen påverkar axlarnas tydlighet. En bredare öppning med exempelvis ett 
stort valv skapar en tydligare axel än en som rör sig genom en mindre dörr. 
Avslutningsvis blir axeln återigen tydligare om rummen genom vilka axeln rör sig är lika 
till material och form.  

Nylander beskriver också att axialitet upplevs när man börjar i en ände av ett rum och 
sedan rör sig utmed en axel för att uppleva hela rummet. På samma sätt som en axels 
dignitet är beroende av dess ändar kan en axel omvänt användas för att stärka intrycket 
av en plats i bostaden. Axialiteten stärker även sambandet mellan hur det inre i 
lägenheten möter de yttre rummen, likt exemplet ur Nylanders fallstudie där ”den 
längsgående huvudaxeln möter den kraftfulla riktningen ut mot havet” 30. 

Omslutenhet 

Nylander sammanfattar egenskapsfältet omslutenhet som ”… upplevelsen av rummets 
grad av öppenhet eller slutenhet” 31. De två motpolerna öppenhet och slutenhet kan var 
för sig verka för att stärka ett rums uttryck men man strävar inte efter att likt axialitet 
uppnå så mycket omslutenhet som möjligt. Detta eftersom rum kan uppfattas olika 
beroende på tillfälle. Det är kombinationen av det slutna trygga inre och det öppna 
okända yttre som gör att bostaden upplevs som den trygghet de boende tillägnar sig. 

Nylander listar ett antal olika egenskaper vilka alla bidrar till att skapa upplevelsen av 
omslutenhet. Dels skapar rumsformerna genom en läsbarhet, när det finns tydliga hörn, 
omslutenhet. Dels skapar ett fönster en öppenhet som binder samman det inre och det 
yttre, fler och större fönster ger ökad öppenhet. Vidare påverkar öppningarnas form 
uttrycket genom att antingen vara en symmetrisk öppning i vilken väggens ursprungliga 
form lätt uppfattas, alternativt vara placerad så att väggens linjer blir mindre tydliga. En 
snedfasad nisch, vilken ger intrycket av en massiv vägg, kan också stärka känslan av 
omslutenhet. Fönsterspröjs kan precis som en tröskel stärka känslan av avskärmning 

                                                 
 
28 Nylander, Ola och Forshed, Kjell: Bostadens omätbara värden, Stockholm, HSB Riksförbund, 2011, s71 
29 Nylander, s. 187 
30 Ibid., s. 189 
31 Ibid., s. 73 
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mellan det inre och yttre, alternativt suddas gränserna ut när man öppnar mellan två rum 
utan någon avgränsning.  

Rörelse 

”Den arkitektoniska rörelsen lyder inte under de fysiska lagarna utan påverkas istället av 
symboliska och erfarenhetsmässiga aspekter”.32 

För att öka lägenhetens kvalitet talar Nylander om möjligheten att ta sig runt. Detta görs 
genom att skapa öppningar mellan rummen som sedan ger möjlighet till rörelse och 
rundgång. Som ett uttryck för rörelsemöjligheten i lägenheten beskriver Nylander: 
”Gatan är ett rum som leder trafik, platsen är ett rum dit trafiken blir ledd. Det är stadens 
två viktiga rumsliga teman, det riktade och det vilande, gata respektive torg.” 33 Med detta 
menar han att ett rum antingen leder vidare till nästa rum i form av en korridor, eller att 
rummet ses som ett mål eller en samlingsplats i sig. För att få en fullständig rörelse krävs 
det att denna går ett helt varv, där man kan komma tillbaka till ursprungspunkten. 

Det ses som en kvalitet att kunna ha rörelsen som en valmöjlighet. Exempelvis kan 
rörelsen tillfälligt motverkas genom att stänga en dörr. För att få ökad användning av 
rummen är det bra om rummen kan nås från olika håll. Detta gör att rummen kan 
användas till olika ändamål beroende på vad man vill nyttja dem till. Genom att studera 
rummens storlek och form konstaterar Nylander att stora, rymliga rum ger lägre hastighet 
än de mindre rummen för den som går igenom dem. Detta därför att de stora har längre 
inläsningstid och tar mer tid för personen att ta till sig.34 

Rumsfigurer 

Nylander sammanfattar rumsfigurer som ”... rummets form i plan, sektion och storlek.”35 
Nylander menar att uttrycket rumsfigur förutom rummets form och proportion även 
påverkas av vilken inredning som finns i rummet och rummets symmetri, samt vilka 
öppningar som finns, hur och var dessa är placerade.  

Uppfattningen av ett mindre eller medelstort rums rumsfigur påverkas ofta av fast 
inredning, exempelvis garderober eller dylikt. Dess rumsfigur upplevs därför mer 
upphuggen än den annars skulle göra. Ett större rum har däremot större möjligheter att 
få en tydligare rumsfigur, då det inte påverkas så starkt av inredningen. 

Rummens öppningar agerar också för att stärka känslan av rumsformen. Som exempel 
beskriver Nylander ett långsmalt rum med fönster på ena kortsidan och dörren på den 
andra, detta stärker det långsmala intrycket. Som motexempel skriver Nylander om ett 
rum med liknande form, men där ena långsidan är öppnad med stora glasytor. Detta rum 
upplevs istället bredare och inte alls lika långsmalt. 

Vidare kan placeringen av rummets symmetri och läsbarhet göra att rummet upplevs 
olika. På samma sätt som i egenskapsfältet omslutenhet kan fönster och öppningar 
placeras så att rummets former förstärks alternativt luckras upp.36 

                                                 
 
32 Nylander, s. 78 
33 Ibid., s. 81 
34 Ibid., s. 194 
35 Ibid., s. 83 
36 Ibid., s. 196 
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Ljus 

”Dagsljuset i bostaden har fundamental betydelse för arkitekturupplevelsen. /…/ 
Vi har länge strävat efter ljusa bostäder där kvantiteten dagsljus till och med 
beräknats fram. Men viktigt är också ljusets kvalitet och gestaltning av fönster och 
fönsternisch, bostadens möte med det infallande ljuset.” 37 

Nylander särar på definitionen av ljus som mätbart och omätbart. Som mätbart räknar 
han in dagsljusfaktorn, det vill säga skillnad i ljuset utanför och innanför ytterväggen. Likaså 
solighet, alltså beroende på väderstreck får solen olika möjlighet att ta sig in. Detta 
påverkas av hur mycket fönster bostaden har, samt i vilka väderstreck de är placerade. I 
och med att solen vandrar från öst till väst, får dessa fönster mycket mer ljus än fönstren 
i nordlig riktning.   

Svårare att mäta är den så kallade bländningseffekten samt skuggnivån. Beroende på ljusets 
infallsvinkel ger denna olika känsla av ljuset. I de flesta fall är det skönt att få in solljuset i 
bostaden, det gör lägenheten både ljusare och varmare. Dessutom ger ljuset harmoni och 
glädje. Blir fallet däremot att man hela tiden har infallande ljus som både speglas och 
bländas kan situationen bli övermäktig och jobbig. Det är därför viktigt att få en bra 
balans av både ljus och mörker, där ändå ljuset får överhanden. 

Nylander beskriver även vikten av profilerna på fönstersmygar och karmen, för att 
undvika skuggning och färgförändringar. Ifall karmen är helt slät ger detta en aggressiv 
känsla av skuggningen och allt ljusinsläpp blir väldigt beroende av infallsvinkeln. Om 
karmen istället får en profil känns detta mer inbjudande och ljuset blir mer naturligt.38 

Mängden infallande ljus påverkar även axialiteten i viss bemärkelse. Ett stort fönster på 
en yttervägg gör att utomhusmiljön kan kännas som ytterligare ett rum i axeln. Likaså får 
ljusinsläppet rummet att kännas större och gör att platsen känns mer inbjudande. Stora 
fönster gör även att balkongen eller altanen får en tydligare del av inomhusmiljön, ifall de 
boende hela tiden ser det utomhusliggande rummet känns det lättare att ta sig dit.39 

Rumsorganisation 

Nylander sammanfattar rumsorganisation som ”... organisationen av bostadens inre, 
privata rum och organisationen av rummen i det yttre, offentliga rummet, samt relationen 
dem emellan” 40. Vidare skriver Nylander att det för rumsorganisationen är viktigt att de 
boende i stadsrummet kan skapa ett eget revir närmast sin egen bostad. Detta möjliggörs 
genom att lägenheten skapas i lager av inre och yttre rum. Från de inre rummen går man 
via ett mellanting, ett rum i bostaden utformat så att upplevelsen är att man är nära de 
yttre rummen. Det kan exempelvis vara en glasveranda där de boende kommer väldigt 
nära naturen och de som rör sig nära denna har även god insyn. 

I de fall ett rum som detta finns har de boende efter att de flyttat in lättare att stegvis ta 
ett rum i taget i besittning. Först de inre rummen, sedan gränsrummet och slutligen en 
liten bit av det offentliga, det yttre rummet. Även tydliga gränsmarkeringar av det yttre 
rummet är viktigt för att hjälpa tillägnelsen. Saknas dessa kan främmande människor 
känna sig välkomna in på det område som de boende uppfattar som sitt revir. 

                                                 
 
37 Nylander och Forshed, s. 41 
38 Nylander, s. 94 
39 Ibid., s. 199 
40 Ibid., s. 97 
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En viktig del i tillägnelseprocessen är lägenhetens tolkningsmöjlighet, hur rummen kan 
användas. Eftersom olika personer har olika behov är det viktigt att kunna skapa ett hem 
som passar alla. Ifall rummen är i ”…material, detaljer och form inte gestaltade för 
specifikt anvisade funktioner” 41 går de att använda till olika ändamål. Detta kan enligt 
Nylander uttryckas som grad av generalitet. 

3.1.4 Vardagens arkitektur, Lindvall och Myrman 

Arbetsgruppen Färg Form & Estetik arbetade med att bland annat ”påvisa samband 
mellan den byggda miljön och människors hälsa” 42. Detta ledde till ett par skrifter, där 
Vardagens arkitektur utgavs 2001 av Lindvall och Myrman. Denna boks syfte är att få 
läsaren att tänka igenom vad i dess omgivning som fungerar på ett tillfredsställande sätt 
och vilka behov som inte uppfylls. Forskningens teorier bidrar till att stifta de 
kvalitetsbegrepp som används i vårt resultat. Vårt arbete behandlar den del av boken som 
beskriver att en byggnads kvalitet inte enbart baseras på dess utseende. Följande är 
referat som är uppbyggda på liknande sätt som forskningen43.  

Det är viktigt att bostaden går att använda till det som den var tänkt, att den är 
funktionsduglig. På samma sätt får huset inte vara byggt med felaktiga material ur 
miljösynpunkt, eller byggd väldigt exklusiv, vilket gör att huset blir för kostsamt. I sådana 
fall spelar det ingen roll hur väl genomarbetad byggnaden är eller hur vacker den ser ut, 
om den inte går att utnyttja eller bo i. 

En bostad måste innefatta flera funktioner och platser; laga mat, äta, umgås, koppla av, 
sova, sköta hygienen, förvara saker, arbeta med mera. Dessa olika funktioner kräver 
utrymmen som bör finnas antingen enskilt eller gemensamt i samma rum. Lindvall och 
Myrman beskriver vidare hur olika behov förändras. Under olika tidsperioder används 
utrymmena till olika ändamål, och det är därför viktigt att det finns möjlighet till 
förändring och ommöblering. Likaså bör bostaden när man blir äldre eller drabbas av 
handikapp kunna anpassas för att undvika att de boende tvingas flytta. 
Handikappanpassning behöver inte strängt handla om personer som sitter i rullstol, utan 
likväl begränsning av att gå i trappor eller att ha syn- eller hörselnedsättning. Synskadade 
kräver ordentliga och tydliga markeringar för exempelvis trappor och gångbanor. 

Redan i planeringsfasen är det viktigt att man vet vem som kommer bli förvaltare och 
ägare till byggnaden. För att få en byggnad där underhållsarbete och renovering minskas 
måste aktiva val göras. I dagens byggande måste man se byggnaden ur en 
livscykelkostnad; det är inte bara materialet vid byggandet som kostar, utan även 
förvaltning, skötsel och återkommande reparationer. Om det istället läggs ner mer tid och 
pengar på material som håller längre och är beständiga kan man minska de rullande 
kostnaderna vid den kommande förvaltningen.  

Det är allmänt känt att kakel är dyrare än väv i badrum vid byggande, och att ekparkett 
kostar mer än laminatgolv. Men de mer kostsamma materialen får längre livstid. Sett till 
långa tidsperspektiv blir det ofta billigare att välja de mer exklusiva materialen.  

Att bygga kostar pengar. Att leva kostar också pengar. Den som äger och förvaltar 
byggnaden måste här finna en ekonomisk balans mellan investeringen och driftkostnad. 
Det är detta som övergår till hyra för de boende, för att förvaltaren ska få sin byggnad 

                                                 
 
41 Nylander, s. 203 
42 Lindvall och Myrman, s.5 
43 Ibid., s.56-59 
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ekonomiskt lönsam. Problemet ligger dock väldigt ofta i att planeringsprocessen gått för 
fort och kontrollen över de framtida investeringarna går förlorad. Detta leder i sin tur till 
ökade kostnader och på så sätt högre hyra för de boende.  

Om man som beställare väljer att upprätta bostäder med generellt sämre kvalitet till ett 
lägre inköpspris får det konsekvenser på vem som väljer att flytta in där. Något som, 
enligt författarna, leder till en social segregation då bostäderna styrs av antingen hög eller 
bristande kvalitet. Denna konsekvens kan tydligt ses i miljonprogrammet, där många 
bostäder byggdes snabbt och billigt. Den arkitektoniska kvaliteten sänktes och samhällets 
sociala struktur blev uppdelad. 

3.2 Intervjuer  

Vi har genomfört intervjuer med områdets två arkitekter, Ola Nylander och Mattias 
Karlsson, samt dess beställare från Viskaforshem, Mikael Bengtsson. Samtliga intervjuer 
har varit av samtalskaraktär och har därmed inte hållit sig till några fasta frågor. Alla tre 
intervjuerna har haft sin utgångspunkt i Pumpkällehagen. För vår del har intervjuerna 
varit viktiga för att förstå de olika personernas anknytning till och uppgifter i projektet. 
Vi har dessutom försökt räta ut de frågetecken vi haft angående bland annat vissa av de 
avvägningarna som gjorts och varför de gjordes. 

3.2.1 Ola Nylander 

Ola Nylander. Uppdragsansvarig arkitekt för Pumpkällehagen. Intervju 2012-04-04 

Följande är en sammanfattning av den information som Nylander gav oss under den 
genomförda intervjun. 

Då Ola Nylander blev anlitad som uppdragsansvarig arkitekt samt skrivit den forskning 
som mycket av vårt arbete bygger på, kändes det som en naturlig del att genomföra en 
intervju med honom. 

Nylander hade relativt fria ramar i sin skissning av området. Beställaren hade däremot 
bestämt att det enbart skulle vara enplanslägenheter för att äldre personer skulle kunna 
bo kvar när de får svårare att gå i exempelvis trappor. Dessutom skulle dessa lägenheter 
kunna vara ett alternativ när man säljer sin villa, men ändå vill bo i ett eget hus. Som 
arkitekt var det även Nylander som fick göra mycket av materialvalen samt förändra det 
som beställaren önskat. Bland annat förändrades köksgolvet från trä till klinker, för att 
förlänga dess livstid och på så sätt minska underhållsarbetet. Även fönsterbänkarna 
byttes från trä till kalksten. 

I den första beräkningen och planskissen som gjordes av energikonsulten Karin 
Adalberth fanns värmeväxlaren i vindsförrådet på andra våning. För att kunna sköta 
denna krävdes en extra takhöjd i hela byggnaden. När det senare visade sig att skötseln 
skulle göras av de boende flyttades aggregatet ner till klädkammaren på våningen under. I 
det skedet hade Nylander redan gjort så mycket av skissarbetet, att den extra takhöjden 
behölls och vindsutrymmet planerades för användning som säsongsförvaring. 

I lägenheterna finns det bara ett rum som fungerar som klädkammare, här finns även 
lägenheternas enda fasta garderober. Tack vare att rummet går att nå från två olika 
sovrum ökar generaliteten i dessa rum. De dubbla dörrarna försämrar dessvärre 
förvaringsmöjligheten till viss del, men denna går att förbättra genom att blockera 
garderoben på mitten med hyllor eller en mellanvägg. Ett resonemang kring att denna 
skulle förbättra rörelsemöjligheten i lägenheten trodde inte Nylander skulle uppfattas av 
de boende, utan mer troligt kommer klädkammaren möbleras. Under byggandets gång 
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kom det förfrågningar från både snickare och beställare om det krävdes så många dörrar 
som ritningarna visade. Nylander stod dock på sig för att behålla generaliteten och 
originalskissen. Sedan de boende flyttat in i lägenheterna har det konstaterats att vissa valt 
att placera exempelvis bokhyllor framför dörrarna för att öka möblerbarheten i rummen. 
Genom att ändå behålla dörren finns den kvar som ett alternativ när det flyttar in andra 
hyresgäster i lägenheten. 

Beställaren ville inte ha några gemensamma hus såsom tvättstuga eller fritidslokaler. 
Detta skulle öka skötseln och kräva en vaktmästare som kontinuerligt underhåller sådana 
byggnader. För att förvaltaren ska undvika skötsel av gatubelysningen ingår denna i varje 
lägenhets hushållsel och det är de boende som ansvarar för byte av dess lampor. 
Gräsmattan bakom husen sköts och klipps av de boende, det är bara snöröjningen av 
gångvägarna som fastighetägaren ansvarar för. Till skillnad från miljonprogrammets hus 
där fastighetsförvaltarna ständigt får gå runt och byta delar och göra småreperationer, 
ville de här kunna stryka denna post ur kostnadskalkylen. Därmed kan de minska 
lägenheternas hyra, vilket även det blir en kvalitet för de boende. 

Nylander uttrycker att trygghet är viktigt. Detta bidrog till att bilparkeringen hamnade 
direkt i anslutning till varje lägenhet. Genom att hela tiden kunna ha uppsyn över bilen 
minskar risken för inbrott och skadegörelse. Placeras förråden gemensamt längre bort 
från bostäderna så förloras kontrollen och uppsikten över dem och inbrottsrisken ökar. 

I Nylanders forskning talar han om att förbättra omsorgen, att de boende ska känna 
hemkänsla och identitet. Detta har i Pumpkällehagen dock fått stå tillbaka till förmån för 
att förenkla produktionen genom en viss typ av prefabricering. 

Husen projekterades som passivhus och hade därför höga krav på lufttätheten. För att få 
till ordentliga luftspärrar blev dessa snickare specialutbildade till detta ändamål. Vid den 
slutliga luftmätningen fick de utmärkelsen ”Sveriges tätaste hus”. För att kunna bibehålla 
denna status fick snickarna som ansvarade för inplastningen högt förtroende och ingen 
annan vågade göra deras uppgift. Detta ledde dessvärre till att arbetet stannade upp ifall 
någon av dessa var borta från arbetsplatsen. 

3.2.2 Mattias Karlsson 

Mattias Karlsson. Handläggande arkitekt till Pumpkällehagen. Intervju 2012-04-03. 

Följande är en sammanfattning av den information som Karlsson gav oss under den 
genomförda intervjun. 

Mattias Karlsson blev involverad som handläggande arkitekt för projektet 2006. I det 
skedet hade Ola Nylander arbetat en tid på att ta fram funktionella planlösningar. 
Nylander behövde dock hjälp med projekteringen samt gestaltningen av hela området.  

Viskaforshem tänker mycket efter livscykel- och förvaltningskostnad, detta har lett till att 
området fått väldigt få bostadskomplement gemensamt. Dessutom tillkommer el, vatten 
och sopor på den egna månadskostnaden. Alltså behöver förvaltare utföra väldigt lite 
arbete. Viskafors är ett industrisamhälle som enligt Karlsson haft bättre dagar och som 
därför behövde ett ordentligt lyft. När den gamla gummifabriken lades ner försvann 
många arbetsplatser, och därför krävdes något som fick folket att bo kvar. 
Pumpkällehagen ligger som en glänta mitt i skogen, och därför ville man minimera 
mängden gatubelysning på området. Varje lägenhet har därmed fått en lampa som är 
monterad nära marken, vilken drivs på den egna elräkningen. 
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Viskaforshem har gemensamma lokaler inne i centrum som kan hyras av alla deras 
hyresgäster, därför byggdes ingen egen gemensamhetslokal. Från början var det tänkt att 
alla hyresgäster skulle få sin postlåda direkt i anslutning till sin lägenhet, men efter krav 
från Posten lades dessa samlade, för att förenkla utdelningen. I en drömbild skulle 
postlådorna kunna blivit en samlingspunkt för de boende. Dessvärre har fallet blivit att 
många tar bilen dit, och sedan kör tillbaka till sin lägenhet. 

Mitt på området finns en öppen yta som agerar torg. Detta var projekterat som en 
gemensam plats för områdets boende som skulle kunna bli en lekyta, eller någon form av 
scen vid större tillställningar. Karlsson ville att baksidan av huset skulle få en känsla av att 
ligga mitt i naturen, medan framsidan och torget skulle bli mer urban. Då köksfönstret 
har öppning mot torget blir det här lätt att få uppsyn över vad som sker där. 

När arkitekterna projekterade för lägenheternas placering utgick de från den geotekniska 
undersökningen som redan fanns gjord. Innan området byggdes var det på platsen bara 
skog, med en hel del kullar och nivåskillnader. Byggnaderna är sedan placerade för att 
följa höjdkurvorna så bra som möjligt. Fastighetsägarna ville inte heller få för stora 
variationer i gatan, utan hålla den ganska platt. Detta blev dessutom ett steg för att 
förbättra tillgängligheten på området, men även för att få känslan av att området ligger på 
en platå med skogen nära in på husen. 

Karlsson experimenterade under projekteringen med olika taklutningar för att på bästa 
sätt få till vattenutkastningen av regnvatten. Byggnaderna har lutning åt två olika håll. 
Vattnet från dessa samlas sedan ihop i en ränna som tillsammans med vattnet från 
carporten leds ut från huset. Denna lösning ha skapats på nästan alla lägenheterna, 
bortsett från ett fåtal där marken sluttar åt fel håll. I dessa leds istället vattnet ner i 
marken via ett stuprör. 

För att få till dessa utkastare valdes det att ha takutsprång, mot innergården och 
uteplatsen, som skulle ge en mjukare fasad, och en hårdare fasad ut mot gatan som inte 
fått något takutsprång. Takutsprång ger dessutom extra solskydd i söderläge, som annars 
ger väldigt mycket övervärme inomhus. 

Karlsson uppfattar att hela projektet blivit ett lyft för Viskafors som samhälle och har 
blivit uppskattat av de boende. Dessutom känner han att det är roligt att folk börjat 
använda sina uteplatser, både på fram- och baksidan, för att skapa mer liv och rörelse. 
Vid inflyttning var känslan kall och tråkig, men nu när de boende börjat ställa fram lite 
saker ökar hemtrevnaden och livet på området. Från början var det tänkt att alla husen 
skulle få en svart träfasad. Dock gick inte den kulören skapa till den typ av 
tryckimpregnerad furupanel som önskades, utan man övergick istället till den ljusbruna 
kulören de har numera. Faktum är att alla husen är byggda likadant, relativt fyrkantiga 
och utan större variation, därför är det viktigt att de boende skapar något eget av sitt 
hem. 

Värmeväxlaren fanns i de första skisserna placerad på andra våning. För att förenkla 
skötseln av denna flyttades den dock ner en våning in i klädkammaren. Detta berodde 
dessutom på risken det skapade att behöva klättra upp på en stege för att nå detta 
utrymme. Till följd av att dessa befintliga planskisser redan var så långt gångna behölls 
den extra takhöjd som redan fanns i vardagsrummet. För att få in mer ljus bakifrån i det 
rummet placerades det in ett takfönster, detta ljus upplevs direkt när man kommer in i 
lägenheten. 

I ett tidigt skede stoppades ventilationskonsultens försök att placera samtliga 
installationer och kanaler synliga i rummet. Efter konstaterande att dessa blev väldigt 
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stora och skulle ta mycket av rummets yta, förflyttades dessa in i väggen. Dessutom ansåg 
arkitekterna att dessa annars skulle förstöra väldigt mycket av det arkitektoniska uttrycket. 

Karlsson fanns med under hela byggnationsprocessen. De hade byggmöte varannan 
vecka för att ta emot frågor från samtliga aktörer, men även öka kvaliteten på det som 
skulle göras. Under dessa möten la beställare fram förslag till förändring och 
kvalitetsökning av vissa ytskikt och material. Detta innebar självklart en ökad kostnad i 
själva byggandet, men den framtida förvaltningen kunde minimeras. 

Karlsson har en klar bild av hur han ser på boendekvalitet: 

”Alla projekt som vi gör är ju baserade mycket på boendekvalitet. Men den kan se 
väldigt annorlunda ut, eller se väldigt olika ut. Jag tror ju kanske inte att det finns 
ett generellt svar för det här: det här är boendekvalitet. Det tror inte jag det finns. 
Utan det beror helt på vad det är för situation, eller hur du är som person. 
Däremot är det vissa saker som VI gillar och har med i våra saker.” 

Karlsson menar alltså att det märks direkt om kvalitet har skapats och om den uppskattas 
av de boende. Ifall det byggts bostadsrätter syns det direkt om de blir sålda. I hyresrätter 
märks det av om samma personer bor kvar länge, eller om de väljer att flytta ut. 

3.2.3 Mikael Bengtsson 

Mikael Bengtsson. Beställare till Pumpkällehagen. Intervju 2012-04-20 

Följande är en sammanfattning av den information som Bengtsson gav oss under den 
genomförda intervjun. 

Under intervjun berättade Bengtsson om den historia som gjort att Viskafors idag finns. 
Han berättade att den första vävfabriken startade där redan 1844, samma fabrik är 
fortfarande idag verksam inom nämnda bransch. Många intresserade besökare blir 
imponerade över den höga kvalitet på det som tillverkas. På 1980-talet försvann 1500 
jobb från samhället, detta när Sveriges första gummifabrik lades ner. Den minskade 
sysselsättningen förde med sig ett ökat antal tomma lägenheter, vilket fick till följd att 
många hus i samhället revs. 

Idag försöker Bengtsson bidra för att göra Viskafors till en förort dit boråsare finner det 
intressant att flytta. För detta krävs ett ökat utbud av moderna bostäder, av olika former, 
men även ett ökat serviceutbud. För att detta ska kunna uppnås krävs att det börjar 
byggas moderna bostäder för att påbörja en gentrifiering, som i sin tur skapar ett 
underlag för ökad service.  

Eftersom nybyggnationer på orten måste tillföra något går det inte att bygga vanliga 
hyreshus som bara följer normerna. För att nå en långsiktig bärighet i nyinvesteringar 
krävs långsiktiga investeringar där material väljs som håller en längre tid. Till exempel 
nämner Bengtsson att Viskaforshem har bytt ut alla sina oljepannor mot 
bergvärmepumpar, en investering både på långsiktiga material och långsiktig ekonomisk 
lönsamhet. Bengtsson jämför de hus som byggdes på 1960-talet i Viskafors, där 
fönsterbrädor i sten lades in, jämför med de kortsiktigt billigare materialen som sattes in i 
1970-talshusen. Även om Viskafors ligger nära Borås finns det ändå en stor känslighet 
för höga hyror. Däremot konstateras det att oavsett om lägenheterna är uthyrda eller står 
tomma sparas lika mycket pengar på sänkta uppvärmningskostnader, låg drift blir således 
en form av försäkring. Då nybyggda hyreslägenheter ofrånkomligen får en relativt hög 
hyra krävs också en noggrann planlösning som, enligt Bengtsson, gör att de boende trivs. 
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Värden som Bengtsson pratar om är bland annat genomsikt och genomgång, något som 
kan refereras tillbaka till gamla herrgårdar. Dessutom uppfattas det som värdefullt att ha 
klädkammare istället för fasta garderober, detta gör att de boende har större möjlighet att 
utnyttja rummen till olika ändamål. Då Bengtsson är mån om goda och hållbara material 
som ger minimalt underhåll fick han hela tiden stå emot påtryckningar från 
byggentreprenören som ville byta dyra material mot enklare, vilka ger en lägre 
investeringskostnad. Dessutom höjdes nivån på många delar under byggets gång. De 
projekterade köken byttes mot mer gedigna, de målade undertaken i carportarna byttes 
mot samma panel som använts till resten av fasaden. Alla dessa förändringar har sänkt 
driftkostnaden från en normal nivå av 300 kronor/m2 till en beräknad nivå på 60-70 
kronor/m2, denna har dessutom visat sig ännu lägre de första driftåren. En sådan 
sänkning kan absolut motivera den höjda byggkostnaden. Detta hade inte kunnat uppnås 
om beställaren inte från projekteringens början hade en klar bild av vilken nivå som 
skulle byggas på området. Den höga kvaliteten genom bygget bidrar också till att skapa 
en för de boende bättre bostad; att den dyrare stenskivan i köket inte blir repig och 
fläckig skapar en bättre känsla. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt för 
Viskaforshem som inte behöver byta bänkskivan lika ofta. De många levande materialen 
ger också ett bra mikroklimat, vilket bidrar till att de boende fysiskt mår bättre. 

Under bygget fick vissa avvägningar göras där funktion stod i motsats till estetik. 
Exempelvis så har byggarna frånsagt sig allt ansvar om att husen är byggda utan 
knutbrädor. Inte heller vattenutkastarna har en perfekt funktion då det regnar mycket 
samtidigt som det blåser. Däremot så ger valet av bituspanel, en tryckimpregnerad och 
linoljekokt furupanel, en sänkt underhållsgrad. De ska inte behöva något underhåll förrän 
de efter 20 år behöver oljas.  

De 109m2 stora lägenheterna kostar 10500 kronor/månad i hyra. Förutom hyran 
tillkommer hushållsel, vatten, sophantering och den lilla uppvärmningskostnaden. Totalt 
uppskattar Bengtsson månadskostnaden till drygt 12 000kr. De rörliga kostnaderna 
varierar för de boende beroende på levnadsmönster. Fastighetsägaren ansvarar för 
snöröjning men övrig skötsel, exempelvis gräsklippning, förväntas skötas av de boende.  

Då områdets lägenheter blev färdigbyggda i tre etapper blev det inte någon större chock 
på hyresmarknaden utan alla lägenheter blev snabbt uthyrda. Bengtsson anser att 
eftersom hyran är i lägsta laget för denna typ av lägenheter med så gedigna material, blir 
de lätta att hyra ut. Idag finns möjlighet att tillföra mindre byggnationer såsom växthus 
bakom husen, men i projekteringen togs ingen hänsyn till utbyggnader eller ombyggnader 
av huskropparna. 

Bengtsson berättade under intervjun att han första gången stötte på Ola Nylander under 
ett seminarium där Nylander gick igenom olika planlösningar och vilken funktion de får. 
Denna presentation gjorde att Nylander kontaktades angående projektet i 
Pumpkällehagen och han tog fram en möjlig planlösning. Under hela projektets gång 
hölls ständiga kontakter mellan arkitekt och beställare, vilka samarbetade gällande många 
typer av frågor. Nu när projektet står klart har det blivit en symbol för samhället och de 
äldre som säljer sina villor ges en möjlighet att bo kvar i området, i moderna hus utan 
trappor. 

En aspekt vilken debatterades under bygget var avsaknaden av samlingslokaler eller 
gemensamma soprum. Det konstaterades dock ganska snabbt att det inte fanns någon 
som var beredd att betala den extra kostnaden för en stor samlingslokal som ändå står 
tom de flesta dagarna på året. Istället hänvisas det till det stora torget på vilket man 
exempelvis kan slå upp ett tillfälligt partytält. Inte heller några gemensamma soprum blev 
direkt aktuella, dels blir de ofta fula och dels ger egna soptunnor hyresgästerna möjlighet 
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att spara pengar på minskade sopkärl. Det samma gäller även vattnet, vilket mäts 
individuellt för varje lägenhet och således även betalas av varje boende. Det fanns från 
början tankar om att sätta postlådorna utspritt framför varje hus, men Posten krävde att 
de samlokaliserades. Inför bygget gick även diskussioner om huruvida det skulle skapas 
en stor parkeringsplats vid områdets entré, eller om varje hus skulle få sina egna platser. 
Tack vare att man beslutade sig för att skapa parkering vid varje hus ökades även 
tillgängligheten, det är lätt att ta sin rullator från huset till bilen om den är parkerad precis 
utanför dörren.  

Det har inkommit en del åsikter om områdets annorlunda ägarform, hyresvillor. Någon 
efterfrågade en hyresrätt, men när personen föreslogs Pumpkällehagen talade denne om 
att det var riktiga hyreshus han menade, inte småhus. Den likformighet som finns i 
området genom att det där byggt likadana hus är rent ekonomiskt. En förändring av de 
redan från början relativt få hus hade gjort att både bygg- och driftkostnaden hade blivit 
högre även om några hus hade byggts med en mindre yta.  

Viskaforshem höll ett antal boendemöten efter att husen färdigställts. Snabbt kunde det 
konstateras att det inte fanns några större klagomål, utan påpekanden rörde frågor som 
att postlådorna läckte in och att billjusen för någon lös rakt genom en spaljé och in i 
vardagsrummet. Båda dessa problem åtgärdades snabbt och sedan har de inte 
återkommit.  

3.3 Bestämning av begreppet kvalitet 

För att kunna stifta begreppet boendekvalitet är det nödvändigt att först klargöra vilka 
aspekter som ingår i det samlade begreppet kvalitet. Dessa aspekter konkretiseras nedan 
med en beskrivning av vilka delar som tillsammans kan sägas skapa ett gott 
bostadsområde. Till grund för dessa kriterier står dels den tidigare beskrivna 
litteraturstudien, men även de utförda intervjuerna och respondenternas åsikter om vad 
som skapar kvalitet i ett område.  

3.3.1 Kvalitetsaspekter 

Lindvall och Myrman44 beskriver att alla de val som beställaren gör påverkar under hela 
byggnadens fortsatta livstid. Dessa får därmed en konsekvens över vilka cykler 
förvaltaren får för renovering och ombyggnad. En högre standard i bostaden ger en 
högre hyra för att kunna återbetala för de extra utläggen som förvaltaren gjort. Detta 
innebär inte att billigare material alltid är att föredra, om byggnaden ses ur dess 
livscykelkostnad förstås värdet av att redan från början välja material med hög hållbarhet. 
De ökade byggkostnader som pålitliga materialval ger minimerar mängden 
underhållsarbeten. Livscykeltänkandet beskrivs av Lindvall och Myrman och bekräftas av 
fastighetsägaren45. Då material och konstruktionslösningar för en ny byggnad väljs kan 
inte enbart kostnaden under byggnationen beräknas. Ett material med högre livslängd 
kan ge en lägre totalkostnad, sedd i kronor per år. Exempel där detta har beaktats är de 
furuplankor som utgör golvet i Pumpkällehagen. Dessa har en hög investeringskostnad, 
men livslängden blir desto längre46. Förutom den rent ekonomiska aspekten så gör färre 
underhållstillfällen även att hyresgästen får en betydligt lägre störningsgrad. 

                                                 
 
44 Lindvall och Myrman, s.58-59 
45 Bengtsson, Mikael. Beställare till Pumpkällehagen. Intervju 2012-04-20  
46 Nylander, Ola och Karlsson, Mattias: Pumpkällehagen – nya hyrerätter i Viskafors, Presentationsbroschyr  
   Viskaforshem 
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Ett mer hållbart material kan även ge kvalitet ur ett estetiskt perspektiv. En dyrare 
fönsterbräda i marmor eller kalksten går i många fall att motivera ur ett 
livscykelperspektiv, dessutom ger den en vacker och gedigen känsla. Detta är också något 
som bekräftas av fastighetsägaren47 som vittnar om de fönsterbrädor i Viskaforshems hus 
byggda på 1960-talet fortfarande är väldigt fräscha. 

En bostads kvalitet i förhållande till dess kostnad värderas på olika sätt beroende på ett 
hushålls ekonomiska preferenser48. Somliga hushåll kan med hänsyn till sin ekonomiska 
situation motivera en högre boendekostnad om det ger ett bättre läge eller högre 
standard. Detta samtidigt som ett annat hushåll i motsats gärna väljer ett sämre läge om 
det medför en lägre boendekostnad.  

Utformningen av bostadens olika utrymmen och deras möjlighet att fylla flera funktioner 
har enligt Lindvall och Myrman49 betydelse för bostadens kvalitet. Förutom detta måste 
också rummens inbördes samband fungera på ett tilltalande sätt. 

Bostadens läge skapar kvalitet då den påverkar familjens kopplingar mellan bostaden, 
arbetsplatsen och andra viktiga platser bortom bostadsområdet. 50 Detta då den påverkar 
möjligheten till val av transportsätt och hur lång tid familjen måste lägga på att resa 
mellan platser. En ytterligare aspekt är barns möjlighet att på egen hand ta sig mellan 
olika platser. 

De av Nylander beskrivna egenskapsfälten är sju olika delar som, när de uppfylls, skapar 
en känsla av kvalitet i en bostad. Några av värdena kan tolkas efter hur mycket de skapas, 
medan resterande istället är en avvägning mellan två motpoler. Beroende på vad rummet 
används till vill man uppnå olika nivå av dessa egenskaper och det går inte att generellt 
beskriva när dessa är ”bra eller dåligt” uppfyllda. I ett tidigare examensarbete51 har 
författarna genom intervjuer med arkitekter undersökt i vilken utsträckning dessa 
använder Nylanders uttryck när de skissar. Här konstateras bland annat att 
respondenterna inte medvetet arbetar med hela begreppet rumsfigurer. Gyllene snittet 
samt proportioner mellan rummens höjd och bredd upplevs som oprioriterade, då de 
enligt arkitekterna inte verkar vara en stor aspekt i hur de boende trivs i sin bostad. De 
boende verkar enligt de intervjuade arkitekterna52 i större utsträckning uppfatta sådana 
kvaliteter som ljus, axialitet samt material och detaljer. Däremot är inte hela begreppet 
rumsfigur lågt prioriterad utan delar av begreppet är enligt arkitekterna klart viktigare. 
Generalitet är en kvalitet som gör att lägenheten kan användas av olika hushåll som har 
olika behov. Detta är betydande för att ge olika hushåll möjligheten att möblera en 
bostad som de behöver för att kunna nyttja den. 

Utomhus är det för områdets kvalitet viktigt att det finns goda möjligheter för utevistelse. 
Detta i form av dels tillräckliga lekmöjligheter för barn och dels platser för vuxna att 
exempelvis sola och grilla. Det är också viktigt att dessa ytor inte är utsatta för sådan 
trafik som kan skada exempelvis lekande barn. En ytterligare och viktig kvalitet för de 
boende i ett område är att trafikytorna är utförda på ett bra sätt. Detta kan visa sig genom 
att de är lättorienterade och säkra för både hårda och mjuka trafikanter. De måste också 
ge möjlighet för parkering och ha goda angöringsplatser. 53 
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Bostadskomplementen fyller en viktig funktion och då de är ändamålsenligt utformade 
bidrar de till att skapa kvalitet på området. När de uppfyller sin funktion skapar de ett bra 
flöde i vardagen för de boende54 och de kan främja den sociala gemenskapen. Detta görs 
om de är ordnade på ett sådant sätt att de boende möts vid de olika 
bostadskomplementen.  

3.4 Utformning av analysmall 

Som en följd av det stiftade uttrycket boendekvalitet krävs ett sätt att bedöma denna 
kvalitet. Detta har gjorts genom framtagande av en analysmall vilken beskriver de olika 
delarna av ett område, vilken bygger på litteraturstudien samt intervjuerna. Eftersom de 
olika kriterierna för inre och yttre boendekvalitet skiljer sig tydligt har vi i denna del av 
rapporten valt att dela in mallen i tre delar: en bakgrund, en inre och en yttre. 

I litteraturstudien har det också framgått att Nylanders sju egenskapsfält, tillsammans 
med de valda delarna ur Lidmar, Andersson och Rex forskning skapar en god bas för att 
tillsammans med övriga publikationer skapa den analysmall som redovisas i detta kapitel. 
Dessa redovisas som tre skilda analysmallar, men resultaten av dessa bör ses som ett 
gemensamt där det tillsammans skapas boendekvalitet. 

3.4.1 Bakgrundsinformation 

Denna del bör användas för att få en bakgrund till området. Den behövs inte för 
analysen av områdets kvaliteter, men krävs för att få en förståelse av området innan 
analysen görs. 

3.4.2 Inre boendekvaliteter   

För att skapa den del av analysmallen som behandlar de inre kvaliteterna (se Bilaga 1) så 
har Nylanders forskning55 använts som bas. Dessutom har Lindvall och Myrmans 
resonemang56 om rummens samband och Siksiös text57 om ekonomiska preferenser 
inkluderats. Då Nylanders forskning fortfarande är aktuell och väldigt spridd bland 
dagens arkitekter och forskare har vi inte sett anledning att i någon omfattning förändra 
eller utveckla dess väl förklarade egenskapsfält. Vid framställandet av den del av 
analysmallen som behandlar bostadens omätbara värden har vi därför enbart arbetat fram 
en mall utan några förändringar av tidigare forskning. Denna beskriver vilka aspekter 
som skall undersökas för att upptäcka de beskrivna omätbara värdena, samt för att ta 
reda på i vilken mån dessa är uppfyllda på sina respektive områden. Analysmallen är 
menad att vara allmängiltig och ska kunna användas av andra personer än de som har 
skapat den, i andra bostadsområden än det som är exemplifierat genom denna rapports 
fallstudie. Detta till trots krävs för att kunna bedöma hur väl området fyller de olika 
kriterierna en förståelse för de av Nylander beskrivna begreppen, detta är oundvikligt då 
flertalet av dem är mer komplexa än att de grundligt kan uttryckas med en kort 
beskrivande text. Förståelsen som krävs fås emellertid genom den beskrivning av 
egenskapsfälten som återfinns i rapportens bakgrund. 
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3.4.3 Yttre boendekvaliteter 

Till den del av analysmallen som behandlar den yttre delarna av området (se Bilaga 1) har 
Lidmar, Andersson och Rex forskning58 använts som bas, dessutom har mallen 
kompletterats med Siksiös text59. I motsats till den första delen av vår mall fanns ett stort 
behov av att förnya, då forskningen som legat till grund för upprättandet av den äldre 
mallen utgavs 1977. Till skillnad från dagens normer Boverkets byggregler, BBR 19 
(BBR) och Plan- och bygglag 2010:900 (PBL) var de dåvarande reglerna SBN väldigt 
detaljstyrande gällande exempelvis mått och funktioner. Detta har lett till att 
analysmallens kriterier inte är lika hårda och styrande som ursprungsmallen utan istället 
mer beskrivande av vad som finns och vad som saknas. Denna del av analysmallen är till 
skillnad från den första betydligt mycket enklare att bedöma för någon som inte har 
detaljkunskaper om den forskning som står till grund för dess upprättande. Däremot 
måste vissa kunskaper om regler gällande exempelvis tillgänglighet och mått på 
bostadskomplement innehas av den som besvarar analysmallen. 

Den ursprungliga analysmallen för yttre kvaliteter som stått grund för vår mall var 
uppdelad i tre delar. Dessa har sammanförts till en analysmall då vårt begrepp i större 
utsträckning syftar till att binda ihop vad som sammanlagt skapar boendekvalitet, jämfört 
med ursprungsforskningen vilken menade att beskriva varje kvalitetskriterium för sig. Vi 
har även valt att slå samman några av kriterierna med varandra. Dessa är de tidigare 
”utrymmen för de mindre barnens lek” och ”utrymmen för de större barnens lek” vilka 
istället har blivit ”utrymme för barns lek”. Detta gjordes eftersom de tidigare reglerna 
gjorde skillnad på ytkrav för grupperna, medan dagens regler enbart anger ett gemensamt 
krav på alla lekytor. Kriteriet piskplatser har helt uteslutits ur vår analysmall, detta då det 
inte anses relevant att i dagens samhälle ordna speciell plats för en sådan anläggning. 

3.5 Fallstudie 

Området som valts för fallstudien har varit Pumpkällehagen (se Bild 1), ett område med 
fristående småhus i Viskafors. Området består av 18 småhus i hyresrätt vilka 
färdigställdes 2010. Examensarbetet har utförts i ett visst samarbete med Viskaforshem, 
det kommunägda bostadsbolaget vilka var beställare och idag äger området. Dessa 
planerar även att bygga fler etapper på samma område. Viskaforshems VD Mikael 
Bengtsson som varit ansvarig för området och förvaltningen har intervjuats, detta för att 
ge en bild av hans uppfattning av området. Även arkitekterna Ola Nylander och Mattias 
Karlsson, vilka har ritat området har intervjuats för att underlätta tolkningen av området 
samt förstå hur gestaltningsprocessen gått till. Bedömningen av områdets kvaliteter har 
gjorts efter den analysmall som utarbetats tidigare i rapporten.  
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Bild 1. Pumpkällehagen Foto: Mikael Bengtsson 

3.5.1 Resultat av analysmallen 

Nedan följer de svar på analysmallen som fallstudien har gett. De är inte längre 
uppdelade i olika delar, utan samtliga kriterier följer i löpande ordning. Svaren kommer 
från författarnas besök på området, då dessutom spontana frågor ställdes till de boende 
gällande deras syn på området. 

Områdets namn och läge 

Det undersökta området heter Pumpkällehagen och är beläget i samhället Viskafors 
söder om Borås. 

Beställare 

Området beställdes av det kommunägda fastighetsbolaget Viskaforshem. 

Arkitekt 

Området ritades och projekterades av Ola Nylander och Mattias Karlsson. 

Byggherre 

Byggherre var Viskaforshem med dess VD Mikael Bengtsson. 

Entreprenör 

Byggentreprenör för området var Olofsson bygg & entreprenad AB. 

Entreprenadform 

Området uppfördes genom en generalentreprenad. 

Byggkostnad 

Byggkostnaden var enligt Mikael Bengtsson ungefär 34 000/m2.  

Boendekostnad 

Månadshyran för de 109m2 stora lägenheterna är 10500 kr, vilket ger årskostnaden 
1155kr/m2. Förutom hyran tillkommer hushållsel, vatten, sophantering och den lilla 
uppvärmningskostnaden. Totalt uppskattar Bengtsson månadskostnaden till drygt 
12000kr. De rörliga kostnaderna varierar för de boende beroende på levnadsmönster. 
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Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning men övrig skötsel, exempelvis gräsklippning, 
förväntas skötas av de boende.  

Upplåtelseform 

Lägenheterna ägs av Viskaforshem och upplåts som hyresrätter. 

Material och detaljer 

I lägenheterna märks tydligt att stor möda lagts på att skapa hög autenticitet, 
kostsammare material har ofta valts och den utförda finishen är hög. Exempel på detta är 
väggarna som inte är utförda med den idag så vanliga gipsskivan med tapet. De består 
istället av en träpanel som både känns levande och är vacker. 

Även känslan av omsorg blir tydlig då man börjar studera detaljer. Exempelvis så har 
träpanelen byggts så att både taklist och fotlist har kunnat integreras i väggen, detta ger 
känslan av att det utförts ett noggrant hantverk. Sådana detaljer genomsyrar hela området 
och bidrar i stor grad till att lägenheterna snabbt ger känslan av tillägnelse. Något som 
gör att tillägnelsen i viss mån hindras är däremot den likformighet som uppstår i ett 
område där samtliga 18 hus är identiskt producerade.  

Axialitet 

Vid analys av planritningarna konstaterar vi tre primäraxlar (se Bild 2), vilka skapar 
genomsikt och bidrar till en uppenbar väg att ta till sig lägenheten. Det som kan 
diskuteras är den sneda axeln från köket till det vänstra sovrummet (se Bild 3). Till 
skillnad från de övriga två (se Bild 4) upplevs denna bara i riktning mot köket, från köket 
leds axeln genom en smal dörr in till ett mörkt rum och slutar in i väggen. De två 
förstnämnda axlarna förstärks av att dessa fortsätter ut genom fönstren i respektive ände. 

 

 

Bild 2. De tre axlarna genom lägenheten. Ritning: Ola Nylander. Röda markeringar: författare 
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Bild 3. Axialitet genom kök-v.rum-sovrum          Bild 4. Sovrum-v.rum-sovrum 
Foto: Åke Eson Lindman      Foto: Åke Eson Lindman 

Dessutom går det att finna ytterligare sekundära axlar, exempelvis från hallen till 
groventrén samt genom de båda övre sovrummen. Dessa har dock inte samma validitet 
och upplevs därför inte heller lika tydligt. Till följd av att det finns dörrar mellan samtliga 
rum skapas en stor valfrihet över vilka axlar som de boende vill hålla öppna och vilka 
som skall stängas för just den dagens aktiviteter. Kanske vill de inte alltid att gäster ska se 
rakt in i sovrummet, utan detta kan bli ett mer privat rum genom att dörren stängs. 

I den utgivna broschyren60 visar arkitekterna på samma axlar. Där konstateras att utmed 
axeln närmast uteplatsen rör man sig längs fasaden och ljuset. Den inre axeln går i ett 
mörkare parti av lägenheten och får därför en annan upplevelse. 

Omslutenhet 

De två sovrummen till vänster (se Bild 2) upplevs som väl omslutna då de bara har ett 
ljusinsläpp och ligger relativt avskilt i förhållande till resten av lägenhetens naturliga 
rörelse. Trots denna omslutenhet upplevs de som sammankopplade med vardagsrummet 
då golvet fortsätter med samma material och utan en avbrytande tröskel. 

Sovrummet i anslutning till uteplatsen har mer ljusinsläpp än de andra sovrummen och 
ligger även det relativt avskilt i förhållande till resten av lägenheten. Även här finns golvet 
sammanlänkat med vardagsrummet utan tröskel. Överlag känns detta sovrum mer öppet 
än övriga sovrum, detta till följd av dess stora mängd fönster. 

I både vardagsrummet och köket skapas en betydligt öppnare känsla, detta till följd av 
stora ljusinsläpp och tydliga öppningar mot resten av lägenheten.  

Rörelse 

Till följd av att det finns väldigt många dörrar i lägenheten finns det många olika sätt att 
ta sig runt. Alla rum har minst två innerdörrar och därmed går de att nå från olika håll. 
Det finns dock tre olika områden, att röra sig runt i (se Bild 5), vilka utmärker sig som 
mest användbara. De första två rörelserna kan förlängas till en längre med hela 
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vardagsrummet som mittpunkt. Denna förlängda rörelse används också av arkitekterna61. 
Cirkulation från köket till vardagsrummet via uteplatsen känns som en naturlig väg; när 
man gått ut på altanen kan båda dörrarna användas för att ta sig tillbaka in. 

 

Bild 5. Lägenhetens tre tydliga rörelsezoner Ritning: Ola Nylander. Röda markeringar: författare 

Lägenheterna är planerade och byggda med en rörelsemöjlighet där man från sovrummen 
kan gå genom klädkammaren eller vardagsrummet för att ta sig till nästa sovrum. För att 
kunna nyttja båda dessa vägar försämras förvaringsmöjligheten i klädkammaren. Detta 
innebär att många av de boende troligtvis väljer att möblera igen förrådet, för att därmed 
få mer förvaringsplats. 

Rumsfigurer 

De tre sovrummen har alla en likadan kvadratisk form. Eftersom de inte har någon fast 
inredning och öppningarna är relativt diskreta, om än många, så upplevs i dem en tydlig 
rumsfigur. De övriga rummen har däremot inte en lika tydlig struktur. Detta beror på en 
större andel fönster, vilket bidrar till en mindre känsla av att rummens former är 
uppbyggda som rektanglar. Dock finns det även i dessa rum inslag som stärker 
rumsfiguren, exempel på detta är de trösklar och förändring i ytskikt som skiljer 
vardagsrummet, köket och hallen från varandra. 

Ljus 

Alla lägenheterna är placerade med hänsyn till höjdkurvorna. För att få entréerna mot 
vägen har byggnaderna vinklats, vilket fått konsekvens för hur ljuset strålar in. Vid en 
jämförelse mellan lägenhet 8 och 16 (se Bild 6)får dessa helt olika förutsättningar. 
Lägenhet 16 får in mycket solljus i hallen och det nedre sovrummet, men inte lika mycket 
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ljus i de inre sovrummen. Lägenhet 8 får istället in ljuset tvärtom, med mest ljus i de inre 
rummen. 

 

Bild 6. Lägenheternas olika solläge Ritning: Ola Nylander. Röda markeringar: författare 

I de stora vardagsrummen som bara får in ljus från en riktning, har ett takfönster satts in 
för att få in mer ljus bakifrån(se Bild 7). Detta ger ett behagligt ljus i hela rummet, som 
strålar ner längs den höga väggen. De flesta fönstren har en snedställd nisch vilken gör 
att ljuset får en mer naturlig infallsvinkel och kommer in mjukare i lägenheterna. 
Nischerna är även penselmålade för att få ett vackert, speglande ljus.  

 

Bild 7. Ljusinsläpp från takfönstret Foto: Åke Eson Lindman 
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Inre rumsorganisation 

Tack vare att samtliga lägenheter ligger väldigt välplacerade med avseende på insyn kan 
tillägnelsen gå relativt snabbt både för de innersta privata sovrummen, men även 
vardagsrum och kök. Detta trots att de två sistnämnda har stor fönsteryta och upplevs 
som öppna.  

Alla de tre rummen som är byggda för att nyttjas som sovrum har samma form och 
storlek. Deras mått är så tilltagna att rummen uppfyller de krav som ställs på exempelvis 
en matsal. Detta gör att de boende själva kan välja hur de vill möblera dessa. Exempelvis 
kan de nyttjas som två sovrum och ett arbetsrum eller matsal (se Bild 8 och Bild 9). 

   

Bild 8. Sovrum 1  Bild 9. Sovrum 2, nyttjas här till matsal 
Foto: Åke Eson Lindman Foto: Åke Eson Lindman 

Rummens inbördes samband 

Planlösningen är väl genomtänkt, exempelvis ligger köket med god kontakt till både 
entréer och med direktkontakt till vardagsrummet. Däremot ses de övre sovrummens 
placering i förhållande till badrummet som bristfälliga då de boende från dessa tvingas gå 
rakt igenom vardagsrummet för att nå badrummet. (se Bild 5)   

Privata uteplatser 

Varje lägenhet har en privat uteplats i form av ett trädäck som är ungefär sex meter långt 
och sex meter brett, alltså en yta på över 35m2(se Bild 10). Uteplatsen nås från köket, 
vardagsrummet eller ett av sovrummen. Samtliga lägenheter är orienterade för att få sin 
uteplats mot söder eller väster. Kravet enligt svensk standard62 är att den bör vara 
tillräckligt stor för att rymma en matplats för fyra personer, vilket uppfylls. 
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Bild 10. Den väl tilltagna uteplatsen 

Yttre rumsorganisation 

Uteplatsen på baksidan är väl skyddad mot insyn och de boende har i stor utsträckning 
tagit denna i besittning. Vid de flesta husen har hyresgästerna även tagit gräsmattan på 
deras baksida i besittning, detta syns tydligt genom bland annat den bastu som byggts 
utanför en av lägenheterna. De mer offentliga uteplatserna på lägenheternas framsida har 
vid författarnas besök på plats inte uppfattats som lika använda. Kanske kommer även 
dessa tas i mer bruk, det är idag bara ett par år sedan de första boende flyttade in i 
lägenheterna. 

Fritidslokal 

På området finns idag inte någon gemensam fritidslokal. 

Tvättstuga 

I varje lägenhet på området finns tvätt och torkmöjligheter som ligger i anslutning direkt 
till groventrén. Därför behövs ingen gemensam tvättstuga och någon sådan existerar inte 
heller. Den egna tvättstugan har en friyta framför maskinerna som är 1,1*2,2m. Kravet 
enligt svensk standard63 och BBR64 uppfylls. 

Förråd 

Varje lägenhet på området har tillgång till två privata förråd. Det finns ett väl tillgängligt 
förråd i anslutning till carporten som är drygt 5m2. Dessutom finns ett vindsförråd för 
säsongsförvaring, detta nås med stege från utsidan. Kravet enligt svensk standard65 
uppfylls. 

Sophantering 

Utanför varje entré finns en soptunna, kombinerad för att användas till både kompost 
och brännbart avfall (se Bild 11). Avståndet till denna är bara ett fåtal meter från 
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entrédörren. Fraktioner som källsorteras, exempelvis metall- och plastförpackningar, 
lämnas på återvinningsstation en kilometer från området. Kravet från BBR66 uppfylls. 

Ansvaret för sophantering sköts av de boende, dessa betalar även för att få dem tömda. 

 

Bild 11. Soptunnan, i dess förskönande låda  

Postlåda 

På två platser inom området finns postlådor samlade (se Bild 12). Dessa är orienterade till 
två olika platser. De lägenheter som ligger längst från postlådorna har ungefär 50 meter 
dit, vilket enligt författarna är ett rimligt avstånd. Kravet från BBR67 uppfylls. Detta trots 
att de boende tar bilen till postlådan. Detta går troligtvis inte att undvika så länge 
postlådan inte finns mellan parkeringen och entrén. 

 

Bild 12. Den ena av två samlingar postlådor 

Grad av kollektivitet 

De bostadskomplement som samlats gemensamt inom området är postlådor och 
lekplatsen. I övrigt är samtliga komplement utlokaliserade på respektive lägenhets 
område. 

Underlagsgrupper 

Då de flesta bostadskomplement enbart betjänar en lägenhet existerar inte några direkta 
underlagsgrupper i större utsträckning. Undantaget är postlådorna vilka betjänar vardera 
nio lägenheter. Dessutom lekplatsen dit både barn från Pumpkällehagen och intilliggande 
områden kan gå. 
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Samlokalisering 

Samlokaliseringen av postlådorna gör att många av de boende hämtar posten direkt när 
de kommer till området med bil, tanken var enligt Karlsson68 ursprungligen att 
postlådorna skulle bli en samlingspunkt där de boende möttes när de hämtade tidningen 
och posten. Placeringen av postlådorna vid torget innebär att de boende måste backa för 
att ta sig vidare efter att posten hämtats. Lekplatsen ligger strax utanför området och kan 
nås enklast via bilvägen som leder in i området. 

Föränderbarhet 

Enligt Bengtsson69 har området byggts utan planer på att enkelt kunna förändras eller 
byggas till. Däremot finns det gott om skog runt hela området. Vid ett ändrat behov kan 
Viskaforshem, som kommunägt bolag, troligtvis relativt enkelt förvärva ytterligare mark 
av kommunen som äger marken. På denna extra mark kan skogen sedan lätt tas bort och 
på så sätt skapas ökad byggbar markyta runt området.  

Tillgänglighet för bostadskomplementen 

BBR ställer krav på bostadskomplementens storlek och tillfartsvägar. Vägarna till 
bostadskomplementen är flacka och runt dessa finns gott om utrymme för att manövrera 
rullstolar med mera. Materialen är valda så att relativt goda kontraster skapas och det är 
enkelt att uppfatta hinder. Områdets belysning är utformad så att större hinder och 
ojämnheter kan upptäckas, men den är inte så stark att den räcker för att ur 
säkerhetssynpunkt belysa människor. Bostadskomplementen är även byggda med sådan 
storlek att de anses tillgängliga. Kraven enligt BBR är uppfyllda70. 

Storlek och differentiering 

Bakom alla lägenheterna finns det en ungefär tio meter djup gräsmatta (se Bild 13). 
Denna får de boende utnyttja i den mån de själva vill, exempelvis har det på denna 
placerats torkställningar, egenbyggd bastu samt fiskrökeri.  

 

Bild 13. Gräsmattan som finns bakom husen sköts av de boende 
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I områdets nordvästra del finns även ett större område som lämnats obebyggt. Denna 
plats hålls inte nerklippt i samma utsträckning som resten av gräsytorna, utan växer friare. 
Om man bortser från det nerklippta gräset, mäts denna yta till drygt 1000 m2 (se Bild 14). 
Denna yta ligger helt differentierad från samtliga vägar. Direkt efter gräsytan kommer 
skogen, denna ger stor möjlighet till lek för barnen och avkoppling för vuxna. Kravet 
från PBL71 uppfylls. 

 

Bild 14. Den större friytan är öppen att nyttja för samtliga boende 

I områdets södra del finns på byggnadernas framsida ett större torg, detta kan användas 
dels för tillfällig parkering, men även som fest- eller lekplats. 

Terränganpassning och anknytning till omgivningen 

Inom området, som ligger på en liten höjd, finns ingen av den tidigare befintliga skogen 
bevarad. På lägenheternas baksida sträcker sig den röjda delen bara ett tjugotal meter, 
sedan breder den orörda skogen ut sig. Tack vare att områdets växter ger ett relativt 
vildvuxet intryck känns det som att skogen i stor utsträckning når in bland bebyggelsen. 
Detta intryck stärks av att det finns en del nyplanterade små träd och buskar på området. 

Idag finns ingen äldre bebyggelse på området utan samtliga byggnader är nybyggda. 

Säkerhet på friytor 

För att nå lekplatsen finns en trottoar som följer bilinfarten till området, denna innebär 
att de boende måste gå en ganska lång omväg runt lekplatsen för att nå denna. Som en 
följd av detta har det, efter att många personer valt att ta en enklare och kortare väg, 
bildats en smal upptrampad stig till lekplatsen. Då den upptrampade stigen inte uppfyller 
några som helst tillgänglighetskrav utan består av både lera och klipphällar används den 
betydligt längre trottoaren av de som kommer med exempelvis rullstol eller barnvagn.    

Under gung- och klätterställningen på lekplatsen finns det speciell sand som ger en 
stötdämpande effekt ifall barnen skulle falla ner från klätterställningen. Detta till skillnad 
från sanden i den angjorda sandlådan vilken är mera finkornig för att lättare kunna grävas 
och formas. 

Bakom lägenheterna finns det sluttningar ut mot skogen. Dessa avslutas direkt in i 
skogen, vid eventuell pulkaåkning eller liknande kan detta leda till kollision.  
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Kraven från BBR72 uppfylls på området. 

Klimat/Ljus 

Lekplatsen är ständigt solbelyst, eftersom den ligger inne i skogen blir dock delar av den 
hela tiden skuggad av träden. Tack vare denna plats i skogen ges ett visst vindskydd, men 
det finns ingen plats som är helt regn- och vindskyddad. Ett minimalt regnskydd ges av 
den uppbyggda lekstugan. Dock har den bara en takhöjd på drygt en meter och passar 
därför enbart för barnen (se Bild 15). 

 

Bild 15. Den regnskyddade lekstugan Foto: Mikael Bengtsson 

Belysning 

Den enda belysningen som finns på området är de låga lamporna som finns på varje 
lägenhets soptunnas skåp. Dessa befinner sig en meter över marken, och lyser därför 
bara på en ganska liten yta, och ger inget översiktsljus. Det räcker för att lysa upp 
ojämnheter i marken, och visa hinder. Ur säkerhetssynpunkt ger den dock inga konturer 
på andra personer eller föremål längre bort. Dessa låga lampor behåller skogskänslan där 
stjärnhimlen istället ger mer av ljuset. På varje byggnad finns det dessutom små lampor 
integrerade i boxarna ovanför båda entrédörrarna. Dessa liksom belysningen på 
sopskåpen drivs på den egna elen till lägenheterna. De sistnämnda kan dock de boende 
själva välja när den ska tändas eller släckas. 

Utrymmen för barns lek 

I anslutning till området har kommunen byggt en lekplats (se Bild 16) med bland annat 
klätter- och gungställningar. Förutom denna så ger gräsmattan i anslutning till varje 
byggnad ett tillräckligt stort utrymme för barnens frilek. Bara ett fåtal meter från 
lägenheten finns skogen som även den kan användas som lekplats. Kravet från PBL73 
uppfylls. 
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Bild 16 Lekplatsen, sedd från Pumpkällehagen Foto: Mikael Bengtsson 

Friytor för de vuxnas utevistelse 

Den stora uteplatsen rymmer inte bara matbord, utan har även utrymme för exempelvis 
solstolar. Dessutom finns gräsmattan i direkt anslutning för den som vill flytta ut sin stol 
och skogens närhet ger utrymme för utflykter med mera. Kravet från PBL74 uppfylls. 

Differentiering och orienterbarhet 

På området råder ingen differentiering mellan de hårda och mjuka trafikanterna. 
Däremot är de vägar som används för biltrafik belagda med asfalt och breda nog för 
endast en bil. Bredvid dessa, närmast lägenheterna, finns det istället gatsten. Det finns 
ingen nivåskillnad mellan asfalt och gatsten vilket innebär att det är möjligt att köra 
bilarna på gatstenen och på så sätt utnyttja denna för möte samt som tillfällig 
parkeringsplats (se Bild 17). Då det är olika material skapas en känsla av att man inte ska 
köra där, istället blir det naturligt att bilarna främst ska köra på asfalten och 
gångtrafikanterna nyttja ”trottoaren”. Den smala asfalten hjälper även till att sänka 
hastigheten. 

Vägnätet är lätt att orientera sig i eftersom området är så litet med avsikt på antalet 
lägenheter. Trots att alla lägenheterna har samma utseende så är risken att köra fel 
minimal, eftersom dessa ej ligger parallellt uppradade. 
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Bild 17 Bil tillfälligt parkerad på gatstenen, fortfarande finns gott om plats att passera 

Tillgänglighet och anknytning till omgivningen 

Fram till varje entré finns körbara bilvägar, men inte några avskilda gångvägar. 
Servicefordon i form av bland annat post och sophämtning kör enbart på bilvägar. 
Kravet från PBL75 uppfylls. 

På bilvägen som ansluter till området är det tillåtet att köra 50 km/h. Denna är även 
kombinerad med en trottoar. Infarten är ordnad genom en korsning med god sikt åt alla 
håll. I den västra delen av området går det en asfalterad gångväg, denna leder till de 
centrala delarna av Viskafors. Dessutom går en likadan väg söderut från området, denna 
ansluter till en större väg utanför området. 

Framkomlighet och tillgänglighet 

Alla gångvägar in till området som är differerade från bilar är breda nog för att möjliggöra 
snöröjning och liknande underhållsarbete. Ingen av vägarna inom området har en lutning 
som påverkar tillgängligheten nämnvärt. Däremot är de gångvägar som leder in till 
området mycket brantare. Dock ligger dessa vägar utanför området och kommer, med 
undantag för vägen till lekplatsen, enbart att användas för transport till och från området. 
Detta gör att krav på dess lutning snarare ställs så att snöröjningsfordon och dylikt kan 
framföras där, än på att de ska uppfylla tillgänglighetskrav. 

Trafiksäkerhet  

Området är relativt litet, med små och smala vägar. Dessa bjuder inte in till några högre 
hastigheter, och därmed inga större faror för andra medtrafikanter till följd av 
hastigheten. 

Angöringsplatser 

Lägenheterna har parkeringsplats i direkt anslutning till respektive groventré. 
Huvudentréerna ligger ut mot gatan och även där finns möjlighet att tillfälligt ställa 
fordon för angöring. Detta sker utan att det hindrar andra bilar från att ta sig förbi på 
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gatan. Markbeläggningen vid angöringsplatserna består av både asfalt och gatsten. 
Liksom hela området är dessa platser flacka. Kravet från BBR76 uppfylls. 

Bilparkering 

Intill varje lägenhet finns det utrymme för permanent bilparkering, vid varje lägenhet 
finns det plats för två bilar stående framför varandra vid carporten. Dessutom finns det 
möjlighet att parkera framför lägenheterna. På det gemensamma torget går det bra att 
ställa upp bilen för besökare som kommer till området (se Bild 17). Kravet från PBL77 
uppfylls.  

Cykeluppställning 

På området finns inga fasta cykelställ. Det finns möjlighet att vid varje lägenhet ordna 
uppställning för cyklar. Det verkar dock inte som att någon av de boende har ordnat en 
fast cykelparkering, utan cyklarna ställs där det passar för tillfället (se Bild 18). Det finns 
dock tillräckliga utrymmen för att uppfylla kravet från PBL78.  

 

Bild 18. Cyklar ställs där det för tillfället finns plats och är bekvämast 

Anslutningar till omgivningen 

Då Viskafors är ett litet samhälle krävs att de boende i stor mån använder bil för att 
transportera sig mellan olika platser när de boende ska ta sig utanför tätorten. Dock finns 
kollektivtrafik som går från Viskafors till Borås och Kinna, dessa stannar några hundra 
meter från Pumpkällehagen. Tack vare att det finns ett flertal gång- och cykelvägar ut 
från området är även dessa transportsätt effektiva för att transportera sig inom Viskafors. 

Social samhörighet 

På området finns få platser som bildar naturliga mötespunkter. Uteplatser och trädgårdar 
är väl avskärmade från varandra. Däremot gör lekplatsen och de samlokaliserade 
brevlådorna att de boende möts när de rör sig mellan dessa funktioner. 
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4 Resultat och analys 
I kapitlet finns en redogörelse för det resultat som har nåtts efter sammanställning av genomförandets 
olika delar. Resultatet för den första frågeställningen och en beskrivning av hur analysmallen kan 
utnyttjas i fallstudier utanför detta examensarbete, följs av resultatet för den andra frågeställningen.  

4.1 Vad är boendekvalitet i dagens byggande?  

Då kvalitet är ett brett uttryck krävs det ett förtydligande av begreppet för att beskriva 
den kvalitet som de boende uppfattar. De kvalitetsaspekter som under vårt arbete visat 
sig skapa boendekvalitet listas nedan. 

• De omätbara värdena, Nylanders sju egenskapsfält. Material och detaljer, axialitet, 
omslutenhet, rörelse, rumsfigurer, ljus samt rumsorganisation. 

• Att rummens inbördes samband fungerar på ett tilltalande sätt, där förflyttning mellan 
olika rum är enkel och det finns naturliga vägar mellan dem.  

• Att tillräckliga och användarvänliga bostadskomplement finns. 

• Att bostadskomplementens samband med lägenheten fungerar på ett tilltalande sätt, där 
förflyttning mellan dessa är enkel och det finns naturliga vägar mellan dem.  

• Bostadens läge och anslutningar till omgivningen. Detta avgör hur lång tid och vilken 
sorts transporter de boende måste utföra varje dag. 

• Goda möjligheter för en säker utevistelse och umgänge. Barn värderar oftast möjlighet 
till lek högt, medan de äldre hellre vill ha en bra och fin plats för att exempelvis sola, fika 
och grilla. 

• Orienterbarhet och möjligheten att ta sig mellan olika funktioner på området. Detta 
löses genom bra och väl fungerande gång-, cykel- och bilvägar. Dessa bör dessutom ha 
bra parkeringar och tillgängliga angöringsplatser. 

• Den sociala samhörigheten. Välordnad omgivning med gemensamma 
bostadskomplement och friytor bildar en naturlig samlingspunkt som skapar tillhörighet 
för de boende. 

• Bostadens kostnad och dess ekonomiska preferenser. Detta mäts genom bostadens 
månadskostnad. Då denna kostnads värde är relativt ställs den i relation till de övriga 
boendekvaliteterna, för att skapa en bild av vilken kvalitet den skapar. 

Samtliga dessa kvalitetsaspekter bidrar i hög grad till att bilda boendekvalitet, detta 
innebär emellertid inte att samtliga måste uppnås för att skapa ett boende där människor 
trivs. Snarare är det helheten av dessa kvaliteter och det sammanhang som kriterierna 
sätts i som skapar den verkliga boendekvaliteten.  

4.2 Hur har dessa kvalitetsaspekter praktiskt 

genomförts i ett grupphusområde? 

Den stiftade analysmallen har utformats på ett sådant sätt att den är applicerbar på 
allehanda bostadsområden. Detta gör att det även finns möjlighet att utan vidare arbete 
använda denna i fallstudier utanför detta examensarbetes ramar. För att kunna nyttja 
analysmallen krävs förutom analysmallen, dels kunskap om innebörden av de omätbara 
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värdenas olika egenskapsfält79, samt kunskaper i de regler och lagar som BBR och PBL 
gör gällande. När analysmallen genom fallstudien appliceras på Pumpkällehagen ges 
följande resultat, listat enligt tidigare stiftade kvalitetsaspekterna. 

De omätbara värdena, Nylanders sju egenskapsfält 

Då planlösningarna utförts genom en konsekvent projektering där arkitekten återkommit 
till sina egenstiftade egenskapsfält är dessa väl uppfyllda genom hela projektet. 

Rummens inbördes samband 

Till största del är dessa väl genomtänkta, men några brister gör att de boende inte fullt ut 
kan använda varje rum oberoende av vad som pågår i de övriga. 

Tillräckliga och användarvänliga bostadskomplement 

De nödvändiga bostadskomplementen finns och är utförda med väl tilltagna areor, men 
däremot finns inte någon gemensam fritidslokal. 

Bostadskomplementens samband med lägenheten 

De flesta av bostadskomplementen finns i direkt anslutning till lägenheterna och är lätta 
att utnyttja, dock finns några undantag. Säsongsförrådet är något mindre lätt att tillgå då 
det kräver en stege för nyttjande. Lekplatsen befinner sig utanför området och den 
tillgänglighetsanpassade vägen dit är något av en omväg.  

Bostadens läge och anslutningar till omgivningen 

För de boende på området som uppskattar bilsamhället är området mycket välbyggt. Det 
finns också en något mindre möjlighet för de som nyttjar kollektivtrafik att transportera 
sig till Borås och Kinna. För kortare transporter är även gång- och cykelmöjligheterna 
goda. 

Möjligheter för utevistelse och umgänge 

Skogen nära husen fungerar både som lekplats för de yngre och rekreation för vuxna. 
Gatan framför husen samt på torget är också en bra lekyta. Lekplatsen fyller även den sin 
funktion på ett utmärkt sätt. Då det finns ett flertal uteplatser vid varje lägenhet är 
möjligheten till sol mycket stor för alla de boende. 

Orienterbarhet och transport inom området 

Som tidigare konstaterats är området välordnat för biltrafikanter, det är dessutom enkelt 
för andra trafikantslag att ta sig fram till husen. För bilarna finns goda parkering- och 
angöringsmöjligheter. 

Den sociala samhörigheten 

Det skapas inte någon större social samhörighet av områdets inbördes funktioner. 
Däremot kan uteplatserna som finns på framsidan av lägenheterna, om de nyttjas, vara en 
hjälp för de boende att träffas mer. Det byggda torget har också möjlighet att skapa 
gemenskap om det utnyttjas som det är tänkt, med gårdsfester och liknande aktiviteter. 
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Bostadens kostnad och upplåtelseform 

Lägenheternas hyra på 10500 kronor/månad, ger 1155 kronor/m2 per år. Övriga rörliga 
kostnader beror på de boendes levnadsmönster, men summeras till en ungefärlig 
månadskostnad på 12000kr. Dessa kostnader varierar för de boende beroende på 
levnadsmönster. Boendekostnaden är som tidigare konstaterats en aspekt som bör 
bedömas utifrån varje potentiell hyresgästs ekonomiska preferenser och det går därför 
inte att fastställa huruvida denna är ”billig eller dyr”. 

Då lägenheterna är hyresrätter skapas en möjlighet att utan någon stor ekonomisk risk 
skaffa en stor bostad med fyra egna väggar. Däremot begränsar ägandeformen de 
boendes möjligheter att själva utveckla sitt boende.
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5 Diskussion 
I kapitlet finns först vår resultatdiskussion vilken berättar om vad vårt resultat innebär, hur detta 
stämmer jämfört med de tidigare publikationerna inom området och hur det jämförs med våra initiala 
tankar. Frågeställningarna är även i detta kapitel uppdelade för att tydliggöra varje resultat separat. 
Efter detta följer vår metoddiskussion, vilken beskriver de styrkor och brister som vi sett då vi arbetat 
efter metoderna vi satt upp. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att visa hur kvalitet skapas för de boende i ett 
område. Dessutom skapa möjligheter för att i framtida forskning använda fallstudien till 
jämförelse med andra områden. För att nå detta har målet varit att beskriva vad 
boendekvalitet är samt hur väl det skapats i ett specifikt område.  

5.1.1 Vad är boendekvalitet i dagens byggande? 

Precis som vi trodde redan innan arbetet påbörjades så visade det sig snabbt att 
boendekvalitet inte går att beskriva med en enda definition. Möjligtvis går målet med 
boendekvalitet att sammanfatta genom en koncis mening likt: boendekvalitet är alla de 
aspekter som de boende uppfattar och gör att de trivs. Detta konstaterande passar bra 
ihop med det som redan för tusentals år sedan sades80; att en arkitekt måste vara väl 
bevandrad inom en mängd olika kunskapsfält. Vitruvius räknar upp ett antal olika 
ämnesområden inom vilka en arkitekt måste vara kunnig för att kunna skapa ett 
välfungerande bostadsområde, bland dessa är optiken för att kunna fånga dagsljuset och 
aritmetik för att kunna beräkna kostnader. 

Trots denna komplexitet har vi lyckats konkretisera nio av de kvaliteter som vi anser är 
de grundläggande för att skapa omtyckta lägenheter och välfungerande bostadsområden. 
De flesta av våra kvalitetsaspekter är i god linje med tidigare publicerat material inom 
området, men det skiljer i detaljer och i något fall definierar vi uttrycket annorlunda. 
Exempelvis definierar vi, till skillnad mot Siksiö som anser att boendekvalitet endast är 
en social aspekt, att boendekvalitet inkluderar samtliga de krav som ställs av de boende. 
Att vi har valt att inkludera fler aspekter innebär att hela Siksiös preferensbegrepp, med 
vår definition av boendekvalitet, faller under detta begrepp.  

5.1.2 Hur har dessa kvalitetsaspekter praktiskt genomförts i ett 

grupphusområde? 

Ganska snabbt när arbetet startade fick vi uppfattningen att Pumpkällehagen var ett 
mycket omtyckt bostadsområde. Detta intryck har förstärkts vid de tillfällen vi, under 
våra besök på platsen, mött de boende. De boende som fått frågor om sina lägenheter 
har varit mycket nöjda med dem. Dessutom kändes området levande även under det 
besök vi gjorde i kallt och regnigt väder, då det rörde sig människor utomhus och vi såg 
livet ifrån lägenheterna. En sådan sak som att de boende själva bekostar byggandet av en 
liten bastu är definitivt ett tecken på att de tänker stanna på området en längre tid. Dessa 
tankar visade sig stämma bra med vår analysmall, även om inte samtliga kvalitetsaspekter 

                                                 
 
80 Vitruvius: Om arkitektur – Tio böcker, Svensk översättning, Stockholm, Dymlings, 2009 



Diskussion 

46 

är helt uppfyllda skapas en bra helhet där de boende har en positiv inställning och verkar 
trivas väl. 

Att det på området inte finns någon fritidslokal verkar vid en första anblick vara en stor 
brist. När vi har studerat orsaken till denna avsaknad närmare har vi dock funnit 
kvaliteter även i det. Det första vi stötte på var att de kostnader som skulle uppstå för en 
sådan skulle delas bland de boende och ofrånkomligen ge ett betydande påslag på 
boendekostnaden. Denna kostnad blir för en fritidslokal som sannolikt endast kommer 
användas vid enstaka tillfällen då underlagsgruppen är relativt liten. Dessutom finns en 
psykologisk aspekt som vi tror är påtaglig i ett område som Pumpkällehagen där 
hyresrätterna är fristående småhus. De som bor i ett sådant vill troligtvis ha en ganska 
stor privat sfär och inte dela så mycket med sina grannar. Detta uppfattar vi gäller även 
för de bostadskomplement som är byggda på området, bor man i villa vill man ha sitt 
eget förråd och sin egen soptunna för att känna sig oberoende av andra människor. Tack 
vare att nästan alla komplement är lokaliserade vid respektive hus så uppnås detta mycket 
väl. 

Även om vi valt att implementera Nylanders forskning finns definitivt anledning att 
diskutera huruvida hans definition av rumsfigurer är relevant. Dess beskrivning av fältet 
innebär att man ska försöka forma rummen efter det gyllene snittet (1:1,6) så mycket som 
möjligt. Detta blir en motsats till det i Pumpkällehagen generella rummet, vilket är 
medvetet kvadratiskt utformat för att få en ökad generalitet. I det fallet är det frågan vad 
som egentligen anses viktigast. Vi anser att generalitet är mer relevant att projektera efter, 
och det är även den delen av egenskapsfältet vi tittat efter i vår analys av lägenheterna. 

Under genomförandet av fallstudien tog det mycket tid att kontrollera huruvida 
tillgänglighetskraven är uppfyllda. För de få boende som har ett behov av väl utförd 
tillgänglighet är denna kvalitet antagligen den viktigaste av alla boendekvaliteter. De 
boende som inte har detta behov reflekterar i många fall inte över om tillgängligheten är 
bra eller inte. Detta gör att man noggrant måste fundera över vilken vikt tillgängligheten 
verkligen har för den totala upplevelsen av boendekvalitet. 

När Svensk Standard och BBRs krav för nybyggande studeras inses snabbt att 
tillgängligheten är väldigt viktig. Det ter sig självklart att alla lägenheter byggs för att 
kunna bebos av alla människor, utan att behöva ta hänsyn till förutsättningar av ålder och 
rörelsehinder. När man projekterar efter att uppnå en förhöjd standard blir alla 
utrymmen därför större än de annars behöver vara. Det är därmed väldigt viktigt att en 
noggrann projektering utförs så att lägenheten inte riskerar att bli onödigt stor och 
därmed för dyr, eller med utrymmen som blir svåra att utnyttja. 

Tack vare att analysmallen inte färdigställdes förrän resultatet av vår första frågeställning 
var helt färdigt, men fallstudien samtidigt hölls utanför, kunde denna byggas på ett sådant 
sätt att den inte behövde knytas till vårt område utan likaväl kan nyttjas på ett annat 
bostadsområde med någorlunda liknande uppbyggnad. 

5.2 Metoddiskussion 

Redan från arbetets början kändes det viktigt att genomföra intervjuer och samtal med 
områdets beställare och dess arkitekter. Det material som finns tillgängligt på internet 
och de uppfattningar och bilder vi själva skapat ger förvisso en god bild av området, men 
den ordentliga bakgrund som intervjuerna skapat ger definitivt en bättre möjlighet att 
förstå helheten om hur området verkligen är tänkt att fungera. I de flesta fall visade det 
sig att våra resultat stämmer bra överens med det som beställare och arkitekterna hade 
för avsikt när området projekterades. Intervjuerna gav även uppslag till vår första 
frågeställning, detta i form av respondenternas idéer om vad boendekvalitet är. 
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Exempelvis återkom Bengtsson under intervjun ett par gånger till att planlösningen är det 
viktigaste för de boende. 

Vi bestämde tidigt en avgränsning som innebar att vi inte skulle prata med de boende på 
området för att få in deras synsätt. Detta eftersom vår inriktning var att sammanställa 
tidigare genomförd forskning och publikationer. När vi efter hand förändrade lite av 
inriktningen på arbete och omformulerade våra frågeställningar insåg vi att denna 
diskussion med de boende kanske ändå hade tillfört arbetet. I det läget var arbetet så 
långt gånget att det inte fanns möjlighet att föra in även sådana intervjuer. Istället har 
beställaren från Viskaforshem blivit den som fördelat sina intryck och kommentarer från 
de boendes sida. 

Vi är nöjda med den analysmall som vi skapat, då den innefattar alla de 
kvalitetsaspekterna vi skapat under vår första frågeställning. Faktumet att den arbetats 
om för att enklare kunna användas i dagens nybyggda områden kändes självklart; att 
försöka analysera med nästan 40 år gamla normer och mått var inte speciellt relevant. 
Dessutom plockades analyskriteriet piskplatser bort, då de i dagens samhälle inte nyttjas i 
någon stor utsträckning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser som vi har dragit efter arbetet är att boendekvalitet är en mycket komplex 
helhet med många ingående delar. De nio aspekter som vår första frågeställning resulterat 
i skapar emellertid en god möjlighet för att samla ett områdes boendekvalitet. Den 
stiftade analysmallen ger dessutom en bredare möjlighet för att i detalj analysera vilka 
kvalitetsaspekter som är uppfyllda i ett specifikt fall. Detta har också utförts och 
slutsatsen som kan dras av vår andra frågeställning är att Pumpkällehagen i stor 
utsträckning är ett bostadsområde med hög boendekvalitet. Vår analysmall har utvecklats 
på ett sådant sätt att den går att applicera på andra områden, vilket är i linje med syftet att 
kunna använda denna för vidare forskning inom området. 

Vårt arbete har inte i någon större utsträckning berört de sociala kvalitetsaspekterna som 
berör ett område. Då dessa delar också är viktiga för boendekvaliteten finns stor 
möjlighet att vidareutveckla detta område inom andra rapporter. Detta gäller även de 
estetiska aspekter som påverkar de boende, de skillnader mellan storslagen arkitektur och 
det som av gemene man uppfattas som vackert kan troligtvis skapa skilda åsikter om 
boendekvalitet.
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Analysmall för boendekvalitet 



Bilaga 1 
Analysmall för boendekvalitet 

Bakgrundsinformation 

Analysområde Bedömningskriterier 

Områdets namn och 
läge 

Vad kallas området och var finns det geografiskt placerat? 

Beställare Vem har varit beställare till området? 

Arkitekt Vem har varit arkitekt till området? 

Byggherre Vem har varit byggherre till området? 

Entreprenör Vem var entreprenör vid byggandet? 

Entreprenadform Vilken entreprenadform användes vid byggandet? 

Byggkostnad Vilken byggkostnad hade lägenheterna? 

Boendekostnad Vilken boendekostnad har lägenheterna? Här räknas det in ex. hyra, lån, 
elförbrukning, vatten mm. 

Upplåtelseform Vilken typ av upplåtelseform har området? 

Analysmall inre kriterier 

Analysområde Bedömningskriterier 

Material och detaljer Hur påverkar materialvalen känslan av hemtrevnad och identitet i sitt hem? 
Märks det att snickarna lagt ner tid för att skapa snygga detaljer? 

Axialitet Vilka axlar för genomsikt finns i lägenheten? 

Omslutenhet Hur upplevs omslutenheten i lägenheten? Vad påverkar huruvida de olika 
rummen känns öppna/slutna? Detta påverkas exempelvis av tydliga 
vägghörn, fönster för ljusinläpp, tjocka massiva väggar, trösklar och 
fönsterspröjs. 

Rörelse Vilka möjligheter finns för att kunna gå runt inom lägenheten? Hur kan 
dessa förändras genom att exempelvis öppna/stänga dörrar? 

Rumsfigurer Hur tydligt uppfattas rumsfiguren? Detta ses genom: 
Vilka former rummet har? Vilka proportioner finns det mellan 
längd/bredd/höjd? Vilka öppningar finns, var och hur? Hur påverkar 
exempelvis dörröppningar tydligheten av rumsfigurer? Vilka 
möbleringsmöjligheten finns det?  

Ljus Hur verkar fönster och öppningar för att skapa ljusa rum? Hur verkar 
fönsterspröjs och karmar för att motverka skuggning? Var placeras 
ljusinläpp till följd av väderstreck? Hur mycket ljus ger dessa? 

Inre rumsorganisation Hur lätt kan man tillägna sig rummen? Vad gör rummen generella, hur kan 
de användas olika? Finns något skydd mot insyn? 

Rummens inbördes 
samband 

Hur sker förflyttning mellan funktioner inom lägenheten? Känns dessa 
vägar naturliga och logiska? 
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Analysmall yttre kriterier 

Analysområde Bedömningskriterier 

Privata uteplatser Finns det en balkong, uteplats eller ett liknande utrymme i anslutning till 
bostadslägenheten? Även uteplatsens vädersträck ska noteras. 

Yttre rumsorganisation Hur lätt kan man tillägna sig de yttre rummen? Hur skapas det revir på 
uteplatser och runt entrén? 

Fritidslokal Finns det gemensam fritidslokal på området? Krav på det finns inte i dagens 
byggregler utan sådana lokaler byggs frivilligt. Därför noteras om sådan 
finns, på vilket avstånd och vilken typ. 

Tvättstuga Vad finns det för tvätt- och torkmöjligheter? Om det saknas utrymme att 
tvätta och torka tvätt maskinellt i den enskilda bostadslägenheten ska det, i 
bostadens närhet, finnas en gemensam tvättstuga med möjlighet att tvätta 
och torka maskinellt. Utrymmena ska även uppfylla storlekskraven från den 
gällande lagstiftningen. 

Förråd Finns det i bostadslägenheten eller i dess närhet låsbart utrymme för 
förvaring av säsongsutrustning och liknande? Finns det dessutom rum för 
förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande? 

Sophantering Finns det avfallshantering i, eller i anslutning till, lägenheterna? För småhus 
får lösa avfallsbehållare användas. Hushållsavfall bör kunna lämnas så nära 
bostaden som möjligt. Avståndet från entréer till avfallsanordningar bör 
inte överstiga 50 meter för flerbostadshus.                                           
Hur fungerar källsortering? 

Postlåda Finns det i bostadslägenhetens närhet utrymme för postlåda? 

Grad av kollektivitet I vilken grad har bostadskomplement anordnats gemensamt, som likaväl 
kan läggas i anslutning till varje bostad? Exempelvis förråd, soprum osv. 

Underlagsgrupper Hur har de grupper av hushåll samordnats som tillsammans delar olika 
bostadskomplement? 

Samlokalisering Hur har olika bostadskomplement samlokaliserats sinsemellan och/eller 
med huvudgångstråk, lekplatser och andra uterum? 

Föränderbarhet Finns markreserver för olika typer av bostadskompletterande lokaler som 
kan bli aktuella i framtiden? Kan befintliga lokaler disponeras om och 
byggas till? 

Tillgänglighet för 
bostadskomplementen 

Följer bostadskomplementen de krav som för tillgänglighet och 
användbarhet anges i den gällande lagstiftningen?  

Storlek och 
differentiering 

Finns det så stor friyta, lämplig för lek och utevistelse, som den gällande 
lagstiftningen anger? Det ska noteras vilka friytor som finns och hur de är 
differentierade. 

Terränganpassning och 
anknytning till 
omgivningen 

Hur har ursprungliga terrängförhållanden, vegetation och eventuell äldre 
bebyggelse tillvaratagits vid bebyggelsen? På vilket sätt hänger området 
samman med omgivande natur och friytor? 

Säkerhet på friytor Är friytor för lek åtskilda från trafikytor? Nås de gent från bostadsentréerna 
utan att biltrafik korsas? Är underlaget till gungor, klätterställningar och 
dylika lekredskap stötdämpande? Har vattensamlingar skydd som 
förhindrar olyckor? Är platser, där fallrisk föreligger, skyddade med fysiska 
hinder eller visuella markeringar som förhindrar olyckor? Är 
backar/sluttningar avsedda för lek skyddade så att kollision med träd och 
dylikt kan undvikas? 
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Klimat/Ljus Är lekytorna solbelysta 5 timmar mellan kl. 9 och kl. 17 (vid 
höst/vårdagjämning)? Lätt avskuggning bör finnas under sommartid. Är 
lekytorna och sittgrupperna vindskyddade? Finns det enkla regnskydd, 
alternativt lätt tillgängliga öppna lokaler för lek och samvaro?  

Belysning Vilken typ av belysning finns det utomhus? Hur påverkar denna känslan av 
säkerhet? Hur är den utformad, vilken typ av ljus ger den? 

Utrymmen för barns lek Finns det, på tomten eller i närheten av den, så stor friyta som den gällande 
lagstiftningen anger lämplig för lek och utevistelse? Lekutrymmen behöver 
ej bestå av särskilt utformad lekutrustning utan kan likaväl bestå av träd 
och odlingar. Det noteras vilka lekmöjligheter som finns, samt var de finns. 

Friytor för de vuxnas 
utevistelse 

Finns det, på tomten eller i närheten av den, så stor friyta för utevistelse 
som den gällande lagstiftningen anger? Det noteras vilka ytor som finns, 
samt var de finns. 

Differentiering och 
orienterbarhet 

Hur har bostadsgruppens interna vägnät differentierats för mjuka 
respektive hårda trafikanter med hänsyn till olika målpunkter?  Är vägnätet 
lätt att orientera sig i? 

Tillgänglighet och 
anknytning till 
omgivningen 

Finns körbara gångvägar nära eller fram till varje bostadsentré? Behöver 
servicefordon för post, sophämtning mm trafikera gångvägarna närmast 
entréerna? Hur anknyter bil- och GC-vägar till omgivningen? 

Framkomlighet och 
tillgänglighet 

Är gångvägar som ska snöröjas tillräckligt breda? Vägarna får inte heller ha 
en så brant lutning att de blir svårframkomliga. 

Trafiksäkerhet Hur är GC-vägar planerade för att minimera biltrafik på dessa? Är sikten på 
de körbara GC-vägarna god, detta gäller även GC-vägar som korsar 
varandra? Körbara GC-vägar ska vara så smala att onödig infart och 
biluppställning försvåras. Är viktiga GC-vägar belysta?  

Angöringsplatser Finns det från varje bostad angöringsplats inom 25 meter från en tillgänglig 
entré? Uppfyller markbeläggningen kraven från den gällande 
lagstiftningen? 

Bilparkering Finns det parkeringsplats för rörelsehindrade inom 25m från bostadens 
entré? I övrigt regleras behovet av parkering i den gällande lagstiftningen 
inte mer än att skälig sådan ska finnas, frågan styrs närmare av 
detaljplanen. Det noteras i vilken utsträckning parkeringsmöjligheter finns. 

Cykeluppställning I vilken utsträckning finns det parkering? Behovet av detta regleras inte i 
den gällande lagstiftningen mer än att skälig sådan ska finnas, frågan styrs 
närmare av detaljplanen. 

Anslutningar till 
omgivningen 

Vilka transportslag kan man utnyttja om man bor på området? Hur 
fungerar dessa förbindelser?  

Social samhörighet I vilken mån möts de boende på området och finns några gemensamma 
aktiviteter? 

 


